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چكیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بیمارستان انجام شده است .روش پژوهش
از نوع توصیفی -پیمايشی ،مبتنی بر معادالت ساختاری و جامعه آماری آن ،شامل  555نفر از بیماران مبتال به
بیماری های خاص مراجعه کننده به بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران  ،در سال  1331که طبق فرمول کوکران
 221نفر ،به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای در تحلیل استفاده شده است .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه
استاندارد ،عوامل مديريتی ،عوامل مقاومتی و همچنین عوامل اقتصادی استفاده که روايی صوری و محتوايی
پرسشنامهها به تايید متخصصین و روايی سازه از طريق تحلیل عاملی تايیدی ،و پايايی آنها نیز با استفاده از ضريب
آلفای کرونباخ به ترتیب  ،5/853 ،5/885و  5/181محاسبه گرديد .و جهت تجزيه و تحلیل دادهها ،از نرم افزارهای
آماری  Spss23و  AMOSبرای آمار توصیفی و مدل يابی معادالت ساختاری بکار گرفته شد .يافتههای پژوهش
نشان داد ،عوامل مديريتی با ضريب مسیر  ،5/45عوامل مقاومتی با ضريب مسیر  5/11و همچنین ،عوامل اقتصادی
نیز با ضريب مسیر  5/54توانستند نقش اقتصاد مقاومتی را در بیمارستان تبیین نمايند.
واژگان کلیدي :عوامل مديريتی ،عوامل مقاومتی ،عوامل اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی

 -7مقدمه
اقتصاد مقاومتی يعنی آن اقتصادی که در شرايط فشار ،در شرايط تحريم ،در شرايط دشمنیها و خصومتهای شديد میتواند
تعیین کننده رشد و شکوفايی کشور باشد .در چند سال اخیر و با شدت يافتن تحريمهای يک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری
اسالمی ايران با هدف متوقف کردن برنامههای صلح آمیز هستهای ايران ،واژه جديد «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه
و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است .اين واژه اولین بار در ديدار کارآفرينان با مقام معظم رهبری در
شهريور سال  1383مطرح گرديد .در همین ديدار ،مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرينی معرفی و
برای نیاز اساسی کشور به کارآفرينی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برايی جهش» را معرفی نمودند (جلیلیان،
.)2 ،1335
در چند سال اخیر ،مساله اقتصاد به عنوان شعار سال توسط مقام معظم رهبری انتخاب شده است .اين همه نشان دهنده اهمیت
موضوع از نظر رهبری جامعه اسالمی است .رهبری از جهاد اقتصادی سخن به میان میآورد و از کار و سرمايه ايرانی برای تولید میگويد
و در فرازی بلند از اقتصاد مقاومتی پرده برداری میکند .اين همه نشان میدهد که رهبری بر اساس آموزههای وحیانی اسالم ،اقتصاد
را در کنار اعتقادات و عباديات قرار میدهد و به عنوان ستون اصلی جامعه توجه ويژهای بدان مبذول میدارد ،به ويژه آن که دشمنان
دولت اسالمی از همین نقطه به عنوان چشم اسفنديار و پاشنه آشیل استفاده میکنند و با تحريمهای به قول خودشان شکننده بر آن
هستند تا فلسفه اسالمی و سبک زندگی مبتنی بر آن را که به دست بنیانگذار جمهوری اسالمی در جهان معاصر به عنوان يک گفتمان
1

دوماهنامه مطالعات کاربردي در علوم مدیریت و توسعه

رقیب و جدی در برابر لیبرال دمکراسی و لیبرال سرمايه داری قرار گرفته است ،از دور رقابتی بیرون کنند .رهبری جامعه اسالمی در
چارچوب اهداف اسالمی ،بر جنبه های اقتصادی توجه داشته و اکنون با توجه به اين رقابت بلکه مبارزه همه جانبه جدی میان دو
گفتمان اسالمی و گفتمان غربی ،نوع ديگر از اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی ياد میشود (لواسانی،
.)1331
بیانات مقام معظم رهبری نیز نشان می دهد بهترين راه گذر از مسايل اداری ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور ،تالش برای
نظريه پردازی پیرامون اقتصاد مقاومتی و برنامهريزی برای عملیاتی ساختن همه جانبه آن است .اين راه حل ارائه شده از طرف ايشان
از بررسیهای عملیاتی متخصصین و نخبگان حوزه  11گانه اشراف و ارائه گزارش به ايشان بدست آمده است.
تحقق اين اهداف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن طی مسیر ،منابع و امکانات الزم ،تقسیم کار در سطح ملی و الزامات
در اين مسیر به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد .در تهیه سند ملی چشم انداز توسعهای کشور ،کوشش شده است تا با الهام
گیری از اسناد باال دستی و بهرهگیری از ارزشهای بنیادين آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ايران ،چشم انداز
در افق  1454هجری شمسی تبیین شود .تحول بنیادين در نظام اداری مبتنی بر آرمانهای بلند نظام اسالمی بايد معطوف به چشم
اندازی باشد که در افق روشن  ،1454توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی ،عملی و فناوری در سطح منطقه با هويتی اسالمی انقالبی،
الهام بخش جهان اسالم همراه با تعاملی سازنده و موثر در عرصه روابط بین المللی است .بنابراين به توجه به مطالب فوق الذکر در
حال حاضر تنها راهکار نجات از نابسامانی مالی که بسیاری از حوزهها را نیز تحت تاثیر قرار داده ورود و تعريف فعالیتهای اقتصادی
است .اين پژوهش نیز تالش می کند تا با شناسايی عوامل موثر بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بومی ،پاسخ اين سوال را بیابد که
مدل مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران به چه صورت میباشد؟
مقام معظم رهبری با آگاهی کامل از جنگ اقتصادی دشمن و اهداف آنها از تشديد فشارها و تحريمها علیه ايران همواره تالش
کردند ،به ارائه برنامهها و الگوهای مناسب جهت مقابله با اين فشارها بپردازند .با توجه به تشديد فشارها و تحريمهای دشمنان در
ماههای اخیر آنچه بیش از پیش در سخنان اخیر مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است ،ايشان معتقدند «اقتصاد مقاومتی» ،يکی
از راههای عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است که در اين مقاله سعی میگردد به طور
نسبتا کامل به نظرات ايشان پرداخته شود .اگر چه بررسی نظرات ايشان در ارتباط با موضوع مطروحه در اين چند برگ نمیگنجد و
به بررسی بیشتری از سوی کارشناسان امور اقتصادی نیاز دارد با اين وجود امید است مطالعه آن مفید واقع گرديده باشد.
از اين رو ضروری است مفهوم اقتصاد مقاومتی ،مطالعه و نیز راه کارهای تحقیق و ورود آن در بیمارستان ها بخصوص برای
بیماری های خاص در شرايط تحريم کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .بنابراين اين پژوهش بر آن است ضمن بیان تعاريف و
مفاهیم اقتصاد مقاومتی و نیز سابقه آن در اقتصاد ايران به ارائه راه کارهای مناسب برای تحقق آن بپردازد و به دنبال پاسخ به سواالت
زير میباشد:
مدل مناسب برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران به چه صورت میباشد؟

 -2ادبیات تحقیق
مقاومت ،عمل يا عکس العمل مناسب مقابله در شرايط بروز ناماليمت ،حوادث ،بحران يا تحمل سختیها و استقامت در مسیر
رسیدن به اهداف است .علم اقتصاد ح اصل مطالعات بشر و تجربیات او طی تاريخ است که شامل حوادث و بحرانها هم بوده است و با
تغییر شرايط بخصوص در زمان بحرانها و سختیها قابلیت انعطاف دارد و با تغییر شرايط به خصوص در زمان بحرانها و سختیها
قابلیت انعطاف دارد و با تغییر الگوها و سیاستها میتواند تغییر روش داده يا برنامهريزی جديد انجام دهد .در "علم اقتصاد" و
"برنامهريزی اقتصادی" مفهوم و عمل مقاومت به معنی بهینهيابی در هر شرايطی نهفته است و گاهی بخشی از اين قابلیت انعطاف را
فنريت اقتصادی نامیدهاند (اسدی.)32 ،1333 ،
مقام معظم رهبری در پیامهای نوروزی ،سال  1388را سال «اصالح الگوی مصرف» و سال  1383را سال «همت مضاعف و کار
مضاعف» نامگذاری کردند سپس در بیانات خود در ديدار با جمعی از کارآفرينان کشور در تاريخ  1383/1/11برای نخستین بار اقتصاد
مقاومتی را مطرح و بیان کردند که «ما بايد يک اقتصاد مقاومتى واقعى در کشور پديد بیاوريم» .سپس سال 1335را سال «جهاد
اقتصادی» و سال1331را سال «تولید ملی حمايت از کار و سرمايه داخلی» ،سال 1332را سال «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
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نامیده و در طول ايام به مناسبتهای گوناگون ،زوايههای پنهان آن ،راهبردها و سیاستهای متناسب با آن را تبیین کرده است
(هاشمپور و همکاران.)2 ،1333 ،
از ديدگاه مقام معظم رهبری ،اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسالم است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی
دشمن که کیان نظام اسالمی را به خطر میاندازد ،پديد میآيد .در نظام اقتصادی اسالم در اين وضعیت با تغییر در اولويت هدفها و
به تبع آن در اصول راهبردی و سیاستهای کالن و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم ،راهبردی کالن طراحی
میشود که تهديد را تبديل به فرصت میکند.
در تعريف رهبری «اقتصاد مقاومتى معنايش اين است که ما يک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور
محفوظ بماند ،هم آسیب پذيرى اش کاهش پیدا کند( »...مقام معظم رهبری.)1331/1/2 ،
بنابراين« :اقتصاد مقاومتی يعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحريکات جهانی ،با تکانههای جهانی ،با سیاستهای آمريکا و غیر
آمريکا زير و رو نمیشود؛ اقتصادی است متکی به مردم» (همان.)1332/12/25 ،
اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تأکید بر مزيتهای تولید داخل و تالش برای خوداتکايی است (خوش چهره و حبیبی،
.)225 ،1331
اقتصاد مقاومتی سیستمی است که درصدد است با محوريت توسعۀ منابع انسانی ،انضباط و قانونمندی رشد و پايداری اقتصادی
را برقرار سازد.
بر اين اساس اقتصاد مقاومتی از ديدگاه رهبری ،اقتصادی است که دو ويژگی اساسی دارد:
 -1در برابر تهديدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و کمتر آسیب میبیند.
 -2تهديد را تبديل به فرصت کرده و در وضعیت تهديد رشد میکند (جمالی و جايری.)33 ،1334 ،
اقتصاد مقاومتی ،الگوی اقتصادی ،بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی است؛ اقتصاد متکی به دانش و فناوری ،عدالت
بنیان ،درون زا و برون گرا ،پويا و پیشرو را محقق میسازد؛ اقتصاد مقاومتی به معنای رياضت اقتصادی نیست ،حتی در شرايط فشار
هم رشد و شکوفايی خود را داشته و متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست .اين يک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشور است (مقام
معظم رهبری 32/1/1 ، 31/5/11 ،و .)32/12/2
اقتصاد مقاومتی بنابه شرايط موجود اقتصادی در کشورمان مورد نیاز سازمانها میباشد که ضرورت و الزامات آن را میتوان در
بیانات مقام معظم رهبری مشاهده نمود که بر اسلس فرمايشات معظم له ،اقتصاد مقاومتی در سه بعد :نوآوری و شکوفايی ،مديريت
مصرف و کار جهاد گونه مورد تحقیق قرار گرفت.
برای تحقق اقتصاد مقاومتی الزامات و شرايط را به شرح ذيل میتوان برشمرد:
 .1اقتصاد علم است و هر اقتصاد بايد علمی اداره شود.
 .2حوزه عمل اقتصاد دستوری است.
 .3هم اقتصاد و هم مقاومت بايد مردمی باشد.
 .4تولید ملی پايه و اساس اقتصاد مقاومتی است.
 .5مقاومت کار فرهنگی نیاز دارد.
 .1ساده ترين راه مقاومت تقلیل بحران هاست (اسدی.)31 ،1333 ،
فرهنگ اقتصادی روتج 1نظام اقتصادی را به سیستم مالکیت نهادها و سازوکار تخصیص در يک اقتصاد تعريف کرده است .در
تعريف ديگری از يک سیسیتم اقتصادی گفته میشود که شامل تمام نهادها و سازمانهايی است کیه روابط مالکیت در يک جامعه را
مشخص و توزيع کاالها و خدمال را هدايت میکند و بر آنها تأثیر میگذارد (پرايور .)3 ،2555 ،2و معتقد است که نهادهای اقتصادی
عبارت اند از :محدوديت های تدبیر کرده انسان که به کنشهای متقابل انسان سامان میدهند .آنها متشکل از محدوديتهای رسمی
(قواعد ،قوانین ،قانون اساسی) و محدوديت های غیررسمی (هنجارهای رفتاری ،قراردادها و دستورالعملهای خود خواسته) و ويژگیهای
اجرايی آنها میباشد (روترفورد.)183 ،2552 ،3

1. Routledge
2. Pryor
3. Rutherford
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داگالس نورث 1در تعريف سازمانهای اقتصادی مینويسد که اگر نهادها قواعد بازی باشند ،سازمان ها و کارآفرينهای آنها بازيگران
بازی هستند ( .) 13 ،1338سازمان ها از گروه های انسانی تشکیل شده اند کعه به وسیله يک مقصود مشترک گرد هم آمده اند تا
اهداف معینی را تحقق بخشند (پرايور.)8 ،2555 ،
در اين محیط های کامالً ناماليم امروزی ،سازمانهايی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در اين محیط باقی بمانند که به
نحو بهتری از منابع خود بهره برداری نموده و بهره وری خود را افزايش دهند .يکی از منابع مهم سازمانی نیروی انسانی میباشد .به
منظور بهره گیری هر چه بهتر از اين عامل میبايست آموزشهای الزم تدوين ،هماهنگی و همدلی الزم در بین کارکنان ايجاد و اهداف
آنها را با اهداف ملی همسو نمود (قربانزاده.)43 ،1332 ،
امروزه از نارسايیهای مزمن در نظام مديريت سازمان ها ،نظام اداری و مالی است به نحوی که مسیر هر نوع تحول و اصالحات بر
اساس اين نظام اداری صورت می گیرد .در شرايطی که نظام اداری خصوصا در دو دهه اخیر به خاطر گستردگی خدماتی آن ،فراز و
نشیب های ناشی از تحوالت اقتصادی ،همواره در چنبره مشکالت روزمره و تامین نیازهای اولیه و اساسی همچون حقوق کارمندان،
پیمانکاران و  ...در رنج و عذاب است ،امر نظام مديريتی را به شدت متاثر ساخته است (محمدی مقدم.)115 ،1332 ،
در جدول زير نیز به ديدگاههای اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری میپردازيم:
جدول :7اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبري
ردیف

تاریخ

1

34/8/25

2

34/15/35

3

34/11/28

4

34/12/25

5

35/1/24

بیانات
يک مسئله هم مسئلهی نقشآفرينی در اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد
دانشبنیان پايهی آن است .شما در دانشگاه در اين زمینه نقش ايفا کنید ،يعنی
واقعا برويد سهم خودتان را پیدا کنید و آن سهم را به معنای واقعی کلمه عمل
کنید.
حاال که تحريمها برداشته شد ،آيا مشکل اقتصاد کشور و معیشت مردم و
سفرههای مردم با برداشتن تحريمها حل خواهد شد؟ نه ،مديريت الزم است،
برنامه الزم است .مشکالت اقتصادی کشور ممکن است بیست درصد ،سی
درصد ،چهل درصد مربوط باشد به تحريمها ولی بقیه مربوط به مديريت ما
است؛ ما بايد مديريت کنیم ،ما بايستی درست عمل کنیم و راه عمل هم اقتصاد
مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگرا است .اين درونزايی را فراموش نکنید؛ اگر
اقتصاد ملّی از درون نجوشد و فوران نکند ،به جايی نخواهد رسید .تعامل با دنیا
در زمینههای اقتصادی خیلی خوب است اما تعامل هوشمندانه و تعاملی که
معنايش درونزايی اقتصاد باشد.
کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد ،مشکالت اقتصادیاش برطرف
نخواهد شد ،بلکه اگر ما اقتصاد مقاومتی را عمل نکنیم گرفتاریهايش روزبهروز
بیشتر خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی يک کل فراگیر است که از عرصهی علمی تا عرصهی فعالیتهای
فنی ،تا عرصهی خدمات ،تا عرصهی بازرگانی و صادرات و واردات ،تا عرصهی
آموزش در دانشگاهها و دبیرستانها ،همه را شامل میشود.

مالحظات
بیانات در ديدار رؤسای
دانشگاهها ،پژوهشگاه ها،
مراکز رشد و پارکهای علم
و فناوری

بیانات در ديدار دست
اندرکاران برگزاری انتخابات

بیانات در ديدار مردم
آذربايجان شرقی
بیانات در ديدار رئیس و
اعضاى مجلس خبرگان
رهبرى
گزيدهای از بیانات در ديدار
عیدانه جمعی از مسئوالن
کشور

منبعhttp://farsi.khamenei.ir :

 -9پیشینه پژوهش
تحقیقات متعددی در حوزه مديريت دانش و اقتصاد مقاومتی در ايران و جهان انجام يافته که در ذيل به نمونههايی از آنها و
نتايج بدست آمده اشاره میگردد:

1. Douglas North
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بريگاگلیو و همکاران ،)2558( 1از اصطالحی به نام «فنريت اقتصادی» برای اشاره به توان سیاست برای بهبود آثار شوکهای
برونزای مخالف اقتصادی استفاده کرده است و بیان میدارد که اصطالح فنريت اقتصادی به دو مفهوم به کار میرود .اول ،توانايی
اقتصادی برای بهبود سريع از شوکهای اقتصادی تخريب کننده خارجی و دوم ،توانايی اقتصاد برای ايستادگی در برابر آثار اين شوکها.
دراکر ،) 1388( 2معتقد است که مهمترين منابع اقتصادی ،منابع طبیعی و نیروی کار نبوده ،بلکه دانش و دانش آفرينی است که
عامل اصلی بقاء و رشد سازمانها در شرايط رشد رقابتی میباشد.
اسداله کالنتر و فريد امرايی ( ،)1331در مقاله ای با عنوان «اقتصاد مقاومتی ،تولید داخل و حمايت از کار و سرمايه ايرانی» به
تعاريف اقتصاد مقاومتی پرداخته و راهکارهای جهت عملیاتی شدن آن و همچنین وظايف و نقش دولت و مردم در به تحقق رسیدن
اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار دادند .در اين راستا به راهکارها و راهبردهای مقاومتی برای رشد تولید داخل و حمايت از کار و
همچنین مزايای آن شامل (اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی ،علمی و آموزشی ،سیاسی و ) ...اشاره کردند.
الفتی و بابايی ( ،) 1381در تحقیقی با عنوان بررسی رشد درونزا ،با در نظر گرفتن رشد اقتصاد ايران و تغییرات آن طی سال های
 1318 -1338با استفاده از مدل  VARبررسی نموده و نتايج بدست آمده نشان داد که هرکجا به نیروی انسانی توجه گردد ،اثرات
مثبت آن بر رشد واقعی چه مستقیم و چه غیر مستقیم مشهود است.
غالم دنیوی و همکاران ( ،)1333در مقالهای با عنوان «اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی» بیان داشتند که با اجرای راهکارهايی
می توان به مقابله با کاهش اثرات ناشی از محدوديت ها و تحريم ها رفت و با تبديل محدوديت ها به فرصت و استفاده از امکانات
موجود جهت دستیابی به بازارهای جديد و متنوع ،دست يافت .آن ها در ادامه به بررسی نقش سازمان ها و ارگان های دولتی در
بسترسازی و همکاری با شرکت های تولیدی و کمک به آن ها پرداختند .چرا که به عقیده آن ها انعطاف پذير بودن دستورالعمل های
اجرايی و قوانین حاکم در دوران تحريم می تواند به شرکت ها اين اجازه را بدهد که از توانايی های بخش خصوصی در اين جهاد
اقتصادی استفاده شود و فرهنگ مقاومت می تواند نقش شرکت های دانش بنیان در برون رفت از اين دوران را متبلور نمايد.

 -4ابزار و روش
-7-4مدل عملیاتی متغیرهاي تحقیق
برای تعیین مولفههای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،نکات کلیدی دادهها از طريق ابالغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
احصاء و با مقايسه چند مولفه جنبههای مشترک پديده مورد نظر ،عنوان يک مفهوم را به خود میگیرد .آنگاه چند مفهوم از يک متغیر
و چند متغیر در قالب نظريه متجلی میشود .و اين وصفی از رويه راهبرد داده بنیاد در پژوهشهای کیفی میباشد که در اين پژوهش
نیز از آن استفاده شد که در تحقیق متغیرهای عوامل مديريتی ،عوامل مقاومتی ،عوامل اقتصادی در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد
مقاومتی به عنوان نکات کلیدی احصاء و سپس با مقايسه جنبه های مشترک شاخصهای هر کدام از متغیرها برای عوامل مديريتی1
شاخص ،عوامل مقاومتی 5شاخص ،عوامل اقتصادی  5شاخص و اقتصاد مقاومتی نیز 5شاخص تعیین شد که می توانند مفهوم کامل
متغیرها را تبیین نمايند .و در نتیجه اين کار پرسشنامههای اولیه به عنوان سنجش متغیرها و ابزار گردآوری دادهها تهیه گرديدند.

1. Briguglio
2. Drucker
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جدول( :)2مدل عملیاتی متغیرهاي تحقیق
متغیرها

عوامل
مديريتی

عوامل
مقاومتی

عوامل
اقتصادی

اقتصاد
مقاومتی

-

شاخص ها
پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان
سطح کمی و کیفی سرمايه
رشد در شرايط فشار
نوسانات نرخ ارز
حمايت از بخش خصوصی
تفاوت درآمد طبقات اجتماعی
ظرفیتهای نهادهای مالی
سازمانهای فرهنگی و ايمان محور
وحدت و همبستگی مسئوالن و مردم
خدمات عادالنه
توسعه بخش غیر دولتی
توسعه محلی نوآوری و بومی سازی دانش
مديريت دانش در بیمارستان ها
توانمندی منابع انسانی در بیمارستان ها
شفافیت سازمانی
سالمت اداری
گزارشدهی مالی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
اقتصاد دانش بنیان
توسعه ظرفیت های داخلی
عزم ملی
ايجاد منابع درآمد به نفع بیماری های خاص
کاهش هزينهها

چارچوب نظري

معادل
Management 1
Management 2
Management 3
Management 4
Management 5
Management 6
Management 7

ابالغیه سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی
()1332

Resistive 1
Resistive 2
Resistive 3
Resistive 4
Resistive 5
Economic 1
Economic 2
Economic 3
Economic 4
Economic 5

اصغری ()1335
اسفندياری صفا و
دهقان ()1335

Economic Strength 1
Economic Strength 2
Economic Strength 3
Economic Strength 4
Economic Strength 5
Economic Strength 6

-5سواالت تحقیق
 عوامل مديريتی چه تاثیری بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران دارد؟
 عوامل مقاومتی چه تاثیری بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران دارد؟
 عوامل اقتصادی چه تاثیری بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران دارد؟

 -6روایی صوري
جهت تعیین روايی با مطالعه منابع مربوط ،طرح اولیه پرسشنامه تهیه گرديد و توسط  15نفر از اساتید ،کارشناسان و متخصصان
مورد بررسی قرار گرفتند .در نتیجیه مواردی جهت اصالح پیشنهاد گرديد و نکات مبهم برطرف و برخی گويهها که ارتباط کمتری با
اهداف تحقیق داشتند اصالح و پرسشنامه نهايی تدوين گرديد.

-1جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری اين پژوهش را  555نفر از بیماران مبتالء به ديابت در بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران میباشند .نمونه گیری
با استفاده از فرمول کوکران (رابطه زير) به روش تصادفی ساده ،متناسب انتخاب و تعداد  221پرسشنامه که با مقیاس  5گزينهای
لیکرت تنظیم شده توزيع و در تحلیل استفاده شد.
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𝑞𝑝 𝑡 2
𝑑2
=𝑛
𝑞𝑝 1 𝑡 2
)1 + ( 2 − 1
𝑑 𝑁

در اين فرمول داريم:
حجم جامعه آماری
احتمال نسبت برخورداری از صفت مورد نظر
احتمال نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر
دقت احتمالی مطلوب (نصف فاصله اطمینان)
درجه يا ضريب اطمینان  35درصد

N=550
p=0/5
q=0/5
d=0/05
t=1/96
1/962 × 0/5 × 0/5
0/52
=𝑛
≅ 226
2
1 1/96 × 0/5 × 0/5
1+
(
−
)1
550
0/52

-8تجزیه و تحلیل دادهها
-7-8ارزیابی مدل در نرمافزار AMOS
در اين فرآيند ابتدا مدل اندازهگیری ارزيابی می شود و روايی و پايايی آن برحسب معیارهای مطرح در مدلهای بیرونی مورد
بررسی قرار میگیرند .سپس در صورت تائی د روايی ،پايايی و شاخص اشتراک مدل اندازهگیری میتوان به ارزيابی مدل ساختاری
(درونی) پرداخت.

-2-8ارزیابی روایی سازه
دو نوع روايی در اين بخش مطرح است :روايی همگرا و روايی واگرا .روايی همگرا به اين معنی است که متغیر پنهان بهطور مناسب
توسط متغیرهای آشکار توضیح داده میشود .برای سنجش روايی همگرا از متوسط واريانس استخراج شده ،استفاده میشود که حداقل
مقدار قابل قبول آن  5/5است .وجود روايی واگرا نیز به اين معنی است که متغیر پنهان توسط متغیرهای آشکار خودش بهتر از
متغیرهای عوامل ديگر توضیح داده میشود ،که يک متغیر بايد در مقايسه با معرفهای ساير متغیرهای پنهان ،پراکندگی بیشتری را
در بین معرفهای خود داشته باشد يا به عبارت ديگر متوسط واريانس استخراج شده هر متغیر پنهان بايد بیشتر از باالترين توان دوم
همبستگی آن متغیر با ساير متغیرهای پنهان باشد که خروجی نرم افزار  AMOSدر ماکروی اکسل قرار و نتايج ذيل حاصل شد و
نشان از روايی سازه بسیار مناسبی دارد .با توجه به مقادير جدول 3روايی مدل اندازه گیری نیز تايید میگردد.

اقتصاد
مقاومتی

5/158

جدول :9نتایج آزمون روایی سازه در ماکروي اکسل
عوامل
عوامل
عوامل
AVE
MSV
ASV
مديريتی
مقاومتی
اقتصادی
5/153
5/115
5/152
5/181
5/351
5/252
5/143
5/385
5/318
5/515
5/252
5/211
5/185
5/555
5/158
5/155
5/115
5/155
5/335
5/515
5/155
روايی هم گرا:
روايی واگرا:
AVE > MSV -1
 -1همه بارها معنادار باشد.
AVE > ASV -2
 -2بارها بايد باالی  5/5باشد.
 -3بايد AVE> 5/5
CR> AVE -4

CR

5/885
5/335
5/138
5/815

عوامل مديريتی
عوامل مقاومتی
عوامل اقتصادی
اقتصاد مقاومتی
شرايط پذيرش
روايی سازه
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-9-8تحلیل عاملی تاییدي ()CFA
در اين بخش ،نتايج حاصل از تحلیل عاملی تايیدی متغیرهای پژوهش را توسط نرم افزار  AMOSبررسی میکنیم تا مطمئن
شويم بزرگتر از  5/5هستند 5/5 .حداقل مقدار قابل قبول برای بار عاملی استاندارد شده است (پهلوان شريف .)11 ،1334 ،و همان
طور که در نمودار شماره  1مشاهده می گردد ،نتايج استاندارد شده روی مدل تحلیل عاملی تايیدی ،مورد تايید قرار گرفته و میتوان
گفت سواالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند.

نمودار :7تحلیل عاملی تاییدي

-4-8ارزیابی پایایی مدل اندازهگیري
برای سنجش روايی پرسشنامه ها در اختیار خبرگان و اساتید مديريت به تعداد  12نفر قرار گرفت و میزان ( CVIبه منظور اصالح
سواالت) و ( CVRبه منظور حذف سواالت بی ربط) محاسبه که نتیجه نهايی آن در جدول شماره  5ارائه گرديد (الوشه.)1381 ،

𝑁
𝑛𝜀 𝑡 −
2 > %56
= 𝑅𝑉𝐶
𝑁
2
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> %79

تعداد متخصصانی که مرتبط بودن سواالت پرسشنامه را کرده اند

= 𝐼𝑉𝐶

تعداد کل متخصصان
دو عامل در ارزيابی پايايی مدلهای بیرونی مطرح است :تک بعدی بودن و پايايی درونی (ضريب قابلیت اطمینان ساختاری) .برای
تائید عامل اول يعنی تک بعدی بودن ،بايد مقدار بار عاملی بزرگتر از  5/5باشد .در عامل دوم ضريب قابلیت اطمینان ساختاری و
آلفای کرونباخ بايد از  5/1بزرگتر باشند .همانطور که از نتايج جدول 4مشاهده میگردد ،پايايی مدل اندازهگیری تايید میشود.
جدول :4مقادیر بارهاي عاملی ،متوسط واریانس استخراجشده و پایایی ترکیبی
متغیر

گویه

CVI

CVR

Management 1

5/31
5/83
5/155
5/155
5/31
5/88
5/13
5/85
5/83
5/31
5/155
5/31
5/83
5/155
5/155
5/31
5/81
5/155
5/155
5/81
5/83
5/11
5/31
5/83

5/11
5/155
5/83
5/155
5/155
5/11
5/15
5/11
5/83
5/83
5/155
5/83
5/11
5/155
5/155
5/11
5/18
5/155
5/155
5/82
5/11
5/18
5/35
5/81

Management 2
Management 3

عوامل مديريتی

Management 4
Management 5
Management 6
Management 7
Management 8
Resistive 1

عوامل مقاومتی

Resistive 2
Resistive 3
Resistive 4
Resistive 5
Economic 1
Economic 2

عوامل اقتصادی

Economic 3
Economic 4
Economic 5
Economic Strength 1
Economic Strength 2

اقتصاد مقاومتی

Economic Strength 3
Economic Strength 4
Economic Strength 5
Economic Strength 6

Cronbach

5/885

5/853

5/181

5/185

-5-8ارزیابی برازش مدل
در اين بخش پس از اصالح سواالت پرسشنامه و اعمال پیشنهادات ارائه شده در نرم افزار برای نیکويی برازش ،نوبت به ارزيابی
برازش مدل مورد نظر می رسد که نتايج آن به شرح جدول زير بدست آمد .و از آنجايی که اگر حداقل سه شاخص در بازه قابل قبول
قرار داشته باشند ،می توانیم ادعا کنیم که برازش مدل قابل قبول است (پهلوان شريف ،)12 ،1334 ،پس برازش مدل مورد قبول و
مدل از برازش خوبی برخوردار میباشد.
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جدول  : 5آستانه مورد پذیرش متداولترین شاخص هاي برازش مدل
شاخص

دامنه پذیرش شاخص

مقدار شاخص

برازش

CMIN/DF

1 -3

2/534

عالی

RMSEA

>5/58

5/515

عالی

GFA

>5/35

5/333

عالی

AGFI

>5/85

5/883

عالی

IFI

>5/35

5/312

عالی

NFI

>5/35

5/335

عالی

-6-8تحلیل مدل معادالت ساختاري ( )SEMو تحلیل فرضیهها
پس از اطمینان از مناسب بودن برازش ،مدل  SEMبا پیروی از مدل تحلیلی تحقیق و بر اساس آخرين تغییرات در مدل CFA

به شرح زير اجرا گرديد:

نمودار :2مدل معادله ساختاري

طبق مدل شماره ،2که خروجی نرم افزار  AMOSمیباشد ،نتايج آزمون فرضیهها نشان داد که ،عوامل مديريتی با ضريب مسیر
 ،5/45عوامل مقاومتی با ضريب مسیر  5/11و همچنین ،عوامل اقتصادی نیز با ضريب مسیر  5/54توانستند اقتصاد مقاومتی را تبیین
نمايد و به پاسخ سوال اصلی تحقیق دست يابند.

بحث و نتیجه گیري
بديهی است که تعريف يک راهبرد اقتصادی بهنام نظام «اقتصاد مقاومتی» به نسبت تعامل نظام اسالمی با «نظام اقتصادی جهانی»
از سويی و تقابل و رويارويی يا به عبارت بهتر مقاومت در برابر خواستههای استکبار جهانی و عدم پذيرش سلطه آنان ،مرتبط است.
اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی خاصی است و اين جهانبینی با منافع ابر قدرتهای روز دنیا در تضاد است ،اقتصاد خاصی خواهد
بود ،چرا که دشمنی با چنین کشوری پايدار بوده و در هر دوره ای به شکلی بروز میيابد .از اين روی بايد همه راهبردها و سیاستهای
کشوری مثل ايران به گونهای طراحی شود که از کیان آن در برابر تهديدها حفاظت کند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار
سازد .جمهوری اسالمی ايران که همیشه در معرض دشمنی قرار داشته و در برابر آن ها مقاومت کرده است بايد اقتصادی متناسب با
اين وضع داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر میشود.
15
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وقتی نظامی مانند نظام جمهوری اسالمی در جبهه مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم جهانی است و امنیت نظام اسالمی در
چارچوب مقاومت در برابر نظام سلطه تعريف میشود بايد ديگر زير مجموعههای نظام مانند :ساختارهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی
و حتی اقتصادی نظام اسالمی ضرورتا با همین مفروضه و شرايط مقاومت در برابر استکبار جهانی شکل گیرد و عمل کند.
ضرورت تداوم تولید ملی ،حمايت از کار و سرمايه ايرانی ،مبین وظیفههايی برای دولت ،دست اندرکاران تولید و مردم است .اگر
تولید کننده برای تولید محصول با کیفیت همت کند ولی دولت و سیستم کشور ،قوانین اقتصادی ،فضای کسب و کار را سخت کند
باز هم نتیجه منفی خواهد بود .لذا در سايه تعامل عوامل مديريتی ،عوامل مقاومتی ،عوامل اقتصادی است که اقتصاد مقاومتی تحقق
يافته و اهداف قابل دسترسی خواهد شد.
يافتههای آماری پژوهش نیز نشان داد که عوامل مديريتی با ضريب مسیر  ،5/45عوامل مقاومتی با ضريب مسیر  5/11و همچنین،
عوامل اقتصادی نیز با ضريب مسیر  ،5/54بر اقتصاد مقاومتی در بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران ،تاثیر گذار و معنیدار میباشد
که اين نتیجه همسو با پژوهشهای بريگاگلیو و همکاران ( ،)2558دراکر ( ،)1388اسداله کالنتر و فريد امرايی ( ،)1331الفتی و بابايی
( )1381و دنیوی و همکاران ( )1333میباشد .در نهايت نیز مدل نهايی پیشنهادی بر اساس يافتههای آماری به شرح ذيل میباشد:
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مراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.1
.8
.3
.15
.11
.12

خیامی ،پوريا ( ،)1331هدف زندگی تنها نفس کشیدن نیست ،تهران :برتر انديشان.
اسدی ،علی (" ،)1333نظام اقتصاد اسالمی الگويی کامل برای اقتصاد مقاومتی" ،فصلناهه سیاستهای راهبردی و کالن ،سال
دوم ،شماره پنجم ،بهار  ،33از صفحه  25تا .33
پهلوان شريف ،سعید ( ،)1334مدل سازی معادالت ساختاری با  ،AMOSتهران ،انتشارات بیشه.
جمالی ،يعقوب ،جابری ،علی ( ،)1334اقتصاد مقاومتی از ديدگاه اسالم مفهوم ،اصول و سیاستها ،معرفت ،شماره -31 ،213
.151
جلیلیان ،راحیل ( ،)1335مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی ،ماهنامه پژوهش ملل .)5( 1
خوش چهره ،محمد؛ حبیبی ،نیک بخش ( ،)1331اصول پايهای و عناصر کلیدی الگوی اسالمی -ايرانی پیشرفت از منظر
اسناد فرادستی نظام ج.ا.ايران ،مجله :راهبرد ،شماره .244 – 213 ،12
خامنهای ،سید علی (" ،)1331بیانات در ديدار جمعی از دانشجويان" ،پايگاه اطالع رسانی حضرت آيت ال ..خامنهای.
قربانزاده ،منصوره ( ،)1332مديريت عملکرد کارکنان ،ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه ،شماره
.53-33 ،115
لواسانی ،سیده زينب ( ،)1331اقتصاد مقاومتی درامتداد جهاد اقتصادی ،اقتصاد تبیان ،به آدرس. www.tebyan.net:
محمدی مقدم ،يوسف و ذوالفقاری ،حسین و علی پور ،يوسف و رسولیان ،پريسا (" ،)1331بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی،
گرايش کارآفرينانه و مديريت دانش" ،مديريت ،اقتصاد و حسابداری ،دوره  ،1شماره  ،2بهار  ،1332صفحه .151-125
هاشمپور ،محمدامیر ،عزيزی ،وحید ،صیاد ،مهدی و اسدی ،احمد ( ،)1333اقتصاد مقاومتی ،سکوی پیشرفت و عدالت ،تهران،
خاکريز ايمان و انديشه.
سايت اينترنتی به نشانیhttp://farsi.khamenei.ir :

13. Briguglio, Lino, Gordon Cordina, Nadia Farrugia and Stephanie Vella (2008), "Profiling Economic
Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department",
University of Malta.
– 14. Drucker PF (1998), "The Coming of the New Organization" , Harvard Business Review. Jaunary
February.
15. North, D. C. (1998). Economic performance through time, In C. K. Eicher and J.M. Staatz, eds,
International Agricultural Development, 3rd edition, (pp. 78–90). Baltimore: Johns Hopkins
University Press.
16. Pryor, F. L. (2005). Economic Systems of Foraging, Agricultural, and Industrial Societies.
Cambridge: Cambridge University Press.
17. Rutherford, D. (2002). Dictionary of Economics. London: Routledge.
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شناسایی عواملکلیدی موفقیت زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدلسازی
ساختاری تفسیری (مطالعه موردی :شرکت فوالد مبارکه اصفهان)
سحر آذرکمند ،*7مریم نصري

نصرآبادي2

-1استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد
-2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد
maryamnasr4554@gmail.com

چكیده
امروزه يکی از کلیدیترين عوامل موفقیت و رقابت در عملکرد مطلوب سازمانها مديريت زنجیره تأمین می باشد.
سازمانها برای رسیدن به عملکردی بهتر و نیز بهبود رقابتپذيری ،به کشف پارادايمهای مطلوب زنجیره تأمین
خويش میباشند .هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل اصلی موفقیت زنجیره تأمین سبز با رويکرود مدلسازی
ساختاری تفسیری در صنعت فوالد است .روش بررسی از نظر هدف کاربردی و از لحاظ طرح توصیفی-تحلیلی
میباشد .روش نمونهگیری تصادفی ساده و تعداد نمونه  313نفر از پرسنل و مديران شرکت فوالد مبارکه اصفهان
است .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد است که به ترتیب وضعیت آلودگیهای محیطزيست ،وضعیت مديريت
محیطزيست ،هزينههای رفع آلودگیها و بهبود بهرهوری سبز را در مقیاس پنج گزينهای لیکرت مورد سنجش قرار
داد .يافتهها حاکی از آنست که وضعیت آلودگیهای محیطزيست بر موفقیت زنجیره تامین سبزشرکت فوالدمبارکه
اصفهان تاثیر مثبت و معنیداری دارد همچنین وضعیت مديريت محیطزيست بر موفقیت زنجیره تامین سبزشرکت
فوالدمبارکه اصفهان تاثیرگذار است و هزينههای رفع آلودگیها بر موفقیت زنجیره تامین سبزشرکت فوالدمبارکه
اصفهان تأثیر مثبت و معنیداری دارد و بهرهوری سبز بر موفقیت زنجیره تامین سبزشرکت فوالدمبارکه اصفهان
تاثیرگذار است .نتايج نشان داد که وضعیت مديريت محیطزيست دارای بیشترين مطلوبیت و بهبود بهرهوری سبز
دارای کمترين مطلوبیت است و بیشترين تاثیر را وضعیت آلودگیهای محیطزيست و کمترين تاثیر را وضعیت
مديريت محیط زيست دارا خواهد بود .بنابراين عوامل موفقیت در زنجیره سبز مشتمل بر وضعیت آلودگیهای
محیطزيست ،وضعیت مديريت محیطزيست ،هزينههای رفع آلودگی و بهبود بهرهوری سبز موثر میباشند و شرکت
فوالد مبارکه اصفهان با تدوين مدل زيستمحیطی در جهت بهبود مداوم عملکرد زيستمحیطی فعالیتهايش گام
نهاده و با مديريت زنجیره تأمین سبز به سمت تولید سبز حرکت نمود.
واژگان کلیدي :زنجیره تامین ،زنجیره تامین سبز ،مديريت محیط زيست ،فوالد مبارکه

 -7مقدمه
زنجیره تامین شبکهای از مراکز توزيع و تسهیالتی است که وظیفه تدارک و تهیه مواد خام ،تبديل آن به محصوالت واسطهای و
نهايی و نیز توزيع اين محصوالت نهايی را به مشتريان صورت میدهد .از سويی ديگر دنیای امروز با مسائلی همانندانواع آلودگیها،
گرم شدن زمین ،افزايش میزان گازهای گلخانهای و ...روبروست که اين مسائل به شکل بالقوه میتوانند سبب انقراض نوع بشر گردند.
لذا حفظ محیط زيست و استراتژیهای مرتبط با آن خیلی زود در اولويت برنامهها ،به شکل يک نوآوری مهم سازمانی جای گرفت.
سازمان از يک سو بايد به مزيت رقابتی و سوددهی ،از سوی ديگر به حداقل رساندن ضايعات تولید گازهای گلخانه ای ،انرژی ،مواد
زائد شیمیايی و جامد /خطرناک) و نیز از میان بردن آنها توجه نمايند .اينجاست که ايده زنجیره تامین سبز عنوان گشت و خیلی
زود ديدگاه همگان را به خود جلب نمود.
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در ضمن ،زنجیره تأمین سبز در سازمانهای صنعتی به وسیله ايجاد رضايتمندی و مطلوبیت از نظر زيست محیطی در سراسر
زنجیره تأمین سعی نموده تا از بهبود عملکرد محیطی خود و لجتتیک سبز در کل زنجیره تأمین به شکل يک سالح استراتژيک برای
کسب مزيت رقابتی پايدار بهره برده و اهداف خويش را مطابق سه موضوع مهم :تولید سبز(فرايند) ،طراحی سبز(محصول) و بازيافت
محصول ،بنا نهد( .رفیعی و عبدالملکی )1331

 -2زمینه و هدف
در سالهای اخیر زنجیرههای تأمین به سرعت رشد يافته اند و تنها تمرکز نمودن بر عملکرد اقتصادی برای بهینهسازی هزينهها يا
بازگشت سرمايه نمیتواند باعث توسعه پايدار در زنجیره تأمین گردد (دب و گوواند .)2511 ،1زنجیره تامین شبکهای از مراکز توزيع و
تسهیالتی است که وظیفه تدارک و تهیه مواد خام ،تبديل آن به محصوالت واسطهای و نهايی و نیز توزيع اين محصوالت نهايی را به
مشتريان صورت میدهد .از سويی ديگر دنیای امروز با مسائلی همانندانواع آلودگیها ،گرم شدن زمین ،افزايش میزان گازهای گلخانهای
و ...روبروست که اين مسائل به شکل بالقوه میتوانند سبب انقراض نوع بشر گردند .لذا حفظ محیط زيست و استراتژیهای مرتبط با
آن خیلی زود در اولويت برنامهها ،به شکل يک نوآوری مهم سازمانی جای گرفت .در ضمن ،زنجیره تأمین سبز در سازمانهای صنعتی
به وسیله ايجاد رضايتمندی و مطلوبیت از نظر زيست محیطی در سراسر زنجیره تأمین سعی نموده تا از بهبود عملکرد محیطی خود
و لجتتیک سبز در کل زنجیره تأمین به شکل يک سالح استراتژيک برای کسب مزيت رقابتی پايدار بهره برده و اهداف خويش را
مط ابق سه موضوع مهم :تولید سبز(فرايند) ،طراحی سبز(محصول) و بازيافت محصول ،بنا نهد (رفیعی و عبدالملکی  .)1331اثر
فعالیت های گوناگون درگیر در زنجیره تأمین بر زندگی اجتماعی و مسايل زيست محیطی که منجر به توسعه پايدار میشود را نیز بايد
در نظر گرفت .به همین منظور مفاهیم مديريت زنجیره تأمین سبز و مديريت زنجیره تأمین پايدار به منظور اهمیت نگرانیهای
اجتماعی و زيست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه زنجیره تأمین ظهور يافتهاند .بنابراين آگاهی نسبت به حفاظت از محیط
زيست و افزايش روند نگهداری از منابع زمین رشد زيادی داشته است (دب و گوواند .)2511 ،امروزه توجه بیشتری به حفاظت از
محیط زيست و منابع زيستی وجود دارد و اين حساسیت مثبت تا به آن جا شدت گرفته است که حتی صاحبان صنايع سعی دارند با
استفاده از آن گامی موثردر جهت مقبولیت کاالی مورد عرضه خود به مشتريان برداشته و رعايت نکات زيست محیطی را به عنوان
يک مزيت رقابتی مورد استفاده قرار دهند .دولتها نیز سعی دارند بیشتر از گذشته با وضع قوانین زيست محیطی(سبز) در اين راستا
فعالیت نمايند .به همین منظور استانداردهای مشخصی وضع شده است .عوامل ذکر شده (تقاضای مشتريان ،قوانین دولتی و
استاندارد های وضع شده ) به عنوان محرک ،عامل ايجاد تغییراتی در اين خصوص شده است .اقدامات سبز در شرکتهای تولیدی توسط
قوانین و مقرراتی که وضع شده توسط دولتها به شدت پیگیری می شود و دولتها با وضع مقررات خاص شرکتهای تولیدی را موظف به
رعايت اقدامات سبز میکنند (دب و گوواند .)2511 ،استفاده از استراتژِیهای مديريت زنجیره تامین سبز ،باعث کاهش ضايعات،
کاهش استفاده از منابع و به تبع آن کاهش مصرف انرژی وآلودگی محیط زيست میشود .اين امر در نهايت باعث افزايش راندمان و
بهبود عملکرد در سازمانها و شرکتها میگردد (نوروززاده ,معتمدی و نوروززاده .)1331
در اين زمینه تحقیقاتی صورت گرفته از جمله عظیمی فرد وهمکاران( )1331نشان دادند ،معیارهای انتخاب تامینکننده سبز
پايدار در مشخص کردن مهمترين معیارها در انتخاب تامینکننده پايدار در صنعت فوالد نقش داشت .در نهايت اين مقاله معیارهای
میزان انتشار کربن دی اکسید ،تعداد کارکنان مشغول به کار در صنعت تامین کننده ،مسافت تا محل تامین و میزان مصرف آب به
عنوان مهمترين معیارها با بهرهگیری از نظرات کارشناسان صنعت فوالد انتخاب و سپس توسط روش  AHPکه نوعی تصمیمگیری
چندمعیاره است ،اهمیتش معین شد .رفیعی و عبدالملکی( ،)1331معزز و موسوی ثانی باغسیاهی( )1331نشان داد که در میان قوانین
و مقررات دولتی ،موانع ،مشوقها ،عدم وجود محرکها ،مهمترين موانع در پیادهسازی مديريت زنجیره تامین سبز در شرکتهای
کوچک و متوسط بودند .همچنین جبور 2و همکاران( )2511نشان داد بین مديريت منابع انسانی سبز و مديريت زنجیره تأمین سبز
رابطه معناداری وجود دارد .وانگ 3و همکاران( )2511نشان دادند که عدم آموزش ،محدوديتهای مديريتی و نظارت بر پیشرفت مناسب

1 Dube& Grawande
2 Jabbour
3 Wang
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و همچنین آگاهی ضعیف مشتری و عدم فشار برای استفاده گسترده از  GSCMاز جمله مشکالت مديريتی هستند .همچنین نورسیا
و همکاران( ) 2511نشان داد اقدامات اطالعات زنجیره تأمین سبب بهبود عملکرد شرکتهای کوچک ومتوسط در کشور مالزی میشود
و نیز زاهو 2و همکاران ( )2511در پژوهشی با عنوان يک مدل بهینهسازی برای مديريت زنجیره تأمین سبز با استفاده از يک رويکرد
تحلیلی دادههای بزرگ انجام دادند .سه سناريو برای بهینهسازی مديريت زنجیره تأمین سبز پیشنهاد گشت .سناريويی که در اين
تحقیق تأيید شد سعی بر به حداقل رساندن خطرات ،هزينههای اقتصادی و انتشار کربن به شکل همزمان میباشد.
با توجه به تاکیدی که در سازمانها بر بهرهوری با هدف استفاده صحیح و موثر از منابع در راستای اهداف سازمانی ،زنجیره تامین
سبز به عنوان يک سالح استراتژيک جهت کسب مزيت رقابتی پايدار استفاده میشود .لذا اهمیت مسائل زيست محیطی در صنعت
فوالد انگیزهای شده است تا تحقیق حاضر پس از شناسايی ابعاد و شاخصهای مديريت زنجیره تامین سبز ،به بررسی مديريت زنجیره
تامین سبز و مسائل زيست محیطی بپردازد .لذا ،با توجه به اينکه در صنعت فوالد اصفهان مديريت زنجیره تأمین از مسائل چالش
برانگیز بوده ونیاز به رفع مشکالت طراحی محصول ،انتخاب و منبعيابی مواد ،فرايند ساخت و تولید ،تحويل محصول نهايی به مشتری
و مديريت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید آن وجود دارد .بنابراين هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل اصلی موفقیت
زنجیره تأمین سبز با رويکرد مدلسازی ساختاری تفسیری در صنعت فوالد است.

شكل .7مدل مفهومی تحقیق

 -9روش بررسی
مطالعه کنونی به لحاظ هدف کاربردی و از نظر طرح ،توصیفی_تحلیلی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش پرسنل و مديران شرکت
فوالد مبارکه اصفهان است که تعداد آنها برابر با  14555نفر و که بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده و با توجه به فرمول حجم
نمونه کوکران  313نفر به عنوان نمونه آماری درنظرگرفته شدند.
ابزار پژوهش حاضر بهمنظور جمع آوری نقطه نظرات پرسنل و مديران شرکت فوالد مبارکه ،از پرسشنامهی استاندارد به عنوان
ابزار گردآوری اطالعات استفاده شده است که به ترتیب برای وضعیت آلودگیهای محیط زيست ،وضعیت مديريت محیط زيست،
هزينههای رفع آلودگیها  ،بهبود بهرهوری سبز ،پرسشنامهی مذکور دارای طیف پنج گزينهای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زياد
طبقهبندیشدهاند:پرسشنامهی تحقیق شامل دو بخش سؤاالت عمومی و اختصاصی میباشند.بخش اول به جمعآوری اطالعات جمعیت
شناختی پاسخدهندگان میپردازد که از  4سؤال تشکیلشده که در خصوص :جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و سابقه شغلی
پاسخدهندگان به سؤاالت میباشد.بخش دوم پرسشنامه که به متغیرهای تحقیق مربوط میشوند .برای سنجش هر يک از اين متغیرها،
سؤاالتی طراحیشده که سهم هريک از مؤلفهها و زير سازهها به تفکیک طبقهبندی ،بیانشد که دارای  25سوال بر اساس طیف 5
گزينه ای لیکرت میباشد و تجزيه و تحلیل دادهها به وسیله معادالت ساختاری و رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار
 SPSSانجام شد.

1 Nor Siah
2 Zhao
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 -4یافتهها
 -7-4اطالعات جمعیتشناختی
از  313نفر اعضای نمونه پژوهش  12درصد مرد و  28درصد زن بودند .از لحاظ سابقه  23درصد کمتر از  3سال 21 ،درصد دارای
سابقه کاری  3تا  5سال 31 ،درصد  5تا  15سال و  14درصد بیش از  15سال داشتند .از لحاظ تحصیالت  25درصد دارای فوقديپلم،
 31درصد دارای مدرک کارشناسی 21 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارسد و  11درصد دارای مدرک دکتری بودند.

 -2-4سنجش بارهاي عاملی

شكل . . 2مدل ترسیم شده تحقیق همراه با ضرایب استاندارد شده بار عاملی

مقدار مالک برای مناسب بودن ضرايب بارهای عاملی  5,4میباشد (هولند .)1333 ،1مطابق با شکل همانطور که مشاهده میشود
qها شماره سواالت می باشند که پرسشنامه طراحی شده در پیوست ارائه شده است ،تمامی سواالت پرسشنامه بررسی تاثیرموفقیت
زنجیره تامین سبزشرکت فوالدمبارکه اصفهان می باشد .تمامی سواالت پرسشنامه دارای بار عاملی بیشتر از  5,4هستند.

 -9-4تحلیل پایایی ابزار سنجش
مطابق با الگوريتم تحلیل دادهها در روش  ،PLSنوبت به محاسبه و گزارش ضرايب آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی سازهها میرسد.
در جدول اطالعات مربوط به آلفای کرونباخ 2مربوط به مولفههای اصلی تحقیق آورده شده است .در مورد آلفای کرونباخ ،همانطور که
از جدول زير مشخص است تمام متغیرهای پنهان دارای ضرايب آلفای بیشتر از  5,1میباشند که برازش مناسب مدلهای اندازهگیری
را نشان میدهد.

1 Hulland
2 Cronbachs Alpha
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جدول  -7مقادیر آلفا
آلفاي کرونباخ

متغیرها

5,111

وضعیت آلودگیهای محیط زيست

5,135

وضعیت مديريت محیط زيست

5,814

هزينههای رفع آلودگی ها

5,181

بهبود بهرهوری سبز

 -4-4پایایی ترکیبی
بعد از بررسی آلفای کرونباخ ،نوبت به ضرايب پايايی ترکیبی 1می رسد .از آنجايی که معیار آلفای کرونباخ يک معیار سنتی برای
تعیین پايايی سازهها میباشد روش  PLSمعیار مدرنتری نسبت به آلفا به نام پايايی ترکیبی به کار میبرد .اين معیار توسط ورتس و
همکاران ( ) 1314معرفی شد و برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در اين است که پايايی سازهها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به
همبستگی سازه هايشان با يکديگر محاسبه میگردد .برای سنجش بهتر پايايی در روش  PLSهر دوی اين معیارها به کار برده
میشوند.جدول ضرايب پايايی ترکیبی  4متغیر پنهان وضعیت آلودگیهای محیطزيست ،وضعیت مديريت محیطزيست ،هزينههای رفع
آلودگیها و بهبود بهرهوری سبز را نشان میدهد و از آنجايی که همگی باالی  5,1هستند ،برازش مناسب مدلهای اندازهگیری تايید
میشود.
جدول . .2مقادیر پایایی ترکیبی
پایایی ترکیبی

متغیرها

5,851

وضعیت آلودگیهای محیط زيست

5138

وضعیت مديريت محیط زيست

5111

هزينههای رفع آلودگی ها

5,141

بهبود بهرهوری سبز

-5-4روایی همگرا
معیار دوم از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،روايی همگرا است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سواالت (شاخصها)
خود میپردازد .معیار میانگین واريانس استخراج شده توسط نرم افزار  SPSSبرای اين منظور به کار میرود .مگنز و همکاران ()1331
مقدار  5,4به باال را برای میانگین واريانس استخراج شده کافی دانستهاند و فورنل و الرکر ( )1381مقدار مناسب برای میانگین واريانس
استخراج شده را  5,5به باال معرفی کرده اند.همانطور که نتايج نشان میدهد در متغیرهای پنهان وضعیت آلودگیهای محیط زيست،
وضعیت مديريت محیط زيست ،هزينههای رفع آلودگیها و بهبود بهرهوری سبز مقدار اين شاخص از  5,5بیشتر است که نشان از
برازش خوب مدل دارد.
جدول .9مقادیر میانگین واریانس استخراج شده
میانگین واریانس استخراج شده

متغیرها

5,513

وضعیت آلودگیهای محیط زيست

5,143

وضعیت مديريت محیط زيست

5,525

هزينههای رفع آلودگی ها

5,135

بهبود بهرهوری سبز

1 Composite Reliability
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 -6-4معیار R2
مقدار R2معیاری است که نشان از تاثیر يک متغیر برونزا بر يک متغیر درونزا دارد و سه مقدار 5,33 ،5,13و  5,11به عنوان مقدار
مالک برای مقادير ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .که در جدول زير مشاهده میفرمايید.
جدول .4مقادیر R2
مقدار R2

متغیرها

5,551

وضعیت آلودگیهای محیط زيست

5,385

وضعیت مديريت محیط زيست

5,215

هزينههای رفع آلودگیها

5,421

بهبود بهرهوری سبز

-1-4معیار Q2
اين معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص می سازد و در صورتی که مقدار در مورد يک سازه درونزا سه مقدار  5,15 ،5,52و
 5,35را کسب نمايد به ترتیب نشان از قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه يا سازههای برونزای مربوط به آن را دارد(.هنسلر
و همکاران. )2553 ،

1

جدول .5مقادیر Q2
Q2

متغیرها

5,525

وضعیت آلودگیهای محیط زيست

5,111

وضعیت مديريت محیط زيست

5,145

هزينههای رفع آلودگی ها

5,315

بهبود بهرهوری سبز

 -8-4برازش مدل کلی (معیار )GoF2
برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،معیار  GoFبه ترتیب زير محاسبه
میشود:
𝐺𝑜𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2

میانگین مقادير اشتراکی3از میانگین مقادير اشتراکیمتغیرهای پنهان ابعاد به روزرسانی مطالب ،کمپینهای بازاريابی ،ارايه محتوای
مرتبط با محصوالت يا خدمات ،ارايه قالبهای گوناگون محتوا و ايجاد فضای تعاملی برای مشتريان به دست میآيد .در نتیجه میانگین
مقادير اشتراکی برابر است با5,515 :

1-Henseler
2- Goodness of Fit
3-Communalities
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جدول .6مقادیر اشتراکی متغیرهاي پنهان مرتبه اول
مقادیر اشتراکی

متغیرها

5,513

وضعیت آلودگیهای محیط زيست

5,143

وضعیت مديريت محیط زيست

5,525

هزينههای رفع آلودگیها

5,542

بهبود بهرهوری سبز

برای محاسبه ̅ ̅𝑅̅̅2نیز بايد مقادير  R2مربوط به تمامی متغیرهای پنهان درونزای مدل اعم از مرتبه اول و دوم مدنظر قرار گرفته و
مقادير میانگین آنها محاسبه گردد .مقادير  R2متغیرها در جدول  4آورده شده است .بنابراين میانگین اين مقادير (  )𝑅2عبارت است
از5,218 :
در نتیجه مقدار معیار  GoFدر اينجا برابر است با:
𝐺𝑜𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 = √0.570 × 0.268 = 0.389

با توجه به سه مقدار  ،5,25 ،5,51و  5,31به عنوان مقادير ضعیف ،متوسط و قوی برای  ،GoFحاصل شدن  0.389برای ،GoF
نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.

 -5تجزیه و تحلیل دادهها
فرضیه اول :وضعیت آلودگیهای محیطزيست برموفقیت زنجیره تامین سبزشرکت فوالدمبارکه اصفهان تاثیرگذار است.
با استفاده از ضريب معناداری  )12,158( zمسیر میان دو متغیر پنهان مشخص میشود که وضعیت آلودگیهای محیط زيست
وموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان مثبت و معنی دار است .همچنین مقدار ضريب استاندارد شده مسیر وضعیت
آلودگیهای محیط زيست وموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان( )5,511نشان میدهد که متغیر وضعیت آلودگیهای
محیط زيست با ضريب  %51,1بر متغیر موفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیر میگذارد .بنابراين در سطح
اطمینان  %35براساس نتايج جدول زير و با توجه به اينکه مقدار آماره tبزرگتر از  1,31است ،پس میتوان گفت فرضیه  1پذيرفته
می شود و وضعیت آلودگیهای محیط زيست برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیرگذاراست.
فرضیه 7

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

وضعیت آلودگیهای محیط زيست برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت
فوالد مبارکه اصفهان تاثیرگذاراست.

5,511

12,158

عدم رد فرضیه

فرضیه دوم :وضعیت مديريت محیطزيست برموفقیت زنجیره تامین سبزشرکت فوالدمبارکه اصفهان تاثیرگذاراست.
با استفاده از ضريب معناداری  )3,252( zمسیر میان دو متغیر پنهان مشخص میشود که تاثیر وضعیت مديريت محیط زيست
برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان مثبت و معنی دار است .همچنین مقدار ضريب استاندارد شده مسیر وضعیت
مديريت محیط زيست و موفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان ( )5,231نشان میدهد که متغیر وضعیت مديريت
محیط زيست با ضريب  %23/1برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان را تاثیر میگذارد .بنابراين در سطح اطمینان
 %35براساس نتايج جدول زير و با توجه به اينکه مقدار آماره  tبزرگتر از  1,31است ،پس میتوان گفت فرضیه  2پذيرفته میشود و
وضعیت مديريت محیط زيست برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیر گذار است.
فرضیه 2

ضریب مسیر

وضعیت مديريت محیط زيست برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت
فوالد مبارکه اصفهان تاثیر گذار است.

5,231

آماره t

3,252

نتیجه آزمون
عدم رد فرضیه

فرضیه سوم :هزينههای رفع آلودگیها برموفقیت زنجیره تامین سبزشرکت فوالدمبارکه اصفهان تاثیرگذاراست.
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با استفاده از ضريب معناداری  )3,135( zمسیر میان دو متغیر پنهان مشخص میشود که تاثیر هزينههای رفع آلودگیها برموفقیت
زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان مثبت و معنی دار است .همچنین مقدار ضريب استاندارد شده مسیر هزينههای رفع
آلودگیها وموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان( )5,483نشان میدهد که متغیر هزينههای رفع آلودگیها با ضريب
 %48/3بر متغیر موفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیر میگذارد .بنابراين در سطح اطمینان  %35براساس
نتايج جدول زير و با توجه به اينکه مقدار آماره  tبزرگتر از  1,31است ،پس میتوان گفت فرضیه  3پذيرفته میشود و هزينههای رفع
آلودگیها برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیر گذار است.
فرضیه 9

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

هزينههای رفع آلودگیها برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد
مبارکه اصفهان تاثیر گذار است.

5,483

3,135

عدم رد فرضیه

فرضیه چهارم .بهبود بهره وری سبزبرموفقیت زنجیره تامین سبزشرکت فوالدمبارکه اصفهان تاثیرگذاراست.
با استفاده از ضريب معناداری  )2,512( zمسیر میان دو متغیر پنهان مشخص میشود که تاثیر بهبود بهرهوری سبز برموفقیت
زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان مثبت و معنی دار است .همچنین مقدار ضريب استاندارد شده مسیر بهبود بهرهوری
سبزوموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیرگذاراست )-5,258(.نشان میدهد که بهبود بهرهوری سبزبا ضريب
 %25/8بر موفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیر میگذارد .بنابراين در سطح اطمینان  %35براساس نتايج
جدول زير و با توجه به اينکه مقدار آماره  tبزرگتر از  1,31است ،پس میتوان گفت فرضیه  4پذيرفته میشود و بهبود بهرهوری
سبزبرموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیرگذاراست.
فرضیه4

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

بهبود بهرهوری سبزبرموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه
اصفهان تاثیرگذاراست.

-5,258

2,512

عدم رد فرضیه

 -7-5رتبهبندي متغییرها و محاسبه شدت تاثیر گزینهها
رتبه ها
شدت تاثیر
4,51
3,54
3,34
4,12

میانگین رتبه
3,35
4,88
1,14
1,21

متغیرها
وضعیت آلودگیهای محیط زيست
وضعیت مديريت محیط زيست
هزينههای رفع آلودگی ها
بهبود بهرهوری سبز

با توجه به جدول باال ،بیشترين میانگین رتبه نشان دهنده مطلوبترين میباشد.با توجه به اين موضوع متغییر "وضعیت مديريت
محیط زيست " دارای بیشترين مطلوبیت و متغییر "بهبودبهرهوری سبز " دارای کمترين مطلوبیت میباشد .همچنین بیشترين تاثیر
را متغیر وضعیت آلودگیهای محیط زيست " و کمترين تاثیر را متغیر "وضعیت مديريت محیط زيست " دارا خواهد بود.
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میانگین رتبه
6
5
4
3
2
1
0
بهبود بهره وري سبز

هزینه هاي رفع آلودگیها

وضعیت مدیریت محیط وضعیت آلودگیهاي محیط
زیست

زیست

نمودار .7نمودار میانگین رتبه

شدت تاثیر
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
بهبود بهره وري سبز

هزینه هاي رفع آلودگیها

وضعیت مدیریت محیط وضعیت آلودگیهاي محیط
زیست

زیست

نمودار .2نمودار شدت تاثیر

همانطور که در نمودارهای  1و  2مالحظه میشود مديريت محیط زيست بهترين میانگین رتبه را در بین  4متغیر دارا میباشد
رتبه دوم بهترين میانگین رتبه از آن متغیر وضعیت آلودگیهای محیط زيست میباشد و همچنین دو متغیر بعدی با اختالف نسبتا
زيادی نسب به دو متغیر مذکور در رتبههای بعدی قرار خواهند داشت که به ترتیب هزينههای رفع آلودگیها و بهبود بهرهوری سبز
نام دارند.
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شكل  .9عوامل موفقیت در زنجیره تأمین سبز

بحث و نتیجهگیري
در اين پژوهش تالش شده است تا ابعاد شناسايی عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تامین سبز بارويکرد مدلسازی ساختاری تفسیری
در شرکت فوالدمبارکه اصفهان شناسايی شود و میزان اثرگذاری آنها بر زنجیره تأمین سبز مشخص شود .در بررسی نتايج پژوهش
نشان داد که وضعیت آلودگیهای محیط زيست برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان اثر دارد و همچنین وضعیت
مديريت محیط زيست برموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیر داشته و نیز هزينههای رفع آلودگیها برموفقیت
زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاثیرگذاراست و بهبود بهرهوری سبزبرموفقیت زنجیره تامین سبز شرکت فوالد مبارکه
اصفهان موثر میباشد.
اين نتايج با نتايج حاصل از پژوهش عظیمیفرد و همکاران ( )1331که نشان داد وضعیت آلودگیهای محیط زيست برموفقیت
زنجیره تامین سبز تاثیر داشته و جبور و همکاران ( )2511که حاکی از آن بود که وضعیت آلودگیهای محیط زيست برموفقیت زنجیره
تامین سبز تاثیرگذاراست و نیز معزز و موسوی ثانی باغسیاهی ()1331و زاهو و همکاران ( )2511که وضعیت مديريت محیط زيست
باموفقیت زنجیره تامین سبز رابطه معنی داری دارد .همچنین رفیعی و عبدالملکی ( )1331و وانگ و همکاران ( )2511که وضعیت
مديريت محیط زيست برموفقیت زنجیره تامین سبز رابطهای مثبت و معنیدار دارد و نیز نوراسیا و همکاران ( )2511که نشان داد
هزينه های رفع آلودگیها اثر قابل توجهی بر موفقیت زنجیره تامین سبز داشته و همچنین عظیمیفرد و همکاران ( )2511که بهبود
بهره وری سبز برموفقیت زنجیره تامین سبز تاثیر گذار میباشد ،همسو است .لذا عوامل موفقیت در زنجیره سبز مشتمل بر وضعیت
آلودگیهای محیطزيست ،وضعیت مديريت محیطزيست ،هزينههای رفع آلودگی و بهبود بهرهوری سبز موثر میباشند که در شرکت
فوالد مبارکه ،وضعیت مديريت محیطزيست دارای بیشترين مطلوبیت و بهبود بهرهوری سبز دارای کمترين مطلوبیت بود و نیز بیشترين
تأثیر در شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،وضعیت آلودگیهای محیطزيست داشته و کمترين تأثیر را وضعیت مديريت محیطزيست دارا
بود.
با توجه به عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تامین سبز بارويکرد مدلسازی ساختاری تفسیری در شرکت فوالدمبارکه اصفهان پیشنهاد
می شود که شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تدوين مدل زيستمحیطی برای بهبود مداوم عملکرد زيستمحیطی فعالیتهای خويش
اقدام نمايد.
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چكیده
خودپرداز يکی از ابزارهای مهم پرداخت می باشد .دستگاه خودپرداز يک دستگاه الکترومکانیکی است که صرفاً با
هدف به کارگیری در بانکداری الکترونیک اختراع و مورد استفاده قرار گرفت .خودپرداز که گاه زودپرداز ،عابر بانک
و آنی بانک هم نامیده شده ،دستگاهی است که به مشتريان بانک اين امکان را میدهد که در هر زمان دلخواه به
وسیله قرار دادن کارت خاصی در دستگاه و وارد کردن يک گذرواژه از حساب خود پول دريافت کرده يا موجودی
حساب بانکی خود را بررسی کنند .اولین دستگاههای خودپرداز آفالين در ايران در دهه  55وارد ايران شد .نخستین
دستگاه خودپرداز خاورمیانه ،در ايران بوسیله بانک بیمه بازرگانان و در تهران قرار گرفت .امروزه اغلب دستگاههای
خود پرداز ايرانی به شبکه شتاب متصل هستند .شبکه شتاب امکان برداشت و مشاهده موجودی را برای دارندگان
کارتهای بانکهای عضو اين شبکه از همه خودپردازها فراهم میآورد .در ايران میتوان از طريق دستگاههای خودپرداز
اقدام به پرداخت قبضهای خدمات عمومی نظیر آب ،برق و تلفن نمود .در اين مقاله ضمن معرفی خودپرداز بعنوان
يکی از ابزارهای پرداخت مروری بر نحوه عملکرد خودپردازهای داخلی و خارجی خواهیم داشت.
واژگان کلیدي :خودپرداز ،بانک ،رقابت ،ابزار پرداخت ،گذرواژه

 -7مقدمه
بانکداری الکترونیک يا برخط يا اينترنتی ،عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارايی
آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرايندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سختافزاری
و نرمافزاری به مشتريان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزيکی در بانک ،در هر ساعت از شبانه روز ( 24ساعته) از
طريق کانالهای ارتباطی ايمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت ديگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوریهای پیشرفته نرمافزاری و سختافزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای
تبادل منابع و اطالعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزيکی مشتری در شعبه نیست.
بانکداری الکترونیک به مشتريان اجازه میدهد تا معامالت اقتصادی را در يک وبسايت امن به طرقی مثل کارهای خرده بانکی يا
بانک مجازی ،موسسه مالی و اعتباری يا شرکتهای ساخت و ساز انجام دهند.
مولر ( ،)2558بانکداری الکترونیک را استفاده بانکها از اينترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتريان و استفاده مشتريان از
اينترنت برای ساماندهی ،کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعريف میکند .با اين حال ،برخی از صاحبنظران تعريف
کلی تری ارائه کردهاند و استفاده از ساير ابزارها و کانالهای الکترونیک نظیر تلفن همراه ،تلفن و تلويزيون ديجیتال به منظور
اطالعرسانی ،ايجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعريف بانکداری الکترونیک دانستهاند.مهمترين کانالهای بانکداری
الکترونیک عبارتند از:رايانههای شخصی -کیوسک -شبکههای مديريت يافته -تلفن ثابت و همراه -دستگاههای خودپرداز و پايانههای
فروش .تقريبا  52سال از خدمتگزاری اولین دستگاه خودپرداز ( )ATMبه بشر میگذرد .دستگاهی که به طور مسلم در آغاز نه
ظاهری اين چنین داشته و نه مکانیزمی امروزی .اما بیشک مهمترين انگیزه اختراع چنین ابزاری کاهش رودرويی با کارمند باجهنشین
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بوده است .سهولت دستیابی به پول نقد آن هم بدون ارائه هر گونه مشخصات فردی و يا سوال و جواب اضافی نیز شايد بهانه ديگری
از اين دست بوده باشد.
بد نیست بدانیم که انگیزه اولیه اختراع چنین دستگاهی که بتوان به طور مستقیم از آن پول نقد دريافت کرد در حمام به مخترع
آن الهام شد .جان شفرد بارون انگلیسی در سال 1311م موفق شد اولین دستگاه خودپرداز ( )ATMرا اختراع کند .او که در زير دوش
حمام بیشتر به ساخت دستگاهی فکر میکرد که بتوان شکالتهای کاکائويی را مستقیما از آن تحويل گرفت ،سرانجام فکر خود را به
اين معطوف داشت که کاش بتوان دستگاهی ساخت که آدمی پول خود را در انگلستان و يا در سراسر دنیا از آن بیرون بکشد .بارون
با ساخت اين دستگاه خیلی زود توانست نظر مدير عامل بانک انگلیسی  Barclaysرا به خود جلب کند و بالفاصله قرارداد ساخت و
نصب اولین مدلهای اين خودپرداز را برای شعب بانک مذکور منعقد سازد .به اين ترتیب اولین خودپرداز جهان در شعبه بانک انگلیسی
 Barclaysدر خیابان  Enfieldواقع در شمال شهر لندن نصب شد.

 - 2تاریخچه
پول الکترونیک ،برای نخستین بار در سال  1318در کشور آمريکا توسط بانکهای فدرال رزرو مورد استفاده قرار گرفت .اين
بانکها ،پرداخت و انتقال وجوه را با استفاده از تلگراف در دستور کار خود قرار دادند .اين بانک بعدها با توسعه موسسات تهاتری
خودکار (در سال  ،)1312زمینه استفاده گسترده از پول الکترونیک را فراهم کرد.
اولین تجربه ساخت دستگاه خودپرداز به سال  1333برمیگردد .اين دستگاه که توسط سه مخترع به نامهای التر ،جرج و
سیمجیان ساخته شد ،مورد توجه بانکها و سازمانها قرار نگرفت .با وجود اين تجربه ناموفق ،سه مخترع ديگر با نامهای دان وتزل،
تام بارنز و جرج چستین در سال  ،1318ساخت دستگاه خودپرداز را با مفهومی جديد آغاز کردند .ساخت اولین نمونه آنها ،پنج میلیون
دالر هزينه در بر داشت .محصول اين پروژه در سال  1313به عنوان اولین دستگاه خودپرداز در بانک کمیکال در شهر نیويورک نصب
شد .اولین نسل از دستگاههای خودپرداز ،به صورت آفالين کار میکردند و پول به صورت خودکار از حساب مشتريان کسر نمیشد.
بنابراين فقط مشتريان ويژهای که از اعتبار خاصی برخوردار بودند ،مجاز به استفاده از اين دستگاهها بودند.

 9ـ خدمات بانکداري الكترونیک
لی ( ،)2552خدمات بانکداری الکترونیک را از سه جنبه مورد توجه قرار میدهد و معتقد است مشتريان بانکها ،در سه سطح
قادر به دريافت خدمات بانکداری الکترونیک هستند .اين سه سطح عبارتند از:
اطالعرسانی :اين سطح ابتدايیترين سطح خدمات بانکداری الکترونیک است .در اين سطح ،بانک ،اطالعات مربوط به خدمات و
عملیات بانکی خود را از طريق شبکههای عمومی يا خصوصی معرفی میکند.
تعاملی :اين سطح از خدمات بانکداری الکترونیک ،امکان انجام مبادالت بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم میآورد .ريسک
اين سطح در خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و به ابزارهای مناسبی برای کنترل دسترسی کاربران به شبکه
بانک نیاز دارد.
تراکنشی :در اين سطح ،مشتری قادر است با استفاده از يک سیستم امنیتی کنترل شده ،فعالیتهايی از قبیل صدورچک ،انتقال
وجه و افتتاح حساب را انجام دهد .اين سطح از خدمات بانکداری الکترونیک ،از باالترين سطح ريسک برخوردار است.

 9ـ  7ـ مزایاي بانكداري الكترونیک
مزايای بانکداری الکترونیک را میتوان از دو جنبه مشتريان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از ديد مشتريان میتوان به صرفه
جويی در هزينهها ،صرفه جويی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد .از ديد موسسات مالی
میتوان به ويژگیهايی چون ايجاد و افزايش شهرت بانکها در ارائه نوآوری ،حفظ مشتريان علیرغم تغییرات مکانی بانکها ،ايجاد
فرصت برای جستجوی مشتريان جديد در بازارهای هدف ،گسترش محدوده جغرافیايی فعالیت و برقراری شرايط رقابت کامل را نام
برد.
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خالصه مزایا
 -1امکان دسترسی مشتريان به دريافت خدمات بانکی بدون حضور فیزيکی با ارتباطات ايمن.
 -2استفاده از اينترنت برای ارائه عملیات و سرويسهای بانکی و اعمال تغییرات انواع حسابهای مشتری.
-3ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جديد و سنتی به مشتريان از طريق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک.

 -4دستگاه خودپرداز ATM
اين روزها تقريبا  52سال از خدمتگزاری اولین دستگاه خودپرداز ) (ATMبه بشر میگذرد .دستگاهی که به طور مسلم در آغاز
نه ريخت و قوارهای اينچنین داشته و نه مکانیسمی امروزی .اما بی شک مهمترين انگیزه اختراع چنین ابزاری کاهش رودرويی با
کارمند باجهنشین بوده است .سهولت دستیابی به پول نقد آن هم بدون ارائه هر گونه مشخصات فردی و يا سوال و جواب اضافی نیز
شايد بهانه ديگری از اين دست بوده( .اگر چه امروزه به ويژه در کشور ما خرابی و کارايی اندک اين دستگاه گاهی اوقات مشتری را
مجبور می سازد که دوباره راهی باجههای شلوغ شود).

-7-4طرز کار اولین خودپردازها
برای کار با دستگاههای خودپرداز ،کارت پالستیکی به شیوه امروزی وجود نداشت در عوض در استفاده از ماشین خودپرداز ساخت
شفرد بارون بايد از يک برگ چک که با کربن ( 14نوعی ماده اشباع شده با مواد ماليم راديواکتیو) آغشه شده بود ،بهره میگرفت.دستگاه
پس از شناسايی برگه چک عدد رمز مربوطه را تطبیق میداد .بارون اگرچه تماس دست با اين چکها را خالی از نگرانیهای بهداشتی
نمیدانست اما معتقد بود که يک فرد حداقل بايد 131هزار از اين چکها را بخورد تا تاثیری بر سالمتش داشته باشد.
اين ماشین در هر بار (تراکنش) حداکثر  15پوند پول نقد میپرداخت .در آغاز فعالیت اين خودپردازها خالی از اشکال نبود و با
اعمال خرابکاریهايی نیز مواجه شد و حتی نمونههای بعدی که در شهر زوريخ سوئیس کار گذاشته شد مشتريان را سردر گم
میساخت.عمده ابزار کلیدی در استفاده از اين دستگاهها رمز عددی آن است .بارون که روزی تالش میکرد يک کد  1رقمی را (به
ياد عدد شش رقمی پرسنلی خود در زمان خدمت نظام) در اين دستگاهها طبقهبندی کند زمانی که موفق نشد بیش از  4رقم آن را
به خاطر بیاورد در کنار همسرش کارولین در سر میز شام باالخره به يک عدد  4رقمی رضايت داد.

-2-4خودپرداز در زبانهاي دیگر
برای خودپرداز در زبانهای گوناگون واژههای گوناگونی بکار میرود که برخی از آنها در زير میآيد:

 -1انگلیسی امريکا  ATM : Automated Teller Machineمعنی :بانکدار خودکار
 -2در شرق امريکا  Money Access Center -MAC machineمعنی :مرکز دسترسی به پول
 -3انگلیسی کانادا  Automated Banking Machine (ABMمعنی :دستگاه خودکار بانکی
 -4در برخی زبانهای اروپايی  Bancomatيا  Bankomatدستگاه خودکار بانک
 -5در اسپانیايی tico Cajero Autom-دستگاه خودکار نقد کردن
 -1در انگلستان  Cashpointمعنی :نقدگاه
-1در آلمان  Geldautomatمعنی :دستگاه خودکارِ پول
 -8در نروژ Minibankمعنی :بانک کوچک
 -3در هلند  Pin Automaatمعنی :دستگاه خودکار پول کشیدن
 -15در سوئیس  Postomatمعنی :دستگاه خودکار بانکی به نام سوئیس پست.
خودپرداز  Automated Teller Machineکه گاه زودپرداز ،عابر بانک و آنی بانک هم نامیده شده دستگاهی است که به مشتريان
بانک اين امکان را میدهد که در هر زمان دلخواه به وسیله قرار دادن کارت خاصی در دستگاه و وارد کردن يک گذرواژه از حساب
خود پول دريافت کرده يا موجودی حساب بانکی خود را بررسی کنند .برخی از خودپردازها نیز امکان واريز پول يا چک ،جابهجايی
پول میان حسابهای بانکی و حتی خريد تمبر را برای مشتريان فراهم میکنند .در ايران اغلب دستگاههای خودپرداز به شبکه شتاب
متصل هستند .شبکه شتاب امکان برداشت و مشاهده موجودی را برای دارندگان کارتهای بانکهای عضو اين شبکه از همه خودپردازها
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فراهم میآورد .در ايران میتوان از طريق دستگاههای خودپرداز اقدام به پرداخت قبضهای خدمات عمومی نظیر آب ،برق و تلفن نیز
نمود .دستگاه خودپرداز يک دستگاه الکترومکانیکی است که صرفاً با هدف به کارگیری در بانکداری الکترونیک اختراع و مورد استفاده
قرار گرفت.

-9-4دستگاه خودپرداز در دنیا و ایران
اولین تراکنش تاريخ خودپراز در  21ژوئن  1311توسط رگ وارنی کمدين انگلیسی معروف آن زمان صورت پذيرفت ولی باز هم
اين دستگاه اسکناس تحويل نمیداد ،تحويلی اين دستگاه يک چک کاغذی بود.
عدم موفقیت در حفظ انحصار در تأمین تجهیزات امن چاب منجر به اين شد که در سال  1313شرکت کوچکی با نام اسپی تک
با همکاری بانک میدلند انگلستان سومین دستگاه خودپرداز را ارائه دادند .اين دستگاه بر خالف دستگاههای قبلی که ووچر و يا توکن
يک بار مصرف را میپذيرفتند ،برای اولین بار اقدام به قبول کارت مغناطیسی نمودند .با همکاری شرکت تازهکار اسپی تک و بانک
میدلند ،ماشین چهارمی به ثبت رسید که بعد از  1313وارد بازار اروپا و توسط شرکت باراوت وارد امريکا گرديد.
اين دستگاه اسکناس تحويل نمیداد ،تحويلی اين دستگاه يک چک کاغذی بود که قابلیت خوانده شدن توسط ماشین را داشت.
برگههای مورد استفاده محصول کمپانی دالرو بود که متخصص تولید اوراق بهادار بانکی بود.
بالفاصله دستگاههای چاب ام دی تو و داکس نیز به پذيرش کارت مغناطیسی روی آوردند .ايده ذخیرهسازی يک رمز روی کارت
مغناطیسی توسط يک مهندس انگلیسی با نام جیمز گودفلو که روی چاب ام دی تو کار میکرد در سال  1315مطرح شد .بدين ترتیب
انجام الکترونیکی کل چرخه پرداخت اسکناس محقق شد .همزمان با اين فعالیتها در اروپا ،در سال  ،1318در داالس تگزاس اولین
خودپرداز توسط دونالد وتزل ارائه کرد .وی در کمپانی دوکتل به عنوان يک مدير میانی کار میکرد .در  2سپتامبر  1313بانک کمیکال
اولین خودپرداز خود را در شعبه راک ويل سنتر نیويورک راهاندازی کرد .اين خودپرداز مبلغ ثابتی را با وارد ساختن کارت کدگذاری
شده مخصوص مشتری پرداخت مینمود .اين خودپرداز برای اولین بار از صفحه نمايش استفاده نمود .جمله تبلیغاتی معروف اين بانک
اين بود که «در  2سپتامبر بانک باز خواهد شد و ديگر هیچگاه بسته نخواهد شد ».اين دستگاه داکتلر نیز نامیده میشد.
اولین نمونه ماشین پرداخت پول در توکیو در سال  1311به آغاز به کار کرد که البته اين پول در قالب اعتبار و از طريق کارت
اعتباری به مشتريان اعطا میگرديد و مشتريان به حساب خود دسترسی نداشتند .اين دستگاه درآن زمان مشابه بینالمللی ديگری
نداشت .اولین دستگاه مدرن خودپرداز که خودپردازهای امروزی مشابه آن هستند در دسامبر  1312در اسکس انگلستان به سفارش
بانک لیالد نصب شد .اين دستگاه آی بی ام  2348نام داشت .اولین دستگاه در آمريکا توسط آی بی ام راهاندازی و يک سال بعد در
بالتیمور نصب شد .دو شرکت آی بی ام و ان سی آر بازار خودپردازهای مدرن را ايجاد کردند.
بانک تهران در سال  1355شمسی (معادل  1311میالدی  4سال پس از ثبت اختراع ماشین پرداخت پول در جهان) ،اقدام به
ورود و به کارگیری دستگاه خودپرداز از يکی از مدعیان اين اختراع يعنی چاب ام دی تو نمود و بعد از ورود  1دستگاه و نصب آنها
در تهران ،با خريد نوع جديدتر يعنی چاب ام دی فور اس تعداد آنها را به  12دستگاه در کشور افزايش داد .شش دستگاه اول در
تهران و در شعب چهار راه پهلوی ،تخت جمشید ،جمالزاده ،تجريش ،بازار و فردوسی و شش دستگاه ديگر در شعب شهرستانهای
چالوس ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،تبريز و رشت نصب گرديد.
بانک سپه نیز همزمان اقدام به خريد چند دستگاه خودپرداز مدل چاب ام دی تو نموده بود که چون ووچرهای يک بار مصرف
(مثل کارتهای هديه امروزی) و البته فقط برای يک تراکنش در اختیار مشتريان قرار میگرفت و مشتری میتوانست تنها برای دريافت
يک پاکت حاوی  1555تومان وجه نقد اين وچر را مورد استفاده قرار دهد مورد استقبال واقع نشد و مديران بانک به توسعه شبکه
پرداخت الکترونیکی خود در آن زمان نپرداختند .مشتريان کلیه شعب بانک تهران ،اعم از شعب دارنده خودپرداز و يا فاقد خودپرداز
میتوانستند متقاضی صدور کارت بوده و دارنده کارت شوند ولی دارندگان کارت نمیتوانستند به حساب خود دسترسی داشته باشند
و يا از موجودی حساب مطلع گردند .در واقع ،کارت تنها برای مشتريانی صادر میگرديد که دفاتر بانک نشان میداد ،متوسط موجودی
روزانه آنها بیش از مبلغ معینی (به روايتی  1555تومان در سال  )1355بود .چرا که با سقف يک بار در روز و در هر بار استفاده از
کارت در يکی از دستگاههای مزبور ،يک پاکت حاوی  3هزار تومان و بعدها حدود سال  1355حاوی 1هزار تومان به دارنده کارت
تحويل میگرديد .سپس در روز کاری بعدی ،و پس از کنترل ژورنال ثبت شده توسط اين دستگاه ،اين پول توسط شعبه مربوطه از
حساب مشتری کسر میگرديد .اين اقدام بانک تهران همگام با بانکهای امريکا و بانکهای اروپائی بود .يکی از  12دستگاه مذکور،
يعنی نمونه دستگاه چاب ام دی فور اس مربوط به بانک تهران امروزه در شعبه دهم دی مشهد بانک ملت نگهداری میشود .تا قبل از
28
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سال  1315معادل  1331میالدی که شرکت «ايران ارقام» موفق به ورود  15دستگاه خودپرداز ان سی آر گرديد ،به دلیل عدم
استقبال عمومی مورد ديگری وجود نداشته است.
برخی نکات جالب راجع به خودپردازها در ادامه آورده شده است:
شمالیترين خودپرداز نصب شده در شهر النگیربین استان سوالبارد کشور نروژ است .جنوبیترين خودپرداز نصب شده در ايستگاه
مکموردو در قاره جنوبگان در سرزمینهای متعلق به نیوزلند نصب شده است.
مرتفعترين خودپردازها در ناثالپاس در هند در ارتفاع  4523متری و ناگچو کانتی در تبت چین در ارتفاع  4555متری از سطح
دريا نصب شدهاند .کمارتفاعترين خودپرداز در بحرالمیت اسرائیل در  421متر زير سطح دريا قرار دارد.
امروزه در کشتیهای کروز و در برخی از ناوهای آمريکايی نیز اين دستگاهها وجود دارند .گرانترين خودپرداز دنیا که از طال
ساخته شده است در قصر امارات در ابوظبی امارات کار گذاشته شده است .اين خودپرداز که به جای پول قطعات  15گرمی طال تحويل
میدهد ،خودپرداز گلد توگو نام دارد و هر  15دقیقه يک بار نرخ برابری طال و ارز را بروز رسانی میکند ،همچنین اين دستگاه طالهای
تحويلی را در دو قالب سکه و مفتول ارائه میدهد .طالهای مفتول منقش به لوگوی قصر امارات هستند و سکههای طال نیز با سمبلهای
بزرگترين سازندگان طال در کانادا ،استرالیا و آفريقای جنوی نقش دار شدهاند .اين خودپرداز عجیب ايده و ساخت کارآفرين آلمانی با
نام توماس گیسلر است.
اجزای تشکیل دهنده خودپرداز شامل کامپیوتر صنعتی به عنوان پردازشگر ،کارتخوان مغناطیسی و کارتخوان هوشمند و
جديدا کارتخوان غیرتماسی ،صفحه کلید که در خودپرداز معموالً ای ای ای پی 4نامیده میشود ،پروسسور اختصاصی رمزنگاری،
صفحه نمايش ،کلیدهای انتخابی  ،ژورنال پرينتر ،محفظه سخت ،سنسورها و نشانگرها ،بیرون دهنده پول  ،در مدلهای جديد دوربین،
قسمت مخصوص پذيرش پول (در دستگاههای با قابلیت پذيرش پول) ،بارکد خوان ،پورتهای کامپیوتری مختلف و بلندگو است.
امنیت فیزيکی خودپردازها ،از موضوعات مهمی است که از ساخت اولین خودپردازها در دستور کار قرار گرفت ،خودپردازها به
دلیل اينکه مقادير زيادی پول را در خود جای دادهاند ،منبعی وسوسه انگیز برای خالفکاران به شمار میروند .راهکارهای امنیت
فیزيکی خودپرداز و داستان آنها به شرح زير است؛

 -5دستگاه کیوسک غیرنقدي چیست و چه کاربردي دارد؟
کیوسک غیرنقدی يا  Cashless ATMتمام انتظارات مشتريان از دستگاه خودپرداز و خدمات سلفسرويس بانکی را بهجز پرداخت
وجه نقد ،برآورده میکند و با توجه به طراحی آن برای پرداخت قبوض و انجام تراکنشهای بانکداری الکترونیک مانند انتقال وجه
بسیار مناسب است .به دلیل مجهز بودن به فنّاوریهای روز قابلیت ارائه سرويسهای مختلف و به روز مشتريان بر روی آن وجود دارد.
درواقع کیوسک غیرنقدی در زمره نسل جديدی از دستگاههای سلفسرويس بانکی به شمار میآيد که بر مبنای نیاز مشتری و
زيرساختهای هر بانک ،میتوان امکان ارائه خدمات متنوع بانکداری ديجیتال را روی آن پیادهسازی کرد .خودپرداز يا کیوسک
غیرنقدی میتواند نقش زيادی در توسعه بانکداری الکترونیکی و همچنین کاهش بار ترافیکی دستگاههای خودپرداز داشته باشد.

 -7-5جایگاه کیوسک غیرنقدي در صنعت بانكداري
آمارها نشان میدهد بیش از  53درصد تراکنشهای دستگاههای خودپرداز ،برای اموری غیر از برداشت وجه نقد است؛ يعنی اموری
همچون انتقال وجه ،دريافت ماندهحساب ،پرداخت قبوض ،پرداخت اقساط تسهیالت ،مشاهده چند گردش آخر حساب ،خريد شارژ
تلفن همراه و غیره .يکی از کاربردهای هوشمندانه دستگاههای خودپرداز غیر نقدی ،استفاده از آنها در کنار دستگاههای خودپرداز
است .با اين کار ،بانکها میتوانند بهراحتی صف جلوی دستگاههای خودپرداز را مديريت کنند و در مواقع شلوغی که تقاضا برای
درخواست وجه نقد باال است ،ديگر مشتريان را به استفاده از دستگاه خودپرداز غیر نقدی هدايت کنند .با اين کار ،نهتنها مشتريان
رضايت بیشتری خواهند داشت ،بلکه بانکها مشتريان خود را نیز حفظ میکنند و جلوی از دست دادن کارمزدهای شتابی روی
دستگاههای خودپرداز را میگیرند .عالوه بر اين ،به خاطر اندازه کوچک و ارزان بودن دستگاههای خودپرداز غیرنقدی میتوان آنها را
در مجتمعهای کوچکتر نیز نصب کرد.

-2-5عملكرد اصلی کیوسک غیرنقدي
ارائه خدمات بانکی غیرنقدی (انتقال وجه داخلی و شتابی ،خدمات کارت ،خدمات بدون کارت و صورتحساب(
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ارائه خدمات پرداخت (پرداخت قبض ،خريد شارژ ،شارژ کارت (

ارائه خدمات ارزشافزوده (بارکدخوان ،خدمات و کارت بلیت و تیکت ويژه رستورانها ،مراکز خريد ،مراکز هنری مترو و شبکه
حملونقل (
پرداخت و بازپرداخت تسهیالت با کارتهای داخلی و شتابی برای تسهیالت
ارائه خدمات  contactlessو پشتیبانی از تراکنشهای آن

-9-5مزیتهاي کیوسک غیرنقدي
تحقق همه انتظارات از خدمات غیرنقدی خودپرداز
سرعت مناسب در ارائه خدمات به مشتری
حذف صف و بار تراکنش غیرنقدی شعب
پشتیبانی از بارکد دوبعدی ،کارتهای مايفر و مگنت
دسترسپذيری بیوقفه و ارائه خدمات بانکی بهصورت  24ساعته
نصب و راهاندازی ساده در مراکز تجاری ،اداری و مسکونی
قابلیت اختصاصی سازی خدمات برای کسبوکارهای مختلف
عدم نیاز به شبکههای کابلی بهمنظور ارتباط با شبکه شتاب
سادگی ،امنیت و کاربرپسند بودن سیستم صفحه مانیتور لمسی
حذف هزينههای مديريت پول نقد ,پول گذاری ،پول رسانی و رسوب پول
ابعاد کوچک و بهینه و زيبا
پشتیبانی راحت و ارزان
حملونقل ،نصب و نگهداری ساده
امکان تبلیغات روی صفحه مانیتور
امکان احراز هويت بیومتريک اثرانگشت
عدم نیاز به نصب تجهیزات امنیتی مانند دوربین جداگانه (دوربین داخلی هوشمند

 -6آخرین آمار از تعداد دستگاههاي خودپرداز در ایران
طبق آخرين آمار منتشرشده از بانک مرکزی ،که مربوط به سال  1331است ،در مجموع حدود  54هزار و  355دستگاه خودپرداز
در کشور در حال ارائه سرويس به مردم هستند .آماری که با نام «آمار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک تا پايان دی ماه »1331
منتشر شد ،نشان میدهد که بیشترين تعداد دستگاههای خودپرداز متعلق به بانک ملی با  1555دستگاه است .در ادامه اسامی تعداد
دستگاههای خودپرداز بانکهای کشور که نامشان در لیست ارائهشده توسط بانک مرکزی موجود است را ،به ترتیب از بیشترين تعداد
دستگاه خودپرداز به کمترين تعداد ،ارائه میدهیم .فايل اکسل اين آمار را میتوانید از اينجا دانلود کنید.
عالوه بر آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی و باتوجه به آخرين آمار منتشرشده از جمعیت مردم ايران که حدود  81میلیون نفر
است ،متوجه میشويم که تقريبا به ازای هر  1431نفر يک دستگاه خودپرداز در کشور وجود دارد.
به نظر میرسد در فايلی که از سوی بانک مرکزی در خصوص آمار ابزارهای پرداخت بانکها منتشر شده است ،آمار دی ماه 31
تعداد دستگاههای خودپرداز بانک دی اشتباه باشد چراکه اعداد بانک ملت ( 4883عدد دستگاه خودپرداز) دقیقا برای اين بانک نیز
اعالم شده است در صورتی که بانک دی در آذر ماه  31جمعا  355دستگاه خودپرداز داشته است؛ از همین رو ،برای بانک دی ،از
آخرين آمار موجود یعنی آذرماه  ۶۹در این مطلب استفاده شده است.
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شكل شماره :7تعداد خودپردازهاي بانک ها

 -1خودپردازهاي خارج از کشور
فرض کنید از دستگاه خودپرداز بانکی استفاده میکنید که صادرکننده کارت عابربانک شما نیست .در اين صورت ،اين احتمال
وجود دارد که دستکم همان کارمزدهای تراکنشی معمول که بانکتان از شما اخذ میکند را از شما طلب نمايند .اما در هنگام گرفتن
پول نقد از دستگاه های خودپرداز بین المللی ،بسیاری از بانک ها هزينه های بیشتری میگیرند (يا يک نرخ ثابت که معموالً  1تا 1
دال است ،يا درصدی از کل پول دريافت شده که معموالً بین  1تا  3درصد است را درنظر خواهند داشت) .پیش از هرگونه سفر به
خارج از کشور ،اين مساله را با بانکتان چک کنید؛ چرا که چنین هزينه هايی اغلب و بدون هیچ اطالعیه ای تغییر میکنند .حتی
بدتر از اين ،ممکن است دستگاه خودپرداز خارجی ،خودش هم هزينه جداگانه ای از شما طلب کند.
از آنجا که جمع اين هزينه های اندک ممکن است سر به فلک بزند ،شايد مايل باشید بیشتر از آنچه که معموالً در کشور خودتان
پول میگیريد ،پول نقد از دستگاه خودپرداز بگیريد و همراه داشته باشید .بنابراين حتما يک گاوصندوق يا مکان پنهانی برای نگه
داشته پول نقد درنظر بگیريد .هنگامی که تصمیم میگیرد پول نقد از دستگاه بگیريد ،سعی کنید اين رقم رُند نباشد (مثالً به جای
 255يورو 185 ،يورو بگیريد) و بدين ترتیب مشکل پول خرد هم نخواهید داشت.
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 -7-1بانكداري و پرداخت الكترونیک در ترکیه
حضور سیستم بانکداری در کشور ترکیه به قرن  13میالدی بر میگردد ،اما صنعت بانکداری در طول سالیان گذشته از تکنولوژی
اطالعاتی نسبتاً بااليی بهره مند شده است .برخی از خدمات که در حال حاضر با توجه به پیشرفت در اين حوزه به مشتريان ارائه
میشود ،مشتمل بر خدمات گوناگون دستگاه های پايانه فروش ) ، (POSخودپرداز ) ، (ATMتلفن بانک و بانکداری اينترنتی میباشد.
اگر چه ممکن است ماهیت خدمات ارائه شده در حوزه بانکداری الکترونیکی کشور ترکیه ،تفاوت چندانی با خدمات ارائه شده در
بانکهای ايران نداشته باشد ،لیکن اين خدمات چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت ،تفاوت قابل توجهی با خدمات ارائه شده در
بانکهای ايران دارند.
به دلیل نقش مهم بانکداری الکترونیکی در مقبولیت بانکها و به منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی ،در اين کشور بانکداری
الکترونیکی به سرعت در حال رشد است ،البته بايد توجه داشت که بانکداری الکترونیکی نه تنها در کیفیت خدمات قابل ارائه به
مشتريان سبب تحوالت بسیاری شده است ،بلکه ساختار و مراودات بین بانکی را نیز متحول نموده است.
از آنجايی که کشور ترکیه بهعنوان يکی از کشورهای موفق منطقه خاورمیانه ،از ابعاد گوناگون دارای تشابه بسیاری با کشور ما
ايران است  ،لذا میتوان از تجـــارب مثبــت اصالحات و تغییرات صورت گرفته در سیستم اقتصادی اين کشور ،برای بسترسازی های
الزم در حوزه های مختلف در کشور مان بهره جست.

همانطور که مشاهده می شود رشد  %155جغرافیايی ديده میشود در سال  2552پوشش  43درصدی به پوشش  155درصدی
در سال  2518ارتقا پیدا کرده است.
همانطور که مشاهده میشود تعداد مشتريان در اين بانک  5برابر و تعداد شعبه ها  3برابر شده است .الزم به ذکر است با اينکه در
سال  2518از تعداد شعبه ها کاسته شده باز هم بر تعداد مشتريان اضافه شده است.

 -2-1وضعیت دستگاه هاي خود پرداز در هند
صنعت خودپردازهای خودکار ( )ATMدر سال های اخیر در بسیاری از کشورها و به ويژه در کشورهای در حال توسعه ،رشد
چشمگیر داشته است .همانطور که در مورد پیش بینی  2518منتشر شده توسط تحقیق و مشاوره تحقیقاتی استراتژيک RBRلندن،
منطقه آسیا و اقیانوس آرام است که به طور چشمگیری رشد  13درصد را نشان می دهد ،و هند به ويژه رشد  44درصد را نشان می
دهد .تکنولوژی ( )ATMباعث بهبود کارايی بانکداری و کاهش هزينه ها می شود و در نهايت منجر به افزايش سودآوری می شود.
جالب توجه است ،علیرغم سرمايه گذاری های سنگین توسط بانک ها در ارائه سرويس های خودپرداز ،پژوهش های علمی کمی در
مورد تأثیر تکنولوژی  ATMبر کارايی بانکی وجود دارد .عالوه بر اين ،هرچند مطالعات افیون اين مسئله را مورد بررسی قرار داده اند،
اين کشورها در کشورهای توسعه يافته مانند اياالت متحده (اياالت متحده) هستند که بازار  ATMدر آنها اشباع شده است .تأثیر
تکنولوژی  ATMبر عملکرد بانک در يک بازار در حال ظهور مانند هند از توجه محققان دور مانده است.
دورنمای  5ساله دستگاههای خودپرداز
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برای همه کسب و کارها پیش بینی آنچه که در آينده اتفاق خواهد افتاد يک چالش بزرگ است ،به ويژه کسب و کارهای پويا
مانند فناوریهای خدمات مالی که دارای تحوالت و رشد سريع هستند .همچنین با افزايش اهمیت بازخورد و تجربه مشتريان بسیاری
از بانکداریهای خرد به دنبال تحوالت احتمالی آينده در يکی از مهمترين کانالهای ارتباط مستقیم با مشتری ،يعنی دستگاههای
خودپرداز هستند.
با توجه به آخرين پیشبینیهای شرکت تحقیقات بانکداری خرد  ،RBRبا افزايش 5درصدی ،تعداد دستگاههای خودپرداز نصب
شده در سراسر جهان به عدد  3٫2میلیون در پايان سال  2515افزايش يافت که پیش بینی میشود اين رقم تا سال  2521به 4
میلیون برسد .اين پیشبینی با توجه به ديدگاههای توسعهدهندگان خودپرداز و همچنین بانکداریهای خرد در سطح جهان انجام
شده است.
توسعههای اخیر در آسیا مانند استفادههای وسیع از دستگاههای خودپرداز در هند برای استفادهی موثر به عنوان شاخهای در
حوزههايی مانند پول ديجیتال ،بر اهمیت اين کانال برای افزايش فراگیری مالی تاکید نموده است .اين منطقه سهم بزرگی در رشد
دستگاههای خودپرداز طی سالهای آينده دارد .شرکت  RBRپیش بینی کرده است که بازار آسیا و استرالیا تا سال  41 ،2521درصد
گسترش خواهد داشت ،که اين رقم چیزی حدود نیمی از کل دستگاههای خودپرداز نصب شده در جهان است.
به گفته رهبر گروه تحقیقاتی اين شرکت ،چین و هند رشد عظیمی در تعداد دستگاههای خودپرداز در طول چند سال گذشته
داشتهاند و  RBRپیش بینی کرده است اين روند در بازار اين مناطق ادامه دار است و مصمم به توسعه دستگاههای خودپرداز به
منظور گسترش خدمات مالی از راه دور تا حد ممکن هستند .در آفريقا و شرق میانه نیز انتظار میرود توسعه دستگاههای خودپرداز
رشد مشابه گذشته داشته باشند ،اما به طور قابل توجهی تعداد خودپردازهای اين منطقه کمتر از ديگر مناطق است .به نظر میرسد
در طول اين مدت آمريکای شمالی همچنان دومین منطقه از لحاظ تعداد کلی دستگاههای خودپرداز باقی بماند.
با پیشرفت سريع در فناوریهای ديگر ،به نظر میرسد راکد ماندن فناوری دستگاههای خودپرداز تا حدی ريسک باشد و درصورتی
که اين فناوری موفق به نوآوری در حوزه خود نباشد از ديدگاه مشتری از رده خارج میشود .فناوریهای بسیاری مانند کنترل دسترسی
بدون تماس وجود دارد که میتوانند تاثیر بسیار زيادی در دستگاههای خودپرداز در طول سالهای آينده داشته باشند .بانک بارکلیز
انگلستان به تازگی اعالم کرد که يک سرويس وجه نقد همراه بدون تماس در انگلستان اجازه میدهد مشتريان با يک ضربه بر روی
گوشی هوشمند از حساب بانکی خود برداشت کند .اين فناوری توسط بانک  ANZدر استرالیا در سال  2515به مشتريان ارائه شده
که توسط ضربه زدن و استفاده از پین انجام میشود .نتیجه اين فناوری چیست؟ اطمینان بیشتر ،قابلیت اعتماد ،دسترسی راحت به
پول نقد ،همچنین کاهش  55درصدی بار تراکنشها در برخی موارد.
بیومتريک حوزه ديگری است که وعدههای زيادی برای پیشرفت دستگاههای خودپرداز در سالهای آينده داده است از جمله
امنیت قویتر و افزايش راحتی مشتريان .در اين راستا بانک  DCBهند قرار است احراز هويت بیومتريک را از طريق سیستم Aadhaar
 IDبرای انجام تراکنشهای بدون کارت خودپردازها فعال کند.
در سالهای آينده ،بانکها دادههای بیشتری برای مديريت و مبازره با تهديدات امنیتی جديد دارند .راهحلهای امنیتی پیشگام،
به منظور تامین امنیت ،تجزيه و تحلیلهای رفتاری و شناختی را ادغام میکنند و الگوهای خاص بخشی از مشتريان را همانند
دستگاهها پیش بینی میکنند .اين راهحلها به شناسايی اشکاالت و تهديدات کمک به سزايی میکند .به طور خالصه ،تغییرات ايجاد
شده در فناوری خدمات مالی و بانکداری خرد در سطح جهان به احتمال زياد در  5سال آينده به سرعت مدرنسازی شده و جايگزين
فناوریهای قديمی میشوند .موسسات مالی نیز به احتمال زياد در زمینه های تبديل شعبه ،بانکداری ديجیتال و ديگر بخشهای
مديريتی با توجه به نیازهای مشتريان تغییراتی را ايجاد خواهند کرد.

 -8نحوه عملكرد کلی  ATMها
 ATMنمونه يک ترمینال داده با دو قسمت ورودی و چهار قسمت خروجی می باشد .مانند ديگر ترمینال های دادهATM ،

با استفاده از رابط های ارتباطی به پردازشگر میزبان ( )hostprocessorمتصل می شود .پردازشگر میزبان ( )host processorمانند
يک ارائه کننده خدمات اينترنت ( )ISPمی باشد که از طريق درگاه های مختلف به تمامی شبکه های مختلف  ATMمتصل می باشد.
بعضی از پردازشگرهای میزبان( )host processorمی توانند از خطوط اختصاصی و اتصاالت تلفنی پشتیبانی نمايند .دستگاهايی
که با خطوط اختصاصی کار میکنند مستقیما از طريق  4سیم  ،نقطه به نقطه و خط تلفن مخصوص به پردازشگر میزبان( host
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 )processorمتصل می شوند ATM .هايی که با خطوط تلفن کار میکنند با استفاده از يک مودم و خط تلفن عادی آزاد يا يک مرکز
خدمات اينترنت به پردازشگر میزبان( )host processorمتصل می شوند.

دستگاهها با خطوط اختصاصی برای محیط هايی است که مراجعه دستگاه بسیار زياد است و کار بايد سريع انجام شود و دستگاههای
با خط تلفن برای تجارتهای کوچک در فروشگاه ها اغلب به کار می رود .هزينه اولیه برای دستگاه تلفنی برابر نصف هزينه برای دستگاه
با خطوط اختصاصی می باشد .هزينه عملیات به صورت تلفن فقط قسمت کسری هزينه خط اختصاصی می شود.
پردازشگر میزبان( )host processorممکن است متعلق به يک بانک خاص باشد و در همان بانک باشد که برای امور مالی مشتريان
خود در نظر گرفته شده و به شبکه ديگر بانک ها و شعبه ها متصل نیست.

قسمت هاي دستگاه خودپرداز
دستگاه خود پرداز  2قسمت ورودی دارد:
کارت خوان (:)Card reader
کارت خوان اطالعات حساب شما را از طريق قسمت مغناطیسی کارت اعتباری می خواند .پردازشگر اصلی با استفاده از اين
اطالعات قادر به تراکنش از حساب بانکی شما می باشد.
صفجه کلید (:)Keypad
صفحه کلید اطالعات مورد نیاز برای تراکنش را از صاحب کارت دريافت می کند .همچنین دستورات کاربر را برای دريافت مانده
حساب و تغییر رمز را اجرا می کند .برای تراکنش نیاز به  PINمی باشد که توسط صفحه کلید دريافت می شود.
همچنین دستگاه خودپرداز  4قسمت خروجی دارد :
بلندگو ( :)Speakerبلندگو اين امکان را میسر میکند که شما را از دريافت وجه و کارت آگاه میکند و با فشار هر کلید يک بوق
می زند.
 صفحه نمایش ( :)Display screenصفحه نمايش دستورالعمل ها و عملیات تراکنش را نمايش می دهد .اغلب صفحه نمايشدستگاه هايی که از خطوط پر سرعت استفاده می کنند ،تک رنگ يا رنگی( )CRTمی باشند .دستگاه هايی که از خطوط تلفن استفاده
میکنند اغلب از صفحه نمايش تک رنگ يا رنگی( )LCDاستفاده می کنند.
 چاپگر رسید ( :)Receipt printerچاپگر رسید اين امکان را میسر میکند که رسید عملیات تراکنش را برای شما چاپ کند. توزیع کننده وجه ( :)Cash dispenserقلب يک دستگاه خود پرداز امن مکانیزم توزيع وجه است .اين قسمت اغلب درپايین دستگاه خودپرداز قرار دارد.

 ATM -2-8واموربانكی
کارت اعتباری يک کارت پالستیکی است که روی آن نام صاحب کارت وشماره آن به صورت برجسته وجود دارد و پشت کارت
يک نوارمغناطیسی ديده می شود که درون خودبرخی اطالعات مهم مثل هويت و آدرس دارنده کارت را ذخیره کرده است .سیستم
های مالی کامپیوتری مانند دستگاههای خودپرداز  ATMازاين اطالعات هنگام احراز هويت فرد به منظور برداشت پول استفاده می
کنند .يک کارت اعتباری استاندارد شامل يک عدد  11رقمی نیزهست که حاوی اطالعات مهمی درباره نوع کارت بانک صادرکننده ی
آن واطالعات ديگر است .اين شماره برای دارنده هر کارت منحصر به فرد است .ازاين شماره برای شناسايی دارنده کارت هنگام انجام
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معامالت الکترونیکی روی اينترنت نیز استفاده می شود .درسیستم کارت اعتباری بانکی که امروزه نیز مورد استفاده است صادرکننده
کارت در اصل يک بانک است و هر يک از دارندگان کارت اعتباری نزدبانک يک حساب دارند هنگامی که کاال يا خدماتی توسط دارنده
کارت(مشتری) خريداری می شود اين پول بالفاصله به حساب فروشنده(که خودنزدبانک حسابی دارد) واريز می شود.
تمامی مشترکان تلفن ثابت دارای قبض تلفن با داشتن حساب ن زد بانکهای عامل طرف قرارداد با مخابرات میتوانند از طريق
( ATMخود پرداز) مبادرت به پرداخت غیرحضوری قبوض نمايند.

 -9-8چشم انداز صنعت
به نظر می رسد مفهوم اصلی  ATMبه سرعت در کشورهای مختلف در حال گسترش است اختراعات مشابه به نام خودپرداز "تا
سال  ،1311تولید کنندگان و سازندگان  ATMدر اطراف جهان ،از جمله در انگلستان ،اياالت متحده آمريکا و ژاپن .از آن روز به بعد
اين صنعت پیشرفت چشمگیری داشته است.
 ATMهنوز مرکزی است برای دسترسی به پول نقد ،نقش آن در بانکداری خرده فروشی به سرعت در حال تحول است .پايه
نصب شده دستگاه های خودپرداز در حال افزايش است با حدود  3,2میلیون واحدهای نصب شده در سال  ،2514با رشد  ٪.12رشد
ساالنه ترکیب ( )CAGRاز  2,5میلیون واحد عملیاتی اين رقم تا سال  2525به بیش از  3,5میلیون نفر خواهد رسید.

شكل شماره  :2روند رشد تعداد خودپردازها

رشد در تمامی مناطق به استثنای اروپا رخ داد که در آن تعدادی از دستگاههای خودپرداز نصب شده کاهش يافتند .بین سال
های  2515تا  2511است .سريع ترين منطقه رو به رشد آسیا و اقیانوسیه است ،آسیای مرکزی در حال رشد  ٪31,2و شرق آسیا و
اقیانوس آرام در حال رشد  ٪21,2در طول پنج سال است .همانطور که در پايان سال  ،2514بزرگترين دستگاه خودپرداز بازار چین با
 155115واحد است که به اين معنی است که چین به عنوان بزرگترين بازار دستگاههای خودپرداز بر اياالت متحده غلبه کرد.
تعداد واحدهای نصب شده در طول سال  .2514با اين وجود نفوذ دستگاه خودپرداز در چین همچنان با  ATM 55,53برای
 155،555نفر  .در عین حال نفوذ دستگاههای خودپرداز در ساير کشورها نیز در حال مشاهده است .آمريکای شمالی با بیشترين نفوذ
منطقه در پايان سال  2514باقی مانده است.
نفوذ دستگاه های خودپرداز در سال  2514افزايش يافته است ،با اين وجود ،در اروپا ،با کاهش سیستم های خودپرداز نصب شده،
در سال  2514میزان نفوذ خود را از اوج در سال  2515به صورت کاهشی نشان داده شده است.

 -3نقطه عطف گسترش خود پرداز در ایران
سال  1384را میتوان نقطه عطف و سال شتاب به کارگیری ماشینهای خودپرداز در صنعت بانک داری کشور تلقی نمود؛ به اين
دلیل که تنها تعداد ماشینهای خودپرداز نصب شده توسط شش بانک تجاری کشور تا پايان اين سال به  3118دستگاه رسید .مزيتهای
فراوانی که به کارگیری ماشینهای خودپرداز برای بانکها به همراه داشت و شامل کاهش هزينه های پرسنلی ،کاهش هزينه های انجام
تراکنش ،ارائه خدمات به صورت شبانه روزی ،کاهش نیاز به حضور مشتريان در شعب ،کاهش خطاهای انسانی ،سرعت بخشی ،کاهش
زمان ارائه خدمات و گسترش محدوده ارائه خدمات ،می گرديد ،سبب گسترش سريع ماشینهای مذکور شد ،به نحوی که تعداد کل
ماشینهای خودپرداز در سطح کشور تا پايان سال  1333به  41321رسید.
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نگاه به آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران نشان می دهد میزان به کارگیری ماشینهای خودپرداز
در صنعت بانک داری ايران در فاصله بین سالهای  1384تا  1333با يک شیب بسیار تندی افزايش يافته است .بنابر گزارش بانک
جهانی در سال  2013جدول زير اين صنعت به لحاظ تعداد ماشینهای خودپرداز به ازای هر  155هزار نفر فرد بالغ از جايگاه قابل قبولی
در مقايسه با بعضی از کشورهای منطقه برخوردار نبوده است ،هرچندکه بنابر گزارش مذکور اين وضعیت در فاصله سالهای -2513
 2515تا حدودی بهبود پیدا کرده و از سال  2515به بعد از متوسط جهانی پیشی گرفته است.

شكل شماره  :9تعداد خودپرداز به ازاي هر  711هزار نفر

 -71ارتقاي امنیت
هدف و مزایاي استفاده از تشخیص چهره و  OTPدر ATM
به رسمیت شناختن چهره کاربرد خود را در زمینه های مختلف از جمله امنیت داخلی ،شناسايی جنايی ،تعامل انسان و کامپیوتر،
امنیت شخصی و غیره پیدا میکند .ويژگی تشخیص چهره مانع دسترسی حساب توسط کارت های سرقت شده و جعلی میشود.
کارت خود به اندازه کافی برای دسترسی به حساب کافی نیست به برای دسترسی به حساب به فرد استفاده کننده نیاز دارد روش
مبتنی بر  Eigenfaceبرای تشخیص چهره استفاده میشود .با اين حال ،اشکال استفاده از روش مبتنی بر  eigenfaceاين است
که گاهی اوقات می توان با استفاده از ماسک جعلی يا عکس صاحب حساب از حساب سواستفاده نمود.
برای غلبه بر اين مشکل می توان از روش های تشخیص چهره  D3استفاده کرد .با اين حال ،هزينه محاسبات آن باال است و نیاز
به فضای ذخیره سازی بزرگ دارد که باعث می شود اطالعات مربوط به تعداد زيادی از کاربران ذخیره شود و ماسک  D3نیز می تواند
مورد استفاده برای فريب مدل مبتنی بر تشخیص چهره  D3باشد .چاپ سه بعدی برای چنین حمالتی بیشتر استفاده می شود .اين
اشکاالت را می توان به راحتی با استفاده از کلمه عبور يک بار رمز ( )OTPحل کرد OTP .تضمین میکند که کاربر با ارسال کد 1
رقمی (به طور تصادفی تولید شده به شماره تلفن همراه) ثبت شده دارنده حساب متناظر معتبر است.
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 -7-71کارکرد otp
برای اجرای  ،OTPما از مودم  GSMبرای ارسال اس ام اس ( )OTPبه شماره تلفن همراه کاربر استفاده خواهیم کرد .ايده
استفاده از تلفن های همراه از طريق ايمیل ترجیح داده میشود ،زيرا مردم در مناطق روستايی دارای تلفن های ساده ای هستند که
می توانند پیام های متنی را دريافت کنند اما هیچ ارتباط اينترنتی و امکانات پست الکترونیکی ندارند .از آنجا که تلفنهای همراه در
همه جا هستند ،ما قصد داريم از تلفنهای همراه استفاده کنیم تا همه بتوانند از سیستم پیشنهادی جديد استفاده کنند .پس از
گذراندن آزمون تشخیص چهره ،کاربر  OTPرا بالفاصله دريافت خواهد کرد .پس از دريافت  ،OTPکاربر بايد کد را وارد کند که
مدل چگونه به جلوگیری از سرقت کمک خواهد کرد.
وابستگی خطی سیستم پیشنهادی ما از سه مرحله ،يعنی نیاز به کارت ،تشخیص چهره و  OTPنقش مهمی در پیشگیری از
سرقت در موارد زير است:
 .1اگر يک دزد يک کارت تکراری برای دسترسی به يک حساب کاربری ايجاد کند ،صورت دزد با صورت کاربر مطابقت ندارد.
 . 2در موارد نادر ،اگر دزد بتواند با استفاده از ماسک ها با چهره کاربر مطابقت داشته باشد ،پس از آن  OTPبه شماره ثبت شده
کاربر ارسال میشود ،که به نوبه خود کاربر را که کسی در حال تالش برای دسترسی به حساب است ،هشدار میدهد.
 .3فرض کنید اگر يک تلفن همراه کاربر به سرقت رفته باشد ،کاربر می تواند شماره تلفن را با تماس با ارائه دهنده خدمات
غیرفعال کند ،که مانع از دسترسی  OTPبه تلفن دزدی شده میشود که به جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به حساب کمک میکند.
برای شکستن اين سه فاز ،يک دزد بايد کارت ها را سرقت کند  /تکراری کند ،سپس يک چهره کاربر و سپس آن را مطابقت دهد.
گوشی را سرقت کند بنابراين عبور از اين سیستم تنها ممکن است در صورتی که کاربر بی دقتی نسبت به گزارش يک تلفن به سرقت
رفته  /ناقص و يا کارت دزديده شده  /نادرست برای غیر فعال کردن حساب داشته باشد -صورت پذيرد .همانطور که مالحظه میشود
امنیت به شکل قابل توجهی افزايش میيابد.

 -2-71اشكاالت مدل و چگونگی غلبه بر آنها
 .1يکی از بزرگترين شکست های اين مدل زمانی است که دوربین به درستی کار نمیکند و يا آسیب ديده است .به دلیل چنین
ناهنجاریهای فنی مانع عملیات است .با اين حال ،برای حل اين مشکل ،ما دکمه گزارش را روی صفحه نمايش در مرحله فیزيکی
شناسايی چهره معرفی کرديم .اين به مسئولین يک بانک اطالع میدهد و مشکل را میتوان در اسرع وقت حل و فصل کرد .برای
جلوگیری از استفاده غیر ضروری از دکمه گزارش ،جزئیات کاربر به مقام ارايه میشود تا کاربر را شناسايی کند که مشکل را گزارش
کرده است.
 .2اگر کاربر در زمان کوتاهی پس از مرحله تشخیص چهره  OTPرا دريافت نکند ،می تواند عملیات را تاخیر دهد که به نوبه خود
موجب بی قراری کاربر میشود .برای غلبه بر اين وضعیت دکمه  OTPدوباره ارسال خواهد شد که  OTPرا دوباره ارسال میکند.
 .3اشکال عمده اين سیستم اين است که اگر يک سرويس خاص شبکه خاموش باشد ،برای کاربر امکان دريافت  OTPغیرممکن
است.

 -9-71چشم اندازه آینده
همانطور که ذکر شد ،تکنیک تشخیص چهره در مقايسه با ساير بیومتريکها چالش برانگیز است ،بنابراين الگوريتم کارآمدتری
میتواند توسعه يابد .نقص در تکنیک تشخیص چهره مانند ناتوانی در تشخیص چهره زمانی که ريش ،پیری ،عینک و کاله میتواند
تصحیح شود و حذف يا کاهش يابد .اگر هزينه تشخیص شبکیه يا عنبیه کاهش يابد ،می توان آن را به جای تشخیص چهره استفاده
کرد.
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از آنجائیکه در صورت مکان يابی مناسب جهت بهره برداری ازخود پردازهای سالنی(مورد استفاده در پايانهها ،فروشگاهها،
راه آهن ،فرودگاهها و ،)...اين نوع خودپرداز دارای کارکرد و تراکنش بااليی میباشد ،با توجه به بررسیهای بعمل آمده
پیشنهاد می گردد در مورد توسعه خودپردازهای سالنی مطالعه بیشتری صورت گیرد و در صورت امکان سهم بانک از اين
بازار ارتقا يابد.
پیشنهاد میگردد در کنار توسعه خودپردازها توسعه و گسترش استفاده از کش لس به دلیل هزينه پائین ساخت نسبت به
خودپرداز و همچنین هزينه نگداری  ،عدم رسوب پول  ،هزينه تمام شده و همچنین امنیت باالتر نسبت به خودپرداز به
دلیل عدم وجود وجه نقد داخل آن و همچین صرفه جويی در عملیات پولرسانی و پول گذاری مورد توجه قرارگیرد.
البته در مورد کش لس بانک ملت از پیشتازان اين ابزار می باشد.
استفاده از رمز پويا يا  otpکه هنگام استفاده کاربر از خودپرداز به تلفن همراه دارنده کارت ارسال می شود.
افزايش خدمات قابل ارائه بر روی کش لس مانند شارژ کارت های اعتباری حمل ونقل و پرداخت جرائم راهنمائی و رانندگی.
فروش بلیط سینما ،بلیط قطار و اتوبوس و ساير موارد پرداخت الکترونیک.

7931  اسفند، شماره چهاردهم،سال سوم
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تبیین تاثیر سبک مدیریت با نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی بر سکوت
سازمانی
احمدرضا ظهرابی ،7امیر

محبی*2

-1دانشجوی دکترای مديريت ورزشی ،مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)
-2فارغ التحصیل مديريت دولتی ،موسسه عالی آموزش و پژوهش نهاد رياست جمهوری
mohebia226@gmail.com

چكیده
هدف اين پژوهش ،تبیین تاثیر سبک مديريت با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی بروی سکوت سازمانی است.
اين تحقیق از حیث هدف کاربردی ،از نظر روش اجرا توصیفی – پیمايشی و از نظر روش گردآوری کمی (میدانی)
است .جامعه آماری اين پژوهش را تعداد  225نفر از کارکنان (اداری و آموزشی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
شامل می شود که با استفاده از فرمول کوکران  142نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها،
پرسشنامه سبک مديريت لیکرت ()1311 ،1311؛ پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ( )2555و پرسشنامه
سکوت سازمانی ون داين و همکاران ( )2553است .روايی (محتوا ،همگرا ،واگرا) و پايايی (بار عاملی ،ضريب پايايی
مرکب ،ضريب آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه گیری از روايی و پايايی خوبی
برخوردار هستند .نتايج يافته های اين تحقیق نشان داد که انواع سبک مديريت بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج تاثیرگذار است ،در بین سبک های مديريت مورد مطالعه ،سبک مديريت آمرانه بر سکوت سکوت
سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری دارد ،بدين معنا که بکارگیری سبک مديريت آمرانه باعث افزايش سکوت
کارکنان و مانع برزو رفتار های خالقانه و نوآورانه می شود .نتايج نشان می دهد ،در بین سبک های مديريت ،سبک
مديريت آمرانه – خیرخواهانه ،سبک مديريت مشورتی و سبک مديريت مشارکتی بر سکوت سازمانی تاثیر معکوس
و معناداری دارد ،بدين معنا که بکارگیری سبک مديريت آمرانه – خیرخواهانه ،سبک مديريت مشورتی و سبک
مديريت مشارکتی باعث کاهش سکوت کارکنان می شود ،و کارکنان می توانند ،نظرات و ايده های خود را بیان
کنند.
واژگان کلیدي :سبک مديريت ،سکوت سازمانی ،فرهنگ سازمانی.

 -7مقدمه
بسیاری از کارکنان براين باورند که سازمان ها از مجراها و محیط های باز ارتباطی و تسهیم اطالعات و ارائه خالقیت و نوآوری در
محیط کار حمايت نمی کنند .در شرايط کنونی سازمان ها به کارکنانی فعال ،پاسخگو و مسئولیت پذير نیازمند است که دانش خود
را با ديگران به اشتراک گذاشته و از بیان ايده ها و نظرات خود ترس و هراسی نداشته باشند که اين امر مستلزم ايجاد توانايی ،انگیزش
و حمايت توسط مديريت رده باالی سازمان می باشد (حق جو و همکاران .)1334 ،سکوت سازمانی ،به عنوان يک مفهوم مهم ،اخیراً
در ادبیات اداری عمومی مورد بحث بوده است .موريسون و میلیکن )2555( 1سکوت سازمانی را به عنوان يک قاعده کلی جمعی از
کارکنانی که آگاهانه ،دانش ،عقايد ،افکار ،ايده ها و تجارب خود را با مديريت در مورد مسائل مربوط به کارشان و يا بهبود محیط کاری
خود به اشتراک نمی گذارند ،تعريف می کنند (کاراکا .)2513 ،2پیندر و هارلوز )2551( 3سکوت سازمانی را به عنوان خودداری
1 Morrison and Milliken
2 Karaca
3 Pinder & Harlos
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کارکنان از بیان ارزيابی های رفتاری ،شناختی و اثربخش در مورد موقعیت های سازمان ،تعريف می نمايند ،همچنین موريسون و
میلیکان نیز ،سکوت سازمانی را بعنوان پديده ای اجتماعی در نظر می گیرند که کارمندان در آن از ارائه نظرات و نگرانی های خود در
مورد مشکالت سازمانی امتناع می کند (زارعی متین و همکاران .)1335 ،بنابر اين تعريف سکوت کارکنان بايد سازه ها يا عوامل
انگیزشی را که بر فرد تأثیر می گذارد ،صرف نظر از ابراز عقايد ،اطالعات و نظرات در مورد بهبود کار مرتبط ساد (جوزف پیريه،1
.)2511
سکوت به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع پیشرفت و توسعه سازمانی می شود و سازمان توانايی بررسی و تصحیح اشتباهات
را ندارد .بنابراين بدون بازخوردهای منفی ،اشتباهات بیشتر و حتی شديدتر می شوند و به همین دلیل فعالیت های اصالحی در زمان
مورد نیاز انجام نمی گیرند .از اين رو موضوع سکوت سازمانی و يافتن راه های مقابله با آن از اهمیت شايانی در سازمان ها برخوردار
بوده و توجه جدی مديران سازمان را می طلبد (شعبانی بهار ،شريفی اسکندری .)1335 ،سکوت همیشه دال بر رفتاری منفعالنه
نیست ،سکوت می تواند فعال ،آگاهانه ،عمدی و هدفمند باشد .اين موضوع از اين جهت حائز اهمیت است ،چرا که ماهیت پیچیده و
چند بعدی سکوت را مشخص می کند (کمال زاده ،لیاقت.)1331 ،
در پژوهش حاضر به منظور بررسی سکوت سازمانی ،از نظريه ون داين و همکاران ( )2553استفاده شده است .براين اساس انواع
سکوت شامل :سکوت مطیع ،سکوت تدافعی و سکوت نوع دوستانه است (ارمندی و همکاران.)1335 ،
سکوت مطیع  :هنگامی که اکثر افراد ،فردی را ساکت نام می نامند ،منظور آن ها ،اغلب آن است که وی به طور فعال ،ارتباط
برقرار نمی کند .سکوت حاصل از اين نوع رفتار ،سکوت مطیع نام دارد و به خودداری از ارائه ايده ها ،اطالعات يا نظرات مربوط بر
اساس تسلیم و رضايت دادن به هر شرايطی اطالق می گردد .سکوت تدافعی :انگیزه اين نوع سکوت ،احساس ترس در فرد از ارائه
اطالعات است .در واقع گاهی ممکن است افراد به دلیل محافظت از موقعیت و شرايط خود (انگیزه خود حفاظتی) به خودداری از ارائه
ايده ها ،اطالعات يا نظرات مربوط بپردازند .سکوت نوع دوستانه :سکوت نوع دوستانه مبتنی بر هنجار رفتار شهروندی سازمانی است؛ و
عبارتست از امتناع از بیان ايده ها ،اطالعات و يا نظرات مرتبط با کار با هدف سود بردن ديگر افراد در سازمان و بر اساس انگیزه های
نوعدوستی ،تشريک مساعی و همکاری .سکوت نوع دوستانه ،تعمدی و غیر منفعالنه است که اساساً بر ديگران تمرکز و تأکید دارد
(رجبی فرجاد و همکاران.)1331 ،
با توجه به محیط پويای سازمان های امروزی که ناشی از تغییرات پی در پی تکنولوژی ،مسائل سیاسی ،تغییرات جوی و  ...می
باشد ،وجود يک الگوی رهبری و مديريتی برای تمامی شرايط مناسب نبوده و هدايت و رهبری سازمان ها مستلزم بکارگیری روش
های خاص و متفاوتی از مديريت است تا ضمن حفظ منابع انسانی کارا و اثربخش ،بتوان به اهداف سازمانی دست يافت .از اين رو هر
نهادی بنابر شرايط خاص خود نیازمند يک سبک رهبری مقتضی می باشد تا از آن طريق عملکرد و بهره وری سازمانی ارتقاء پیدا
کند.
رهبران سازم ان به دلیل افزايش جهانی شدن ،رقابت و سرعت تغییرات سازمانی و محیطی ،به دنبال يافتن راه هايی برای افزايش
خالقیت در سازمان های خود هستند .رهبران ابزارهای مختلفی برای تاثیر گذاشتن بر خالقیت کارکنان در سازمان هايشان دارند و
رهبران می توانند با تغییر سبک رهبری خود بر خالقیت پیروان خود تاثیر گذارند (کاهای 2و همکاران .)2553 ،در ارتباط با مفهوم
مديريت از سوی صاحبنظران و نظريه پردازان ،تعريف های متعددی ارائه شده است :واژه مدير به مفهوم اداره کننده و تسهیل گر
روابط گروهی جهت نیل به اهداف مشترک سازمانی است .از طرفی برخی ديگر از صاحب نظران با بیان وظايف و نقش های مدير به
عنوان برنامه ريزی ،سازماندهی ،کارگزينی ،هدايت و کنترل منابع انسانی به تعريف مديريت می پردازند (زکی و همکاران.)1334 ،
سبک مديريت شامل انتخاب رويه و روش مديريتی مبتنی بر چهارچوب و محدوده ای از دستورالعمل ،قوانین و خط مشی های
سازمانی است که سازمان برای مدير تعیین می کند که روش ياد شده باال با نیاز ها ،موقعیت زمانی و مکانی و همچنین شخصیت
افراد ارتباط تنگاتنگی دارد (زارع و همکاران.)1334 ،
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فیدلر ( )1331يکی از محققان برجسته در سبک رهبری ،بیان می کند که اتخاذ سبک مناسب رهبری در موفقیت فرد ،گروه،
سازمان و حتی کشور نقش بسزايی ايفا می کند .عالوه بر اين سبک رهبری مناسب يکی از راه هايی است که سازمان ها برای مقابله
با افزايش بی نظمی و آشفتگی محیطی اتخاذ می کنند (اگبنا ،1هريس.)2555 ،2
در تحقیقات مديريتی سبک های متعدد مديريتی وجود دارد که از میان آن ها در پژوهش حاضر از سبک مديريتی لیکرت استفاده
می گردد .لیکرت ( )1311 ،1311بر اساس تحقیقات چهار نظام مديريتی پديد آورد و براساس مطالعات اين دانشمند ،طبقه بندی
سبک های مديريت بر اساس میزان اعتماد مديريت عالی نسبت به زير مجموعه و درجه مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی،
کیفیت و کمیت ارتباط بین مديران و کارکنان به چهار نظام (آمرانه ،آمرانه – خیرخواهانه ،مشورتی و مشارکتی) تقسیم بندی کرد
(علیزاده و همکاران.)1332 ،
از نظر عملی ،فرهنگ سازمانی محیطی را که افراد در آن کار می کنند و تأثیر آن بر نحوه فکر ،عمل و تجربۀ کار آن ها را شرح
می دهد ،توصیف می کند (واريک .)2511 ،3فرهنگ سازمانی شامل ارزش های کلیدی ،باورهای راهنما و تفاوت هايی است که در
اعضای يک سازمان مشترک است .فرهنگ سازمانی از سه منبع نشأت می گیرد -1 :باورها ،ارزش ها و فرضیات بنیان گذاران؛ -2
تجارب آموخته شده توسط اعضای گروه ها به عنوان اجزای سازمان در طول زمان؛ و  -3باورها ،ارزش ها و فرضیات جديد که توسط
اعضا و رهبران جديد وارد سازمان می شوند .اگرچه هر يک از اين راهکارها و ابزارها نقش مهمی در شکل گیری فرهنگ سازمانی ايفاء
می کنند اما بنیان گذاران سازمان مهم ترين تأثیر را دارند (زارع و همکاران.)1331 ،
در واقع فرهنگ سازمانی عاملی است که رويه انجام امور را تعیین می کند و فرآيندی است که هر تازه واردی در سازمان ،آن را
حس می کند .اين فرهنگ ،آن قدر قوی است که ناخودآگاه در وجود افراد نفوذ کرده و تفکر و رفتار سازمانی وی را تحت تأثیر قرار
می دهد (سپهوند و همکاران.)1331 ،
در اين تحقیق برای بررسی فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون ( ) 2555استفاده می شود ،بر اساس اين مدل فرهنگ سازمانی
شامل :درگیرشدن در کار (به فرآيندی اشاره دارد که افراد طی آن اقدام به عمل جمعی کرده يا رفتار خود را معطوف به تحقق هدفی
مشترک کنند) ،سازگاری (منظور از سازگاری آن است که سازمان به محیط خارجی و واکنش سريع در برابر تغییرهای محیطی به
منظور تأمین نیازهای مشتريان توجه کامل دارد) ،انطباق پذيری (منظور از انطباق پذيری آن است که افراد به تداوم رويه در رفتار،
انطباق با سنت های مرسوم ،همکاری و تشريک مساعی اهمیت زيادی می دهند و مأموريت يا رسالت) در واقع علت اصلی تشکیل و
دلیل تأسیس آن می باشد.
در حالی که پديده سکوت ،کارکنان ،سازمان ها را در بر می گیرد هنوز مطالعات علمی کمی درباره سکوت کارکنان انجام گرفته
است و همچنین عناصر موثر بر آن و میزان تأثیر آن ها در هاله ای از ابهام قرار دارد .با توجه به آنکه سبک رهبری و فرهنگ سازمانی
در تعامالت و تصمیم گیری سازمان نقش به مهمی را ايفا می نمايد پس مطالعه و بررسی به اين عوامل از اولويت های بررسی در
سازمان و میزان تأثیر هريک بر سکوت سازمانی مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به مطالب ذکر شده ،مطالعه سکوت و ارتباطش
با ساير متغیرها (سبک مديريت و فرهنگ سازمانی) در دانشگاه اهمیت پیدا میکند ،زيرا دانشگاه از يکسو می تواند به عنوان يک مالک
فرايندی نشان دهنده وضعیت و سطح رشد و توسعه جامعه به حساب آيد و از سوی ديگر ،به عنوان يک شاخص پیش بینی کننده
امکان و زمینه رشد و توسعه جامعه در آينده نیز مجسوب می شود .کارکنان دانشگاه به واسطه تعامل و ارتباط با استادان و به ويژه
دانشجويان و کیفیت خدماتی که به آن ها ارائه می دهند ،به طور مستقیم اعضای دانشگاه را متأثر می کنند و بنابراين ،بايد از انگیزه
و اشتیاق کافی برای انتقال موضوعات ،ارائه ايده و پیشنهادها بهره مند باشند .در اين پژوهش دو عامل که می توان بر سکوت سازمانی
مؤثر واقع شود ،در نظر گرفته شده است و میزان تأثیر هر يک تعیین خواهد شد .لذا سؤال اصلی پژوهش اين است که آيا سبک مديريت
با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر دارد؟
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دوماهنامه مطالعات کاربردي در علوم مدیریت و توسعه

 -2مبانی نظري
 -7-2مبانی نظري سبک مدیریت و سكوت سازمانی
رهبری موضوعی است که توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است که چه نوع رهبری در روند تغییر سازمانی مفید خواهد
بود .هر مديری با توجه به دانش ،ايده ها و نظرات کارکنان ،موقعیت های مناسب را به سبک خود انتخاب می کند (حسنی 1و همکاران،
.)2511
يک سازمان جهت رسیدن به اثربخشی ،ضروری است که استعداد کارمندان خود را به رسمیت بشناسد ،مورد استفاده قرار دهد
و آن را توسعه دهند ،رهبران می توانند نقش مهمی در کمک به کارکنان برای تحقق توانايی های خود بازی کنند (اردالن و همکاران،
 .)1334نفوذ رهبر در کارمندان بدان معنی است که آن ها در زندگی کارمندان تأثیر مثبت يا منفی می گذارند .ماهیت اين نفوذ به
شخصیت و رفتار رهبران بستگی دارد .نفوذ رهبر در کارمندان دست يابی به اهداف مشترک را در پی دارد (علیجانی ،طالع پسند،
 .)1334وظیفه اصلی رهبر در سازمان های امروزی ايجاد انگیزه و نگرش مثبت در کارکنان ،تقويت روحیه و افزايش حس همکاری و
ارزشمندی در آن ها است؛ لذا يکی از عناصر مهم در موفقیت سازمان ها سبک رهبری و توانمندی آن ها است (سعیدی پور.)1331 ،
زهیر 2و رادوگان )2511( 3بیان می کنند که ،رهبران بر تصمیمات کارکنان درباره سخن گفتن يا انتخاب سکوت تأثیر می گذارند.
بنابراين رفتارهای رهبران نقش مهمی در سازمان دارد.

 -2-2سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی
نیروی انسانی کارآمد به دلیل ارزشمندبودن مورد توجه سازمان ها و موسسات معتبر و به کارگیری نیروی انسانی ،نیازمند وجود
رهبران شايسته و استفاده از سبک های رهبری موثر است تا بتوانند تعهد سازمانی را افزايش دهند و فرهنگ سازمانی مطلوب در
سازمان ايجاد نمايند (کرمی نیا .)1383 ،بسیاری از نويسندگان از جمله باس ( ،)1385هريس و اوگبونا ( )2555به ارتباط قوی میان
فرهنگ سازمانی و رهبری در سازمان ها اشاره کرده اند .با اين حال ،بحث قابل توجهی در مورد نحوه ايجاد يک فرهنگ وجود دارد و
اينکه رهبران بر شکل دادن فرهنگ سازمانی تاثیر می گذارند .بعضی از نظريه پردازان مانند اسمريچ )1383( 4و ترنستال)1383( 5
بیان می کنند که فرهنگ مقوله ای از سازمان است که می توان آن را تغییر داد .بنابراين از مديران و رهبران انتظار می رود که حداقل
تا حدودی فرهنگ را مديريت و تغییر دهد (آکار.)2512 ،1
شاين )133( 1می گويد که فرهنگ سازمانی و رهبری دو مفهوم در هم آمیخته و مرتبط هستند .باس و اوولیو )1333( 8خالصه
ای از توافق نظر درباره ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رهبری را بیان می کنند که نشان می دهد که رابطه بین اين دو مفهوم درونی
است که رهبری فرهنگ را شکل می دهد و به نوبه خود توسط فرهنگ سازمانی حاصل شده است (هريس و اوگبونا.)2555،

 -9-2فرهنگ سازمانی و سكوت سازمانی
هريسون ) 1332( 3فرهنگ سازمانی را به عنوان نماينده ای از سازمان می داند که احساسات ويژه ای در مورد سازمان ايجاد می
کند .به طور کلی می توان گفت که فرهنگ در سازمان ،نقش شخصیت در فرد را بازی می کند .رابطه بین فرهنگ سازمانی و سکوت
سازمانی در مطالعات بسیاری ثابت شده است .باورهای مديريتی می توانند بر باورها و پیش فرض های کارکنان تأثیر بگذارند و ممکن
است محیطی را ايجاد کنند که در آن کارکنان مايل نیستند که ايده های خود را درباره مسائل سازمانی بیان کنند (پرچام،15
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قاسمیزاد .) 2511 ،1بسیاری از سازمان ها به اين معمای آشکار پی برده اند که بیشتر کارکنان ،حقايق را در ارتباط با مسائل و مشکالت
سازمانی می دانند ،ولی جرأت بیان اين حقايق را به رهبران خود ندارند (دانايی فرد و همکاران .)1335 ،با مطالعه فرهنگ سازمانی
می توان به علل کامیابی و يا شکست سازمان پی برد .تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنان و اعضای سازمان به حدی است که می توان
با بررسی زوايای آن نسبت به چگونگی رفتار ،احساسات ،ديدگاه ها و نگرش های اعضای آن پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال
تحوالت مورد نظر پیش بینی و ارزيابی کرد (آقايی ،مرادی .)1331 ،فرهنگ سازمانی ،هويت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند.
سیلورتن )2554( 2بیان می کند که فرهنگ سازمانی شیوه ،انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند.
فرهنگ ادراکی يکسان از سازمان است که وجود آن ها در همه اعضای سازمان مشاهده می شود و نشان دهنده مشخصات معمول
و ثابتی است که يک سازمان را از ديگر سازمان ها متمايز می سازد (رجبی فرجاد ،رضايی .)1331 ،آروگیاسامی 3و بايلس)1381( 4
فرهنگ را به عنوان مجموعه ای از درک ضمنی ،مشترک و قابل انتقال در رابطه با ارزش ها و ايدئولوژی های سازمان می دانند
(تاسکیران 5و همکاران.)2515 ،

 -9پیشینه تحقیق
آقايی و مرادی ( )1331در پژوهشی تحت عنوان تعیین روابط علی فرهنگ و سکوت سازمانی :نقش میانجی هويت سازمانی در
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ،بیان می کنند که بین فرهنگ و سکوت سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد ،از طرفی نقش
میانجی هويت سازمانی نیز معنادار به دست آمد .زکی و همکاران ( )1334در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک مديريت
با اثربخشی سازمانی ،بیان می کنند که ،بین سبک های مديريت با اثربخشی سازمانی مدارس مقطع ابتدايی ،ارتباط مستقیم وجود
دارد و بین مديران مدارس دخترانه و پسرانه ابتدايی در زمینۀ سبک های مديريتی و اثربخشی سازمانی مدرسه تفاوت وجود دارد.
همچنین با افزايش سن و سابقۀ کار پاسخگويان ،اثربخشی سازمانی مدرسه نیز افزايش يافته و تفاوت معنیداری در اثربخشی سازمانی
مدارس به نفع زنان مشاهده شده است .عالوه برآن تحصیالت ،تأثیر چندانی بر اثربخشی سازمانی مدرسه نداشته است .همچنین زارعی
متین و همکاران ( )1335در پژوهشی تحت عنوان سکوت سازمانی :مفاهیم ،علل و پیامدها ،بیان می کنند که ،بسیاری از کارکنان از
اين موضوع شکوه می کنند که سازمان های آن ها از ارتباطات ،تسهیم اطالعات و دانش آشکار و پنهان حمايت نمی کنند و اين ها
همه می تواند دلیلی بر شکست اهداف و برنامه های مديران در سازمان ها باشد.
لی و سان )2515( 1در پژوهشی تحت عنوان تاثیر سبک رهبری آمرانه به عنوان سبک رهبری سنتی چینی بر آوای کارکنان ،در
میان  52گروه از افراد شاغل در شرکت های چینی انجام دادند .نتايج نشان داد ،رهبری آمرانه رابطه منفی با آوای سازمانی دارد .هوگان
و کوت )2514( 1در پژوهشی تحت عنوان فرهنگ سازمانی ،نوآوری و عملکرد :آزمونی از مدل شاين بیان می کنند که چگونه اليه
های فرهنگ سازمانی ،به ويژه هنجارها ،مصنوعات و رفتارهای نوآورانه ،در تأثیر ارزش هايی که از نوآوری حمايت می کند بر عملکرد
شرکت نقش میانجی ايفا می کند .همچنین آمابیل 8و همکاران ( )2551تحت عنوان بررسی مقايسه ای سبک های مديريت ،بیان می
کند که ،مديريت مشارکتی موجب افزايش خالقیت می شود در حالی که سبک های آمرانه موجب کاهش خالقیت می شود.

 -4اهداف تحقیق
تبیین تاثیر سبک مديريت با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی بروی سکوت سازمانی.
تبیین تاثیرگذاری انواع سبک مديريت بر سکوت سازمانی.

1 Ghasemizad
2 Silverthorne
3 Arogyaswamy
4 Byles
5 Taskiran
6 Li; Sun
7 Hogan and Coote
8 Amabile
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 -5مدل پیشنهادي تحقیق
متغیر مستقل

متغیر میانجی

سبک مديريت

فرهنگ سازمانی

آمرانه
آمرانه – خیرخواهانه
مشورتی
مشارکتی

درگیرشدن در کار
سازگاری
انطباق پذيری
رسالت

متغیر وابسته
سکوت سازمانی
سکوت مطیع
سکوت تدافعی
سکوت نوع دوستانه

شكل  -7مدل پیشنهادي تحقیق

-6روش اجراي پژوهش
-7-6روش تحقیق
اين تحقیق از حیث هدف کاربردی ،از نظر روش اجرا توصیفی – پیمايشی و از نظر روش گردآوری کمی (میدانی) است.

-2-6جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری در اين پژوهش با توجه به متغیرهای پژوهش ،کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج بودند که تعداد آنها 225
نفر بود .حجم نمونه  142نفر بود که از طريق فرمول کوکران به دست آمده و انتخاب افراد به روش تصادفی ساده بوده است.

-9-6ابزار گردآوري اطالعات
در اين قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات برای تجزيه وتحلیل از پرسشنامه استفاده گرديده است .پرسشنامه
مجموعهای است از سؤاالت کتبی و غالباً «مبتنی بر گزينههای مشخص که پاسخ دهنده جوابهای خود را بر آن درج میکند .به
هنگامی که پژوهشگر دقیقاً می داند در پی چیست و چگونه بايد متغیرهای خود را اندازه گیری کند .پرسشنامه ابزار کارآمدتری برای
گردآوری اطالعات به شمار می رود ،زيرا اطالعات از نظر وقت ،نیرو و هزينه به طور کارآمدتری به دست میآيد .در اين تحقیق از
پرسشنامه های استاندارد (بر اساس طیف لیکرت) مطابق جدول  ،1استفاده شده است»:
جدول  -7مشخصات پرسشنامه
ابعاد
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سؤاالت

منبع

سبک مديريت

25-1

لیکرت ()1311 ،1311

فرهنگ سازمانی

31-21

دنیسون ()2555

سکوت سازمانی

55-31

ون داين و همکاران()2553
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-4-6روایی و پایایی ابزار گردآوري اطالعات
به منظور تأيید روايی صوری و محتوايی ،پرسشنامه های مذکور به  15نفر از خبرگان مديريتی در حوزه مورد مطالعه ارسال گرديد
و پس از جمع آوری ،نظرات اصالحی آنان اعمال شد؛ و همچنین به منظور تأيید همسانی درونی پرسشنامه ها از روش پايايی استفاده
شد .همچنین جهت تجزيه و تحلیل داده ها از نرم فزار  Spss 22و  Smart Pls 3استفاده گرديد.
جدول  -2بررسی روایی و پایایی مدل ها و ابزار تحقیق
متغیر

آلفاي کرونباخ

پایایی ترکیبی

شاخص AVE

سبک مديريت

5,145

5,158

5,533

فرهنگ سازمانی

5,812

5,832

5,141

سکوت سازمانی

5,851

5,822

5,132

در اين پژوهش جهت پايايی پرسشنامه از دو معیار ضريب آلفای کرونباخ و ضريب پايايی مرکب استفاده شده است .ضرايب آلفای
کرونباخ تمامی متغیرها در اين پژوهش ،از حداقل مقدار  5,15بیشتر است .پايايی مرکب بر خالف آلفای کرونباخ که به طور ضمنی
فرض می کند هر شاخص وزن يکسانی دارد ،متکی بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه است و بنابراين معیار بهتری را برای پايايی ارائه
می دهد .پايايی مرکب بايد مقداری بیش از  5,15را به دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد.
معیار  AVEمیزان همبستگی يک سازه با شاخص های خود را نشان می دهد که هر چه اين همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز
بیشتر است .معیار  ،AVEمقدار بحرانی عدد  5,55است .مقادير  AVEمتغیر های تحقیق ،روايی همگرايی قابل قبول را نشان می
دهند .در جدول شماره  2نتايج پايايی و روايی ابزار سنجش به طور کامل آورده شده است.

-1یافتههاي پژوهش
جدول  ،3توزيع فراوانی و درصد فراوانی ويژگی های جمعیت شناختی را نشان می دهد:
جدول  -9توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر اساس ویژگیهاي جمعیت شناختی
شاخص آماري
تحصیالت

سابقه کاری

طبقه
فوق ديپلم
لیسانس

فراوانی
4
82

درصد فراوانی
2,82
51,15

فوق لیسانس
 5تا  15سال
 11تا  15سال
 11تا  25سال

51
12
31
14

33,43
8,45
25,35
52,11

 25سال به باال

25

14,53

با توجه به جدول  ،3مشاهده می شود که  2,82درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت ديپلم 51,15 ،درصد دارای تحصیالت
لیسانس و  33,43درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس هستند .همچنین از نظر سابقه کاری  8,45درصد بین  5تا  15سال25,35 ،
درصد بین  11تا  15سال 52,11 ،درصد بین  11تا  25سال و  14,53درصد باالی  25سال سابقه کاری دارند.
به منظور آزمون و بررسی رابطۀ علی بین متغیرهای پژوهش ،عالوه روش معادالت ساختاری با کمک نرم افزار  Smart PLSبه کار
گرفته شد.

41

دوماهنامه مطالعات کاربردي در علوم مدیریت و توسعه

-7-1بررسی مدل معادالت ساختاري انواع سبک مدیریت بر سكوت سازمانی با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی
معادالت ساختاری سبک مديريت آمرانه بر سکوت سازمانی با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی

شكل  -2مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداري

با توجه به شکل  ،2سبک مديريت آمرانه بر سکوت سازمانی اثر دارد و مقدار بتای آن  5,115می باشد که در سطح اطمینان 35
درصد معنادار می باشد .مثبت بودن ضريب مسیر حاکی از آن است که اين تأثیر از نوع مستقیم و در جهت مثبت است .بدين معنی
که سبک مديريت آمرانه باعث بروز پديده سکوت سازمانی می شود .همچنین نتايج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی نقش میانجی
را در تاثیر سبک مديريت آمرانه بر سکوت سازمانی ايفاء می کند.

-2-1معادالت ساختاري سبک مدیریت آمرانه – خیرخواهانه بر سكوت سازمانی با تاکید بر نقش فرهنگ
سازمانی

شكل  -9مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداري

با توجه به شکل  ،3سبک مديريت آمرانه – خیرخواهانه بر سکوت سازمانی اثر دارد و مقدار بتای آن  -5,554می باشد که در
سطح اطمینان  35درصد معنادار می باشد .منفی بودن ضريب مسیر حاکی از آن است که اين تأثیر از نوع معکوس و در جهت منفی
است .بدين معنی که مديريت آمرانه – خیرخواهانه باعث کاهش سکوت سازمانی می شود .همچنین نتايج نشان می دهد که فرهنگ
سازمانی نقش میانجی را در تاثیر سبک مديريت آمرانه – خیرخواهانه بر سکوت سازمانی ايفاء می کند.
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-9-1معادالت ساختاري سبک مدیریت مشورتی بر سكوت سازمانی با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی

شكل  -4مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداري

با توجه به شکل  ،4سبک مديريت مشورتی بر سکوت سازمانی اثر دارد و مقدار بتای آن  -5,424می باشد که در سطح اطمینان
 35درصد معنادار می باشد .منفی بودن ضريب مسیر حاکی از آن است که اين تأثیر از نوع معکوس و در جهت منفی است .بدين معنی
که سبک مديريت مشورتی باعث کاهش سکوت سازمانی می شود .همچنین نتايج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی نقش میانجی
را در تاثیر سبک مديريت مشورتی بر سکوت سازمانی ايفاء می کند.

-4-1معادالت ساختاري سبک مدیریت مشارکتی بر سكوت سازمانی با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی

شكل  -5مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداري

با توجه به شکل  ،5سبک مديريت مشارکتی بر سکوت سازمانی اثر دارد و مقدار بتای آن  -5,424می باشد که در سطح اطمینان
 35درصد معنادار می باشد .منفی بودن ضريب مسیر حاکی از آن است که اين تأثیر از نوع معکوس و در جهت منفی است .بدين معنی
که سبک مديريت مشارکتی باعث کاهش سکوت سازمانی می شود .همچنین نتايج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی نقش میانجی
را در تاثیر سبک مديريت مشارکتی بر سکوت سازمانی ايفاء می کند.

نتیجه گیري
هدف از اين پژوهش ،پاسخ به سؤال بود که آيا سبک مديريت با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر
دارد؟ نتايج يافته های اين تحقیق نشان داد که انواع سبک مديريت بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تاثیرگذار
است ،در بین سبک های مديريت مورد مطالعه ،سبک مديريت آمرانه بر سکوت سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری دارد ،بدين معنا
که بکارگیری سبک مديريت آمرانه باعث افزايش سکوت کارکنان و مانع برزو رفتار های خالقانه و نوآورانه می شود .که اين نتايج
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همراستا با يافته های زارعی متین و همکاران ( )1335و لی و سان ( )2515است .زارعی متین و همکاران بیان می کنند ،مديری که
به کارکنان ،به عنوان زيردستانی که حق تصمیم گیری و يا اظهار نظر نداشته و تنها وظیفه اجرای فرامین را دارند می نگرد ،نمی تواند
انتظاری جز سکوت از آن ها داشته باشد .همچنین لی و سان بیان می کنند که ،رهبری آمرانه مانع برزو آوای سازمانی و خالقیت و
نوآوری کارکنان می گردد.
همچنین نتايج نشان می دهد که ،در بین سبک های مديريت ،سبک مديريت آمرانه – خیرخواهانه ،سبک مديريت مشورتی و
سبک مديريت مشارکتی بر سکوت سازمانی تاثیر معکوس و معناداری دارد ،بدين معنا که بکارگیری سبک مديريت آمرانه –
خیرخواهانه ،سبک مديريت مشورتی و سبک مديريت مشارکتی باعث کاهش سکوت کارکنان می شود ،و کارکنان می توانند ،نظرات
و ايده های خود را بیان کنند .که اين نتايج با يافته های زکی و همکاران ( )1334و آمابیل و همکاران ( )2551همخوانی دارد .زکی
و همکاران بیان می کنند که از بین سبک های مديريت ،سبک مديريت آمرانه رابطه معکوسی با اثربخشی دارد و سبک های مديريتی
استبدادی – خیرخواهانه ،مشارکتی و مشاوره ای رابطه مستقیمی با اثربخشی دارند .آمابیل و همکاران نیز اظهار می دارند که ،مديريت
مشارکتی باعث افزايش خالقیت می شود در حالی که سبک های آمرانه موجب کاهش خالقیت می شود.
ساير نتايج نشان می دهد که ،فرهنگ سازمانی نقش میانجی را در تاثیر انواع سبک مديريت بر سکوت سازمانی ايفاء می کند .که
اين نتايج همسو با يافته های آقايی و مرادی ( )1331و هوگان و کوت ( )2514است .آقايی و مرادی بیان می کنند که بین فرهنگ
و سکوت سازمانی ارتباط معنادار وجود دارد و هوگان و کوت نیز به اين مطلب اشاره می کنند که فرهنگ سازمانی در بروز سکوت
سازمانی تاثیرگذار است.
اين مطالعه محدوديت هايی را نیز به همراه داشت از جمله اينکه :داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده است؛
اين ابزار دارای محدوديت های ويژه ای همچون سنجش پاسخ ها در قالب يک طیف چنددرجه ای لیکرت؛ و همچنین خودداری
کارکنان از ارائۀ پاسخ های صحیح و واقعی به داليلی همچون محافظه کار بودن را دربرداشته باشد .در اجرای اين پژوهش عوامل و
متغیرهای مزاحم و مداخله گر همچون :ويژگی های شخصیتی کارکنان و ديدگاه های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی آنان که می توانند،
تاثیرگذار بر نتايج باشند ،از اختیار محقق خارج بوده و کنترل نشده اند .داده های پژوهش از يک سازمان آموزش عالی گرفته شده
است ،لذا در تعمیم نتايج آن به ساير ارگان ها و سازمان های صنعتی ،تجاری و  ...بايد جانب احتیاط را رعايت کرد.
با درنظر گرفتن نتايج به دست آمده از تحقیق و در راستای توسعه و تقويت سرمايه های انسانی و حصول به چشم اندازی مطلوب،
اهداف و مأموريت های دانشگاه ،پیشنهادهای زير ارائه می شود:
پیشنهاد می شود که مديران سازمان برای ايجاد جوی مبتنی بر مشارکت و همکاری در سازمان ،تلفیقی از سبک های رهبری
آمرانه – خیرخواهانه ،مشورتی و مشارکتی را در سازمان انتخاب نمايند.
به مديران دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج پیشنهاد می شود ،آيین نامه هايی برای حمايت از نظريه های کارکنان و تشويق کارکنان
به ارائه نظرات ،تدوين نمايند.
پیشنهاد می شود ،توانمندی ها و قابلیت های افراد شناسايی گردد و در امور اجرايی و تصمیم گیری به کار گرفته شود؛
پیشنهاد می گردد مديران و مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج حامی اعمال کارکنان خود بوده ،اشتباهات و خطاهای جزئی
آنان را بپذيرند و آن را به عنوان فرصتی برای يادگیری آنان در نظر بگیرند.
به مديران دانشگاه ها الزم است به منظور کاهش سکوت سازمانی ،برنامه هايی را برای بهبود مديريت منابع انسانی برای آموزش
مهارت های تصمیم گیری و درگیری در مسائل و مشکالت برای خود و کارکنان خود تدارک ببینند.
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چكیده
شخصیت برند يکـی از ابعـاد اصـلی هويت برند و به عنوان نزديـک تـرين عامـل اثرگـذار بـر تصمیم خريد است.
شخصـیت بر نـد عـاملی بـرای تجزيـه و تحلیل پاسخ مشتری به برند و يـا محصـوالت بـا نـام آن برند است .به
طور کلی زمانی که ويژگی های شخصیتی برند در اذهان مشتريان فعـال باشـند ،شخصـیت برنـد بـر رفتار خريد
و گرايش آنان جهت خريد مجدد برند تاثیر میگذارد .هدف از اين پژوهش بررسی تاثیر همخوانی شخصیت برند بر
قصد مراجعه مجدد با نقش میانجی تفاوت های فرهنگی میباشد .اين پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر
روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمايشی قرار میگیرد .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتريان شعب بانک
شهر شهرستان کرج می باشد .ابزار گردآوری در اين پژوهش  ،پرسشنامه استاندارد می باشد .جهت تجزيه و تحلیل
داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادالت ساختاری  Smart PLSاستفاده گرديد .نتايج پژوهش
نشان داد که همخوانی شخصیت برند با مشتری بر قصد مراجعه مجدد تاثیر معنی دارد و همچنین تفاوتهای
فرهنگی میان تاثیر همخوانی شخصیت برند با مشتری بر قصد مراجعه مجدد نقش میانجی ايفا می کند.
واژه هاي کلیدي :همخوانی شخصیت برند  ،قصد مراجعه مجدد  ،تفاوتهای فرهنگی

-7مقدمه
در سالهای اخیر  ،با توجه به مناف عی که برندسازی برای سازمانها و مصرف کنندگان ايجاد می کند  ،اين موضوع به شدت از سوی
بازاريابان مورد توجه قرار گرفته است .خدماتی که مصرف کنندگان می خرند در بردارنده مفاهیم فردی و اجتماعی است ،که آن ها
بـه کمک اين مفاهیم روش فکر کردن درباره خودشـان را تقويت می کنند و برندها به عنوان يک نشـان اجتمـاعی ،برای همخوانی
بین شخصیت برند و مصــرف کننــدگان و همچنین بــه عنوان يک عامل انگیزشی در رفتار مصرف کننده عمل می کنند .خدماتی
که مصرف کنندگان می خرند در بردارنده مفاهیم فردی و اجتماعی است ،که آن ها بـه کمک اين مفاهیم روش فکر کردن درباره
خودشـان را تقويت می کنند و برندها به عنوان يک نشـان اجتمـاعی ،برای همخوانی بین شخصیت برند و مصــرف کننــدگان و
همچنین بــه عنوان يک عامل انگیزشی در رفتار مصرف کننده عمل می کنند ( ماإهـل و شنور )2515 ،1تمامی محصوالت نیازمند
تالشـی هدف منـد در راسـتای برندسازی هستند تـا از ايـن طريـق بـه طـور موفقیـت آمیــزی بــرای جــذب مشــتريان بــه
رقابــت بپردازنــد(جنز 2و همکاران .)2553 ،

1 Maehl,, & Shneor
2 Geuens
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-2بیان مساله
يکی از مشهورترين و مهم ترين مفاهیم بازاريابی که امروزه به طور گسترده توسط محققان و صاحب نظران بازاريابی مورد بحث
قرار می گیرد ارزش ويژه برند است  .که از داليل مهم اين شهرت  ،نقش استراتژيک و مهم ارزش ويژه برند در تصمیمات مديريتی و
ايجاد مزيت رقابتی برای سازمان ها و مشتريان می باشد(فاطمه مهاجرانی ،علی عبدیجمايران ،الهه حسینی ،میثم عاقلی)1331 .
امـ روزه جايگاه برجسته برند در بازار خدمات به خوبی آشکار شــده اســت و بســیاری از شــرکت هــايی کــه در شــبکه
بازاريابی خدمات فعالیت مـی کننـد در پرتـو يـک برنـد قدرتمند توانسته اند جايگاه وااليی در قلمروی کسـب و کار به دسـت آورنـد
 .يکـی از چالشـی هـا تـرين جنبـه ی برندهای قدرتمند شخصـیت ايـن برندها سـت ( .آقازاده و همکاران  )1332 ،بنابراين چنانچه
شخصـیت برنـد خـوب طراحـی شود تاثیر شگرفی بر فرآيند تصمیم گیری و انتخاب برند توسـط مشـتری خواهـد داشـت ( کـاپالن
1و همکـاران )2558،
تطابق شخصیت برند به همخوانی بین برداشت فـرد از خـود و تـصويری کـه از برنـد دارد اطـالق مـیشـود .برنـدها بـه عنـوان
يـک نـشان اجتمــاعی ،در همخــوانی بــین برنــد و تــصوير خــود مصرف کنندگان بـه عنـوان يـک عامـل انگیزشـی در رفتـار
مصرف کننده عمل می کنند .مشتريان به رجحـان و وفـاداری به نام تجاری تمايل دارند که با خود واقعی يا خـود ايـده آل آنها
همخوانی دارد .تئوری همسازی بیان می کند کـه ارتبـاط مؤثری بـین تطـابق شخـصیتی (همخـوانی تـصوير خـود -محصول مصرف
کننده) و انتخاب مصرف کننده وجوددارد( .فاطمه مهاجرانی ،علی عبدیجمايران ،الهه حسینی ،میثم عاقلی)1331 .
تمايل به مراجعه مجدد به يک برند از يک مشتری با مشتری ديگر متفاوت است که ريشه در تفاوتهای فرهنگی مشتريان دارد.
تفاوتهای فرهنگی عاملی مهم در قصد مراجعه مجدد مشتريان شناسايی شده است( .ماتزلر 2و همکاران )2511 ،
در جمهوری اسالمی ايران ،بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قطب اصلی بازارهای مالی هستند و سرمايه موجود در بانک ها و
موسسات مالی و اعتباری ،منبع اصلی خريد محصوالت و خدمات ،وام های اعطايی آنها و منبع جديد اعتبار برای تمام واحد های
اقتصادی در کشور است .بنابراين فعالیت مناسب بانک ها و موسسات و استفاده مؤثر از قابلیت های بازاريابی برای تحقق اهدافشان
بسیار مؤثر است .در چند سال اخیر که تعداد بانک ها و موسسات تنوع قابل مالحظه ای يافته ،نیاز به بکارگیری مديريت برند بیشتر
شده و بانک ها در تالش هستند تا از راه های مناسب برای بهبود جذب مشتريان استفاده نمايند .يکی از جهت گیريهای مديريت برند
توجه به اصل شخصیت برند و هم خوانی شخصیت برند با شخصیت مشتری می باشد ،زيرا 1محرک اصلی در سازمان های تجاری که
به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خويش هستند ،مشتريان آن سازمانها می باشند.
بانک شهر به عنوان يکـی از برنـدهای برتـر در صنعت بانکداری در کشــور شــناخته شــده اســت .از اين رو مسئله اصلی اين
پژوهش بررسی تاثیر همخوانی شخصیت برند با مشتری بر قصد مراجعه مجدد با نقش میانجی تفاوتهای فرهنگی می باشد.

-9مبانی نظري پژوهش
 -7-9برند
در دوران بحـران اقتصادی  ،توجه به روح انسانی يا ارزشهای ذينفعـان ،ارتباط بیشتری با زندگی مصرف کننـدگان پیـدا کـرده
است و با توجه به اين موضوع  ،شرکتها می توانند خود را بــه وســیله ارزش هايشــان متمــايز نماينــد (فاطمه مهاجرانی ،علی
عبدیجمايران ،الهه حسینی ،میثم عاقلی . )1331 .برند به عنوان با ارزش ترين دارايی ناملموس هر شرکت به دلیل مزيت هــای فوق
العاده ای که ايجاد می کند نقش مهمی در موفقیت شرکت ها و بر قراری ارتباط مؤثر با مشتری دارد .لذا ايجاد و حفظ موقعیت
مناسب آن در اذهان مشتريان جهت تاثیر در تصمیم گیری و قصد خريد آنها يکی از اهداف بزرگ بازاريابان به شمار میرود( دانايی و
همکاران .)1333،
برند عبارت است از " يک نام ،عبارت ،سمبل  ،طرح يا مخلوطی از چیزی که هويت محصول يا خدمت يک فروشنده يا گروهی از
فروشندگان و تمايز دادن آن ها (محصول  /خدمت ) از رقیبانشان را شکل می دهد" .يکی از حالت های مربوط به برند را می توان به
ارزيابی کلی مشتری از محصول که اغلب بیانگر بازخورد رفتاری آنان است منتسب کرد( .فاطمه مهاجرانی ،علی عبدیجمايران ،الهه
حسینی ،میثم عاقلی )1331 .برند ،يک نام ،عبارت يا اصطالح ،نشانه ،عالمت ،نماد ،طرح يا ترکیبی از آنها که هدف آن معرفی کاال يا
1 Kaplan
2 matzler
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خدمتی است که يک فروشنده ،يا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند و بدين وسیله آنها را از محصوالت شرکتهای رقیب متمايز
می سازند .برند ،به يک محصول يا خدمت ابعادی را اضافه میکند تا آن محصول يا خدمت از سايرين متمايز گردد  .تعريف انجمن
بازاريابی آمريکايی) ،(AMAبرای برند اينگونه است :يک نام تجاری ،يک نام ،اصطالح ،عالمت ،نشان يا طرح يا ترکیبی از اينهاست
که برای شناسايی کاالها يا خدمات فروشنده يا گروهی از فروشندگان و متمايزکردن اين کاالها يا خدمات رقبا به کار میرود .به طور
خالصه ،برند سبب شناسايی فروشنده يا سازنده می شود .يک برند در حقیقت تعهد دائمی يک فروشنده برای ارائه مجموعهای
ازويژگی ها ،مزايا و خدمات خاصی به خريداران است .يک نام تجاری میتواند تا شش معنای مختلف زير را در بر داشته باشد:
.1ويژگیها :اولین چیزی که نام تجاری در ذهن تداعی میکند ويژگیهای خاص است.2 .مزايا :يک نام تجاری چیزی بیش از
مجموعهای از ويژگی هاست .مشتريان خريدار ويژگی نیستند بلکه به دنبال مزيتها هستند .ويژگیها بايد به مزايای عملیاتی و يا
عاطفی تبديل شوند.3 .فوايد :نام تجاری همچنین درباره فوايدی که تولیدکننده ارائه میدهد هم مطالب گفتنیای دارد.4 .فرهنگ:
نام تجاری ممکن است نشانگر فرهنگ خاصی باشد. 5 .شخصیت :نام تجاری همچنین میتواند شخصیت خاصی رادر ذهن مجسم کند
.1 .استفاده کننده :نام تجاری نوع مصرف کنندهای که کاال میخرد يا از آن استفاده میکند را میرساند .اگر مخاطبین بتوانند ابعاد
شش گانه نام تجاری را در نظر خود مجسم کنند ،آن نام تجاری از عمق الزم برخوردار است ،در غیر اين صورت نام تجاری کمعمق
خواهد بود(رشیدی و رحمانی.)1332،

-2-9شخصیت برند
از برند به عنوان نماد خوشنامی سازمان ياد می شود و اين موضوع تا جايی اهمیت پیدا کرده است که صاحبنظران اين حوزه ،برند
را صاحب شخصیت میدانند ( .هريسون )2513 ، 1در سال های اخیـر ،شخصـیت برنـد بـه عنـوان يـک راهبرد و استراتژيک مهـم
بـرای کسـب وکارهـا مطـرح است  .از اين رو ،مورد توجه محققان زيادی قرار گرفتـه است .روابط اغلب مصرف کنندگان با برندها
مشابه ايجاد رابطه با ديگر افراد است که ويژگی های شخصیتی شان بر روابط شان تاثیر می گذارد.کسب وکارها می توانند با ايجاد
يک شخصیت برنـد متمـايز ،بـا مشـتريان خـود ارتبـاط برقـرار نمـوده و بـه موفقیت دست يابند.گرچه برندها عناصری بی جانند ،اما
مشتريان آنهـا را اغلب دارای ويژگیهای شخصیتی انسـانی مـی داننـد  .برای مثال  ،بیشتر مشتريان سیگار مارلبورو را برندی قوی
مـی پندارنـد.آکـر( ) 1331شخصـیت برنـد را مجموعـه ای از ويژگـیهـای انسـانی وابسته به برند تعريف می کند آنچه مسلم اسـت
تمـامی برندها دارای شخصیت هستند و در صورتی که شـرکت اين شخصیت را طراحی نکند ،به مرور اين شخصیت در ذهن مشتريان
شکل خواهد گرفت  .برند از طريق تمـاس مستقیم و غیرمستقیم مشتری بـا برنـد در ذهـن و قلـب او شکل مـی گیـرد  .منبـع
مسـتقیمی کـه شخصـیت برنـد از طريق آن شکل می گیرد افرادی هستند کـه بـه نـوعی بـا برند درارتباط می باشند مانند مـديران
شـرکت  ،اعضـای خانواده و سخنگوی شرکت ؛ و منـابع غیرمسـتقیم شـامل تاکتیکهای بازاريابی و منابع اطالعـاتی نظیـر ويژ گـیهای
محصول يا خدمت  ،نام برند ،سمبل برند ،تبلیغـات،قیمت و بسته بندی می باشـند شـرکت هـايی کـه شخصـیت برنـد را بـه عنـوان
قسمتی از استراتژی موقعیت يـابی کلـی خـود ،بـه طـور شايسـته بـه کـار مـی گیرنـد ،مـی تواننـد خیلـی بیشـتر از روش های
تدريجی و پايدارتر مربوط به اسـتراتژ ی هـای ارتباطی ديگر بر ادراکات مصرف کنندگان اثربگذارند .بسیاری از مطالعات نشان می
دهند اهمیت شخصیت برند در نگرش مطلوب نسبت به برند ،رضايت مصرف کنندگان نسبت به برند ،وفاداری به برند و نام تجاری
اثبات کردنده اند ،عالوه بر اين  ،شخصیت نام تجاری منجر به افزايش سهم ذينفعان نام تجاری می شود ( فاطمه مهاجرانی،
علی عبدیجمايران ،الهه حسینی ،میثم عاقلی )1331 .شخصیت برند يکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده «هويت برند» است  .از اين
رو محققان معموأل هويت برند «و تصوير برند» را به عنوان يک ساختار چند بعدی که در آن شخصیت برند يکی از اجزای اصلی تشکیل
دهنده هويت برند است ،در نظر میگیرند  ( .جئونز 2و همکاران  )2553 ،اگر چه چارچوبهای مختلفی در رابطه با هويت برند وجود
دارد ،اما نقطه مشترک در تمامی تحقیقات اين است که هويت برند و شخصیت برند از طرف فرستنده بهتر درک میشوند و تصوير
برند از طرف گیرند( کوننیک) 2558 ، 3

1 Harrison
2 Geuens
3 Konecnik
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-9-9چارچوب شخصیت برند
مقیاس شخصیت برند آکر( )1331شامل چهل و دو صفت و پنج بعد شامل قوت واستحکام ،کمال ،اشتیاق وهیجان ،صالحیت و
صداقت می باشد که يکی از پرکاربردترين ابزار اندازه گیری شخصیت برند ،درصنايع مختلف به شمار می آيد درحالی که ديگر ابعاد
ارائه شده توسط پژوهشگران مختلف تنها در يک صنعت کاربرد دارد ،برای مثال برونستین و روس دو ابعادی از شخصیت برند ارائه
دادند که فقط درصنعت ورزش کاربرد دارد .آکر( ،)1333در مطالعات خود در خصوص ابعاد شخصیت برند به اين نتیجه رسید که افراد
تمايل به انتخاب و استفاده از برندی دارند که بسته به شرايط مختلف محیطی ،ابعاد مختلف شخصیت برند در آن هويدا باشد.
وی همچنین بیان داشت که برقراری ارتباط بلند مدت مشتريان با برند سازمان ،با صداقت برند رابطه دارد و بر انتخاب برند و
نگرش افراد در خصوص آن ها تاثیر بیشتری می گذارد .مطالعات اخیر اين محقق حاکی از تاثیر مستقیم ويژگی های شخصیت برند
بر رابطه مشتريان ،با آن سازمان می باشد(فاطمه مهاجرانی ،علی عبدیجمايران ،الهه حسینی ،میثم عاقلی .)1331 .اکر با پژوهشی
گسترده به بررسی نحوه ی طبقه بندی صفات شخصیتی برنـدهای گوناگون پرداخت که نتیجه ی آن در يک مدل  5بعدی شــامل
ابعــاد صــداقت ،هی جــان ،صــالحیت ،خبرگــی ،قدرتمندی و  15مولفـه مـنعکس  .شـد سـه ويژگـی اول مدل بیشتر با ويژگیهای
موجـود و عـادی افـراد منطبـق است و دو ويژگی بعدی بیشتر با ويژگیهای شخصـیتی مطلــوب و ايــده آل افــراد ســرو کــار
دارد (هســالپ 1و همکاران .)2515 ،شـکل 2ماحصـل تحقیقـات آکـر در مورد شخصیت برند را نشان می دهد.

شكل . 2ابعاد شخصیت برند از دیدگاه جنیفر آکر (منبع :آکر(7336 ،2

آکر ( ، )1331با تاکید بر اين امر که شناسايی برند پايه و اساس ايجاد يک برند قوی می باشد؛ بیان می دارد که بر اساس مفهوم
شخصیت برند می توان ويژگی های انسانی را به برند نسبت داد؛ برای نمونه چگونه به حیات خود ادامه می دهد ،در طول حیات خود
چه کارهايی انجام می دهد و مواردی از اين دست .وی ابعاد شخصیت برند را اين گونه معرفی می کند:
 .1صداقت :بیانگر سالمت و درستکاری يک برند می باشد؛
 .2اشتیاق وهیجان  :مواردی نظیر روحیه و جسارت يک برند را در بر می گیرد؛
 .3صالحیت(شايستگی) قابلیت اطمینان و موفقیت يک برند در قالب اين مقیاس جای می گیرد؛
 .4کمال :سطح باالی برند را شامل می شود مواردی همچون باشکوه بودن يک برند؛
 .5قوت واستحکام  :بیانگر مستحکم و قوی بودن يک برند می باشد(.اکر )1331 ،

1 Heslop
2 Aaker
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-4-9هم خوانی شخصیت برند
اگرچه ايجاد يک شخصیت قوی برای برند مهم است ،ايجاد شخصیتی ؛ که با کاربر يا مصرف کننده آن برند همخوان باشد ،اهمیت
بیشتری دارد  .زيرا مصرفکنندگان متمايل به خريد برندهايی هستند که شخصیتهايی مطابق با شخصیت خودشان دارند (سیرژی،1
 .)1382محصــوالتی کــه مصــرف کننــدگان مــی خرنــد دربردارنده مفاهیم فردی و اجتماعی است ،که آن ها بـه کمک اين
مفاهیم روش فکر کردن درباره خودشـان را تقويت می کنند و برندها به عنوان يک نشـان اجتمـاعی ،بـــرای همخـــوانی بـــین
برنـــد و خـــود تصـــويری مصــرف کننــدگان و همچنــین بــه عنــوان يــک عامــل انگیزشی در رفتار مصرف کننده عمل می
کنند ( ماإهـل و شنور . )2515 ،هیوم و مــورت ) 2515 ( 2بیــان مــی کننــد کــه همخوانی تصويری که فرد از خـود دارد بـا
برنـد مـورد نظــر ،نقــش مهــم و مــؤثری در شــکل دهــی بــه رفتــار مصرف کننده بازی می کند؛ آن ها همچنین بیان کرده
اند اين همخوانی بر اثربخشـی تبلیغـات تأثیرگـذار اسـت و موجب تسهیل در ايجـاد نگـرش هـا ی مثبـت نسـبت بـه محصوالت و
برندها مـی شـود ،و مـی توانـد در انتخـاب مصـرف کننـدگان ،گـرا يش هـا ،کیفیـت ادراک شـده  ،ترجیحـات برنـد و وفـاداری بـه
برنـد اثـر داشـته باشـد  .همچنین آن ها در پژوهش خود دريافتند کـه همخـوانی خود ادراکی به تشريح و پیش بینی شکل هـای
متفـاوت رفتار مصرف کننده کمک می کند .اوسـاکلی و بـالوگو ) 2511( 3بیان مـی کننـد ،بر طبق نظريه همخوانی با خود که م
ی بايست بین شخصیت برند ( سازمان يا محصول ) و خود ادراکی مشتريان سـازگاری وجـود داشـته باشـد و نکته اصلی توجه به
نظريه همخوا نی بـا خـود ايـن اسـت که مصرف کنندگان برندهايی را ترجیح م ی دهند که بـا و يژگی هـای برجسـته شخصـیت آن
هـا مطابقـت داشـته باشــند.

-5-9قصد مراجعه مجدد
قصد مراجعه مجدد تعیین کننده عمل در يک مسیر معین می باشد .آنها قصد رفتار را به عنوان احتمال ذهنی شکل دهی يک
رفتار خاص تعريف کرده اند .به عنوان مثال  ،قصد خريد يک محصول خاص به عنوان پیش بینی کننده خوب رفتار واقعی در خريد
محصول تشخیص داده شده است( .راماياها و همکاران )2515 ، 4قصد رفتاری به عنوان يک حالت ذهنی تعريف می شود که منعکس
کننده تصمیم شخص برای انجام رفت ار است .بنابراين داشتن درک بهتری از مقاصد رفتاری مصرف کنندگان می تواند به بازاريابان
کمک کند تا ارتباط بهتری با گروه هدف برقرار کنند( .عبدالقادر )2558 ، 5اغلب مقیاس خريد جهت شناسايی احتماالت خريد کاالها
در طول يک دوره زمانی معین مورد استفاده قرار می گیرد.مقیاس های ارادی می توانند از مقیاسهای رفتاری در دستیابی به تصمیم
مشتری موثرتر باشند  ،زيرا ممکن است مشتريان از روی اجبار اقدام به خريد کنند(.هو )2515 ، 1مقاصد رفتاری تاثیرات انگیزشی بر
رفتار دارند( .عبدوالقادر . )2558،بنابراين نیات رفتاری به عنوان نزديک ترين پیش بینی کننده رفتار مشاهده می شوند( .اروال و
همکاران)2558 ، 1

-6-9تفاوت هاي فرهنگی
فرهنگ ها عمدتاً چارچوبی برای رفتار هر فرد (به جای از بین بردن آنها) ايجادمی کنند وبروشوهای عملکرد وبنائی مانند خانواده
يا رسانه جمعی تاثیر می گذارد چارچوب هائی که فرهنگ برای رفتار ايجاد می کند تحت عنوان « هنجارها »8شناخته می شوند
(.برون 3و همکاران  )2553 ،هنجارها در اصل قوانینی هستند که در هر موقعیت معین شکل خاصی از رفتارها را مشخص می کنند
ويا مانع شکل گیری وب روز آنها می شوند  .هنجارها از ارزش های فرهنگی هر جامعه نشات می گیرند (.اگوائر )2514 ، 15ارزش های
فرهنگی در اصل باورها و اعتقادات محکم و استواری هستند که هر آنچه را مناسب و مورد عالقه يک جمع است مثبت می کنند .
1 Sirgy
2 Hume & Mort
3 Osakly and Baloglu
4 Ramayaha et al
5 AbdulQader
6 Hu
7 Arvola et al
8 norms
9 Brown
10 Aguirre
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مخالفت با اين هنجارهای ارزشی منجربه مجازات افراد می شوند  .گستره اين مجازات ممکن است از عدم پذيرش جمعی تا طرد شدن
از يک گروه باشد  .بنابراين ارزش های فرهنگی باعث شکل گیری هنجارها ومجازات های مرتبط می شود و به اين ترتیب بر الگوهای
مصرف جوامع تاثیر گذار است .

-4پیشینه تجربی پژوهش
-7-4سابقه تحقیقات مشابه داخلی
حسینی و همكاران ( )7939به انجام پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتريان به برند محصوالت
لبنی هراز با متغیر تعديل گر کیفیت -قیمت پرداخته اند .تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها،
تحقیقی توصیفی می باشد .جامعه آماری اين تحقیق ،مصرف کنندگان محصوالت لبنی شرکت هراز است و در تعدادی از فروشگاه
های زنجیره ای هراز در شهر آمل در سال  1333انجام گرديده است .داده ها با استفاده از مقیاس شخصیت برند جونز و همکاران
( ،) 2553پرسشنامه وفاداری به برند پرسشنامه های دن برينک و همکاران ( ،)2551جیسال و نیراج ( )2511و پرسشنامه رضايت
قیمتی ماتزلر و همکاران ( )2551و به وسیله نرم افزار های  SPSSو  LIZRELتحلیل شد .نتايج پژوهش نشان داد که تأثیر شخصیت
نام تجاری بر وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری؛ به ترتیب با مقدار ضريب معناداری  12,11و  13,15مورد تأيید قرار گرفتند .همچنین
کیفیت -قیمت نقش متغیر ت عديل گر بخشی را در رابطه شخصیت برند و وفاداری به برند ايفا می نمايد .در نهايت نتايج تحقیق به
ارائه راهکار هايی برای مديريت برند و بهبود شخصیت برند انجامید که می تواند مورد استفاده مديران برند و مديران بازاريابی گردد.
آقازاده و همكاران ()7932پژوهشی تحت عنوان " بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خريد مجدد از طريق ارزش ادراک
شده و وفاداری برند (مورد مطالعه :بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان " انجام دادند.اين پژوهش به بررسی تاثیر شخصیت برند
شرکت بیمه سامان و ابعاد آن (براساس مدل شخصیت برند جنیفر آکر) شامل صداقت ،هیجان ،صالحیت ،خبرگی و قدرتمندی برند
بر روی ارزش ادراک شده و وفاداری برند (پیامدهای شخصیت برند) و تاثیر آنها بر قصد خريد مجدد  211نفر از بیمهگذاران عمر اين
شرکت در شهر تهران پرداخته است .جهت انجام تحلیل عاملی تايیدی متغیرهای تحقیق ،از مدلهای اندازهگیری با کاربرد نرمافزار
LISRELاستفاده شده است .يافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که شخصیت برند بیمه سامان تاثیر معناداری بر
ارزش ادراک شده و وفاداری برند بیمهگذاران عمر دارد و ارزش ادراک شده و وفاداری برند نیز بر قصد خريد مجدد آنها تاثیر گذارند.
همچنین نتايج حاکی از آن است که صداقت ،صالحیت و قدرتمندی برند بر ارزش ادراک شده و صداقت ،هیجان و صالحیت برند بر
وفاداری برند تاثیر داشته و در اين میان صالحیت برند دارای بیشترين تاثیر بر ارزش ادراک شده و وفاداری برند بیمهگذاران عمر
میباشد.
عزیزي و شكرگذار ( )7932پژوهشی تحت عنوان" ،تحلیل و بررسی تأثیر همخوانی شخصیت مصرفکننده و برند بر اعتماد و
دلبستگی مصرفکننده به برند" انجام دادند  .اين بررسی در رابطه با دو طبقه متفاوت از محصوالت يعنی کاالی پرستیژی و مصرفی
انجام میشود .در نهايت ،نتايج اين دو طبقه با يکديگر مقايسه میشود؛ لذا جامعه آماری اين پژوهش را دو گروه تشکیل میدهند .گروه
اول خريداران و دارندگان خودرو برند لکسوس هستند که به نمايندگی فروش و خدمات پس ازفروش اين برند در سطح شهرتهران
مراجعه میکنند .گروه دوم مصرفکنندگان نوشیدنی انرژی زای ردبول هستند که برای خريد اين نوشیدنی به فروشگاههای زنجیره ای
شهرتهران مراجعه میکنند .ابزاراصلی جمع آوری اطالعات برای آزمون فرضیه های پژوهش  ،پرسشنامه ای با  53سوال است .پرسشنامه
ها در بین  355نفر توزيع و به صورت مراجعه حضوری و خود گزارشی تکمیل شد .آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش
رگرسیون خطی و آزمون مقايسه ضريب همبستگی دو متغیر مشترک در دو نمونه مستقل و با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس
انجام شد .نتايج نشان داد همخوانی شخصیت مصرفکننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرفکننده به برند تأثیر مثبت دارد .همچنین
نتايج حاکی از آن است که تأثیرگذاری همخوانی شخصیت برند و مصرف کننده بر اعتماد در کاالی پرستیژی بیشتر از کاالی مصرفی
است در حالیکه مقايسه تأثیرگذاری همخوانی شخصیت مصرفکننده وبرند بردلبستگی در کاالی پرستیژی ومصرفی معنادار نبوده
است.
خزایی و همكاران ( )7932پژوهشی تحت عنوان بررسی روابط بین شخصیت برند مقصد و تمايل بازديد مجدد از مقاصد
گردشگری با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ) (SEMاست .اين پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش
توصیفی – پیمايشی است .جامعه آماری اين پژوهش گردشگرانی هستند که در بازه زمانی بهار سال  1332به شهر پول کجور مسافرت
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داشته اند .تعداد  114گردشگر به روش نمونه گیری تصادفی قابل دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت سنجش روائی مدل
از روش مدل يابی معادالت ساختاری ،اسفتاده و بر اساس نتايج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای اين پژوهش مورد تائید قرار گرفته
است .با توجه به نتايج بدست آمده ،ادراک گردشگران از شخصیت برند مقصد ،خودپنداره و خودکارکردی ادراک شده گردشگران
نسبت به مقصد گردشگری طور مثبتی بر سطح تمايل گردشگران به بازديد مجدد از آن مقصد تاثیر می گذارد .يافته های اين پژوهش
منجر به درک بهتری از مکانیسم های رفتاری می گردد که مبنای قابل قبول برای حفظ و افزايش بازديد گردشگران از يک مقصد
گردشگری است.
عزیزي و جمالی ( )7937به منظور بررسی اين رابطه پژوهش حاضر مدلی را در مجموعـه فروشـگاه هـای زنجیره ای شهر تهران
آزمون کرده است  .نمونه ا ی  185نفری از مشتريان اين فروشگاه با نمونه گیـری غیـر احتمـال ی آسـان انتخاب شدند ،که در
نهايت با نرخ برگشت  35درصدی  113پرسشنامه قابـل اسـتفاده بازگشـت د اده شـد  .روش حـداقل مربعات جزئی به کمک نرم
افزار  SMART PLSنسخه  1،5نشان داد که همخوانی شخصیت برند و مشتری بر اعتماد بـه برند و حس تعلق به برند در سطح
خطای  15درصد اثر معنـادار دارد ،همچنین حس تعلق به برند بر و فـاداری بـه برنـد اثـر معنـادار دارد و اعتمـاد بـه برنـد بـر
وفـاداری بـه برنـد و ارزش ويـژه برنـد اثـر معنـادار دارد و در نهايـت وفاداری به برند بر ارزش ويژه برند اثر معنادار دارد  .از طرفی
همخوانی شخصیت برند و مشتری رابطه معناداری با وفاداری مشتری به برند ندارد و حس تعلق به برند نیز به طور مستقیم  ،ارتبـاط
معنـاداری بـا ارزش ويـژه برند ندارد.

 -2-4سابقه تحقیقات مشابه خارجی
ماتزلر  7و همكاران ( )2176پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش همخوانی شخصیت برند و قصد مراجعه مجدد گردشگران انجام
دادند .مطالعه بر روی گردشگران از پنج کشور ايتالیا  ،بريتانیا  ،جمهوری چک  ،لهستان و روسیه انجام گرفت.همچنین کشور اسلواکی
به عن وان مقصد گردشگری در نظر گرفته شد .نتايج تحقیق نشان دهنده تاثیر مستقیم هم خوانی شخصیت برند با قصد مراجعه مجدد
گرشگران به مقصد گردشگری می باشد.
لین و هوآنگ )2172( 2در تحقیقی تاثیرگذاری ابعاد شخصـیت برنـد دو کافـه زنجیـرهای اسـتار بـاکس و  85ديگیريز بر قصد
خريد مجدد مشتريان در تايوان را مورد بررسـی قـرار دادنـد  .نتـايج تحقیـق مويـد آن اسـت کـه شخصیت برند ادراک شده به طور
مثبت بر قصد خريـد مجــدد تــاثیر گــذار اســت .
کنــگ و شــارما )2172( 9در تحقیقی به بررسی تاثیر شخصیت برند بـر ارزش ادراک شده پرداختند .در اين تحقیق
شخصـیت برنـد بـه عنـوان ابـزاری جهـت خلـق ارزش ادراک شـده شـناخته شـده اســت .نتــايج تحقیــق حــاکی از آن اســت
کــه شخصیت مطلوب برند تاثیر معنادار و مثبتـی بـر ايجـاد و افـــزايش ارزش ادراک شـــده دارد.
اســتوکبرگر  -ســوئر )2177( 4رابطه بین برند سازی برند ملی و همخوانی شخصیت برند و مشـتری را بر حس تعلق به برند
ملی و همچنین ارتباط حـس تعلـق به برند با قصد مالقات برند ملی و دفـاع از برنـد ملـی را مورد بررسی قراردادند و به اين نتیجه
دست يافتنـد کـه همخوانی شخصیتی اثر مثبت و معنادار با حس تعلـق بـه برند ملی دارد.
هوپر )2177(5به بررسی تأثیرهمخوانی شخصیت برند برارزش ويژه مبتنی بر برند و وفاداری در بین دارندگان رايانه همراه پرداخت.
در اين پژوهش  ،به منظور سنجش ابعاد شخصیت برند و مصرف کننده ،از مقیاس شخصیت جنیفرآکراستفاده شد .وی با استفاده از
رگرسیون دريافت که همخوانی در ويژگی هیجان و شايستگی اثرمنفی دارد .
وو وتاسی )2177(6ارتباط بین همخوانی تصوير برند و شخصیت مصرف کننده در صنعت مبلمان در تايوان را بررسی کردند .آنها
دريافتند که مصرفکنندگانی که دارای شخصیتی جدی و خشک هستند برندهايی را ترجیح میدهند که تصوير اين برند سختی،
1 Matzler
2 Lin and Huang
3 Kang and Sharma
4 Stokberger - Sweeter
5 Hopper
6 Wow and wacky
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نیرومندی و با دوامی را تداعی کند .همچنین به اين نتیجه دست يافتند که مصرف کنندگانی که شخصیتی آرام و احساسی دارند،
تمايل به برندهايی دارند که تصاويراين برند لطافت ،دل پذيری و نجابت را تداعی کند
کـواك و کانـگ )2113(7نیـز تحـت عنـوان؛ خريـد نمادين در ورزش :نقش همخوانی تصوير خـود و کیفیـت ادراک شــده
کــه بــر روی  215نفــر از بازيکنــان بــسکتبال انجام دادند يافته ها بیانگر اين مـسئله اسـت کـه همخـوانی شخصیتی و کیفیـت
ادارک شـده از برنـد بـه طـور مثبـت و معناداری با وفاداری در ارتباط است.
کرسمن 2و همكاران ( )2116در پژوهشی با عنوان اثر مـستقیم و غیرمستقیم همخوانی تصوير خود بر وفاداری به برند که بر
روی نمونۀ  155نفره از مالکان خودرو انجام شده اسـت ،بـه اين نتیجه رسیدند که همخوانی شخصیتی بـا وفـاداری بـه برند دارای
ارتباط مثبت و موثری است .

فردگرایی

ابعاد شخصیت برند

همخوانی شخصیت برند

قصد مراجعه مجدد

عاطفی
مسئولیت پذيری
جسارت
سادگی
پويايی

اجتناب از عدم قطعیت

شكل( )7مدل مفهومی پژوهشگر

-9فرضیه ها  ،اهداف و مدل پژوهش
-7-9اهداف تحقیق
-7-7-9اهداف اصلی
 .1شناخت تاثیر هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج
 .2شناخت تاثیر میانجی فردگرايی بین تاثیر هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک شهر شهرستان
کرج
 .3شناخت تاثیر میانجی اجتناب از عدم قطعیت بین تاثیر هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک
شهر شهرستان کرج

-2-7-9اهداف فرعی
.1
.2

.شناخت تاثیر بعد عاطفی برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج
شناخت تاثیر بعد مسئولیت پذيری برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج

. .3شناخت تاثیر بعد جسارت برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج
.4
.5

.شناخت تاثیر بعد سادگی برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج
.شناخت تاثیر بعد پويايی برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج

1 Kwak and Kang
2 Cresman
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-2-9فرضیات تحقیق
-7-2-9فرضیات اصلی
.1
.2
.3

هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معنی داری دارد.
فردگرايی بین تاثیر هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج نقش میانجی ايفا
می کند.
اجتناب از عدم قطعیت بین تاثیر هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج نقش
میانجی ايفا می کند.

-2-2-9فرضیات فرعی
.1
.2
.3
.4
.5

بعد عاطفی برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
بعد مسئولیت پذيری برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
بعد جسارت برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
بعد سادگی برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
بعد پويايی برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.

-4روش شناسی
تحقیقات از نظر هدف به سه دسته بنیادی  ،کاربردی و ارزيابی تقسیم می شود.همچنین تحقیقیات عملی را می توان براساس
ماهیت و روش به پنج گروه تاريخی ،توصیفی ،همبستگی ،تجربی و علی تقسیم نمود .چنانچه طبقهبندی تحقیقات بر حسب هدف را
مدنظر قرار دهیم ،تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد ،چنانچه طبقهبندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را
مدنظر قرار گیرد ،روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی پیمايشی قرار دارد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه
مشتريان بانک شهر شهرستان کرج می باشد .به منظور تعیین حجم نمونه نیز در اين پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد(:آذر و
مومنی)1385 ،
فرمول کوکران برای جامعه نامحدود:
𝑄𝑃 × 𝑍 2
𝑑2

=𝑛

حجم نمونه =n
مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد ،که در سطح اطمینان  35درصد برابر  1,31می باشد =Z
مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است .اگر در اختیار نباشد می توان آن را  5,5درنظر گرفت .در اين حالت نقدار واريانس به =P

.حداکثر مقدار خود می رسد
)(q =1-pدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند =q
مقدار اشتباه مجاز برابر d= 5,51
با استفاده از فرمول کوکران در اين تحقیق حجم نمونه برابر است با  131نفر.
روش نمونه گیری برای جامعه پژوهش حاضر غیر احتمالی در دسترس می باشد .در اين روش پژوهش در خصوص جمع آوری
اطالعات مربوط به تائید يا ر د فرضیه های پژوهش ،به طور عمده از روش پیمايشی استفاده خواهد شد و جهت جمع آوری اطالعات
مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای نظیر کتب و مجالت علمی و......استفاده خواهد گشت.
پرسشنامه يکی از ابزارهای رايج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است .ابزار گردآوری در اين پژوهش ،دو
پرسشنامه استاندارد می باشد .بخش اول پرسشنامه ها شامل متغیرهای جمعیت شناختی ( جنس  ،سن  ،وضعیت تاهل  ،میزان
تحصیالت  ،تجربه شغلی  )،است و بخش دوم حاوی  28سوال مرتبط با متغیر های پژوهش می باشد  ،که بر اساس مقیاس لیکرت
تهیه شد در اين تحقیق از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می نمايیم .جهت دسته بندی اطالعات از نرم افزار تحلیل
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آماری  Spssاستفاده شده است  .همچنین برای بررسی و مطالعه فرضیه ه ای اصلی و فرعی پژوهش از روش مدلسازی معادالت
ساختاری توسط نرم افزار  Smart PLSاستفاده گرديده است.

-5تجزیه و تحلیل آماري
-7-5آمار توصیفی
-7-7-5بررسی متغیرهاي جمعیت شناختی
چگونگی توزيع آماری از حیث متغیرهايی مانند جنسیت ،تاهل ،سن ،تجربه کاری،میزان تحصیالت پاسخ دهندگان از اين قرار است:
از مجموع اعضای نمونه آماری  33( % 55,5نفر) مرد و  31( %43,5نفر) زن می باشند  .به لحاظ متغیر تاهل  125( % 11,3نفر)
از مشتريان متأهل و  11( %38,1نفر) مجرد هستند .به لحاظ متغیر سن 11( % 31,2 ،نفر)  25تا  35سال 82( % 41,8 ،نفر)  35تا
 45سال 21( % 13,1 ،نفر)  45تا  55سال و  11( % 8,2نفر)  55سال و باالتر سن داشتند .در از مجموع اعضای نمونه آماری %15,2
( 25نفر) دارای مدرک تحصیلی ديپلم 43( % 21,3 ،نفر) دارای مدرک تحصیلی فوق ديپلم 11( % 38,8 ،نفر) لیسانس و 43( %25
نفر) فوق لیسانس و  8( % 4,1نفر) دارای مدرک دکترا بودند .از لحاظ وضعیت شغلی 13( % 3,1 ،نفر) کارمند 113( % 51,1 ،نفر)
دانشجو 31( % 18,8 ،نفر) آزاد  3( % 4,5 ،نفر) خانه دار و  21( % 15,1نفر) دارای ساير شغلها می باشند.

-2-5مدلسازي معادالت ساختاري با رویكرد حداقل مربعات جزئی
تحلیل مدل ها در روش مدلسازی معادالت ساختاری با رويکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLS-SEMدر دو مرحله اصلی «بررسی
برازش مدل» و سپس « آزمودن فرضیه های پژوهش» انجام می گردد که در ادامه به بررسی آنها می پردازيم.

-7-2-5بررسی برازش مدل
جهت بررسی برازش مدل در سه بخش انجام می شود :برازش مدل های اندازه گیری ،1برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی.

-2-2-5برازش مدل هاي اندازه گیري
ي ک مدل اندازه گیری مربوط به بخشی از مدل کلی می شود که دربرگیرنده يک متغیر به همراه سواالت مربوط به آن می باشد.
برای بررسی برازش مدل های اندازه گیری سه معیار پايايی ،روايی همگرا و روايی واگرا استفاده می شود.

-9-5پایایی
بر طبق نظر فورنل و الرکر  )1381(2پايايی در روش  PLSبا استفاده از ضرايب بارهای عاملی ،ضرايب آلفای کرونباخ و پايايی
ترکیبی( )CR3سنجیده می شود .مالک مناسب بودن ضرايب بارهای عاملی 5/4 ،میباشد(هالند .)1333،4در پژوهش حاضر همانگونه
که از جدول  1-4مشخص است تمامی ضرايب نشان از مناسب بودن اين معیار دارد.
جدول(  )7ضرایب بارهاي عاملی
اجتناب از عدم قطعیت

شخصیت برند

فردگرایی

قصد خرید مجدد

هم خوانی شخصیت برند

متغیرها

5,555

5,853

5,555

5,555

5,555

مسئولیت پذيری

5,555

5,154

5,555

5,555

5,555

فعال بودن

5,555

5,183

5,555

5,555

5,555

جسارت

5,555

5,114

5,555

5,555

5,555

سادگی

5,555

5,111

5,555

5,555

5,555

عاطفی بودن

5,555

5,555

5,555

5,555

5,811

15

5,555

5,555

5,555

5,555

5,321

11
1 Measurement Mode
2 Larker
3 Composite Reliability
4 Hulland
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اجتناب از عدم قطعیت

شخصیت برند

فردگرایی

قصد خرید مجدد

هم خوانی شخصیت برند

متغیرها

5,555

5,555

5,555

5,555

5,883

11

5,555

5,555

5,555

5,555

5,845

18

5,555

5,555

5,835

5,555

5,555

13

5,555

5,555

5,812

5,555

5,555

25

5,555

5,555

5,885

5,555

5,555

21

5,813

5,555

5,555

5,555

5,555

22

5,813

5,555

5,555

5,555

5,555

23

5,813

5,555

5,555

5,555

5,555

24

5,555

5,555

5,555

5,555

5,555

25

5,555

5,555

5,555

5,851

5,555

21

5,555

5,555

5,555

5,133

5,555

21

5,555

5,555

5,555

5,135

5,555

28

در جدول ( ، ) 1ضرايب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در اين تحقیق از حداقل مقدار  5/1بیشتر است .پايايی ترکیبی بر خالف
آلفای کرونباخ ،که به طور ضمنی فرض می کند هر شاخص وزن يکسانی دارد ،متکی بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه است و معیار
بهتری را برای پايايی ارائه می دهد .پايايی ترکیبی بايد مقداری تقريباً بیش از  5/1را بدست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد
(فورنر و الرکر .)1381 ،1در ادامه نتايج اين بخش به همراه نتايج روايی همگرا در يک جدول ارائه می گردد.

-4-5روایی
عالوه بر اينکه روايی پرسشنامه بصورت محتوايی مورد بررسی قرار می گیرد با استفاده از مدل معادالت ساختاری  ،PLSبصورت
روايی همگرا و واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
رواي ی همگرا به اين اصل بر می گردد که شاخص های هر سازه با يکديگر همبستگی میانه ای داشته باشند .طبق نظر مگنر و
همکاران ،)1331(2معیار همگرا بودن روايی اين است که میانگین واريانس های استخراجی ( )AVEبیشتر از  5/ 4باشد.
جدول ( )2روایی همگرا و پایایی
میانگین واریانس استخراجی

اجتناب از عدم قطعیت

5,121

ضریب پایایی ترکیبی ()CR؛
CR >0.7
5,888

5,814

شخصیت برند

5,531

5,885

5,831

فردگرايی

5,111

5,312

5,855

قصد خريد مجدد

5,131

5,815

5,853

هم خوانی شخصیت برند

5,114

5,332

5,352

متغیرهاي تحقیق

()AVE

ضریب پایایی آلفاي
کرونباخ

همانطور که مشاهده می شود مدل از لحاظ هر سه معیار فوق الذکر در سطح بسیار خوبی قرار دارد.
روايی واگرا سومین معیار بررسی برازش مدل های اندازه گیری است که از مقايسه میزان همبستگی يک سازه با شاخص هايش
در مقابل همبستگی آن سازه با ساير سازه ها (داوری و رضازاده .)1332،روايی واگرا از طريق مقايسه جذر  AVEبا همبستگی بین
متغیرهای مکنون سنجیده شده و برای هر کدام از سازه های انعکاسی ،جذر  AVEبايد بیشتر از همبستگی آن سازه با ساير سازه ها
در مدل باشد ( چو و چن.)2553 ،3
بررسی روايی واگرا از طريق مقايسه میزان همبستگی يک سازه با شاخص هايش در مقابل همبستگی آن شاخص ها با ساير سازه
ها (روش فورنل و الرکر) ،که نتايج آن در جدول ( ) 3آمده است نشان از تايید روايی واگرا به روش دوم دارد .قطر اصلی اين ماتريس
1 Fornell & Larcker
2 Magner
3 Chou & Chen
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حاوی جذر مقادير  AVEسازه های تحقیق می باشد .اگر میزان جذر مقادير  AVEهر سازه از میزان همبستگی آن سازه با ساير
سازه ها بیشتر باشد از نظر فورنل و الرکر دارای روايی واگرا خواهد بود.
جدول ( )9ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا به روش فورنل و الرکر()7387
هم خوانی شخصیت برند

قصد خريد مجدد

فردگرايی

شخصیت برند

اجتناب از عدم قطعیت

5,555

5,555

5,555

5,555

128521

اجتناب از عدم قطعیت

5,555

5,555

5,555

121121

5,111

شخصیت برند

5,555

5,555

128813

5,151

5,853

فردگرايی

5,555

121387

5,815

5,134

5,815

قصد خريد مجدد

128131

5,111

5,845

5,111

5,824

هم خوانی شخصیت برند

اين امر در مورد تمام سازه های پژوهش صدق می کند و نشان از تايید روايی واگرا دارد.
بر اساس مطالب عنوان شده و نتايج حاصل از خروجی نرم افزار  Smart PLSدر جداول فوق نشان دهنده اين است که مدل های
اندازه گیری از روايی (همگرا و واگرا) و پايايی ( بار عاملی ،ضريب پايايی ترکیبی و ضريب آلفای کرونباخ) مناسب برخوردار می باشد.

-6برازش مدل کلی
مدل ک لی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری می شود و با تايید برازش آن ،بررسی برازش در يک مدل کامل می
شود .برای بررسی برازش مدل کلی تنها کافی است يک معیار به نام  GOFسنجیده شود:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
̅𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × ̅𝑅̅̅2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ از میانگین مقادير اشتراکی که در جدول ( )4آمده است ،بدست می آيد.
میزان 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶
جدول ( )4مقادیر اشتراکی
متغیرها

مقادير اشتراکی

اجتناب از عدم قطعیت

5,433

شخصیت برند

5,323

فردگرايی

5,521

قصد خريد مجدد

5,318

هم خوانی شخصیت برند

5,531

با توجه به مقادير جدول فوق میزان میانگین مقادير اشتراکی برابر است با .5/451
همچنین مقدار ̅ ̅𝑅̅̅2برابر است با5,142 :
لذا مقدار معیار  GOFبرابر است با:
0/535

0/246

0/454

با توجه به سه مقدار  5/25 ،5/51و  5/31که بعنوان مقادير ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است (وتزل و
همکاران .)2553،1حصول مقدار  5/538برای اين معیار نشان از برازش مناسب مدل کلی تحقیق می باشد.

1 Wetzels et al
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-7-6برازش مدل ساختاري
پس از بررسی برازش مدل های اندازه گیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش می رسد .بخش مدل ساختاری برخالف مدل
اندازه گیری ،به سواالت(متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان و روابط میان آنها بررسی می شوند.

-2-6ضرایب معناداري
برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندين معیار استفاده می شود که اولین و اساسی ترين معیار ضرايب معناداری يا
همان مقادير  T-valueاست (داوری و رضازاده .)1332،برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرايب  Tبه اين صورت است که اين
ضرايب بايد از  1/31بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  ٪35معنادار بودن آنها را تايید نمود .مدل در حالت اعداد معناداری در
شکل ( )3نشان داده شده است.

شكل(  )9مدل در حالت اعداد معناداري

-9-6معیار R2
دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در يک پژوهش ضرايب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابستهی) مدل
است R2 .معیاری است که نشان از تاثیر متغیرهای برون زا بر يک متغیر درون زا دارد و سه مقدار  5/33 ،5/13و  5/11برای مقادير
ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته می شود و در صورتی که در يک مدل ،يک سازهی درونزا توسط تنها يک يا دو سازهی
برونزا تحت تاثیر قرار گیرد ،مقدار  R2از  5/33به باال نشان از قوت رابطهی بین آن سازه و سازهی درونزاست (داوری و
رضازاده.)1332،
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شكل ( :)4مدل در حالت ضرایب استاندارد شده بار عاملی

-4-6آزمون فرضیات
مدل سازی معادالت ساختاری يک ابزار پژوهشی رايج در علوم مديريت ،پزشکی و علوم اجتماعی در دو سه دهه اخیر بوده است.
با توجه به مطالب بیان شده در اين قسمت ،با استفاده از  SMART-PLSبه بررسی اثرگذاری يا عدم اثرگذاری عوامل يادشده
پرداخت ه می شود و در ادامه ،شاخص های سنجش عوامل و ضريب تعیین عوامل مورد بررسی قرار می گیرند .در جدول ( )5ضرايب
مسیر و اعداد معناداری مربوط به روابط متغیرهای مکنون مدل نشان داده شده اند.
جدول ( : )5نتایج فرضیهها
فرضیه

ضریب مسیر

آماره تی

نتیجه آزمون

1

مسئولیت پذيری برند  >-همخوانی شخصیت برند

5,223

2,154

تايید و مستقیم

2

فعال بودن برند  >-همخوانی شخصیت برند

5,245

2,458

تايید و مستقیم

3

جسارت برند  >-همخوانی شخصیت برند

5,325

4,152

تايید و مستقیم

4

سادگی برند  >-همخوانی شخصیت برند

5,355

3,522

تايید و مستقیم

5

عاطفی برند  >-همخوانی شخصیت برند

5,411

5,114

تايید و مستقیم

1

همخوانی شخصیت برند  >-قصد خريد مجدد

5,153

1,353

تايید و مستقیم

-5-6آزمون فرضیات پژوهش
قابل ذکر است که آماره  ) T-value( Tمعنی دار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان می دهد .اگر مقدار  Tبیشتر از  1/31باشد ؛
يعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی دار است .اگر بین  +1/31و  -1/31باشد ؛ اثر معنی داری وجود ندارد و اگر کوچک تر از -1/31
باشد ؛ يعنی اثر منفی دارد ولی معنی دار است .همچنین ضرايب مسیر اگر باالی  5/1باشد بدين معناست که ارتباطی قوی میان دو
متغیر وجود دارد ؛ اگر بین  5/3تا  5/1باشد ،ارتباط متوسط و اگر زير  5/3باشد ،ارتباط ضعیفی وجود دارد (چین .)2553 ،داده های
بدست آمده از تحقیق میدانی در نرم افزار  SMART-PLSاجرا گرديد و نتايج زير بدست آمد.
بعد عاطفی برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
با توجه به مقدار آماره  Tکه بیشتر از  1,31است  ،در سطح اطمینان  35درصد ،بعد عاطفی برند بر همخوانی شخصیت برند
مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معنی داری دارد.
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بعد مسئولیت پذيری برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
با توجه به مقدار آماره  Tکه بیشتر از  1,31است  ،در سطح اطمینان  35درصد ،بعد مسئولیت پذيری برند بر همخوانی شخصیت
برند مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معنی داری دارد.
بعد جسارت برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
با توجه به مقدار آماره  Tکه بیشتر از  1,31است  ،در سطح اطمینان  35درصد ،بعد جسارت برند بر همخوانی شخصیت برند
مشتريان در بانک شهر شهرستان به بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معنی داری دارد.
بعد سادگی برند بر همخ وانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
با توجه به مقدار آماره  Tکه بیشتر از  1,31است  ،در سطح اطمینان  35درصد ،بعد سادگی برند بر همخوانی شخصیت برند
مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معنی داری دارد.
بعد پويايی برند بر همخوانی شخصیت برند مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
با توجه به مقدار آماره  Tکه بیشتر از  1,31است  ،در سطح اطمینان  35درصد ،بعد پويايی برند بر همخوانی شخصیت برند
مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معنی داری دارد.
همخوانی شخصیت برند بر قصد خريد مجدد مشتريان در بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معناداری دارد.
با توجه به مقدار آماره  Tکه بیشتر از  1,31است  ،در سطح اطمینان  35درصد ،همخوانی شخصیت برند بر قصد خريد مجدد
مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج تاثیر معنی داری دارد.

-1-6متغیر میانجی فردگرایی  ،قصد مراجعه مجدد
جدول ( ) 1جدول ضریب مسیر و عدد معنی داري فرضیه اصلی دوم
فرضیه

ضریب مسیر

نتیجه آزمون

1

هم خوانی شخصیت برند >-فردگرايی  >-قصد مراجعه مجدد

5,885

تايید فرضیه

8

هم خوانی شخصیت برند  >-اجتناب از عدم قطعیت  >-قصد مراجعه مجدد

5,181

تايید فرضیه

 فردگرايی بین تاثیر هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج نقش میانجی ايفا میکند.
با توجه به تغییر ضريب مسیر از  5,153به ، 5,885می توان گفت در سطح اطمینان  35درصد ،فردگرايی بین تاثیر هم خوانی
شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج نقش میانجی ايفا می کند.
 اجتناب از عدم قطعیت بین تاثیر هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک ملت شهرستان کرج نقشمیانجی ايفا می کند.
با توجه به تغییر ضريب مسیر از  5,153به  5,181می توان گفت در سطح اطمینان  35درصد ،اجتناب از عدم قطعیت بین
تاثیر هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان به بانک شهر شهرستان کرج نقش میانجی ايفا می کند.

نتیجه گیري
بر اساس نتايج پژوهش پژوهش حاضر دريافتیم که هم خوانی شخصیت برند به مراجعه مجدد مشتريان منجر می گردد.در راستای
مقايسه نتايج حاصل از پژوهش حاضر با پیشینه پژوهش  ،نتايج پژوهش حسینی و همکاران ( )1333نشان داد که تأثیر شخصیت نام
تجاری بر وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مورد تأيید قرار گرفتند .همچنین کیفیت -قیمت نقش متغیر تعديل گر بخشی را در
رابطه شخصیت برند و وفاداری به برند ايفا می نمايد .از اين رو اين دو پژوهش هم سو هستند .يافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون
تحقیق آقازاده و همکاران ( )1332نشان میدهد که شخصیت برند بیمه سامان تاثیر معناداری بر ارزش ادراک شده و وفاداری برند
بیمه گذاران عمر دارد و ارزش ادراک شده و وفاداری برند نیز بر قصد خريد مجدد آنها تاثیر گذارند که با نتايج پژوهش حاضر هم
خوانی دارد .نتايج تحقیق عزيزی و همکاران ( )1332نشان داد همخوانی شخصیت مصرف کننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرف
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کننده به برند تأثیر مثبت دارد .در پژوهش حاضر نیز دريافتیم که هم خوانی شخصیت برند به مراجعه مجدد مشتريان منجر می گردد
بنابراين نتايج اين دو پژوهش همسو است .با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش خزايی و همکاران( )1332دريافتیم هم خوانی
شخصیت برند گردشگران با برند مقصد ،به طور مثبتی بر سطح تمايل گردشگران به بازديد مجدد از آن مقصد تاثیر می گذارد.که
مطابق نتیجه فرضیه اصلی اول پژوهش حاضر است .عزيزی و همکاران( )1331در پژوهش خود نشان داد که همخوانی شخصیت برند
و مشتری بر اعتماد بـه برند و حس تعلق به برند در سطح خطای  15درصد اثر معنـادار دارد،که با نتايج پژوهش حاضر همسو است.
نتايج تحقیق ماتزلر و همکاران( ) 2511نشان دهنده تاثیر مستقیم هم خوانی شخصیت برند با قصد مراجعه مجدد گرشگران به
مقصد گردشگری می باشد  ،که مطابق نتايج پژوهش حاضر است .نتـايج تحقیـق لین هوانگ ( )2512مويـد آن اسـت کـه شخصیت
برند ادراک شده به طور مثبت بر قصد خريـد مجــدد تــاثیر گــذار اســت که با پژوهش حاضر هم خوانی دارد .نتــايج تحقیــق
کنگ و همکاران ( )2512حــاکی از آن اســت کــه شخصیت مطلوب برند تاثیر معنادار و مثبتـی بـر ايجـاد و افـــزايش ارزش
ادراک شـــده دارد در وهش حاضر نیز هم خوانی شخصیت برند بر قصد مراجعه مجدد مشتريان تاثیر گذار شد که می توان گفت
نتايج اين دو پژوهش هم سو است.استوکبر و همکاران ( )2511به اين نتیجه دست يافتنـد کـه همخوانی شخصیتی اثر مثبت و
معنادار با حس تعلـق بـه برند ملی دارد که با نتايج پژوهش حاضر هم خوانی دارد .يافته های پژوهش کوانگ و همکاران()2553
بیانگر اين مـسئله اسـت کـه همخـوانی شخصیتی و کیفیـت ادارک شـده از برنـد بـه طـور مثبـت و معناداری با وفاداری در ارتباط
است و همچنین کرسمن و همکاران ( )2551بـه اين نتیجه رسیدند که همخوانی شخصیتی بـا وفـاداری بـه برند دارای ارتباط
مثبت و موثری است که مطابق نتايج پژوهش حاضر است.
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چكیده
اين تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون با میزان يادگیری سازمانی شرکت صنايع
الکترونیک ايران (صاايران) می پردازد .تحقیق حاضر با توجه به هدف آن از نوع مطالعات کاربردی و از نظر روش
گردآوری و تحلیل دادهها ،توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقیق شامل  214نفر از مديران و
مهندسان شرکت میباشند که با استفاده از جدول مورگان ،تعداد  115نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند .ابزار جمع آوری اطالعات ،يک پرسشنامه  48سؤالی بسته پاسخ است که در طیف پنج گزينهای لیکرت
تنظیم شده است .به منظور بررسی روايی ،پرسشنامه در اختیار تعدادی از خبرگان صنعت و دانشگاه قرار گرفت و
نظرات و پیشنهادات آنان در پرسشنام ه اعمال گرديد .برای بررسی پايايی نیز از فرمول آلفایکرانباخ استفاده شد
که مقدار آلفای  ./318نشان دهنده پايايی مناسب پرسشنامه است .دادههای به دست آمده از پرسشنامه با استفاده
از روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی و با کمک نرم افزار  SPSSwin18تجزيه و تحلیل گرديد .نتايج نشان
می دهد که بین دو متغیر اصلی فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی 5/13 ،همبستگی وجود دارد .همچنین از
نظر مديران و مهندسان شرکت صاايران ،بین هر چهار بُعد اصلی مدل فرهنگ سازمانی دنیسون با يادگیری
سازمانی ،به ترتیب  5/13و  5/11همبستگی و رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد .وجود اين رابطه بیانگر اهمیت
فرهنگ توجه به تغییرات محیطی و توجه به يادگیری و نوآوری در فعالیتهای مربوط به تولید ،اشتراک و کاربرد
دانش در شرکت صاايران میباشد.
واژگان کلیدي :فرهنگ سازمانی ،يادگیری سازمانی ،مدل دنیسون

 -7مقدمه
در شرايطی که تغییرات سريع دانش و فناوری ،محیطهای کسب وکار را به محیطهای رقابتی و پر چالش تبديل نموده است،
سازمانها برای حفظ بقا و بهبود قابلیتهای رقابتی خود ،ناگزير از نوآوری و ايجاد ارزش افزوده به مشتريانشان هستند .در پارادايمهای
جديد کسب وکار ،بزرگترين امتیاز رقابتی ،توان يادگیری سازمان است .به عقیده آريه دگاس ،يادگیری تنها مزيت رقابتی پايدار است
) (Bunch and Probst, 2000و به همین دلیل در سالهای اخیر مفاهیم يادگیری سازمانی 1و سازمان يادگیرنده 2به عنوان
پارادايمهای جديد سازمانی مطرح شده و رشد چشمگیری يافتهاند.
بر اين اساس ،سازمانها به جای حرکت سنتی [که در برگیرنده آموزش در مقاطعی از زمان است] بايد کوشش خود را در جهت
يادگیری مستمر [به عنوان يک امتیاز رقابتی] به کار برند (حاجی پور و نظر پور .)1383 ،ويروساک ،توانايی استفاده از اطالعات و
قابلیتهای فناوری را متکی بر توانايی يادگیری نهفته درون سازمان میداند .به زعم وی يک سازمان يادگیرنده از طريق فراهم کردن
موقعیتهای يادگیری اين امکان را میيابد تا فرصتهای مهمی را که منجر به نوآوریهايی در محصوالت ،خدمات ،فرايندها وکانالهای
1. Organizational Learning
2. Learning Organization
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توزيع میشوند را درک نمايد ) .(Zombo, 2007بديهی است که افزايش توان يادگیری موضوعی نیست که به خودی خود ايجاد
شود ،چرا که موفقیت در اجرای هر راهبردی -از جمله يادگیری سازمانی -به حمايت و پشتیبانی فرهنگ سازمان از آن راهبرد بستگی
دارد .شناخت فرهنگ و ابعاد آن به منظور اطالع از میزان پشتیبانی راهبرد انتخابی يادگیری سازمانی ،مسأله مهمی است که سازمان
را قادر می سازد تا بهترين بهره برداری را از دانش و تجربیات خود برای دستیابی به اهداف مطلوب انجام دهد .برخی از صاحب نظران
;(Chandra, 2008; Holowzki, 2005; Huey-ming, 2002; Petty, 2009; Sanchez, 2011; Yilmaz, 2008
،Dong,
;2011
Gimenez,
;2013
Zhang,
)2009
براين باور هستندکه فرهنگ سازمان اساس شکلگیری يادگیری سازمانی است و تالش برای ايجاد يک سازمان دانش محور در صورتی
موفق خواهد بود که سازمان از فرهنگ حمايت کننده و تقويت کننده برخوردار باشد.
در چنین فرهنگی ،هنجارها ،نمادها و اعتقادات طوری شکل میگیرند که يادگیری مستمر در تمام سطوح سازمان تشويق میشود .به
اعتقاد گاه ،چنین فرهنگی پشتیبان يادگیری است و از طريق تقويت جّو اعتماد ،افراد را قادر میسازد تا ديدگاههای خود را آزادانه و
فارغ از هر محدوديتی بیان کنند .به زعم وی مشخصهها و ارزشهای فرهنگ سازمانی [ارتباطات سازمانی ،ساز وکارهای کنترل ،پايش
محیط و پشتیبانی مديريتی] از نخستین الزاماتی هستند که يادگیری سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهند ) .(Goh, 1998لنگنیک
هال ،فرهنگ سازمانی را شامل ارزشها و باورهای مشترکی میداند که روشهای يادگیری را برای انطباق با محیط بیرونی و انسجام
دهی درونی در دو بُعد چگونه ياد گرفتن و چگونه رفتار کردن شکل میدهد .اين فرهنگ به عنوان آنچه که از سوی سازمان درک
شده است میتواند مورد توافق قرار گیرد و بیانگر هويت سازمان باشد ) .(Morales et al, 2006جان بادلی ،فايرستون و مک الروی
و هافستد نیز به ابعاد ديگری از فرهنگ نظیر ابعاد رفتاری ،موضوعی ،وظیفهای ،ذهنی ،هنجاری و ساختاری اشاره کردهاند (Lopez
).and Ordas, 2005: 227-245
چنانکه مالحظه می شود ،فرهنگ سازمانی دارای ابعادگوناگونی ا ست که تبیین همه آنها در يک تحقیق امکان پذير نی ست .در اين
تحقیق ،فرهنگ سازمانی بر ا ساس ابعاد مدل دنی سون 1و ارتباط آن با فرايند يادگیری سازمانی برر سی شده ا ست .ابعاد فرهنگ
ســازمانی مدل دنیســون ،عبارت از انطباق پذيری[ 2ثبات و يکپارچگی] ،ماموريتی[ 3رســالتی] ،درگیر شــدن درکار[ 4مشــارکتی] و
ســازگاری در کار[ 5انعطاف پذيری] میباشــد )(Denison, 1990؛ فرايند يادگیری ســازمانی نیز که در اين تحقیق به آن پرداخته
شده ا ست از الگوی يادگیری سازمانی ا سلیتر و نروِر منتج گرديده و شامل خلق و ک سب دانش ،1انت شار و ا شتراک دانش 1و کاربرد
دانش 8میباشد ).(Slater and Narver, 1995: 61-73
هدف از اين تحقیق ،برر سی رابطه بین ابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنی سون با يادگیری سازمانی شرکت صنايع الکترونیک ايران که
يک شرکت هُلدينگ در تأمین نیازهای الکترونیکی و مخابراتی کشور است میباشد .برای بررسی هدف مذکور ،ديدگاههای مديران و
مهندسان اين شرکت در قالب فرضیههای زير مورد ارزيابی قرار میگیرد.






بین فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی در شرکت صاايران رابطه معنا داری وجود دارد.
بین ابعاد فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی در شرکت صاايران رابطه معنا داری وجود دارد.
از ديدگاه مديران شرکت صاايران ،بین ابعاد فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.
از ديدگاه مهندسان شرکت صاايران ،بین ابعاد فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
بین ديدگاه مديران و مهندسان شرکت صاايران ،در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانیتفاوت معناداری وجود
ندارد.

1. Denison
2. Adaptability
3. Mission
4. Involvement
5 .Consistency
6. Knowledge Acquisition
7. Knowledge Transfer
8. Knowledge Leverage
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از آنجا که شرکت صاايران به منظور انطباق هر چه بیشتر با تحوالت فناوری و بهبود توان رقابتی در محیطهای بین المللی ،ايجاد
سازمان يادگیرنده را به عنوان يکی از اهداف راهبردی خود در نظر گرفته است ،لذا نتايج اين تحقیق به ساير شرکتهايی که دغدغه
مشابهی دارند کمک می نمايد تا ضمن حفظ ارتباط با تحوالت محیطی و توسعه فناوری به ضرورت يادگیرندگی نیز توجه کرده و از
نتايج آن در ايجاد مزيت رقابتی استفاده نمايند.

 -2چارچوب نظري تحقیق
فرهنگ مجموعهای از ارزشها ،باورها ،درک و استنباط شیوههای تفکر و انديشیدن است که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک
دارند .قدرت فرهنگ نشان دهنده میزان توافقی است که میان اعضای سازمان درباره اهمیت ارزشهای خاص وجود دارد (حاجیها و
خراط زاده .)1333 ،به عبارتی ،فرهنگ ،مجموعه ای از مفروضات اساسی است که افراد سازمان در مواجهه با مسائل برای انطباق با
محیط و انسجام داخلی آن را ايجاد کرده و توسعه داده و بر همه پديدههای سازمان از جمله يادگیری سازمانی تأثیرگذار است (صادقی
و لطف اهلل زاده .)1383 ،فورتادو و فَديل ،معتقدندکه فرهنگ سازمانی ،مزيت رقابتی در محیطهای کسب وکار است و سازمانها
می توانند با اتخاذ سبک رهبری مناسب و مهندسی مجدد ساختار به همراه فرهنگ سازمانی اثربخش ،سطح يادگیری خود را افزايش
دهند).(Fortado and Fadil, 2012
به عبارت ديگر ،فرهنگ سازمانی از طريق انعکاسارزشها و هنجارهای موجود ،در ايجاد و تقويت فضاهايی که سازمان در آن به
يادگیری میپردازد نقش به سزايی دارد .بر اين اساس ،فرهنگ به عنوان يک ساز وکار ايجاد مفهوم 1عمل میکند و با شکل دهی
ارزشها ،رفتارها و نظرهای کارکنان ،موجب نهادينه شدن 2ساختار يادگیری در سازمان میشود .از ديدگاه مديريت ،نقطه مشترک
فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی ،ايجاد مزيت رقابتی برای سازمان است؛ با اين تفاوت که فرهنگ ،عملکرد سازمان را بهبود
میبخشد و يادگیری سازمانی تأثیر مثبتی در سودآوری دارد ).(Jaakson et al, 2012
از نظر دنیسون فرهنگ سازمانی شامل ارزشهای اساسی ،باورها و اصول اخالقی است که نقش پايهای برای نظام مديريت سازمانی
ايفا میکند .دنیسون چهار بعُد اساسی فرهنگ سازمانی را شامل ابعاد زير میداند .(Denison, 1990) :
انطباق پذیري (ثبات و یكپارچگی) :منظور ،اين است که افراد به تداوم رويه در رفتار ،انطباق با سنتهای مرسوم ،همکاری و
تشريک مساعی اهمیت زيادی میدهند و موفقیت سازمان در گرو يکپارچگی ،انسجام و داشتن کارايی آنها است .اين بعُد شامل سه
شاخص تغییر پذيری ،مشتری گرايی و يادگیری سازمانی است.
رسالت پذیري (ماموریت) :رسالت سازمان ،مقصد اصلی و منحصر به فردی است که نوع ،قلمرو عملیات ،محصول ،بازار و
مشتريان يک سازمان را از ديگر سازمانها متمايز میکند .بُعد رسالت پذيری سازمان ،شامل شامل سه شاخص جهت گیری استراتژيک،
اهداف و مقاصد و چشم انداز است.
درگیر شدن در کار (مشارکت پذیري) :فرايندی است که افراد طی آن با کارگروهی ،رفتار خود را معطوف به تحقق يک هدف
مشترک میکنند .اين بُعد شامل سه شاخص توانمندسازی ،تیم سازی و توسعه قابلیتها است.
سازگاري در کار (انعطاف پذیري)  :منظور ،اين است که سازمان به محیط بیرونی و واکنش سريع در برابر تغییرات محیطی
به منظور تأمین نیازهای مشتريان توجه کامل دارد .بُعد سازگاری شامل سه شاخص ارزشهای بنیادين ،توافق و هماهنگی و پیوستگی
است.
در الگوی يادگیری سازمانی اسلیتر و نرور نیز در هر يک از مراحل يادگیری سازمانی که شامل کسب دانش [به دست آوردن
دانش مورد نیاز از منابع داخل و يا خارج از سازمان] ،انتشار و اشتراک دانش [انتقال دانش کسب شده در تمامی سطوح سازمان]
وکاربرد دانش [ به کارگیری دانش در عمل برای رسیدن به اهداف مورد نظر] ،نقش اساسی برای فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده
است .به طور کلی فرض بنیادين اغلب مطالعات انجام گرفته بر روی استراتژیهای يادگیری مبتنی فرهنگ سازمانی اين است که
حمايت فرهنگ از يادگیری موجب افزايش تعهد و همکاری ،بهبود عملکردهای شغلی و تصمیمگیری بهتر مديران و کارکنان میشود
).(Block, 2013

1. Sense-Making
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 -9پیشینه تحقیق
شواهد زيادی وجود دارد که مؤيد تأثیر فرهنگ سازمانی بر يادگیری سازمانی است .مطالعات انجام شده توسط زُو و همکارانش
نشان داد که ايجاد محیط فرهنگی مناسب جهت پشتیبانی از برنامههای آموزشی دارای اهمیت زيادی است و به ارتقای سطح يادگیری
سازمان کمک میکند ) .(Zu et al, 2010در تحقیقات الوسون نیز که با استفاده از چارچوب ارزشهای رقابتی ،رابطه فرهنگ سازمانی
و يادگیری سازمانی را در صنايع مختلف جامائیکا مورد بررسی قرار داد ،اين نتیجه به دست آمده است که فرهنگ سازمانی رابطه
معناداری با يادگیری سازمانی در صنايع مورد مطالعه دارد ).(Lawson, 2003
نتايج تحقیق دونگ وانگ که تحت عنوان "بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانايی خلق دانش" در شرکتهای بزرگ چین انجام
شده است ،نشان میدهد که فرهنگ سازمانی نقش مهمی در توانايی خلق ،انتشار وکاربرد دانش در سازمانهای مذکور دارد (Dong,
) .2011بررسی انجام شده توسط مینگ فونگ ال و گوگانگ لی در  154شرکت تايوانی نیز نشان داد که فرهنگ سازمانی میتواند
مانع عمدهای برای کسب و انتشار دانش در سطح سازمان باشد ) .(Ming and Gwo,2007آروالو و آراويند ،در بررسی رابطه فرهنگ
سازمانی و اثربخشی يادگیری های سازمانی انجام دادند ،به اين نتیجه رسیدند که بین هر يک از چهار ويژگی انطباق پذيری ،ماموريتی،
درگیر شدن درکار و سازگاری در کار با اثربخشی يادگیریهای سازمانی رابطه معناداری برقرار است (Arevalo and Aravind,
) .2011در تحقیق لیدنر ،علوی و کای ورث که به بررسی نقش فرهنگ در رويکردهای يادگیری سازمانی در شرکتهای بزرگ صنعتی
آمريکا پرداخته شده است ،اين نتیجه به دست آمدهکه فرهنگ در مديريت يادگیری سازمان نقش دارد و به ايجاد مزيت رقابتیکمک
مینمايد ) .(Leidner et al, 2006مطالعات انجام شده در صد شرکت تولیدی شیمیايی و بافندگی در يونان نیز حاکی از آن است که
وجود فرهنگ قوی در سازمان با افزايش تمرکز ،کاهش استرس و يادگیریکارکنان ارتباط مستقیم دارد ) .(Sirikarai, 2010سیبرت،
سیلور و راندولف ،رابطه يادگیری سازمانی با ابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون را بررسی نمودهاند .يافتههای آنها رابطه مثبت
يادگیری سازمانی را با مدل مذکور تأيید مینمايد ).(Sibert et al, 2004
گريگوری و هريس در مقالهای با عنوان "فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی" با استفاده از چارچوب ارزشهای رقابتی دريافتند
که فرهنگ سازمانی از نوع گروهی با مؤلفه های اثربخشی سازمانی [که يادگیری سازمانی نیز بخشی از آن است] رابطه مثبت دارد
) .(Gregory and Hariss, 2008در تحقیق لوکاس وکالين ،نیز مؤلفههای فرهنگ بی اعتمادی و فاصله قدرت بین گروهها به عنوان
عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر يادگیری سازمانی بررسی شده اند ) .(Lucas and Cline, 2008هالل در بررسی عوامل تأثیرگذار بر
يادگیری سازمانی نتیجه گرفت که فرهنگ حمايت کننده تأثیر زيادی بر يادگیری سازمانی دارد ) .(Halal, 2005دی النگ و فهی
نیز بیان میکنند که فرهنگ سازمانی يک نقش آفرين اصلی در يادگیری سازمانی و يک منبع عمده کسب مزيت رقابتی برای سازمان
میباشد ) .(Delong and Fahey, 2000ابزری و ستاری قهفرخی درباره رابطه مؤلفههای فرهنگ و يادگیری سازمانی نتیجه مثبت
و معناداری را گزارش کردهاند (جمال زاده و ديگران .)1388 ،مقدمی در تحقیقی که در شرکت گاز استان چهارمحال بختیاری انجام
داده است ،چهار متغیر نیازهای يادگیری ،فرهنگ سازمانی ،اشتراک دانش و به کارگیری آموختهها در محلکار را به عنوان عوامل
اثرگذار بر يادگیریهای سازمانی بررسی نموده است (مقدمی .)1381 ،کرمی در پژوهشی به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار
مديريت دانش در مرکز بهمن موتور پرداخته است .نتايج تحقیق وی نیز نشان میدهد که فرهنگ سازمانی نقش مؤثری در کسب
دانش و توسعه يادگیری در سازمان دارد (کرمی.)1384 ،

 -4روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به هدف آن از نوع مطالعات کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها و تحلیل آنها ،توصیفی و از نوع
همبستگی است .جامعه آماری تحقیق را  214نفر از مهندسان و مديران شرکت صاايران تشکیل میدهند که با استفاده از جدول
مورگان تعداد  115نفر از آنان [ 55نفر از مديران و 125نفر از مهندسان] به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار جمع آوری
اطالعات ،يک پرسشنامه  48سؤالی بسته پاسخ است که در طیف پنج گزينهای لیکرت تنظیم شده است.
پرسشنامه مذکور به دو بخش تقسیم میشود .بخش نخست ،برگرفته از پرسشنامه استاندارد دنیسون میباشد و شامل  31سؤال
است .پرسشها اينگونه انتخاب شدند که هر متغیر از دوازده متغیر مدل دنیسون با سه سؤال و جمعاً با سی و شش سؤال مورد پرسش
قرار گرفت 12 .سؤال بخش دوم نیز برگرفته از الگوی يادگیری سازمانی اسلیتر و نرور میباشد و برای سنجیدن يادگیری سازمانی
برای هر متغیر سه سؤال طراحی شده است .به منظور بررسی روايی سؤالهای پرسشنامه از مطالعات نظری-تطبیقی استفاده شد .در
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سال سوم ،شماره چهاردهم ،اسفند 7931

اين تحقیق به منظور افزايش روايی ،پرسشنامه در اختیار تعدادی از خبرگان صنعت و دانشگاه قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات آنان
در پرسشنامه اعمال گرديد .برای بررسی پايايی پرسشنامه از فرمول آلفای کرانباخ استفاده شد که مقدار آلفای  ./318نشان دهنده
پايايی مناسب پرسشنامه است .دادههای به دست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار
 SPSSwin18تجزيه و تحلیل گرديد .الزم به ذکر است که برای بررسیکلیه سؤالها سطح معناداری ) (a=0/01در نظر گرفته شده
است.

 -5یافته هاي تحقیق
جدول ( .)7ماتریس همبستگی بین فرهنگ سازمانی با یادگیري سازمانی
متغیرها

فرهنگ سازمانی

ماموریت

سازگاري درکار

مشارکت درکار

انطباق پذیري

5/13

5/54

5/11

5/15

./51

يادگیری سازمانی

برای ارزيابی فرضیه اول تحقیق از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتايج ارزيابی انجام شده در جدول  1نشان میدهد که
رابطه بین فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی در شرکت صاايران در سطح  5/51برابر با  5/13است که حاکی از همبستگی و وجود
رابطه مثبت و معنادار بین آنها میباشد .همچنین نتايج جدول مذکور نشان میدهد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی با يادگیری سازمانی
رابطه معناداری برقرار است و انتظار می رود که با افزايش نمرات هر يک از ابعاد فرهنگ سازمانی ،فرايند يادگیری سازمانی نیز بهبود
يابد .به اين ترتیب و بر مبنای ارزيابی انجام شده ،اين فرضیه که بین فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی در شرکت صاايران رابطه
معنا داری برقرار است تأيید میشود.
جدول ( .)2رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با یادگیري سازمانی
B

بتا

ابعاد
ماموريت

5/31

5/14

سازگاری درکار

5/21

5/24

مشارکت درکار

5/13

5/31

انطباق پذيری

5/41

5/11

R

5/13

مجذور R

5/45

جامعه آماري

115

تی

سطح معناداري

1/81

N.S

1/31

N.S

5/18

5/551

1/13

N.S

F= 28/41 P ≤ 0/001

برای ارزيابی فرضیه دوم تحقیق ،رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر پیش بین و يادگیری سازمانی به عنوان متغیر مالک
بررسی شد .نتايج جدول  2نشان میدهدکه ابعاد فرهنگ سازمانی با ضريب همبستگی  ،5/13حدود  5/45از واريانس يادگیری سازمانی
را تبیین میکند که با توجه به  f=28/41در سطح  ، P≤0/001مقدار به دست آمده معنادار میباشد .همچنین از بین ابعاد فرهنگ
سازمانی ،بُعد سازگاری در کار با ضريب بتای  5/24و بُعد مشارکت در کار با ضريب بتای  5/31در يادگیری سازمانی شرکت صاايران
مؤثرتر میباشند .ضريب تبیین  5/45نیز نشان میدهد که  45درصد از واريانس متغیر وابسته (يادگیری سازمانی) توسط متغیر پیش
بین (فرهنگ سازمانی) قابل تبیین است .با توجه به نتايج به دست آمده میتوان نتیجه گیری کرد که اين فرضیه که بین ابعاد فرهنگ
سازمانی و يادگیری سازمانی در شرکت صاايران رابطه معناداری وجود دارد مورد تأيید میباشد.
جدول ( .)9رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با یادگیري سازمانی از دیدگاه مدیران
ابعاد

B

بتا

ماموريت

5/53

5/53

سازگاری درکار

5/21

5/28

مشارکت درکار

1/18

5/53

R

5/13

مجذور R

5/42

جامعه آماري
55

تی

سطح معناداري

5/52

N.S

1/28

N.S

2/35

5/551

15

دوماهنامه مطالعات کاربردي در علوم مدیریت و توسعه
5/21

انطباق پذيری

5/18

5/14

N.S
F= 9/12 P ≤ 0/001

چنانکه در جدول  3مالحظه می شود ،از ديدگاه مديران شرکت صاايران ،ابعاد فرهنگ سازمانی با ضريب همبستگی  ،5/13حدود
 5/42از واريانس يادگیری سازمانی را تبیین میکند که اين مقدار با توجه به  f=9/12در سطح  ، P≤0/001معنادار میباشد .همچنین
نتايج به دست آمده حاکی از آن است که بُعد مشارکت در کار با بتای  5/53و بُعد سازگاری در کار با بتای  ،5/28سهم عمده ای در
يادگیری سازمانی شرکت دارند .به اين ترتیب و با توجه به نتايج به دست آمده ،فرضیه سوم تحقیق که از ديدگاه مديران شرکت
صاايران ،بین ابعاد فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی شرکت رابطه معناداری وجود دارد به تأيید میرسد.
جدول ( .) 4رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با یادگیري سازمانی از دیدگاه مهندسان
B

بتا

ابعاد
ماموريت

5/34

5/51

سازگاری درکار

5/23

5/13

مشارکت درکار

5/18

5/51

انطباق پذيری

5/11

5/15

R

5/11

مجذور R

5/33

جامعه آماري

125

سطح معناداري

تی
1/24

N.S

2/21

N.S

4/51

5/551

1/13

N.S
F= 20/64 P ≤ 0/001

نتايج جدول  4حاکی از آن است که از ديدگاه مهندسان شرکت صاايران ،ابعاد فرهنگ سازمانی با ضريب همبستگی  ،5/11حدود
 5/33از واريانس يادگیری سازمانی را تبیین میکند که اين مقدار با توجه به  f=20/64در سطح  ، P≤0/001معنادار میباشد.
همچنین از بین ابعاد فرهنگ سازمانی ،بُعد سازگاری در کار با بتای  5/13و بُعد مشارکت در کار با بتای  5/51سهم معنا داری در
يادگیری سازمانی شرکت دارند .به اين ترتیب ،فرضیه چهارم تحقیق که از ديدگاه مهندسان شرکت صاايران ،بین ابعاد فرهنگ سازمانی
و يادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد به تأيید میرسد.
جدول ( .)5ضریب همبستگی و  ZRفیشر بین فرهنگ سازمانی و یادگیري سازمانی
ضریب همبستگی
متغیر

مديران

مهندسان

5/51

5/53

جامعه آماري
115

ضریب  ZRفیشر
./31

فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی

نتايج به دست آمده در جدول  5نشان می دهد که ضريب همبستگی فرهنگ سازمانی و يادگیری سازمانی در مديران شرکت
صاايران 5/51 ،میباشد که اين مقدار برای مهندسان برابر با  5/53است .هر دو ضرايب به دست آمده در سطح  P≤0/001معنادار
میباشند .همچنین ضريب محاسبه شده  ZRفیشر برابر با  5/31است که اين مقدار با توجه به حد بحرانی  1/33معنادار نیست.
ضرايب به دست آمده نشان میدهد که ديدگاههای مديران و مهندسان شرکت صاايران ،در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و يادگیری
سازمانیتفاوت معناداری ندارد و به اين ترتیب ،فرضیه پنجم تحقیق نیز به تأيید میرسد.

بحث و نتیجه گیري
در اين تحقیق ،رابطه ابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون با يادگیری سازمانی شرکت صنايع الکترونیک ايران مورد بررسی قرار
گرفت .نتايج به دست آمده حاکی از همبستگی و وجود رابطه مثبت و معنا دار بین هر چهار بُعد اصلی مدل فرهنگ سازمانی دنیسون،
شامل انطباق پذيری ،ماموريتی ،درگیر شدن درکار و سازگاری در کار با يادگیری سازمانی در شرکت صاايران میباشد .رابطه مثبت
بین فرهنگ و يادگیری سازمانی ،مبین اهمیت فرهنگ توجه به تغییرات محیطی و توجه به يادگیری و نوآوری در فعالیت های مربوط
به تولید ،اشتراک و کاربرد دانش است .اهمیت توجه به فرهنگ سازمانی يادگیرنده به اندازه ای است که اغلب محققان ،شناخت آن را
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الزمه درک صحیح از فرايند يادگیری سازمانی میدانند (شاين )1333 ،و معتقدند که سازمانها بايد تأکید بیشتری بر فرهنگ و تأکید
کمتری بر ساختار داشته باشند.
نتايج بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با يادگیری سازمانی در شرکت صاايران نشان داد که بین دو متغیر اصلی فرهنگ سازمانی
و يادگیری سازمانی 5/13 ،همبستگی وجود دارد .همچنین از نظر مديران و مهندسان شرکت ،بین هر چهار بُعد اصلی مدل فرهنگ
سازمانی دنیسون با يادگیری سازمانی به ترتیب  5/13و  5/11همبستگی و رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .در بررسی ابعاد چهارگانه
مدل فرهنگ سازمانی دنیسون مشخص گرديد که از نظر مديران ،بُعد مشارکت در کار با بتای 5/53و از نظر کارکنان با بتای  5/51از
بیشترين سهم در يادگیری سازمانی برخوردار است.
بر اين اساس و از آنجا که سازمانهای اثربخش محور فعالیتهای خود را بر تیمهایکاری شکل میدهند ،لذا شرکت صاايران بايد
با توانمند سازی مديران و مهندسان خود ،قابلیتهای آنان را توسعه داده و به گونه ای عمل نمايد که افراد احساس کنند در
تصمیمگیریهای سازمانی نقش دارند و کار آنها مستقیماً با اهداف سازمان ارتباط دارد.
نتايج بررسی بُعد سازگاری در کار نیز حاکی از آن است که از ديدگاه مديران ،مقدار بتای محاسبه شده برای اين بُعد 5/28 ،و از
ديدگاه مهندسان نیز مقدار بتای محاسبه شده  5/13میباشد که بعد از بُعد مشارکت در کار ،سهم عمده ای در يادگیریهای سازمانی
شرکت صاايران دارد .با توجه به اينکه سازمانهايیکه اثربخش ،با ثبات ويکپارچه هستند ،رفتارهای مهندسان از ارزشهای بنیادين
سازمان نشأت میگیرد ،لذا شرکت صاايران به منظور تأمین نیازهای مشتريان و پاسخگويی سريع به تغییرات محیطی ،ناگزير از ايجاد
توافق و هماهنگی بین مديران و مهندسان در ارزشهای بنیادين شرکت میباشد.
در بُعد انطباق پذيری نیز مقدار بتای محاسبه شده برای مديران 5/14 ،و برای کارکنان 5/15 ،میباشد .با توجه به اينکه ،يکپارچگی
درونی و انطباق پذيری بیرونی را میتوان مزيت سازمانی به حساب آورد ،لذا ضروری است تا شرکت صاايران ،ظرفیت و تجربۀ ايجاد
تغییر را در خود ايجاد نموده و با تمرکز بر درک نیازهای مشتری ،در مقابل آن واکنش نشان داده و مواردی را برای تشويق نوآوری،
کسب دانش و توسعه قابلیتها بیان نمايد .نتايج به دست آمده در بُعد ماموريت هم نشان میدهد که از ديدگاه مديران ،مقدار بتای
محاسبه شده برای اين بُعد 5/53 ،و از منظر مهندسان مقدار بتای محاسبه شده 5/51 ،می باشد .اين نتیجه نشان میدهد که مديران
و مهندسان ،درک روشنی از اهداف شرکت دارند؛ به طوری که جهتگیری استراتژيک و چشم انداز شرکت برای آنان مشخص و منتقل
کننده اهداف سازمان است .به اين ترتیب هر يک از افراد میدانند که برای تحقق اهداف استراتژيک چگونه بايد کار کنند .وجود
ديدگاه مشترک نسبت به آينده مطلوب موجب میشود تا ارزشهای محوری در سازمان تجلی يافته و قلب و روح اعضای سازمان در
خدمت آن باشد و در عین حال ،افراد به خوبی هدايت شوند.
نتايج به دست آمده در اين تحقیق با نتايج تحقیقات الوسون ( ،)2553دون وانگ ( ،)2511آروالو و آراويند ( ،)2511لیدنر ،علوی
و کای ورث ( ،)2551گريگوری و هريس ( ،)2558لوکاس و کالين ( ،)2558هالل ( )2555و دی النگ و فهی ( )2555در خصوص
تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانايی خلق ،انتشار وکاربرد دانش در سازمان هماهنگ میباشد .به طور کلی ،نتیجه اين تحقیق نشان دادکه
فرهنگ سازمانی در شکل گیری يادگیری سازمانی ،نقش مهمی دارد .بنابراين چنانچه شرکت صاايران قصد دارد در رقابت پايدار با
ساير شرکت های داخلی و خارجی موفق باشد ،الزم است تا به ابعاد فرهنگ سازمانی و نیز تقويت فرايندهای يادگیری در اين شرکت
توجه خاص داشته باشد.
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Abstract
this study examines the relationship between Dennison organizational culture model and
organizational learning in Sairan Co. Present study is an applicable study regarding its
purpose and in terms of data collecting and analysis method, it is descriptive and correlational
type. Statistical population of the research was 274 members consisted of managers and
engineers which by using Morgan table, 170 of them were selected as statistical sample. Data
collection tool is a questionnaire of 48 closed response questions that is adjusted on a fiveitem Likert scale. In order to check the validity, the questionnaire was provided to the number
of industry and university experts. and their comments and suggestions were applied in the
questionnaire. To check the reliability, the Chronbach’s alpha formula was used and the alpha
value of 968% indicates appropriate validity of the questionnaire. Data obtained from the
questionnaire by using statistical descriptive and inferential methods were analyzed with
SPSSwin18 software. Research results show that there is a 73% correlation among the two
main variables of organizational culture and organizational learning. Also, from Sairan Co.
directors and engineer’s point of views, between every four aspects of Denison major models
Organizational Culture and Organizational Learning, there is a positive significant
relationship of 63% and 61%, respectively. The existence of this relationship indicates the
cultural importance of considering to environmental changes and attention to learning and
innovation in activities related to the production, sharing and applying knowledge in Sairan
Co.
Keywords: organizational culture, organizational learning, Denison model
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شفافیت ،پاسخگویی در بخش عمومی و چارچوب گزارشگری یکپارچه
شعیب رضایی
دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چكیده
براساس مفهوم پاسخگويی ،افراد ،نهادها و سازمانها در قبال اختیارات و نتايج فعالیتهايشان مسئول شناخته
میشوند زيرا وجوه و منابع عمومی برای انجام فعالیت و ارائه خدمت در اختیار آنها قرار داده شده است .يعنی اين
نهادها بايد بتوانند به گونهای موثر و کارآمد از طريق افشاء اطالعات مفید و مرتبط در خصوص اقدامات خود امکان
پاسخگويی به همه گروههای ذينفع را فراهم آورند .بنابراين میتوان گفت شفافیت در قالب گزارشگری ،يک عامل
مهم در ايفای پاسخگويی عمومی است .شفافیت به وجود اطالعات در مورد يک سازمان اشاره میکند که به
بازيگران بیرونی اجازه میدهد فعالیتهای داخلی و کارائی آن سازمان را مشاهده کنند .نظريههای نمايندگی،
ذينفعان و مشروعیت نشانگر نقش شفافیت در گزارشگری به عنوان تقويت کننده پاسخگويی بخش عمومی است.
امروزه اما با افزايش مطالبه عمومی برای شفافیت و پاسخگويی ،گزارشگری بخش عمومی به حوزههايی چون
عملکرد ،پايداری و گزارشگری محیطی گسترده شده است .يکی از جديدترين چارچوبهای گزارشگری در اين
زمینه ،چارچوب گزارشگری يکپارچه ( )IRاست که به دنبال ايجاد و تکامل يک مدل گزارشگری جهانی است به
گونهای که نشان دهد چگونه استراتژی ،حاکمیت ،چشماندازها و عملکرد يک سازمان منجر به ارزشآفرينی در
افقهای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت میشود.
واژگان کلیدي :شفافیت ،پاسخگويی ،بخش عمومی ،گزارشگری يکپارچه ()IR

-7مقدمه
شفافیت و مسئولیت پاسخگويی عمومی دو مفهوم اساسی است که در دهههای اخیر در حوزه ادبیات حسابداری و گزارشگری
مالی مورد توجه قرار گرفته است .در اين خصوص دو مفهوم شفافیت و پاسخگويی رابطه تنگاتنگی با يکديگر دارند به گونهای که اولی
را الزمه و پیش نیاز تحقق ديگری می دانند .به عبارت ديگر شفافیت يک عنصر پايه در ارتقاء سطح پاسخگويی عمومی است؛ چرا که
اطالعات بايد برای شهروندان ،مقامات ناظر و ديگر ذينفعان همواره مرتبط ،مشابه ،به موقع و توأم با اطمینان باشد ( Cristina et al,
.)2016
پاسخگويی عمومی و ايجاد شفافیت مالی ،به همراه ارائه اطالعات مرتبط و قابل اتکاء از مهمترين اهداف نظام گزارشگری بخش
عمومی است .تجربیات چند دهه گذشته نشان داده تحقق اهداف فوق بدون بهرهگیری از پشتوانه نظری مستحکم و استقرار نظام
حسابداری بر مبنای آن امکان پذير نمیباشد .برای ترسیم نقش شفافیت در ادای مسئولیت پاسخگويی بايد به معنی و مفهوم پاسخگويی
تأمل کرد؛ الزام شخص برای توضیح و ارائه داليل منطقی درباره اعمالی که انجام داده است .مفهوم امروزين مسئولیت پاسخگويی بر
ارکانی نظیر «حق دانستن حقايق» و «حق پاسخ خواهی» برای شهروندان استوار است (باباجانی .)1388 ،با اين توضیحات طبیعتاً
ادای مسئولیت پاسخگويی را بايد در مفهوم شفافیت جست .يعنی اگر وظیفه پاسخگويی به خوبی ادا نمیشود ريشه آن به شفافیت بر
میگردد که دچار اختالل شده است.
در جوامع بشری راهکارها و ابزارهای مختلفی برای ايجاد شفافیت در بخش عمومی همچون حسابداری بخش عمومی ،رسانههای
آزاد ،قانون دسترسی به اطالعات برای عموم ايجاد شده است .هرچند سیستمهای حسابداری دولتی نقش مهمی در افزايش اعتماد
عمومی ايفا میکنند اما بحرانهای بین المللی در خصوص تامین مالی بخش عمومی و علیالخصوص دولت اثر منفی بر اعتماد عمومی
نسبت به قابلیت اتکاء گزارشگری در اين بخش داشته است (.)Cristina et al, 2016
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با اين حال مطالبه عمومی برای پاسخگويی و حکمرانی بهتر همچنان دلیل اصلی نیاز به گزارشگری شفاف میباشد .از اين رو به
عنوان مثال  IPSASBبه دنبال ارتقاء سطح پا سخ گويی نهادهای بخش عمومی از طريق افزايش شفافیت صورتهای مالی دولتی است
( )IFAC, 2013يا مثالً قانون شفافیت مالی ( )IMF, 2014تالش میکند نظارت مالی ،سیاستگذاری و پاسخگويی را ارتقاء بخشد.
عالوه بر اين سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،1اصول و توصیههای ويژهای را برای چارچوب کلی بودجهبندی مبتنی بر پايههای
مختلف حاکمیت دولتی مدرن ارائه میکند که شامل شفافیت ،باز بودن 2و پاسخگويی است ( .)OECD, 2015در دو دهه آخر قرن
بیستم در کشورهای آمريکا ،کانادا ،انگلستان و استرالیا نیز تحوالت بنیادينی در گزارشگری مالی بخش عمومی اتفاق افتاد تا شفافیت
بیشتری در بخش عمومی ايجاد کند .تغییراتی مانند در نظر گرفتن کل دولت به عنوان يک واحد گزارشگر استفاده از مبنای تعهدی
کامل ،گزارشگری کامل دارائیها و بدهی ها همراه با تجزيه و تحلیل و پیش بینی شرايط آينده دولت ،که سعی کرده است با افزايش
شفافیت و در اختیار قراردادن اطالعات بیشتر برای عموم ،مسئولیت پاسخگويی را به جای آورده و پشتوانه عموم را برای فعالیتهای
دولت کسب کند.
پژوهش حاضر به بررسی شفافیت و نقش آن در ايفای مسئولیت پاسخگويی در بخش عمومی پرداخته است .اين پژوهش شامل
پنج بخش است .عالوه بر بخش مقدمه ،در بخش دوم رابطه شفافیت و پاسخگويی مورد بررسی قرار گرفته است .بخش سوم به مبنای
نظری شفافیت در ايفای پاسخگويی با توجه به تئوریهای نمايندگی ،ذينفعان و مشروعیت پرداخته است .در بخش چهارم يک
چارچوب گزارشگری جديد تحت عنوان چارچوب گزارشگری يکپارچه ( )IRکه در سال  2513توسط شورای بین المللی گزارشگری
يکپارچه 3منتشر شده ،معرفی گرديده است .نهايتاً بخش پنجم و پايانی نیز به خالصه و نتیجه گیری اختصاص يافته است.

-2شفافیت و پاسخگویی
به طور کلی اعتقاد بر اين است که سازمانها و نهادهای بخش عمومی بايد پاسخگوی عموم باشند؛ چرا که وجوه عمومی از طرق
گوناگونی همچون مالیاتها ،عوارض ،استقراض و  . . .از طرف عموم در اختیار آنها قرار میگیرد .بنابراين برای اين سازمانها و نهادها
مهم است که برای ارتقاء هرچه بیشتر پاسخگويی عمومی در مورد فعالیتهايشان شفاف باشند (.)AbuBakar & Saleh, 2015
اصطالح شفافیت به وجود و در دسترس بودن اطالعات درباره يک سازمان اشاره میکند؛ به گونهای که برای بازيگران بیرونی اين
امکان را فراهم میکند تا بتوانند فعالیتها و عملکرد درونی آن سازمان را مشاهده کنند (.)Grimmelikhuijsen et al, 2013
با اين وجو د اما پاسخگويی مفهومی پیچیده است که تعريف آن را دشوار میسازد .اما در شکل گسترده آن به تايید يا فرض
مسئولیت در قبال اقدامات يا تصمیمات و تعهد نسبت به ارائه گزارش و توضیح در مورد پیامدها و نتايج ايجاد شده اشاره دارد.
پاسخگويی به صرف ارائه اطالعات يا پاسخ به برخی سواالت محدود نمیشود .بلکه به مفاهیمی اخالقی مانند بیطرفی و عدالت نیز
داللت دارد و دامنه آن به فعالیت هايی که شامل وضع اهداف و گزارشگری نتايج آن اهداف و پیامدهای صحیح يا اشتباه آنها گسترش
میيابد (.)Core, 1993
طبق مفهوم پاسخگويی افراد ،نهادها و سازمان ها (چه خصوصی و چه عمومی) در قبال اختیارات و نتايج فعالیتهايشان مسئول
شناخته می شوند .متعاقباً پاسخگويی در بخش عمومی با دو جنبه ضروری مواجه میشود؛ انجام عمل صحیح (تحقق اهداف در سايه
فعالیتها) و بنابراين مسئولیت در قبال اقدامات و ارائه توضیح در مورد آنها در قالب گزارشگری است .بنابراين میتوان گفت شفافیت
در قالب گزارشگری يک فاکتور مهم در ارتقاء هر چه بیشتر سطح پاسخگويی عمومی است ( Cristina et al, 2016؛.)Tisne, 2010
به عبارت ديگر شفافیت به معنای آزاد گذاشتن جريان اطالعات و در دسترس بودن آن برای همه کسانی است که به نوعی متأثر
از تصمیمگیریها هستند .مطالعات نشان میدهد نبود شفافیت سبب شکلگیری بحرانهای مالی ،اداری و سیاستگذاری میشود و
در مقابل شفافیت اطالعات در بخش عمومی سبب فساد کمتر و حکمرانی و عملکرد اقتصادی بهتر است (زرگر )1331 ،که پیامد همه
اينها را میتوان در ادای مسئولیت پاسخگويی در سايه شفافیت يافت.
نهادهای فعال در بخش عمومی میتوانند به گونه ای موثر و کارآمد از طريق افشاء اطالعات مفید و مرتبط در مورد فعالیتهايشان،
امکان پاسخگويی به همه گروههای ذينفع را فراهم آورند .آنها با اين کار نه تنها فساد و اتالف منابع عمومی را رفع میکنند ،بلکه بنای
رابطه ای توأم با اعتماد را بین شهروندان و اين نهادها و در کل دولت فراهم میکنند .به عبارت ديگر شفافیت و پاسخگويی باعث
)1 . Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
2 . openness
)3 . International Integrated Reporting Council (IIRC
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برانگیختن فرهنگ باز بودن در سازمانها شده ( )Hood, 2006به گونهای که میتوان آن را عنصری در ارتقاء حکمرانی خوب در بخش
عمومی دانست که نهايتاً منجر به خلق محیطی مناسب از لحاظ سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود ( AbuBakar & Saleh,
.)2015

-9شفافیت ،مبناي نظري
رسیدن به درک کامل از روابط متقابل دو مفهوم پاسخگويی و شفافیت را میتوان در چارچوب تئوریهايی که اين مفاهیم را در
قالب افشاء تضمین میکنند ،جست .ابتدا میتوان رابطه متقابل پاسخگويی – شفافیت را در نظريه نمايندگی 1يافت که يک مدل
سنتی مبتنی بر گزارشگری برای کارفرما (سهامدار) است .متعاقباً بر مبنای اين قضیه که نهادهای بخش عمومی با سهامداران خاص
خود (شهروندان ،پرداخت کنندگان مالیات و  ). . .در تعامل هستند ،رابطه پاسخگويی – شفافیت را در قالب نظريه ذينفعان 2توسعه
داد .نهايتاً با تمرکز بر نظريه مشروعیت 3که به دنبال تعامالت با جامعه به عنوان يک کل است ،اين مفهوم (رابطه پاسخگويی –
شفافیت) را بسط داد.
میتوان با اين ايده شروع کرد که شفافیت يک عنصر مهم در برقراری ارتباط میان شهروندان و مديران بخش عمومی است.
براساس نظريه نمايندگی ( ) Berle & Means, 1932در واقع يک قرارداد اجتماعی پنهان وجود دارد که براساس آن کارفرما
(شهروندان) فعالیتهايی را به نماينده (مديران بخش عمومی) محول نموده و متعاقباً دستاوردهای آنها را رصد و نظارت میکند .نظريه
نمايندگی اساساً بیان میکند که گروهها و طرفهای گوناگونی که در يک وضعیت مشخص درگیر میشوند دارای انگیزههای مختلفی
هستند که ممکن است به طرق مختلف نمايش داده شوند (.)Cristina et al, 2016
نظريه نمايندگی همچنین بیان میکند که اطالعات بین نماينده و کارفرما همواره در يک وضعیت نامتقارن قرار دارد .با اين حال
از ديدگاه اين نظريه يک فرايند افشاء مناسب با فراهم آوردن يک وضعیت شفاف ،اطالعات مفیدی برای پروسه تصمیمگیری فراهم
نموده و به عالوه ابزاری برای سهامداران و ديگر سرمايهگذاران فراهم میکند تا بر اقدامات نماينده نظارت کنند ( & Jensen
 .)Meckling, 1976کارکرد افشاء اطالعات به اين شکل ،در سطحی گستردهتر میتواند به ديگر گروههای ذينفع توسعه داده شود،
که همان نظريه ذينفعان است (.)Hill & Jones, 1992
در واقع پاسخگويی در بخش عمومی صرفاً يک رابطه يک به يک (کارفرما – نماينده) نیست ( .)Mulgan, 2000بلکه دال بر
گروههای ذينفع مختلفی است که منافع و عالئق اقتصادی و سیاسی آنها با هم همپوشانی دارد ( .)Pilcher et al, 2013از سوی ديگر،
هويت کارفرما بر راهبردی که در آن پاسخگويی اعمال میشود اثر میگذارد که میتواند جريانی از باال به پايین با بیشترين اختیارات
و يا از پايین به شهروندان باشد ( .)Ferry et al, 2015در هر صورت نهادهای بخش عمومی بايد به ذينفعان بیرونیای متکی باشند
که پرداختکنندگان مالیات هستند؛ منابع را برای آنها فراهم میآورند و در عوض اين ذينفعان انتظار اقدامات و فعالیتهای مشخصی
را از اين نهادها داشته باشند .طبق نظريه ذينفعان ،هدف اصلی نهادهای بخش عمومی متعادل سازی نیازها و الزامات بعضاً متضاد
گروههای متنوع ذينفعان است ( )Freeman, 1984و تحقق آن از طريق توجه به همه ابعاد روابط آنها صورت میگیرد که میتواند
دستاورد اهداف را تحت تاثیر قرار داده يا در آن نفوذ کند (.)Freeman, 1999
نگاه هنجاری نظريه ذينفعان بر اصل پاسخگويی تمرکز نموده؛ نشان میدهد با انجام افشاء جامع به گروههای مرتبط ذينفعان،
نهادهای بخش ع مومی تعهد و وظیفه خود را در قبال جامعه به انجام رسانده و بدين گونه با حرکت به سمت شفافیت ،پاسخگويی
عمومی را فراهم میسازند ( .) Donaldson & Preston, 1995اين جنبه اهمیت زيادی در بخش عمومی دارد .زيرا در اينجا هر
سازمان و نهادی برای تداوم حیات و حفظ بقاء بدون حمايت و پشتیبانی ذينفعان اصلی خود با مشکل جدی مواجه خواهد شد که
نظريه مشروعیت را مطرح میسازد (.)Clarkson, 1995
در حالی که نظريه ذينفعان بر اين امر تمرکز میکند که يک سازمان چگونه با ذينفعان خود تعامل برقرار کند ،نظريه مشروعیت
تعامالت با جامعه به عنوان يک کل را مد نظر قرار میدهد ( .)Chan et al, 2014مشروعیت مفهومی است که بر مبنای آن نهادها و
سازمان ها به دنبال اتخاذ اقدامات مطلوب و مناسب در چارچوب هنجارها ،ارزش ها ،باورها و تعاريف جوامع خود میباشند ( Suchman,
 .)1995در واقع در بخش عمومی نیاز شديدی به مشروعی ت وجود دارد .زيرا نهادهای بخش عمومی ،بخشی يکپارچه از جامعه خود
1 . agency theory
2 . stakeholder theory
3 . legitimacy theory
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بوده که وجود ،تداوم حیات و رشد آنها در سايه حمايت و پشتیبانی مستمر شهروندان است؛ يعنی همان کسانی که فراهم کنندگان
منابع برای اين نهادها هستند .بنابراين اين نهادها ،برای کسب يا حفظ مشروعیت خود ،انگیزه پیدا میکنند که استراتژیهای ارتباطی
(همچون افشاء) در پیش گیرند تا بتوانند بر تقويت اعتماد ذينفعان (که الزمه مشروعیت است) اثر بگذارند ( Dowling & Pfeffer,
.)1975
در واقع گروهی که قدرت و اختیار به آنها واگذار شد است به اين نتیجه میرسد که کسب اعتماد عمومی داير بر واگذاری مجدد
قدرت ،مستلزم تامین حق صاحبان قدرت از طريق برقراری ارتباط مستمر به شکل ارائه گزارش و ديگر ابزارهای کارآمد درباره انجام
مسئولیتهای محوله است که الزمه آن شفافیت هر چه بیشتر است (باباجانی.)1388 ،
نظريه مشروعیت يک نظريه سیستمگرا است که نقش اطالعات و افشاء در روابط متقابل سازمانها ،دولت و شهروندان را کاوش و
مدنظر قرار میدهد ( .)Gray et al, 1996در حقیقت اين نظريه افشاء را ابزاری مهم میداند که توسط آن مديريت میتواند بر آگاهی
بیرونی نسبت به سازمان متبوع خود اثرگذار باشد ( .)Deegan, 2002بنابراين نظريه مشروعیت استفاده از افشاء را به عنوان يک ابزار
مشروعیت بخش در نظر میگیرد (.)Chauvey et al, 2015
براساس آنچه گفته شد و بر مبنای تئوری های مذکور ،شفافیت يک ابزار مهم در ايفا و ارتقاء سطح پاسخگويی عمومی است .اين
ادعا مبنای علمی در پژوهشهای گذشته دارد ( Haque, 2000؛  .)Koppell, 2005عالوه بر اين ،اين مطالعات بر ويژگیهای مختلف
اطالعات تمرکز نموده و بر نیاز عموم به دسترسی به اطالعات کافی و معنیدار در مورد کیفیت ،کمیت و بهای تمام شده خدمات و
فعالیتهای ارائه شده توسط اين نهادهای عمومی تاکید میکند .بنابراين میتوان نتیجه گرفت شفافیت از طريق کیفیت و نوع دادههايی
که در دسترس قرار میدهد ،میتواند پاسخگويی را بهبود بخشد (.)Ferry & Eckersley, 2015

-4گزارشگري یكپارچه؛ ابزار جدید شفافیت
امروزه نهادها و سازمانهای بخش عمومی با اين چالش مواجه هستند که چگونه با منابعی که در اختیار دارند و يا حتی با کاهش
میزان آنها ،نتايج و خروجی های خود را حفظ نموده و بهبود بخشند .از طرف ديگر برای ادای مسئولیت پاسخگويی خود چگونه اين
امر را افشاء کنند .چارچوبهای گزارشگری سنتی ،صرفاً روی اطالعات مالی تاريخی تمرکز میکنند .به همین دلیل برای اهداف
گزارشگری نهادهای عمومی امروزی با ساختاری مدرن و چندبعدی مناسب نمیباشند.
در واقع گزارشگری در بخش عمومی امروزه به نقطهای رسیده که ديگر محدود به ادای مسئولیت در خصوص گزارش چند رخداد
صرفاً مالی در ترازنامه نیست و به ديگر جنبههای مديريت عمومی همچون عملکرد ،پايداری ،گزارشگری محیطی و اجتماعی گسترده
شده است .به همین دلیل مديران بخش عمومی در جستجوی چارچوبها و مدلهايی هستند که به آنها کمک کند نشان دهند که
تخصیص منابع به گونهای موثر صورت میگیرد؛ و با ايجاد اطمینان در ذينفعان مبنی بر خلق ارزش در کوتاه مدت ،میان مدت و
بلندمدت مسئولیت پاسخگويی با توجه به نیاز امروز را برآورده کنند .متعاقباً الزامات جديد نیز برای ايفای مسئولیت پاسخگويی عمومی
به دلیل همین گسترده شدن مقوله شفافیت ايجاد شدهاند .به نحوی که گستره وسیعی از اطالعات از طريق صورتهای مالی ،گزارشهای
ساالنه و وب سايت ها برای ذينفعان در دسترس قرار گیرد .برای دستیابی به اين هدف ،تاکید زيادی در انتشار گزارشهايی (همچون
گزارشهای يکپارچه/پايداری) صورت گرفته است ،به گونهای که بتواند همراه با گزارشهای مالی ،جنبههای غیر مالی را نیز به منظور
افزايش کارائی در فرايند گزارشگری توأم سازد.
جديدترين مورد در اين زمینه چارچوب گزارشگری يکپارچه( 1که به اختصار  IRنامیده میشود) است که توسط شورای بینالمللی
گزارشگری يکپارچه )IIRC( 2ارائه شده است .اين شورا اصولِ راهنما و توصیههايی در اين زمینه دارد که توضیح میدهد چگونه با
گزارشگری يکپارچه و در کنار آن داشتن تفکر يکپارچه ،فرايند ايجاد ارزش در سازمان را نشان داد .گزارشگری يکپارچه توسط ائتالف
متنوعی از قانون گذاران ،مديران بخش عمومی و خصوصی ،استانداردگذاران ،سرمايهگذاران ،فعاالن حرفه حسابداری و سازمانهای
مردم نهاد شکل گرفته که به دنبال ايجاد و تکامل يک مدل گزارشگری جهانی هستند که پشتیبان توسعه مستمر و پايدار مالی باشد.
هم اکنون سازمانهای بخش عمومی وارد يک برنامه آزمايشی جهانی شدهاند که به آنها کمک میکند چارچوب گزارشگری يکپارچه

1 . integrated reporting
2 . international integrated reporting council
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بینالمللی را که در دسامبر  2513منتشر شده ،آزمايش کرده و به کار گیرند .در حال حاضر نیز نزديک به يک هزار سازمان در سرتاسر
دنیا برای نشان دادن فرايند خلق ارزش در گزارشگری خود اين چارچوب را به کار گرفتهاند (.)CIPFA, 2017
چارچوب گزارشگری يکپارچه به عنوان يک سیر تکاملی ضروری از گزارشگری پايداری  1GRIقلمداد میشود که نگاه آيندهنگر
دارد IR .تالش دارد تا حاکمیت مالی و غیر مالی ،مديريت ريسک و عملکرد را به شکلی يکپارچه در گزارشات ساالنه افشاء کند .بدين
گونه ،اين چارچوب به عنوان يک راهنمای افشاء يکپارچه اطالعات ،ابعاد و پیامدهای گستردهتر و بلندمدتتر اجتماعی و محیطی
تصمیمگیریها را نشان داده و نیاز اطالعاتی سرمايهگذاران دارای افق بلندمدت را پوشش میدهد (.)Synergiz, 2014
يک گزارش يکپارچه در نهايت اين پیام را به مخاطب خود مخابره میکند که چگونه استراتژی ،حاکمیت ،چشماندازها و عملکرد
يک سازمان منجر به ارزش آفرينی در افقهای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت میشود ( .)Cristina et al, 2016البته اين
جنبه از  IRدر اصل برای بخش خصوصی طراحی شده است اما در صورت لزوم با تعديالتی میتوان آن را برای بخش عمومی و
سازمانهای غیرانتفاعی اعمال و اقتباس کرد؛ همان گونه که در پاراگراف  1،4چارچوب  IIRCچنین چیزی به وضوح قید شده است
(.)IIRC, 2013 : 7
نمودار زير مفاهیم اساسی چارچوب گزارشگری يکپارچه ،اصول راهنما و محتوای عناصر آن را نشان میدهد .چارچوب گزارشگری
يکپارچه رويکرد اصول محور دارد که به سازمانهای گزارشگر اين اجازه را میدهد گزارشهای خود را به شکلی نوآورانه و با توجه به
استراتژیها و اهداف خود ارائه کنند.

تمرکز استراتژيک و نگاه به آينده
مرور محیط

حاکمیت

بیرونی و
سازمانی

استراتژي و
تخصیص
منابع

مدل کسب

فرصتها و

و کار

مخاطرات

چشم انداز

عملكرد

آینده

اهمیت و اختصار
خلق ارزش توسط توسط سرمایهها
نمودار خالصه مفاهیم اساسی چارچوب گزارشگري یكپارچه

با اين حال نکته قابل توجه اين است که صرفاً حجم و مقدار افشاء نمیتواند منجر به شفافیت در ارتباط با يک سازمان شود ،بلکه
در واقع اين کیفیت و کامل بودن اطالعات است که منجر به اين امر میشود .در تايید اين قضیه پژوهشهای موجود نشان داده است
نهادهای عمومی که حجم قابل مالحظهای از اطالعات را به گونهای غیردقیق فراهم میکنند در واقع از شفافیت نسبتاً کمتری در
مقايسه با آنهايی که حجم مختصر اما دقیق و مرتبط از اطالعات افشاء میکنند ،برخورداند (.)Grimmelikhuijsen et al, 2013
1 . Global Reporting Initiative
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همانطور که نمودار فوق نشان می دهد در چارچوب گزارشگری يکپارچه ،اطالعات برای اينکه بتواند نشاندهنده دستیابی سازمان به
اهداف باشد و تصويری کلی از فعالیتهای آن ارائه دهد ،بايد واجد ويژگیهايی کیفی باشد .ويژگیهايی چون «اهمیت و اختصار»،
«قابلیت اتکاء و کامل بودن»« ،ثبات و قابلیت مقايسه» و  . . .که امکان برقراری ارتباط بین گزارشگران و ذينفعان را فراهم میکند.
براساس چارچوب ( IIRCپاراگراف  )2،15همه سازمانها برای موفقیت خود وابسته به اشکال متنوعی از سرمايه هستند .چارچوب
گزارشگری يکپارچه تاکید زيادی روی ساختار شش ستونی سرمايه دارد که در واقع پايه و اساس اين چارچوب است .به عبارت ديگر
همه سرمايههايی که سازمان مورد استفاده قرار میدهد يا در جريان فعالیتها متاثر میشوند ،شامل سرمايههای مالی ،تجهیزات،
فکری ،انسانی ،اجتماعی و رابطه ای ،و طبیعی است .اما از میان اين شش نوع سرمايه ذکر شده آنهايی که در پروسه خلق ارزش سازمان
نقش داشتهاند میتوانند در گزارش يکپارچه قرار گیرند .به عبارت ديگر هدف اصلی يک گزارش يکپارچه اين است که نهاد گزارشگر
بتواند توضیح دهد که منابع و سرمايههايی که در فرايند خلق ارزش به کار برده است را چگونه مديريت کرده است.

نتیجه گیري
در بخش عمومی ،پاسخگويی و ايجاد شفافیت به همراه ارائه اطالعات قابل اتکاء از مهمترين اهداف نظام گزارشگری است .در واقع
نهادها و سازمان ها در مقابل اختیاراتی که از طرف شهروندان به آنها واگذار شده مسئول بوده و بايد پاسخگو باشند .الزمه اين امر
شفافیت است که در ق الب گزارشگری توسط اين نهادها بايد انجام شود .بنابراين وجود شفافیت الزمه ادای مسئولیت پاسخگويی در
بخش عمومی است.
بررسی تئوریهايی همچون نمايندگی ،ذينفعان و علی الخصوص مشروعیت ،درک کاملی از رابطه متقابل دو مفهوم پاسخگويی و
شفافیت را در اختیار قرار میدهد ( .) Cristina et al, 2016زيرا نهادهای بخش عمومی متکی به ذينفعانی هستند که منابع را در
اختیار آنها قرار میدهند و در ازای آن انتظار اقدامات و فعالیتهای مشخصی را از آنها دارند .طبعاً اين نهادها نیز تعهد خود را در قبال
جامعه انجام داده و با افشاء جامع به گروههای ذينفعان و حرکت به سمت شفافیت ،پاسخگويی عمومی را فراهم میسازند ( Donaldson
 .)& Preston, 1995در اين میان نیز بحث مشروعیت نهاد گزارشگر مطرح میشود چرا که در بخش عمومی نیاز شديدی به آن
احساس میشود زيرا تداوم حیات و بقاء سازمان در گرو حمايت و پشتیبانی ذينفعان خود است .بنابراين انگیزه کسب يا حفظ مشروعیت
باعث میشود تا سازمان ،استراتژیهای ارتباطی (همچون افشاء) در پیش گرفته و بتواند اعتماد ذينفعان را که الزمه مشروعیت است،
حفظ کند (.)Dowling & Pfeffer, 1975
نکته قابل ذکر اما اين است که امروزه تقاضای روزافزونی برای شفافیت وجود دارد؛ به طوری که نشان داده شود آيا از منابع در
دسترس به گونهای موثر استفاده میشود؟ به عبارت ديگر در دورهای که زمان و منابع با محدوديت مواجه هستند ،مطالبه عمومی
شفافیت ،نهادهای فعال در بخش عمومی را با اين چالش مواجه ساخته که چگونه نتايج ،اقدامات و منابعی که برای ارائه خدمت در
اختیارشان قرار گرفته را برای ادای مسئولیت پاسخگويی افشاء کنند .از اين رو گزارشگری در بخش عمومی از شیوه سنتی خود خارج
شده و مديران بخش عمومی به دنبال چارچوبهايی هستند که اين امکان را برای آنها فراهم سازد.
جديدترين مورد در اين زمینه چارچوب گزارشگری يکپارچه (که به اختصار  IRنامیده میشود) است که در سال  2513توسط
شورای بین المللی گزارشگری يکپارچه ( ) IIRCارائه شده است .اين چارچوب سعی دارد به عنوان يک راهنمای افشاء يکپارچه
اطالعات ،ابعاد و پیامدهای گستردهتر و بلندمدتتر اجتماعی و محیطی تصمیمگیریها را نشان داده و نیاز اطالعاتی سرمايه گذاران
دارای افق بلندمدت را پوشش میدهد (.)Synergiz, 2014
هدف اصلی گزارش يکپارچه اين است که سازمان يا نهاد گزارشگر بتواند توضیح دهد منابع و سرمايههايی که در فرايند خلق
ارزش به کار برده را چ گونه مديريت کرده است .يک گزارش يکپارچه از طريق اطالعات کمی و کیفی خود ،نشان میدهد که يک
سازمان در خالل قابلیتها و فعالیتهای خود ،سرمايههای مرتبط را تبديل به نتايج و خروجیهايی برای خود و ديگران میکند .اين
گزارش چارچوبی برای تمرکز روی اهداف اصلی سازمان فراهم میکند و اين فرصت را مهیا میکند تا از طريق گزارشگری ،ريسکها
و فرصتها تراز شوند .يک گزارش يکپارچه کمک میکند سازمان استراتژیها ،مدلهای عملیاتی و حاکمیتی خود را توضیح داده و
عملکرد آن را در مقابل اين استراتژیها نشان دهد و نیازهای بعضاً متضاد گروههای مختلف ذينفعان را متعادل میکند.
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تاثیر ویژگیهای هئیتمدیره بر ارزش شرکت
حسن معینیان ،1الهه

یاوري2

 -1کارشناسی ارشد حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند ،واحد تهران
-2کارشناسی ارشد مديريت دولتی ،گرايش منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،واحد يادگار امام

چكیده
ساختارسرمايه نمايان کننده نسبت سرمايه از منابع متفاوت است .يکی از وظايف مديران مالی افزايش ثروت
سهامداران می باشد و يکی از نگرانی های عمده مديران تعیین ترکیب ساختارسرمايه شرکت می باشد ،درنتیجه
مد يران به دنباالطالعاتی هستند که رابطه بین اجزای ساختار سرمايه را با ثروت سهامداران تعیین کنند .ازطرفی
ديگر حاکمیت شرکتی يکی از مهمترين عوامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت می باشد که در ارتباط با بحث حاکمیت
شرکتی يکی از مهمترينسازوکارهای آن ،هیئت مديره می باشد که م ديران مالی و سرمايه گذاران بايد با توجه به
ابعاد مختلف هیئت مديره در جهت انتخاب بهترين ترکیب منابع برای سرمايه گذاری با هدف حداکثرسازی ثروت
سهامداران را انجام دهند که دراين پژوهش به بررسی اين عوامل وتاثیر آن ها بر ارزش شرکت پرداخته شده است.
درهمین راستا هد ف پژوهش حاضراين است که رابطه بین ويژگی های هیئت مديره بر ارزش شرکت را مشخص
کند .به همین منظور در اين تحقیق ويژگی های هیئت مديره به عنوان متغیر مستقل و ارزش شرکت به عنوان
متغیر وابسته مربوط به  133شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درطی سال های  1388الی  1331موردبررسی
قرارگرفت .شواهد نشان داد که سهامدارن نهادی بر ارزش سهام شرکت تاثیر قابل مالحظه ای دارند .از ديگر يافته
های پژوهش اين است که سهامدارن دارای کرسی هیات مديره و سهامداران عمده بدون کرسی هیات مديره بر
ارزش سهام تاثیر قابل مالحظه ای دارند.
واژگان کلیدي :سهامدارن نهادی ،سهامدارن دارای کرسی هیات مديره ،سهامداران عمده بدون کرسی هیات
مديره ،ارزش سهام.

-7مقدمه
پیدايش تضاد منافع بین مديران و مالکان با جدايی مالکیت ازمديريت ،پیدايش بازارهای اوراق بهادار و گروه های مديران حرفه
ای صورت گرفت و شرکت سهامی به عنوان پديدهای اجتماعی مطرح شد .ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ،متفاوت
است((نويسی و نايکر .)2551 ،بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد .اين گروه برای
نظارت بر عملکرد مديران شرکت عمدتا به اطالعات در دسترس عموم ،همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند .اين در حالی
است که بخش ديگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خالف گروه سهامداران نوع اول،
اطالعات داخلی با ارزش از طريق ارتباط مستقیم با مديران شرکت در اختیار ايشان قرار می گیرد؛ لیکن سهامداران نقش اساسی در
نظام راهبری شرکت می توانند داشته باشند ،لذا ترکیب مختلف آنها در شرکت ها می تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکت ها و
همچنین نحوه انعکاس اطالعات شرکت در بازار و تقارن اطالعات شرکت داشته باشد .بنابراين باتوجه به نوع مالکیت ،نحوه نظارت
برعملکرد مديريت شرکتها نیز می تواند متفاوت باشد(پورزمانی و خريدار.)1332 ،
با ايجاد شرکت های سهامی بزرگ و حضور گسترده سرمايه گذاران فعال در بازارهای سرمايه ،به تدريج با منسجم تر شدن بازار
سرمايه کشور ها ،مالکیت سهام شرکت ها از افراد به نهادها انتقال يافت و اين مبنايی برای شکل گیری سهامداران نهادی گرديد.
دراين میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روزافزون سرمايه گذاران نهادی در دايره مالکین شرکت های سهامی عام و
MOEIN.H60@GMAIL.COM
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تأثیری است که حضورفعال اين گروه برنحوه حاکمیت درسازمان ها وهمچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد(پورزمانی و خريدار،
.)1332
سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیتهای مديران به طور مستقیم از طريق مالکیت و به طور غیرمستقیم از
طريق مبادله سهام خود می باشند و تأثیر مستقیم يا غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند بسیار با اهمیت باشد .ارزش گذاری
شرکت ها از ضروريات برنامه ريزی برای مديران و سرمايه گذاران است .ارزش گذاری نمايشگر چگونگی تاثیر استراتژی و ساختار مالی
بر ارزش بازار سهام شرکت ها است .ارزش شرکت برای سهامداران ،سرمايه گذاران ،مديران ،اعتبار دهندگان و ساير ذينفعان شرکت
در ارزيابی آن ها از آينده شرکت و تاثیر آن در برآورد ريسک و بازدهی سرمايه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزايی دارد .به صورت
خالصه اين پژوهش در نظر دارد تا به بررسی اثر مالکان نهادی بپردازد ولی تمايز اين پژوهش با ديگر پژوهش ها در اين مهم است که
درصد سرمايه سرمايه گذارن نهادی دارای کرسی هیات مديره و درصد سرمايه سرمايه گذارن نهادی بدون عضويت در هیات مديره
به صورت تفکیکی احتساب و اثر اين سهامداران بر ارزش شرکت بررسی شود .در مواقعی شرکت دارای عملکرد باال يا بعضا عملکرد
مالی پايینی است .ولی به صورت دقیق مشخص نیست که بهبود عملکرد مالی يا ضعف آن بدلیل عملکرد کدام يک از سهامداران می
باشد.
در اين تحقیق محقق به دنبال بررسی نقش سرمايه گذاارن نهادی بر ارزش شرکتهای پذريفته شده در بورس اوراق بهادار است.
لذا سرمايه گذاران نهادی شامل سهامدارن دارای کرسی هیات مديره و يا سهامدارن عمده بدون کرسی هیات مديره و سهامدارن
دولتی به لحاظ نقش حمايتی خودشان می توانند بر قیمت سهام و ارزش کسب و کار تاثیر بگذارند .لذا نقش هر کدام از اين سهامدارن
بر ارزش سهام و تغییرات ارزش مورد بررسی قرار خواهد گرفت .پس با توجه به رابطه بین سرمايه گذاران نهادی و ارزش شرکت (
حساس يگانه و مرادی )1381 ،و همچنین تأثیر آن بر فعالیت ها ی مديريتی يک شرکت ،سؤال زير مطرح می شود که :آيا مالکان
نهادی مختلف تاثیر يکسانی بر ارزش شرکت دارند ؟

-2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت ،مسئله نمايندگی 1هست چراکه تضاد منافع بین مديران و سهامداران منجر به ايجاد
هزينههای نمايندگی میشود .مالکیت پراکنده غیرمتمرکز به اين خاطر موجب بروز مسئله نمايندگی در شرکتها میشود که توانايی
و انگیزههای سهامداران برای کنترل کردن مديريت ضعیف خواهد شد چرا که سهم آنها اندک است .عالوه بر اين ،سهامداران معموالً
در شرکتهای مختلفی سرمايهگذاری میکنند تا ريسک را از طريق تنوع بخشیدن کاهش دهند .آنها درواقع به امید سودهای آتی
پرتفوی سهامشان سرمايهگذاری میکنند نه به امید آينده بهتر يک شرکت خاص .بعالوه سهامداران پراکنده توانايی اينکه مديريت را
به طور اثربخش کنترل کنند ،ندارند چرا که اطالعات کافی و تخصص الزم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند .در مقابل،
مالکیت متمرکز به صورت قابلتوجهی در سهامداران عمده ايجاد انگیزه میکند و به موازات افزايش سهم آنها در شرکت ،انگیزههای
آنها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مديريت ،بیشتر میشود .منافع کامالً آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحثهايی
در جهت خالف آن نیز صادق است .اول اينکه سهامداران عمده به طور معمول ريسک گريز هستند .مالکیت پراکنده ،قابلیت نقد
شوندگی بهتر سهام را موجب میشود و ايجاد تنوع به منظور ريسک پذيری کمتر را برای سرمايهگذاران فراهم میکند .دوم اينکه
وقتی کنترل بیش از حد ،توسط مالکیت متمرکز صورت میگیرد ،ذينفعان داخلی (مديران و کارکنان) را از سرمايهگذاریهای پرهزينه
دلسرد میکند .سوم اينکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمايندگی به نحوی ديگر شود و آن اينکه تعارض و اختالف
بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پديد آيد .سهامداران عمده انگیزههای الزم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود خواهند
داشت تا منافع خاص خود را با هزينه سهامداران جزء ،به دست آورند.
عالوه بر بحث تمرکز مالکیت ،ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مسئله نمايندگی هست .کنترلها وقتی اثربخشی بیشتری خواهد
داشت که سهامداران کنترلکننده شرکت ،دانش و تجربه کافی در زمینههای مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموماً
شرکتهای سرمايهگذاری و سرمايهگذاران نهادی ،منابع و توانايی الزم را جهت کنترل مديريت به طور صحیح دارا هستند.
از دههی  1335اقتصاددانان به بررسی اثرات جداسازی مالکیت و کنترل شرکتهای تجاری تمايل پیدا کردند .اهداف متفاوت
سرمايهگذاران و اعضای هیئتمديره موضوعهايی را بهعنوان مشکالت نمايندگی ايجاد میکند .مطالعات نظام راهبری شرکتی ساز و
1 Agency Problem
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کارهايی را بررسی میکند که سرمايهگذاران برای کنترل شرکتها استفاده میکنند تا اين مشکالت را کاهش دهند .معموالً شیوههايی
که سرمايهگذاران میتوانند استفاده کنند تا عاليق کارکنان داخلی (مديران و هیئتمديره) را با عاليق خود همتراز کنند به دو نوع
بیرونی و درونی تقسیم می شود .برای مثال ساز و کارهای بیرونی شامل بازار برای کنترل شرکت و ساز و کارهای درونی عبارت از:
سیستم حقوق و دستمزد مديريتی ،مالکیت افراد داخلی و تمرکز مالکیت 1هست .راهبردهای بیرونی در فرهنگ آنگلوساکسونی 2و
سیستمهای قانونی که ساختارهای مالکیت پراکنده را تجربه کردهاند دارای اهمیت خاصی است .ساز و کارهای درونی در ديگر بازارها
رايج است؛ که شامل بازار ايران نیز میشود(شلیفر و ويشنی 1331 ،به نقل از بالدوين.)2555 ،3
تمرکز مالکیت به سهامداران اجازه می دهد تا به طور مستقیم از منافع خود مراقبت کنند؛ اما نظريهها و نتايج موجود در اين
عرصه ،برحسب نگرش و مبانی فکری متفاوت ،رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد موسسه را مثبت ،منفی و يا فاقد هرگونه اهمیت
آماری ارزيابی میکنند .از يک طرف ،تمرکز مالکیت میتواند مثبت باشد؛ زيرا با افزايش مالکیت سرمايهگذار ،سرمايهگذاران بیشتر
عالقهمند میشوند که بر تصمیمهای مديريتی نظارت کنند .از طرف ديگر ،میتواند منفی باشد؛ زيرا وقتی درجهی بااليی از تمرکز
وجود دارد ،میتواند به بازارهای سرمايهی کمتر توسعهيافته اشاره داشته باشد که کنترل ،بهعنوان يک ساز و کار نظم دهی میتواند
بیاثر باشد .به عالوه ،درصد مالکیت زياد بعضی سهامداران توانسته است ،مزيت کاهش تعداد سهامداران را به دنبال داشته باشد و شايد
موجب ايجاد روابط مالی و تجاری شود؛ که به نفع سهامد اران اصلی است .در غیر اين صورت برخالف منافع شرکتی است که آن را
کنترل میکند (پوشنر1333 ،به نقل از ورا و مارتین)2551،4
در حالی که برخی از مطالعات اصرار به يافتن رابطه مثبت بین تمرکز مالکیت و عملکرد داشتند (شلیفر و ويشنی 1331 ،به نقل
از آروسا و همکاران ،)2515 ،5دمستز بیان کرد که نبايد هیچگونه رابطهای بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته باشد(شلیفر
و ويشنی 1331 ،به نقل از چن و هرفورد .)2551،1او به طور نظری بحث کرد که تمرکز مالکیت پیامد درونی توازن هزينهها (از قبیل
ريسک) و منافع (نظیر نظارت) هست (مشکی ،محمدی و قالیباف اصل .)1388 ،برای آنکه رابطهای وجود نداشته باشد ،فرد بايد
ساختار مالکیت را بهعنوان حاصل مجموعهای از تصمیمات بداند که منعکسکننده ی تأثیر سهامداران و فعالیت قابل انتقال در بازار
سهام است .بنابراين ،وقتی پیشنهاد عمومی يا تصمیم يک سرمايهگذار مبنی بر فروختن مقدار زيادی سهام مطرح میشود ،تمايل به
مالکیت در بیشتر موارد کمرنگ میشود .بهطور مشابه ،مالکیت بخشهای بزرگی از سهام يا خريد عمده سهام يک شرکت میتواند
تمرکز مالکیت را افزايش دهد .بهعبارتديگر ،ساختار مالکیتی يک شرکت منعکسکنندهی تصمیماتی است که توسط سهامداران فعلی
و بالقوهی آن گرفته می شود .ساختار مالکیت در هر زمان خاص ،چه متمرکز و چه پراکنده ،بايد تحت تأثیر اشتیاق سرمايهگذار باشد
تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند ،بنابراين نبايد هیچ رابطه سیستماتیکی بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته باشد
(مشکی ،محمدی و قالیباف اصل.)1388 ،
موضوع ديگر در تأثیر ساختار مالکیت به عنوان سازو کار کنترل ،ويژگی سهامدار اصلی است .مطالعات زيادی در مورد نقش نظارتی
سرمايهگذاران دولتی ،نهادی و انفرادی وجود دارد .برخی از مطالعات در حوزه نوع مالکیت ،نشاندهنده بهبود در ارزش مؤسساتی است
که اقدام به تغییر در نوع مالکیت خود و يا انجام عملیات خصوصیسازی نمودهاند .تفاوت در انگیزههای مديريتی و نظارتی ،اهداف
سیاسی و تعهدات اجتماعی واحدهای دولتی عمدتاً موجب میشود که انتظار رود اين واحدها عملکرد پايینتری نسبت به مؤسسات
مشابه داشته باشند (شلیفر و ويشنی 1331 ،به نقل از کوک )1311،1از سوی ديگر مالکان نهادی و شرکتی به لحاظ داشتن انگیزههای
قوی برای کسب سود و دسترسی به اطالعات بیشتر ممکن است عملکرد بهتری داشته باشند (شلیفر و ويشنی 1331 ،به نقل از الپورتا
و همکاران.)1333،8
1 Ownership Concentration
 2ف رهنگ آنگلوساکسون ،ريشه در انگلستان دارد و از اين جزيره ،زبان انگلیسی به کشورهای آنگلوساکسونی رواج يافته است  .يعنی با گسترش زبان انگلیسی در
جغرافیاهای متعدد ،فرهنگ آنگلوساکسون نیز گسترش پیدا کرده است  .امروزه با گسترش زبان انگلیسی ،سعی میشود که اين حوزه فرهنگی ،در جهان توسعه
يابد.

3 Baldwin
4 Minguez-Vera & Martin- Ugedo
5 Arosa
6 Chen, Harford
7 Cook
8 LaPorta, Lopez-de-Silanes & Shleifer
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شلیفر و ويشنی )1381( 1بیان کردند که وجود سرمايه گذاران نهادی بزرگ ،به دلیل افزايش نظارت مؤثر ،اثر مثبت بر ارزش
شرکت دارد .همچنین مؤسساتی که بهواسطه بنیادهای خانوادگی اداره میشوند؛ دارای انگیزهی بیشتر برای کنترل شرکت هستند.
زيرا افراد کمتر تمايل دارند تا سرمايهگذاریهای خود را متمايز کنند (ورا و مارتین)2551 ،؛ و به لحاظ آنکه دارای هزينه نمايندگی
کمتری هستند ،بايد کاراتر از مؤسسات دولتی باشند(فاما و جنسن.)1383،2
بدون شک برای آنکه بازارهای مالی بتوانند در عمل به وظايف و کارکردهای خود موفق باشند ،الزم است به نقش و اهمیت
متغیرهايی نظیر ساختار مالکیت (برحسب نوع مالکیت و میزان تمرکز يا پراکندگی آن) توجه کنند تا در عین روشن نمودن الگوی
ايده آل ساختار مالکیت در کشور (که ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد) ،معیار مناسبی نیز برای سرمايهگذاران و تحلیل
گران مالی در فرآيند تصمیمگیری و انتخاب الگوی بهینه سرمايهگذاری به وجود آيد.
تمرکز سهامداران بهعنوان يک منبع قدرت در نظر گرفته میشود که میتواند برای حمايت يا مخالفت با مديريت مورداستفاده
قرار بگیرد .مالکان در تصمیمهايی از مديريت حمايت مینمايد که کارآيی را در راستای تأمین منافع آنها حداکثر نمايد و با تصمیمهايی
مخالفت مینمايد که مطلوبیت مديريت را حداکثر میکند (پوشنر1333 ،به نقل از کی و همکاران .)1333 ،3از سوی ديگر ،تمرکز
مالکیت ،منجر به افزايش هزينههای نمايندگی بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت میشود .به گونهی کلی ،تمرکز مالکیت دارای
دو تأثیر بالقوه متضاد بر کارايی و عملکرد است که در قالب فرضیههای زير مورد بحث قرار میگیرند:
الف-فرضیهي نظارت :طبق اين فرضیه ،نظارت بر مديريت با دو مشکل مواجه است که سهامداران عمده میتوانند آنها را حل
نمايند .نخست ،سهامداران عمده می توانند با کسب اطالعات و انجام نظارت ،منافعی بیشتر از هزينههايی که متحمل میشوند ،کسب
نمايند .دوم ،سهامداران عمده به اندازه ی کافی حق رأی دارند که بتوانند بر پیامدهای شرکت تأثیر بگذارند؛ اما سهامداران کوچک در
انجام نظارت با مشکالتی مواجه هستند؛ از اين جهت که آنها تنها بخش اندکی از منافع احتمالی را به دست میآورند و از اين رو ،از
مشکالت سواری مجانی صدمه می بینند .افزون بر اين ،نظارت پرهزينه بوده و نیازمند صرف زمان و پول هست (الپورتا و
همکاران .)1333،درهرصورت ،سهامداران عمده میتوانند با تغییر استراتژی عملیاتی شرکت از طريق مذاکره با مديريت يا جايگزينی
مديريت موجب بهبود عملکرد و کارآيی شرکت شوند( شلیفر و ويشنی.)1381 ،
ب-فرضیهي کسب منفعت :طبق اين فرضیه ،اغلب ،سهامداران عمده از اختیار و انگیزهی الزم جهت کسب منافع شخصی
(برای نمونه ،حقوق يا مزايای زياد برای سهامدار عمده يا به کارگیری دارايیهای شرکت در جهت تأمین منافع ساير شرکتهای تحت
تملک سهامداران عمده) از حق کنترل خود بر شرکت برخوردارند (شلیفر و ويشنی 1331 ،به نقل از مارتی نو وا و همکاران.)2551 ،4
درواقع سهامداران عمده به دلیل تضاد با سهامداران اقلیت ،کاهش ابتکارهای مديريتی ناشی از نظارت و افزايش ريسک غیرقابل توزيع،
موجب افزايش هزينههای نمايندگی شده و تأثیر منفی بر کارآيی دارند (نیکولز و همکاران)2558 ،5
طبیعت ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ريشه در ادبیات راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) دارد .بررسی ادبیات
موجود نشان میدهد هیچ تعريف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد .تفاوتهای چشمگیری در تعاريف ارائه شده در
هر کشور وجود دارد .تعاريف موجود از حاکمیت شرکتی در يک طیف وسیع شامل ديدگاههای محدود در يکسو و ديدگاههای
گستردهتر در سوی ديگر طیف قرار دارد .در ديدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود .اين
يک الگوی قديمی است که در قالب تئوری نمايندگی بیان میشود .در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت يک
شبکه از روابط ديد که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها(سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زيادی از ذينفعان از جمله کارکنان،
مشتريان ،فروشندگان ،دارندگان اوراق قرضه و ...وجود دارند .چنین ديدگاهی در قالب تئوری ذينفعان بیان میشود(حساس
يگانه.)1384،
1
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) (OECDراهبری شرکتی را به اين صورت تعريف کرده است :مجموعهای از روابط بین
مديريت ،هیئتمديره ،سهامداران و ساير ذينفعان شرکت.
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وجود يک سیستم راهبری شرکتی کارآمد و مؤثر درون يک شرکت و در کل يک اقتصاد ،کمک میکند تا درجهای از اعتماد فراهم
آيد که برای عملکرد مناسب يک اقتصاد بازار الزم است (آيیننامه راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران.)1381،
طبق تئوری سهامداری راهبری شرکتی ،شرکتها بايد به گونهای اداره شوند که ثروت سهامداران را حداکثر کنند و سهامداران
بايد حق تصمیمگیری داشته باشند( .شلیفر و ويشنی 1331 ،به نقل از گومپرس و متريک )2551 ،1که پیشگامان تئوری حقوق
دارايیها بودهاند ،عنوان کردهاند که راه حل برای کمکاری برخی از اعضاء در يک کار تیمی ،در نزد ساير اعضای تیم است که از طريق
کنترل کردن و داشتن قدرت و اختیار برای رهبری کردن صورت میگیرد .در نتیجه کار کنترلی اعضايی که تمايل دارند کار به خوبی
انجام گیرد و از طريق پافشاری آنها بر اهداف و عاليق خود ،نهايتاً ارزش کل کار حداکثر خواهد شد (شلیفر و ويشنی 1331 ،به نقل
از برابر و همکاران)2553 ،2
مبانی نظری حاکمیت شرکتی شامل شش مکانیسم مختلف به منظور کنترل هزينههای نمايندگی هست:
ساختار مالکیت(شلیفر و ويشنی()1381 ،جنسن و مک لینگ.)1311 ،3
ساختار سرمايه(فرانسیس و مارتین.)2515 ،4
ساختار هیئتمديره(جنسن.)1381 ،
5
حقوق و پاداش مديريتی(فرانسیس و همکاران .)1334 ،
رقابت در بازار محصول(هارتز و استارکز.)2553 ،1
بلعیدن شرکتها(فاما و مک بف.)1313 ،1
در حالی که در تحلیل تئوريکی راهبری شرکتی ،مکانیسم های متقابل کنترل مورد بررسی قرار می گیرد ،ادبیات تجربی نقش
اين مکانیسم های متقابل را مشخص تر می کند و ارزش شرکت را پیامدی از اين مکانیسم ها می داند .از آنجا که سهامداری عمده
در دنیا معمول است (به جز آمريکا و کشورهای حوزه اسکانديناوی)(الپورتا و همکاران()1333،شلیفر و ويشنی )1381،اين موضوع
مورد بحث قرار داده اند که انگیزه و توانايی سهامداران عمده برای جمع آوری اطالعات و کنترل دقیق مديريت ،هزينه های نمايندگی
را کاهش می دهد(جنسن و وارنر.)1383 ،
از طرفی اگر مديران آزادی عمل بیشتری داشته باشند ،امکان انجام دادن عملیات ابتکاری توسط آنان بیشتر میشود( .شلیفر و
ويشنی 1331 ،به نقل از والدر )1331،عنوان نمود که نظارت افراطی که در مالکیت متمرکز صورت میگیرد ،ممکن است پرهزينه
باشد چرا که امکان عملیات ابتکاری را از مديران میگیرد .مديران اگر بدانند که سهامداران در کار آنها دخالت خواهند کرد ،فعالیت
کمتری خواهند نمود(شلیفر و ويشنی 1331 ،به نقل از مادور و سانگ کیم.)2551 ،8
در بررسی ادبیات موضوع عالوه بر رويکرد هزينه نمايندگی ،برخی ديگر از مکانیسمها به منظور بیان تفاوتها و رابطه ساختار
مالکیت و عملکرد شرکت عنوانشدهاند .به طور کلی تئوری نمايندگی برای تحلیل روابط بین سهامداران و نمايندگان به کار میرود
ولی بسیار مهم است که تفاوتهای بین طبقات مختلف سهامداران (ماهیت سهامداران) نیز درک شود چرا که برخی از سهامداران
ممکن است انگیز ه ها و استراتژیهای متفاوتی برای عملیات کنترلی خود داشته باشند .همچنین ممکن است برخی از آنها همچون
مالکان نهادی ،دانش و توانايی بیشتری برای گرفتن نتايج بهتر از عملیات شرکت داشته باشند .بنابراين طبقات مختلف مالکان ،تأثیرات
شبکهای متفاوتی خواهند داشت(برابر و همکاران.)2553 ،
ج  -تئوري ساختار مالكیت :3بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکتها موضوعی پیچیده و چند
بعدی است .به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروهها را میتوان انتظار داشت که از جمله آنها میتوان به
تضاد منافع بین مالکان و مديران ،سهامداران و طلبکاران ،سهامداران حقیقی و حقوقی ،سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود.
با وجود اين ،يکی از مهم ترين ابعاد تئوری نمايندگی به ناهمگرايی منافع بین مديران و سهامداران مربوط میشود که موضوع اصلی
1 Gompers&Metrick
2 Barber et al
3 Jensen & Meckling
4 Francis&Martin
5 Francis et al
6 Hartzell&Starks
7 Fama&MacBeth
8 Mathur& Sang Kim
9 Ownership Structure Theory
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اکثر پژوهش های در اين زمینه را تشکیل میدهد .به اعتقاد صاحبنظران ،سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقیقی را بر مديريت
اعمال نمايند و همواره تالش کنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تالشهای مديران جلوگیری شود .البته در هر صورت
سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرايطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که
شدت و ضعف آن بستگی زيادی به عملکرد ،صحت و دقت تصمیمات سهامداران ديگر خواهد داشت(پوشنر.)1333 ،

-7-2پیشینه خارجی
لی 1و همکارانش ( )2515در مطالعات خود عنوان کرده اند سرمايه گذاران عادی معتقدند رفتار سرمايه گذاری نهادی آگاهانه تر
و به خصوص سرمايه گذاری آنها در سهام های بزرگ حاوی اطالعات بیشتری است و سرعت تنظیم قیمت سهام با حضور سرمايه
گذاران نهادی افزايش می يابد.
بوهل و همکاران( ،)2553دربارة رابطه میان سرمايه گذاران نهادی و نوسان پذيری بازده سهام تحقیق کردند .يافته ها ی آنها
حاکی از آن است افزايش مالکیت سرمايه گذاران نهادی اثر ثابت کنندگی بر نوسان پذيری بازده سهام دارد ،چرا که آنان قیمت سهام
را به سرعت با اطالعات جديد تنظیم کرده  ،باعث کاراتر شدن بازار سهام می گردند.
کمپل و همکاران( ،)2553در تحقیقی به بررسی سرمايه گذاران نهادی ،بازده سهام و اعالن سود پرداختند .يافته ها ی پژوهش
اين محققان حاکی از آن است تغییرات در دارايی های سهام نهادی به صورت متوالی ومثبتی با بازده سهام آينده همبسته است.
تی سای )2553( 2در مطالعه خود موضوع مالکیت نهادی و بازده سهام را بررسی نمود .نتايج اين بررسی نشان می دهد شرکت
هايی با مالکیت نهادی بیشتر  ،شرکت هايی هستند که مديران به صورت کاراتری تحت نظارت قرار می گیرند و اطالعات بیشتری در
اختیار سرمايه گذاران قرار می دهند.
بوهل 3و همکاران( )2551در مقاله خود اشاره می کنند حضور سرمايه گذاران نهادی در بازار سرمايه ،آن را به سمت کارايی پیش
می برد؛ بدين صورت که سرمايه گذاران نهادی می توانند با اتکا به نفوذ خود در بازار ،به ارائه اطالعات دقیق از سوی شرکت ها و
رعايت اخالق حرفه ای نظارت کرده  ،دقت و صحت ارائه اطالعات را فزونی بخشند.
.تحقیق اوساجی 4و همکارانش( )2555نیز نشان می دهد شرکتهايی که در آنها مالکان نهادی مشارکت بیشتری دارند ،قیمت
سهامشان نسبت به شرکت هايی با مالکیت کمتر باالتر است ،از اين رو ،باال بودن مالکیت نهادی برای شرکت ها ارزش محسوب می
شود.
5
مايکل فلدر ( )2555معتقد است نوسان پذيری بازده سهام در بورس سهام بازارهای نوظهور در مقايسه با بازارهای کامل بیشتر
است .علت اين موضوع ممکن است به دلیل اين واقعیت باشد که در بازارهای تکامل يافته ،شبکه ها ی اطالعاتی کارآمدی وجود دارد
و هرگز اين امکان به وجود نمی آيد تا اطالعات تا حدی جمع شوند که اثر درخور توجهی بر بازار بگذارند.
میترا )2552( 6بیان می دارد سرمايه گذاران نهادی کیفیت حاکمیت شرکتی را افزايش می دهند .وجود سیستم حاکمیت شرکتی
مناسب در شرکت ها ،افزايش شفافیت اطالعاتی را به دنبال دارد که اين به نوبه خود در کارايی بازار سرمايه نقش مهمی ايفا می کند
و در صورت کارا بودن بورس ،هم قیمت اوراق به درستی و عادالنه تعیین می شود و هم تخصیص سرمايه که مهمترين عامل تولید و
توسعه اقتصادی است ،به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود.
گامپرز و متريک )2551(7در مطالعات خود اشاره می کنند سرمايه گذاران نهادی ،قیمت های سهام را به سمت ارزش های ذاتی
آن هدايت می کنند که اين خود گامی در جهت کاراتر کردن بازار سرمايه است.

1 Lee
2 Tsai., P.j
3 Bohl
4Osagie
5 Michelfelder,R.A
6 Mitra,S
7 Gompers,P.A., Metrick.A
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بوشی ،)1338( 1اظهار می کند سرمايه گذاران نهادی از طريق جمع آوری اطالعات و قیمت گذاری تصمیمات مديريت به طور
ضمنی و از طريق اداره نحوه عمل شرکت ،آشکارا بر شرکت نظارت می کنند.
شلیفر و ويشنی  )1331(2بیان کردند که وجود سرمايه گذاران نهادی بزرگ ،به دلیل افزايش نظارت موثر ،اثر مثبت بر ارزش
شرکت خواهد داشت .همچنین برکلی و هولدرنس شواهدی از بازده های مازاد مثبت نزديک به تاريخ اعالم تحصیل سرمايه گذاری
عمده سرمايه گذاران نهادی يافتند .پیش بینی اثر مثبت سرمايه گذاران نهادی عمده بر ارزش شرکت ناشی از اين فرض است که اين
سرمايه گذاران انگیزه و توانايی نظارت کارآمد بر افراد درون سازمان را دارند .اين نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیربهینه را از
سوی افراد درون سازمان کاهش میدهد.
از ديدگاه استاپلدان ،)1331( 3سرمايه گذاران نهادی جايگاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند؛ به طوری که می توانند بر
مديريت شرکت نظارت موثری داشته باشند.

-2-2پیشینه داخلی
پورزمانی و خريدار( )1332به بررسی تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت پرداختند .هدف اين پژوهش بررسی تاثیر انواع
مالکان نهادی بر ارزش شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد Q.توبین بعنوان متغیر وابسته برای اندازه
گیری ارزش شرکت از معیار تحقیق استفاده شده است .همچنین انواع سهامداران نهادی ( بانک ها  ،صندوق های سرمايه گذاری) و
تعدد آنها (دومین و سومین سهامدار عمده) در ساختار مالکیت بعنوان متغیر مستقل اين تحقیق و متغیرهای اهرم مالی ،بدهی های
شرکت و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند .داده های مورد نیاز از صورت های مالی  13شرکت بورس
اوراق بهادار تهران طی سالهای  1383الی  1388استخراج گرديد .به طور کل نتايج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار مثبت بین
مالکیت نهادی عمده و ارزش شرکت و همچنین وجود رابطه معنادار مثبت بین حق رای های در دست دومین و سومین سهامدار
عمده و ارزش شرکت در بانکها و صندوقهای سرمايه گذاری می باشد
نیکبخت و رحمانی نیا (  ) 1383به بررسی تاثیرمیزان مالکیت نهادی برعملکرد شرکتهای پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
پرداختند .برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها از معیارهای توبین بعنوان  Qبازده حقوق صاحبان سهام و متغیرهای وابسته تحقیق
استفاده کردند .همچنین میزان مالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل اين تحقیق و متغیرهای اهرم مالی  ،مخارج سرمايه ای ،ريسک
بازار و اندازه شرکت بعنوان متغیرهای کنترل در نظرگرفته شد .داده های موردنیاز ازصورتهای مالی  18شرکت بورس اوراق بهادار
تهران طی سالهای  1381الی  1381استخراج گرديده است .بر اساس يافت های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین میزان
مالکیت نهادی و عملکر د شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد .به طور کلی يافته های تحقیق شواهدی قوی در ارتباط با تأثیر
مثبت سرمايه گذاران نهادی بر عملکرد شرکت فراهم می آورد.
حساس يگانه و ديگران )1381( ،به بررسی رابطه بین سرمايه گذاران نهادی و ارزش شرکت پرداختند .در اين تحقیق ،نگرش
های مختلفی (فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرايی منافع) در مورد سرمايه گذاران نهادی ،مورد آزمون قرار گرفت .به طور کلی يا
فته های اين تحقیق ،شواهدی در ارتباط با تأثیر مثبت سرمايه گذاران نهادی بر ارزش شرکت فراهم می آورد که مؤيد فرضیه نظارت
کارآمد بوده و بیان می دارد که سرمايه گذاران نهادی ،محرک هايی برای بهبود عملکرد دارند و توان تنبیه مديرانی که در جهت
منافعشان حرکت نمی کنند را نیز دارا می باشند.
کرمی (  ) 1381رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطالعاتی سود را مورد آزمون قرار داد .برای آزمون ارتباط بین محتوای
اطالعاتی سود شرکت و مالکیت نهادی از دو مدل وگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است .بر اساس نتايج تحقیق ،تعداد مالکیت
نهادی سبب ارتقای محتوای اطالعاتی سود شرکت نمی شود و ممکن است آن را تنزيل نیز ببخشد ،حال آن که سطح مالکیت نهادی
محتوای اطالعاتی سود را کاهش نمی دهد ،بلکه امکان دارد سبب افزايش آن نیز شود.
نمازی و کرمانی(  ) 1381رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سالهای
 1382تا  1381مورد بررسی قرار دادند  .نتايج پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی حاکی از اين بود که رابطه معنی دار و منفی
1 Bushee
2 Shleifer, A., Vishny, R.W
3 Stapledon,G.P
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بین "مالکیت نهادی"و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین"مالکیت شرکتی" و عملکرد شرکت وجود دارد .همچنین،
"مالکیت مديريتی" به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تأثیرمی گذارد.
شعری و مرفوع (  ) 1381رابطه درصد اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مديره و سرمايه گذاران نهادی را با پیش بینی سود
شرکت ها مورد بررسی قرار دادند .برای آزمون مربوط به رابطه ترکیب هیات مديره شرکت و سرمايه گذاران نهادی با به موقع بودن و
دفعات تجديد نظر در پیش بینی ،از روش الجیت ( الجستیک ) دوتايی و برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه درصد حضور
مديران غیر موظف در ترکیب هیات مديره و سرمايه گذاران نهادی با دقت و سوگیری پیش بینی سود از رگرسیون دوگانه و چندگانه
و از آزمون ناپارامتريک من  -ويتنی برای آزمون فرضیه ها نیز استفاده شده است .به طور کلی ،يافته های تحقیق بیانگر کم اهمیت
بودن مديران غیر موظف و سرمايه گذاران نهادی در اثرگذاری بر ويژگیهای پیش بینی سود شرکت است.
بابايی زکلیکی و احمدوند (  ) 1381تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را
بررسی کرده اند .اين تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو ديدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت ها مورد
بررسی قرار می دهد .شرکت های مورد بررسی بر حسب نوع سهامدار عمده آنها در گروه بخش خصوصی ،نیمه خصوصی ،شبه دولتی،
دولتی و نهادها طبقه بندی شده اند .بررسی ها با استفاده از تحلیل واريانس و رگرسیون نشان می دهد که با افزايش تعداد سهامداران
عمده ،بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها افزايش می يابد.
نوروش و ابراهیمی کردلر (  ) 1384در تحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطالعات و سودمندی معیارهای
حسابداری عملکرد پرداختند .يافته های اين تحقیق ،نشان داد که در شرکت هايی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقايسه با
شرکت هايی که مالکیت نهادی کمتری دارند ،قیمت ها ی سهام ،اطالعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد .اين يافته با مزيت
نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطالعات مطابقت دارد.

-9الگوي و فرضیه هاي پژوهش
 .1سهامدارن نهادی بر ارزش سهام شرکت تاثیر قابل مالحظه ای دارند.
 .2سهامدارن دارای کرسی هیات مديره بر ارزش سهام شرکت تاثیر قابل مالحظه ای دارند.
 .3سهامداران عمده بدون کرسی هیات مديره بر ارزش سهام تاثیر قابل مالحظه ای دارند.
برای آزمون فرضیه های پژوهش که به بررسی تاثیر مالکان نهادی بر ارزش شرکت می پردازد ،از مدل رگرسیونی چند متغیره و
داده های ترکیبی بر اساس پژوهش نويسی و نايکر ( )2551به شرح رابطه ( )1استفاده شده است.
رابطه ()1
𝑉𝐴𝐿𝑈𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑁𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2 (𝐼𝑁𝑂𝑊𝑁)2𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4(𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝐸)2𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉𝐸it
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽6 (𝑃𝐴𝑆𝑆𝐼𝑉)2𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸it +
که در مدل فوق:
 : VALUEارزش شرکت
 : INOWNدرصد سرمايه سرمايه گذارن نهادی
 : ACTIVEدرصد سرمايه سرمايه گذارن نهادی دارای کرسی هیات مديره (سهامداران نهادی فعال)
 : PASSIVEدرصد سرمايه سرمايه گذارن نهادی بدون عضويت در هیات مديره (سهامداران نهادی غیر فعال)
 : SIZEاندازه شرکت
 : £خطای مدل
نحوه سنجش متغیرهای فوق به شرح زير می باشد.

-7-9متغیر وابسته
ارزش شرکت  :در اين پژوهش متغیر وابسته ارزش شرکت است ،که در تحقیقات مختلف بر مبنای سنجه های متفاوتی نظیر بازده
دارايی ها يا بازده سرمايه گذاری يا  ،ROAبازده حقوق صاحبان سهام يا  ،ROEارزش شرکت بر مبنای نسبت کیو-توبین ،نرخ سود
خالص به فروش يا حاشیه فروش خالص و سود هر سهم يا  EPSاستفاده کرده اند .در اين تحقیق جهت سنجش ارزش شرکت از بازده
دارايی ها بهره گرفته شده است .بازده دارايی ها در اين پژوهش با عالمت  ROAنمايش داده می شود و برای محاسبه آن سود خالص
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يا پس از مالیات طی دوره بر جمع دارايی ها در پايان دوره تقسیم می گردد و به عنوان يک کمیت نسبی بین صفر و يک بیان گرديده
و با ضرب در عدد  155به عنوان يک کمیت درصدی بیان شده است.

-2-9متغیر هاي مستقل
متغیرهای مستقل در اين پژوهش در ارتباط با ساختار يا ويژگی های مالکیت است .ساختار مالکیت بر مبنای سهامدران نهادی و
مالکیت نهادی اندازه گیری شده که ذيال به ترتیب:
سهامداران نهادی  :اين نوع مالکیت که به مالکیت شرکتی بر مبنای درصد مالکیت سهام داران نهادی تعريف شده است .برای
محاسبه اين متغیر تعداد سهام متعلق به شرکت ها يا شخصیت های حقوقی با يک ديگر جمع و بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم و
به عنوان يک کمیت نسبی تعريف شده و با ضرب آن در عدد  155بر حسب درصد بیان می شود  .برای محاسبه اين متغیر تعداد
سهام متعلق به شرکت ها يا سازمان های دولتی با يک ديگر جمع و بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم و به عنوان يک کمیت نسبی
تعريف شده و با ضرب آن در عدد  155بر حسب درصد بیان می شود .تحقیقات گذشته بعضا نشان داده که بین مالکیت دولتی و
عملکرد رابطه معکوس وجود دارد .اين محققین مدعی اند که دولت ها سیاسی بوده و دنبال منافع و مقاصد سیاسی هستند که ممکن
است غالبا با منافع اقتصادی در تعارض باشد .عالوه بر اين بی ثباتی در مديريت های سیاسی يا انتصاب مديران بخش دولتی بر مبنای
مقاصد سیاسی می تواند به انتخاب مديران ناکارآمد منجر شود که به نوبه خود به عملکرد ضعیف شرکتی منجر می شود.
درصد سرمايه سرمايه گذارن نهادی دارای کرسی هیات مديره  :سهامداران نهادی که عضو هیات مديره شرکت هستند .يا به
عبارتی سهامداران نهادی فعال.
درصد سرمايه سرمايه گذارن نهادی بدون عضويت در هیات مديره  :سهامداران نهادی که عضو هیات مديره شرکت نیستند .يا
به عبارتی سهامداران نهادی غیر فعال.

-9-9متغیرهاي کنترلی
در اين تحقیق عالوه بر متغیرهای مستقل نوع مالکیت که پیش از اين توضیح داده شد از متغیر ديگری به عنوان ويژگی شرکت
يا متغیر کنترلی بهره گرفته شده که تحت عنوان اندازه شرکت بوده و نحوه سنجش آن به شرح زير می باشد:
اندازه شرکت  :برای محاسبه اندازه شرکت مطابق با اکثر تحقیقات از لگاريتم طبیعی مجموع دارايی ها در پايان دوره استفاده شده
است.

-4جامعه و نمونه آماري تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر ،شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  1388تا پايان سال 1331
است .در تحقیق حاضر ،برای تعیین نمونه ی آماری ،از رابطه يا مدل خاصی جهت برآورد حجم نمونه و نمونه گیری استفاده نشده
است بلکه ،از روش حذفی سیستماتیک که در اغلب تحقیق های حسابداری و مديريت مالی مرسوم است استفاده می شود .در اين
روش ،محدوديت ها و شرايط زير توسط پژوهشگر اعمال شده است تا به نمونه ی مطلوب تحقیق دست پیدا شود:
به منظور قابلیت مقايسه داشتن داده ها و متغیرها ،شرکت هايی که پايان سال مالی آن ها  23يا  35اسفند ماه نیست حذف شده
اند .بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمايه گذاری مالی به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن ها از ساير واحد های تجاری
حذف شده اند .شرکت هايی که در طـول دوره مورد بـررسی همه ی داده های الزم برای محاسبه ی متغیرها را نداشته اند حذف
شدند .شرکت ها بايد قبل از سال  ،1388در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده و در طی دوره ی زمانی تحقیق تغییر سال مالی
نـداده باشند .دلیل اين امر آن است که تعـداد نمونـه¬ی آماری در سال های مورد بررسی ،برابر باشد.
با در نظر گرفتن شرايط فوق تعداد  133شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد.

-5یافتههاي پژوهش
-7-5آمار توصیفی
جدول شماره ( )1آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی را برای  133شرکت عضو نمونه آماری در بورس اوراق بهادار تهران برای
دوره  8ساله نشان می دهد.
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جدول  :7آمارههاي توصیفی متغیرهاي پژوهش
نماد

VALUE

INOWN

ACTIVE

PASSIVE

SIZE

متغیر

ارزش شرکت

سرمايه گذاران نهادی

سرمايه گذاران نهادی فعال

سرمايه گذاران نهادی غیر فعال

اندازه
شرکت

میانگین

5.605678

41.81538

38.97842

2.817126

5.865602

میانه
بیشینه

5.546534

33.00000

30.75000

0.050000

6.000000

8.002995

99.50000

99.50000

14.87000

8.000000

کمینه

4.019116

0.000000

0.000000

0.000000

4.000000

انحراف معیار

0.632340

35.26295

34.20542

3.619538

0.649032

اصلی ترين شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع است و شاخص خوبی برای نشان دادن
مرکزيت داده هاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر ارزش شرکت برابر با  5,155118می باشد که نشان می دهد بیشتر داده
ها حول اين نقطه تمرکز يافته اند .میانه يکی ديگر از شاخص های مرکزی میباشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد .همانطور که
مشاهده میشود میانه اين متغیر  5,541534می باشد که نشان می دهد که نیمی از داده ها کمتر از اين مقدار و نیمی ديگر بیشتر از
اين مقدار هستند .به طور کلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از يکديگر يا میزان پراکندگی آنها نسبت
به میانگین است .از مهم ترين پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .در بین متغیرها سرمايه گذاران نهادی ،نهادی فعال و نهادی
غیر فعال دارای کمترين و متغیر سرمايه گذاران نهادی و نهادی فعال بیشترين میزان پراکندگی را دارا می باشند .که نشان می دهد
اين دو متغیر به ترتیب کمترين و بیشترين میزان تغییرات را دارا می باشند.

-2-5نتایج آزمون فرضیه هاي پژوهش
پس از انجام آزمون های آماری الزم ،به منظور تعیین به کارگیری داده ها و اطمینان از صحت الگوی برازش شده ،نتايج نهايی
حاصل از تخمین مدل های پژوهش در ادامه ارائه می گردد .معناداری ضرايب مدل رگرسیون را می توان با توجه به آماره احتمال
استنباط کرد.چنانچه اين مقدار کمتر از سطح خطا باشد ،معناداری ضرايب مورد تايید است .همچنین با توجه به ضريب رگرسیون
میتوان به رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پی برد .اگر ضريب متغیر مستقل منفی باشد ،اين رابطه معکوس و اگر اين ضريب
مثبت باشد ،رابطه هم جهت است.
جدول  :2نتایج مربوط به تخمین مدل پژوهش
VALUE=β0+β1INOWN+β2(INOWN)2+β3ACTIVE+β4(ACTIVE)2+β5PASSIVE+β6(PASSIV)2+β7SIZE+£

نام متغیر

نماد متغیر

ضریب برآورد شده

خطاي استاندارد

آماره t

p_Value

سرمايه گذاران نهادی

INOWN

-0.028382

0.001676

-16.93079

0.0000

مربع کامل سرمايه گذاران نهادی

INOWN2

2.15E-05

5.90E-05

0.363802

0.7161

سرمايه گذاران نهادی فعال

ACTIVE

0.027029

0.003282

8.235986

0.0000

مربع کامل سرمايه گذاران نهادی فعال

ACTIVE2

-2.91E-05

5.78E-05

-0.502342

0.6155

سرمايه گذاران نهادی غیر فعال

PASSIV

0.913846

0.251437

3.634489

0.0003

مربع کامل سرمايه گذاران نهادی غیر فعال

PASSIV2

-0.040310

0.022173

-1.817974

0.0694

اندازه شرکت

SIZE

0.003127

0.008492

0.368236

0.7128

ضريب ثابت

C

1.787648

0.711693

2.511826

0.0122

آماره51,2 F
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آزمون دوربین واتسون 1,53

تعداد مشاهدات 1514

تعداد نمونه133

-9-5نتایج آزمون فرضیه اول
فرضیه اول پژوهش بدين صورت بیان شد که سهامدارن نهادی بر ارزش سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند.همانگونه که نتايج جدول ( )2نشان می دهد ،با توجه به سطح خطای  5,55می توان وجود تاثیر
را متغیر سهامدارن نهادی را بر ارزش سهام مورد تايید قرار داد.از اين رو می توان نتیجه گرفت که سهامدارن نهادی بر ارزش سهام
شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند.پس فرضیه اول پژوهش پذيرفته می شود .

-4-5نتایج آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم پژوهش بدين صورت بیان شد که سهامدارن دارای کرسی هیات مديره بر ارزش سهام شرکت های پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند.همانگونه که نتايج جدول ( )2نشان می دهد ،مقدار احتمال ( )5,5555متغیر
سهامدارن دارای کرسی هیات مديره برای شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بااحتمال  35درصد کمتر از سطح
معناداری  5,55نشان می دهد  .از اين رو می توان نتیجه گرفت که سهامدارن دارای کرسی هیات مديره بر ارزش سهام شرکت های
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند  ،پس فرضیه دوم پژوهش پذيرفته می شود .

-5-5نتایج آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم پژوهش بدين صورت بیان شد که سهامداران عمده بدون کرسی هیات مديره بر ارزش سهام شرکت های پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند.همانگونه که نتايج جدول ( )3نشان می دهد ،مقدار احتمال ()5,5553
متغیر سهامداران عمده بدون کرسی هیات مديره برای شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بااحتمال  35درصد
کمتر از سطح معناداری  5,55نشان می دهد  .از اين رو می توان نتیجه گرفت که سهامداران عمده بدون کرسی هیات مديره بر ارزش
سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند.پس فرضیه سوم پژوهش پذيرفته می شود .

-6-5حلیل نتایج متغیر کنترلی
همانگونه که نتايج جدول ( )2نشان می دهد ،مقدار احتمال برای اندازه شرکت  SIZEبرابر است با  5,1128که اين مقدار
گويای عدم ارتباط معنی دار بین اندازه شرکت و ارزش سهام می باشد.

نتیجه گیري
در اين پژوهش رابطه بین سهامدارن نهادی و ارزش سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی
قرار گرفت .جامعه آماری اين تحقیق شامل شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه ای با استفاده از
روش سیستماتیک انتخاب خواهد شد .نمونه مورد مطالعه در تحقیق حاضر از طريق نمونه گیری قضاوتی و به روش حذف سیستماتیک
انجام شد که با اعمال محدوديت های  133شرکت به عنوان نمونه اعمال می شوند .اين تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ
ماهیت ،شبه تجربی است .اين تحقیق از جمله تحقیقات همبستگی است که از روش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون خطی و
چندگانه برای آزمون فرضیه ها استفاده خواهد شد .برای جمع آوری داده ها از طريق مطالعه صورتها وگردش های مالی شرکتها و
اطالعات منتشره بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای نوين و تدبیر پرداز استفاده خواهد شد .و طبقهبندی دادهها و محاسبات
اولیه توسط نرم افزار  Excelصورت گرفت.برای آزمون فرضیات از نرمافزار ايويوز استفاده شد .متغیر وابسته در اين ارزش سهام شرکت
های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای مستقل سهامدارن نهادی ،سهامدارن دارای کرسی هیات مديره و سهامداران
عمده بدون کرسی هیات مديره و متغیر کنترلی اندازه شرکت می باشد .فرضیه اول پژوهش بدين صورت بیان شد که سهامدارن نهادی
بر ارزش سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند .همانگونه که نتايج جدول ( )1نشان
می دهد ،مقدار احتمال ( )5,5555متغیر برای سهامدارن نهادی در شرک ت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بااحتمال
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 35درصد کم تر از سطح معناداری  5,55نشان می دهد .از اين رو می توان نتیجه گرفت که سهامدارن نهادی بر ارزش سهام شرکت
های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند .پس فرضیه اول پژوهش تايید می شود.نتايج پژوهش
حاضر با پژوهش های لی و همکاران ( )2515و زمانی و پورخريدار ( )1332همخوانی دارد .فرضیه دوم پژوهش بدين صورت بیان شد
که سهامدارن نهادی فعال بر ارزش سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند .همانگونه
که نتايج جدول ( )2نشان می دهد ،مقدار احتمال ( )5,5555متغیر برای سهامدارن نهادی فعال در شرکت های پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بااحتمال  35درصد کم تر از سطح معناداری  5,55نشان می دهد .از اين رو می توان نتیجه گرفت که
سهامدارن نهادی فعال بر ارزش سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند .پس فرضیه
دوم پژوهش تايید می شود .نتايج پژوهش حاضر با پژوهش های لی و همکاران ( )2515و زمانی و پورخريدار ( )1332همخوانی دارد.
فرضیه سوم پژوهش بدين صورت بیان شد که سهامدارن نهادی غیر فعال بر ارزش سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند .همانگونه که نتايج جدول ( ) 3نشان می دهد ،مقدار احتمال ( )5,5553متغیر برای سهامدارن
نهادی غیر فعال در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بااحتمال  35درصد کم تر از سطح معناداری  5,55نشان
می دهد .از اين رو می توان نتیجه گرفت که سهامدارن نهادی غیر فعال بر ارزش سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تاثیر قابل مالحظه ای دارند .پس فرضیه سوم پژوهش تايید می شود  .نتايج پژوهش حاضر با پژوهش های لی و همکاران
( )2515و زمانی و پورخريدار ( )1332همخوانی دارد.

محدودیت هاي تحقیق
در فرآيند تحقیق علمی ،مجموعه شرايط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق میباشد ،ولی به طور بالقوه میتواند
نتايج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد .برخی از اين محدوديتها ذاتی و برخی ناشی از شرايط محیطی و محدوديت زمانی تحقیق
میباشد .ضرورت دارد نتايج تحقیق علمی ،با مدنظر قرار دادن محدوديتهای موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .محدوديت اين
تحقیق به شرح زير بوده است:
اين پژوهش با محدوديتهايی نظیر کافی نبودن داده های مورد نظر در ارتباط با جامعه پژوهش و در نتیجه تعداد نمونه پايین و
منظور نکردن عامل تورم و تغییرات قیمتی در طی بازه پژوهش مواجه بوده است که می تواند بر نتايج اثرگذار باشد.
دسترسی به اطالعات شرکتها با مشکالت زياد و صرف زمان طوالنی همراه بوده است .بورس اوراق بهادار تهران بانک اطالعاتی
جامعی ندارد و دادهها از منابع مختلف جمع آوری شدهاند .در نتیجه موضوع اعتبار و صحت دادهها از محدوديتهای ذاتی اين نوع
مطالعات میباشد.
به دلیل محاسبات زياد در دستیابی به رقم نهايی متغیری ،از خطای موجود در محاسبات نیز میتوان به عنوان يکی از محدوديت-
های اين تحقیق نام برد.
نتايج پژوهش حاضر با استفاده از دادههای شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است و کلیه شرکت ها را
مورد بررسی قرار نداده است ،لذا در تعمیم نتايج حاصل از پژوهش به کلیه شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،بايد
احتیاط الزم به عمل آيد.
ناقص بودن اطالعات مربوط به صورتهای مالی برخی از شرکتهای پذيرفتهشده در بورس ،به داليلی نظیر مخدوش بودن
فايل های موجود آنها و در نتیجه حذف آنها از جامعه آماری مورد بررسی

عدم استفاده از اطالعات شرکتهای غیر بورسی به دلیل عدم امکان دسترسی به آنها.
دادههای استخراجشده از صورتهای مالی شرکتها ،از بابت تورم تعديل نگرديده است .در صورت تعديل اطالعات مذکور،
ممکن است نتايج متفاوتی از نتايج فعلی حاصل شود.
با توجه به اينکه قلمرو زمانی پژوهش ،سالهای  1388تا  1333بوده است ،بايد در تعمیم نتايج به دورههای قبل و بعد از آن،

جنبه احتیاط رعايت گردد.

پیشنهادات

155

سال سوم ،شماره چهاردهم ،اسفند 7931

با توجه به عنوان موضوع و اينکه موضوع در حوزه شرکت های بورسی انجام پذيرفت ،اين موضوع می تواند برای کارگزارن بورس،
مديران شرکت ها ،سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل بخش های مختلف همانند سرمايه گذاران نهادی ،عمومی و حقوقی ،اساتید و
دانشجويان حسابداری و مديريت مالی و ديگر افرادی که به نوعی عال قه مند يا در ارتباط با موضوع هستند ،جذاب باشد .بنابراين،
براساس نتايج به دست آمده در فصل گذشته و تحلیل های انجام شده در اين فصل پیشنهادات زير ارايه می شود:
به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود از نتايج اين تحقیق در راستای بهبود سرمايه گذاری شرکت ها استفاده
نمايد؛
با توجه به تأثیر مالکیت نهادی بر ارزش سهام شرکت ها پیشنهاد می شود شرکت ها بر میزان سهام در دست سرمايه گذاران
برای داشتن فرصت های سرمايه گذاری بیشتر توجه بیشتری داشته باشند؛
تحلیل گران بورس می توانند با توجه با تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش سرمايه شرکت ها انتظار داشته باشند شرکت هايی که در
حال افزايش اين نوع مالکیت ها می باشند سرمايه گذاری آتی باالتری داشته باشند؛
مديريت کالن سازمان بايستی سیاست ها و خط مشی الزم جهت استفاده از فرصت های سرمايه گذاری با در نظر گرفتن حساسیت
های سرمايه گذاری را مدنظر داشته باشد که اين خود نیازمند فرآيندی مستمر است و نیازمند توجه خاص به بحث تمرکز در مالکیت
شرکت می باشد؛

پیشنهادهایی براي پژوهشهاي آتی
در اين بخش ،پیشنهادهايی جهت انجام پژوهشهای آتی بدين شرح ارائه میگردد:

مطالعه تأثیر نوع صنعت بر روی روابط ساختار مالکیت و ارزش شرکت ها؛
استفاده از ساير تعاريف متغیرها ی وابسته و ساير متغیرهای ارزيابی ارزش شرکت ها ،در بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش
شرکت؛
سنجش ارزش شرکت ها با مکانیسم هايی خارج از اين پژوهش و تعیین تاثیرپذيری آن بر ساختار مالکیت.
سنجش ساختار مالکیت با مکانیسم هايی خارج از اين پژوهش و تعیین تاثیر آن بر ارزش شرکت ها.
بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصاد ی ،تورم ،بهای نفت و نرخ ارز بر روی روابط ساختار مالکیت و ارزش شرکت ها.
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی ،تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها.
بررسی تاثیر مالکیت مديريت ،کارکنان و  ...بر حساسیت سرمايه گذاری شرکت.

منابع
 .1پورزمانی ،زهرا  ،خريدار  ،احسان رضا ( ،)1332تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت ،فصلنامه علمی پژوهشی دانش
مالی تحلیل اوراق بهادار ،سال ششم ،شماره بیستم ،زمستان 1332
.2
.3
.4
.5
.1
.1

حساس يگانه ،يحیی؛ مرادی ،محمد؛ هدی اسکندری(  " ) 1381بررسی رابطه بین سرمايه گذاران نهادی و ارزش شرکت" .
بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره  ، 52صص 151-122
بابايی زکیلکی ،محمد علی و ژيال احمدوند ( " .)1381بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق  ،بهادار ايران " .تحقیقات مالی ،شماره .21
شعری ،صابر و محمد مرفوع ( " .) 1381رابطه درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مديره و سرمايه گذاران نهادی با
پیش بینی سود شرکت ها ".مطالعات حسابداری ،شماره  ، 11صص 154 _13
کرمی ،غالمرضا (  " .) 1381بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطالعاتی سود ".بررسی های حسابداری و حسابرسی،
شماره  ، 42صص 81-155
نمازی ،محمد و احسان کرمانی ( " .) 1384تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران " .بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره  ، 53صص 83-155
نوروش ،ايرج و علی ابراهیمی کردلر (  ) 1384بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطالعات و سودمندی
معیارهای حسابداری عملکرد ".بررسی های حسابداری و حسابرسی .شماره  42صص.31.
151

دوماهنامه مطالعات کاربردي در علوم مدیریت و توسعه
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Bohl,M., Brzezcynski,J. Wilfling,B,(2009). Institutional investors and stock returns
Volatility:Emperical evidence from a natural experiment, Journal of Banking &Finance, Vol 33,pp.
627-639 .
Bohl.,MT.guttschalk.,K.Pal.R(2007). Institutional investors and stock market efficiency: The case of
the January Anomaly.
Bushee.,B.(1998). Institutional investors.Long term investment and earnings management. Acounting
Review.73. pp.305-340.
Campbell,J.Y.Ramadorari,T, and Schewortz,A.(2009). Institutional trading, stock returns, and
earnings ennouncement. Journal of Finance, Vol 92.pp. 66-91.
Gompers,P.A., Metrick.A.(2001).Institutional Investors and Equity prices. The quarterly Journal of
Economic. Vol.116.No.1.pp.229-259.
Lee.Bong.s.Wei li. Wang.S.(2010).The dynamic of individual and institutional trading on the
Shanghai stock exchange. Pacific Basic Finanace Journal.no.18.pp.116-137.
Michelfelder,R.A.,(2005). Volatility of stock returns: Emerging & Mature Markets. Managerial
Finance, Vol 31.No.2.pp.66-68.
Mitra,S.,(2002). The Impact of Institutional stock ownership on a firms Earning management practice.
Journal of Accounting.Vol 12.
Navissi, Farshid. Naiker, Vic. (2006).Institutional ownership and corporate value. Managerial
Finance. Vol. 32 No. 3.
Osagie, J.,Osho.G.S.,Sutton.C.,(2005). The impacts of institutional stock ownership on stock retuns
and performance: A Fanancial Market perspective. Journal of Business & Economics Research.vol
3.No.3.
Shleifer, A., Vishny, R.W., 1997. A survey of corporate governance. The Journal of Finance 52, 737–
783
Stapledon,G.P.(1996). Institutional Investors and Corporate Goernance.Careledon press.New York.
Tsai., P.j.,(2009). Institutional ownership and stock returns. Working paper, p. 44.

152

سال سوم ،شماره چهاردهم ،اسفند 7931

امکانسنجی ارزیابی عملکرد با استفاده از شش منظر کارت امتیازی متوازن
)(BSCدر شرکت فارس پالستیک پویا
هادي نیازمندي ،7کاظم نحاس ،2مهرداد

صالحی9

-1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مديريت ،موسسه آموزش عالی زند شیراز
H.Niazi2013@Gmail.com

-2مربی و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
-3استاديار حسابداری ،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نورآباد ممسنی ،ايران

چكیده
ارزيابی متوازن دارای چهار منظر مالی ،مشتری ،فرايندهای داخلی و يادگیری و رشد میباشد که به عقیده عدهای
از صاحبنظران در اين حوزه میبايست دو منظر ديگر تحت عنوان "فرايندهای قانونی و اجتماعی" و "رضايت
کارکنان" به آن اضافه شود .در پژوهش حاضر به بررسی امکانسنجی کاربرد تکنیک ارزيابی متوازن در سنجش
عملکرد شرکت فارس پالستیک پويا بر اساس شش منظر پرداخته شده است .روششناسی پژوهش حاضر ،کاربردی،
توصیفی-پیمايشی و از نوع مقطعی است و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه میباشد .جامعه آماری شامل مديريت،
معاونین و کارکنان شرکت فارس پالستیک پويا میباشد .نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ نشان داد که شاخصسازی در هر شش منظر ارزيابی متوازن در شرکت فارس پالستیک پويا
امکانپذير میباشد .همچنین با بررسیهای بیشتر ،در اين پژوهش مشخص گرديد که ديدگاه مالی مهمترين عامل
است و ديدگاه مشتری ،فرايندهای داخلی ،رضايت کارکنان ،يادگیری و رشد ،مسئولیت اجتماعی در اولويتهای
بعدی قرار دارند.
واژههاي کلیدي :ارزيابی عملکرد ،کارت امتیازی متوازن ،امکانسنجی ،صنعت پالستیکBSC ،

-7مقدمه
امروزه مديران در چنان محیط رقابتی و پیچیدهای فعالیت میکنند که ايجاد اهداف صحیح و درک چگونگی نیل به آنها ،به امری
حیاتی تبديل شده است .يکی از مهمترين علل موفقیت بیشتر سازمانهای خصوصی نسبت به سازمانهای دولتی نزديکتر بودن اين
سازمانها به سازمانهای استراتژيک محور است .اين سازمانها شیوه جديدی از مديريت را به نام مديريت استراتژيک برگزيدهاند .همه
سازمانها چه دولتی چه خصوصی ،برای توسعه ،رشد و پايداری در عرصهی رقابتی امروز ،به نوعی سیستم ارزيابی عملکرد اثربخش
نیاز دارند ،که در قالب آن بتوانند کارايی و اثربخشی برنامههای سازمان ،فرايند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند.
تحقیقات اخیر نشان میدهد که تنها  5%از نیروی کار از استراتژیهای شرکت آگاهی دارند و تنها  25%از مديران به استراتژیهای
سازمان اهمیت میدهند و  15%از سازمانهای بین بودجه سازمان و استراتژیهای سازمان ارتباط برقرار نمیکنند و  85%از تیمهای
اجرايی کمتر از يک ساعت در ماه بر روی استراتراتژیهای شرکت بحث میکنند (ديکسون ،2553 ،به نقل از نعمتیزاده و میبدی،
.)1334
با توجه به بديهی بودن سازمانها و حضور در جامعه جهانی وجود سیستم ارزيابی و رسیدگی به چگونگی تحقق اهداف و نحوه
رشد و تکامل آنها روشن و مشخص است .ولی برای ايجاد ابزار اندازهگیری روشهای مختلفی وجود دارد که يکی از از شیوهها و
روشهای نظام يافته در ارزيابی عملکرد سازمانی  BSCمیباشد (دهقانی و همکاران)1333 ،
رابرت کاپالن استاد صاحبنام دانشگاه هاروارد و ديويد نورتون مشاور برجستهی مديريت با تحقیقاتی که در سازمانها انجام دادند،
به يک مشکل عمده برخورد نمودند ،مديران اين سازمانها فعالیتهای مديريتی خود را تنها بر اساس معیارهای مالی و اقتصادی بنا
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نهادهاند .آنان متوجه شدند که بسیاری از راههای اصالح عملکرد در کوتاهمدت با توجه به شاخصهای مالی از قبیل کاهش نیروی کار
و کاهش هزينههای آموزش ،تحقیق و توسعه ،بازاريابی و خدمات مشتريان میتواند در آينده سالمت سازمان را دچار مخاطرات جدی
کند .با توجه به اين نتايج اين دو محقق روش کارت امتیازی متوازن را ارائه کردند که با اتخاذ ديدگاهی متوازن در میان معیارهای
مختلف عملکرد میتوان فرايندهای سازمان را به بهترين نحو ممکن ارزيابی کرد.
ارزيابی نمودن ،تنها يک جنبه از کارت امتیازی متوازن است .کارت امتیازی متوازن يک سیستم مديريتی است (نه فقط يک
سیستم اندازهگیری) که سازمانها را قادر به شناسايی چشمانداز و استراتژیهای خود نموده و موجب ترجمه استراتژی به عمل
میگردد.
هدف پژوهش حاضر امکانسنجی پیادهسازی کارت امتیازی متوازن میباشد تا مشکالتی از قبیل" ،عدم توسعهی استراتژی
مديريت منابع انسانی"" ،عدم دريافت بازخورد مناسب در نتیجه ارزيابی"" ،عدم کنترل هزينهها"" ،عدم توجه به تولید ،دستگاه و
ترکیب مواد"" ،عدم توجه به تصمیمگیری در خريد به موقع و نوع مواد اولیه"" ،عدم توجه به سیستم نظرسنجی پرسنل" و "مشخص
نبودن اکثر فرايندهای کلیدی و فرايندهای ارزشآفرين برای مشتری" را تقلیل دهد و نهايتاً امکان دستیابی به مأموريت و چشمانداز
سازمان را فراهم کند و همچنین استراتژیهای خود را عملیاتی نموده ،عملکرد مجموعهی خود را جهت حصول اطمینان از کاهش
انحراف در مسیر ،ارزيابی نمايد و در رسیدن به نتايج مورد خواست خود توازن ايجاد نمايد.
در پژوهش حاضر ،کارت امتیازی متوازن به عنوان يک سیستم سنجش عملکرد که میتواند عالوه بر عملکرد سازمان ،پاسخگوی
نیازهای استراتژيک آن نیز باشد ،معرفی میگردد.
حال سؤال اين پژوهش را میتوان به شرح زير بیان نمود:
چگونه میتوان از کارت امتیازی متوازن در ارزيابی عملکرد شرکت فارس پالستیک پويا استفاده نمود؟

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
در اوايل دهه  1335رابرت کاپالن استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق ديويد نورتون طرح تحقیقاتی را به منظور
بررسی علل توفیق دوازده شرکت برتر آمريکايی آغاز کردند .انگیزه اين مطالعه اين اعتقاد روز افزون بود که شاخصهای مالی عملکرد
برای مؤسسات کسب و کار مدرن ،اثربخشی کافی ندارند .تیم مطالعه ،شقوق محتمل مختلفی را مورد بررسی قرار داد ،ولی بر روی
ايده ارزيابی متوازن به توافق رسید که مشخصه آن شاخصهای عملکردی بود که سرتاسر سازمان را پوشش میداد .اين روش به قدری
وسیع و مؤثر مورد پذيرش قرار گرفته است که اخیراً مجلهی هاروارد بیزينس ريويو آن را به عنوان يکی از  15ايدهای که بیشترين
تأثیر را در قرن بیستم بجا گذاشته ،انتخاب کرده است (والمحمدی ،فیروزه .)1383 ،کارت امتیازی متوازن امکان بررسی کسب و کار
از چهار ديدگاه را برای مديران امکانپذير میسازد .در حقیقت هدف کارت امتیازی متوازن از اين امر ،متصل ساختن کنترل عملیاتی
کوتاهمدت به راهبرد و بینش بلندمدت کسبوکار است (کريمی و حسینیان. )1335 ،
در ژانويه  1332در مقالهای تحت عنوان شاخصهايی که محرکهای عملکردند که از کاپالن و نورتون منتشر شد به اين موضوع
اشاره شده بود که شرکتهای موفق برای ارزيابی عملکرد خود فقط به شاخصهای مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه
حوزه ديگر يعنی مشتری ،فرايندهای داخلی ،يادگیری و رشد ،نیز مورد ارزيابی قرار میدهند .به اين ترتیب کاپالن و نورتون اعالم
کردند که برای انجام يک ارزيابی کامل از عملکرد سازمان میبايست اين عملکرد را از چهار زاويه ديد يا مورد ارزيابی قرار داد .يافتههای
کاپالن و نورتون مؤيد اين واقعیت بود که شرکتهای موفق ،در هر يک از اين چهار حوزه ،اهداف خود را تعیین و برای ارزيابی توفیق
در اين اهداف در هر حوزه ،شاخصهايی انتخاب کرده و اهداف کمی هر يک از اين شاخصها را برای دورههای ارزيابی مورد نظر،
تعیین کرده ،آنگاه اقدامات و ابتکارات اجرايی ،جهت تحقق اين اهداف را برنامهريزی و به اجرا میگذارند (الوانی ،میرسپاسی و مجیبی،
 .)1384در تصوير شماره  1مدل عمومی ارائه شده توسط کاپالن و نورتون ،برای ارزيابی عملکرد سازمانها نشان داده شده است.
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ديدگاه مالی
ضمن کنترل هزينهها ،چگونه
برای ذینفعان خود ارزش افزايی
کنیم؟

ديدگاه مشتريان

ديدگاه فرايندهای داخلی
به منظور جلب رضايت ذینفعان ،با
توجه به محدوديتهای مالی ،بايد در
کدام فرايند داخلی برتر باشیم؟

استراتژی

مشتری ما چه کسانی هستند؟ چگونه
میتوانیم برای آنها ارزش افزايی کنیم؟

ديدگاه يادگیری و رشد
چگونه خود را برای رشد و تغییر
توانمنــد ســــازيم تــا بتوانیم
پــاســـخگوی خواســـتــه هــای
ذینفعانمان باشیم؟
تصویر  .7مدل ارزیابی متوازن براي بخش عمومی (اقتباس از آل احمد 7939 ،به نقل از حجازي و قشقایی)7935 ،

اثر ديگر نورتون و کاپالن با نام نقشهی استراتژی ،به اهمیت دو بعد ديگر تحت عنوان فرايندهای قانونی و اجتماعی و رضايت
شغلی کارکنان میپردازد .دو منظر آخر از اين جهت دارای اهمیت است که در کارت امتیازی متوازن سه عامل اصلی فرايند داخلی و
رضايت کارکنان و يادگیری و رشد را يکپارچه ساخته است (پارمینتر .)2551 ،در تصوير  2میتوان شش ديدگاه از رويکرد کارت
امتیازی متوازن شش ضلعی را مشاهده کرد.

تصویر  .2شش دیدگاه از رویكرد کارت امتیازي متوازن ششوجهی (چِنگ ،2113 ،به نقل از قمی)7939 ،

 -7-2وجه مالی
به منظور شناخت نیازمندیها و عملکرد مالی سازمان مورد استفاده قرار میگیرد .اين معیارها به ما میگويند که اجرای
موفقیتآمیز اهدافی که در پنج منظر بعدی تعیین گرديدهاند ،در نهايت موجب چه نتايج و دستاوردهای مالی خواهند شد .تمام تالشی
که برای بهبود رضايتمندی مشتريان ،ارتقای کیفیت و کاهش زمان تحويل محصوالت و خدمات خود انجام میدهیم ،اگر به نتايج
مالی ملموس ختم نشوند ،هیچ ارزشی نخواهند داشت (پارمینتر.)2551 ،
155

دوماهنامه مطالعات کاربردي در علوم مدیریت و توسعه

 -2-2وجه مشتري
يک واحد تجاری تعیین کننده معیارهايی است که رضايت مشتريان را اندازهگیری میکند .يک مشتری راضی يک مشتری وفادار
است و به نوبهی خود درآمد بیشتری برای شرکت ايجاد میکند (عبدالرزاق.)2512 ،

 -9-2وجه فرایند داخلی
يک واحد تجاری تالش میکند تا در فرايند کسبوکار داخلی موفق عمل کند و سودآور باشد و به خوبی رقابت کند .کسبوکارها
معیارهای مختلفی برای اندازهگیری کارايی ،اثربخشی ،کیفیت و ساير عوامل مرتبط وابسته با استراتژیهای سودآوری ايجاد کردهاند.
کارايی و اثربخشی در فرايند کسبوکار ،منجر به تولید محصوالت با کیفیت ،هزينههای پايینتر تولید و تحويل سريعتر که به نوبهی
خود منجر به رضايت مشتريان و در نتیجه افزايش درآمد میشود (عبدالرزاق.)2512 ،

 -4-2وجه یادگیري و رشد
منظور از اين معیار ،آن دسته اقداماتی است که بايد در رشد ،يادگیری و آموزش کارکنان به کار گرفته شود تا از اين راه ،وضعیت
مطلوب از نظر افراد ذينفع و مشتريان تحقق پیدا کند (کاپالن و نورتون .)1331 ،معیار يادگیری و رشد ،بر توانمندی کارکنان ،کیفیت
سیستم اطالعاتی سازمان ،چیدمان ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف میپردازد (الوانی ،میرسپاسی و مجیبی.)1384 ،

 -5-2وجه فرایندهاي قانونی و اجتماعی
اين سؤال «مسئله» تأثیر محیط و جامعه را حفظ میکند که جنبهی ديگری از کارت امتیازی متوازن است :چه تأثیر مالی بر روی
شرکت دارد؟ مشتری از ما چه میخواهد؟ چه کاری را به خوبی انجام دهیم تا به اين ديدگاه دست پیدا کنیم؟ چگونه میتوانیم به
عنوان يک سازمان ياد بگیريم و رشد کنیم تا اين کار را به خوبی انجام دهیم ،چگونه تأثیر اجتماعی و تفکر محیطی سازمان ما برای
اين کار ارزش قائل است؟ اين سؤال مسئولیت اجتماعی شرکت را به استراتژی و چشمانداز تأثیر محیطی و اجتماعی در نقشه استراتژی
و کارت امتیازی متوازن که به شدت با استراتژی مرتبط است ،ربط میدهد (عبدالرزاق.)2512 ،

 -6-2وجه رضایت کارکنان
منظور از رضايت شغلی ،نوع نگرش کلی فرد درباره شغلش است .کسی که رضايت شغلی او باال باشد ،نسبت به شغل خود نگرشی
مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی نیست ،نگرش منفی نسبت به کار خود دارد .رضايت شغلی با تحقق مجموعهای از
عوامل حاصل خواهد شد ،اين عوامل در پنج دسته قرار میگیرند )1 :ماهیت و شرايط کار )2 ،حقوق و دستمزد )3 ،فرصتهای موجود
برای پیشرفت و ارتقای شغلی )4 ،نحوهی سرپرستی و  )5روابط با همکاران (مردانی ،بهزادی.)1332 ،
بسیاری از نويسندگان که از آن زمان تاکنون در اين زمینه مطلب نوشتهاند ،ابعاد کارت امتیازی متوازن را به عنوان عناصری
غیرقابل تغییر در ارزيابی متوازن تلقی کردهاند در حالی که امروز ثابت شده است که تعداد اين ابعاد میتواند با توجه به مضامین و
حوزههای مورد توجه سازمان در رابطه با تحقق استراتژی متفاوت باشد .بسیاری از سازمانها به فناوری نیروی انسانی ،مسائل محیطی
و ذینفعان ديگری مانند تأمینکنندگان مواد اولیه به حدی اهمیت قائلاند که تحقق استراتژی خود را از منظر اين عوامل نیز مورد
ارزيابی قرار میدهند (باقری.)1383 ،
 -1پژوهش خان محمدی ( )2515تحت عنوان امکانسنجی اجرای کارت امتیازی متوازن در شرکتهای مخابراتی استان در
سراسر کشور انجام شد و نتايج اين تحقیق نشان میدهد که نمايهسازی در تمامی چهار ديدگاه کارت امتیازی متوازن برای شرکتهای
مخابراتی استان وجود دارد.
 -2پژوهش الکسی و گوبین ( )2511مربوط به طراحی سیستمهای اندازهگیری عملکرد اداره گمرک روسیه بود .در اين پژوهش
پس از شناسايی موانع و محدوديتهای سیستم اندازهگیری فعلی ،يک سیستم اندازهگیری عملکرد متناسب با شرايط گمرک روسیه
طراحی شد .نتايج پژوهش نشان داد که بر اثر به کارگیری سیستم جديد کارايی و اثربخشی گمرک روسیه افزايشيافته بود.
 -3در پژوهش دادار ( )2553اقدام به طراحی  BSCبرای سازمانهای دولتی نمودند .به اعتقاد اين محقق هرچند  BSCدر ابتدا
با هدف تأمین نیازهای سازمانهای خصوصی طراحی شد ،اما از قابلیت الزم برای تأمین نیازهای سازمانهای بخش عمومی نیز
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برخوردار است .در اين پژوهش جنبههای پیشنهادی  BSCعبارت بودند از :وضعیت مالی ،رضايتمندی مشتريان ،کارايی و اثربخشی
عملیات داخلی ،نوآوری و يادگیری و رشد.
 -4ديويد آلن کريستین ( )2558پژوهشی با عنوان «تأثیر کارت امتیازی بر عملکرد سازمانها» انجام داد .در اين پژوهش 11
شرکت به روش پیمايشی مورد بررسی قرار گرفتند که از اين میان  32شرکت از کارتهای امتیازی متوازن استفاده میکردند و 23
شرکت خیر .وی رابطه معنیداری بین استفاده از کارت امتیازی متوازن و عملکرد مطلوب شرکتها مشاهده کرد.
 -5فیلیپس ( )2551پژوهشی تحت عنوان «کارت امتیازی متوازن و کنترل استراتژيک ،يک مطالعه موردی هتلی در لندن» انجام
داد و به اين نتیجه رسید که کارت امتیازی متوازن عملکرد هتلهای دولتی و غیردولتی را ارزيابی میکند و به اجرای استراتژی در
رسیدن به اهداف کمک مینمايد.
 -1چونگ ( )2555در پژوهشی تحت عنوان «معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی در کارت امتیازی متوازن ،چگونه بر رضايت شغلی
تأثیر میگذارد» که در انستیتوی تحقیقات اقتصادی و مالی در اندونزی انجام داد به اين نتیجه رسید که تأثیر بهبود مقدار سنجههای
غیرمالی و سنجه رضايت کارکنان بر بهبود عملکرد مالی سازمان تأيید شد.
 -1پژوهش کشاورزيان و والیپور ( )1331با عنوان «ارزيابی وفاداری مشتريان به بانک مهر اقتصاد با رويکرد کارت امتیازی
متوازن» بود .اين تحقیق رابطهی بین سطح وفاداری مشتريان شعب بانک مهر اقتصاد و سود و درآمد مشتريان از طريق تجزيه واريانس،
به منظور بررسی وجود استراتژی به عنوان هستهی کارت امتیازی متوازن مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت و در نهايت به اين واقعیت
دست يافتند که بین وفاداری و سطح درآمد مشتريان رابطهی معناداری وجود ندارد.
 -8مرادی و توسلی ( )1331در پژوهش خود تحت عنوان «امکانسنجی پیادهسازی سیستم کارت امتیازی متوازن در شرکتهای
تولیدی سیستان» نشان داد که پیادهسازی از منظر کارت امتیازی متوازن امکانپذير است و ارزيابان عملکرد در شرکتهای تولیدی
سیستان ،بیشترين اهمیت را به ترتیب به معیارهای مالی ،مشتری مداری ،فرايندهای داخلی و يادگیری و رشد میدهند.
 -3پژوهش فیضی و سلوکدار ( )1333با موضوع «ارزيابی عملکرد صنعت بانکداری با رويکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن،
تاپسیس فازی» بود .اين پژوهش ارزيابی عملکرد صنعت بانکداری را در شش منظر  BSCمورد مطالعه قرار داد که نتايج اين تحقیق
میتواند برای مديران ،کارشناسان و کلیهی ذينفعان بانکی ،در شناخت شاخصهای مؤثر ارزيابی عملکرد و در راستای تسهیل تصمیم
سازی آنها مؤثر و مفید باشد.
 -15الهیاری و رنجبر ( )1332پژوهشی تحت عنوان «ارزيابی شاخصهای عملکرد بانکهای دولتی بر اساس رويکرد کارت امتیازی
متوازن  BSCمطالعه موردی :بانکهای دولتی شهرستان المرد» انجام دادند .در اين پژوهش چهار ديدگاه مربوط به ارزيابی متوازن
تحت عناوين سازههای مالی ،مشتری ،فرايندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد در قالب يک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی
مورد بررسی قرار گرفت .نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل آماری پژوهش نشان داد ،شاخصهای عملکرد بانکهای دولتی المرد با توجه
به تکنیک کارت امتیازی متوازن مناسب بوده است.
 -11چراغی و محمود فر ( )1332در پژوهشی تحت عنوان تحلیلی بر امکانسنجی پیادهسازی استراتژیهای کارت امتیازی متوازن
( )BSCدر بزرگترين شرکت آبمعدنی خاورمیانه به اين نتیجه رسیدند که استراتژیهای کارت امتیازی متوازن در بزرگترين شرکت
آبمعدنی خاورمیانه قابل پیادهسازی است.
 -12ستوده و نکونام و کیهانی ( )1332در پژوهشی تحت عنوان بررسی امکانسنجی پیادهسازی کارت ارزيابی متوازن در
شرکتهای تولیدی و خدماتی استان هرمزگان به اين نتیجه رسیدند که پیادهسازی از منظر کارت ارزيابی متوازن امکانپذير است.
 -13خواجوی و سروری ( )1331پژوهشی تحت عنوان امکانسنجی اجرای ارزيابی متوازن :مطالعه موردی شرکتهای پتروشیمی
جنوب کشور انجام دادند و به اين نتیجه رسیدند شاخصسازی در هر چهار ديدگاه ارزيابی متوازن در شرکتهای پتروشیمی جنوب
کشور امکانپذير میباشد اما تاکنون پیشنیازها و تفکرات الزم جهت پیادهسازی اين تکنیک در شرکتهای پتروشیمی جنوب کشور
به خوبی ايجاد نشده است .با بررسیهای بیشتر مشخص گرديد که ديدگاه مشتری مهمترين عامل و ديدگاههای فرايندهای داخلی،
مالی و يادگیری و رشد به ترتیب در رتبههای بعد قرار گرفتهاند.
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 -9فرضیههاي پژوهش
 -7-9فرضیه اصلی
امکان سنجش عملکرد با کارت امتیازی متوازن در شرکت فارس پالستیک پويا امکانپذير است.

 -2-9فرضیههاي فرعی
 -1امکان سنجش عملکرد مالی شرکت فارس پالستیک پويا به وسیله شاخص تعیین شده ،امکانپذير است.
 -2امکان سنجش رضايت مشتری شرکت فارس پالستیک پويا به وسیله شاخص تعیین شده ،امکانپذير است.
 -3امکان سنجش فرايندهای داخلی شرکت فارس پالستیک پويا به وسیله شاخص تعیین شده ،امکانپذير است.
 -4امکان سنجش میزان يادگیری و رشد شرکت فارس پالستیک پويا به وسیله شاخص تعیین شده ،امکانپذير است.
 -5امکان سنجش رضايت کارکنان شرکت فارس پالستیک پويا به وسیله شاخص تعیین شده ،امکانپذير است.
 -1امکان سنجش فرايندهای قانونی و اجتماعی شرکت فارس پالستیک پويا به وسیله شاخص تعیین شده ،امکانپذير است.

 -4روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات ،تحقیقی توصیفی پیمايشی است .جامعهی آماری
اين پژوهش شامل کلیه پرسنل عملیاتی و اداری شرکت فارس پالستیک پويا میباشد که تعداد آنان  15نفر است .از بین کل مديران
و پرسنل با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه با جامعه آماری محدود تعداد  45نفر از آنها تعداد اعضای نمونه را تشکیل میدهند.
ابزار جمعآوری اطالعات اين پژوهش عالوه بر مطالعهی مقاالت و کتب ،پرسشنامه استاندارد محققان پیشین میباشد .پرسشنامه
فوق حاوی  85سؤال بود .سؤال  1تا  24مربوط به پیشنیازها و تفکرات مورد نیاز جهت اجرای ارزيابی متوازن است .سؤاالت  25تا
 31مربوط به اولین فرضیه اصلی تحقیق يعنی امکان شاخص سازی در منظر مالی است .سؤاالت  32تا  33مربوط به دومین فرضیه
تحقیق يعنی امکان شاخص سازی در منظر مشتری است .سؤاالت  45تا  55سومین فرضیه اصلی تحقیق يعنی امکان شاخص سازی
در منظر فرايندهای درونسازمانی را بررسی مینمايد  ...سؤاالت  51تا  15به بررسی چهارمین فرضیه اصلی تحقیق يعنی امکان
شاخص سازی در منظر يادگیری و رشد میپردازد .سؤاالت  11تا  15به بررسی پنجمین فرضیه اصلی تحقیق يعنی امکان شاخص
سازی در منظر رضايت شغلی کارکنان میپردازد .در نهايت سؤاالت  11تا  85به بررسی ششمین فرضیه اصلی تحقیق يعنی امکان
شاخص سازی در منظر محیط و جامعه میپردازد .به منظور تائید پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدار
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقدار  5,811میباشد که در اين روش اگر مقدار آلفا از ( )5,1بیشتر باشد ،از پايايی قابل قبولی
برخوردار هستیم .قلمرو زمانی اين تحقیق سال  1331و بعد از آن میباشد .قلمرو موضوعی ،بحث مديريت استراتژيک و امکانسنجی
ارزيابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن که يکی از مباحث کالن حوزهی استراتژيک است ،میباشد .همچنین از نرمافزار SPSS
نسخه  21به منظور تجزيه و تحلیل دادهها استفاده شده است.

 -5یافتههاي پژوهش
نگاره  1آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان را نشان میدهد .با توجه به نگاره شماره  81 ،1درصد نمونه مورد بررسی را مرد
و  13درصد را زن و  21درصد را افراد با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر و  15درصد لیسانس و  2درصد فوقديپلم و  11درصد
را افراد با مدرک تحصیلی ديپلم و زير ديپلم تشکیل میدهند .با توجه به سن ،بیشترين فراوانی مربوط به گروه سنی  21تا  35سال
و از لحاظ میزان تجربه بیشترين فراوانی مربوط به سابقه  11تا  15سال در بین نمونه مورد بررسی است.
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نگاره  :7آمار توصیفی مربوط به پاسخ دهندگان
شرح
جنسیت

میزان تحصیالت

سن

میزان تجربه

مرد
زن
مجموع
فوق لیسانس و باالتر
لیسانس
فوقديپلم
ديپلم و زير ديپلم
مجموع
کمتر از  21سال
35-21
35-35
45-35
45-45
بیشتر از  45سال
مجموع
کمتر از  5سال
 5تا 15
 11تا 15
بیشتر از  15سال
مجموع

درصد
81
13
155
21
15
2
11
155
13
21
11
25
11
11
155
21
13
42
11
155

تعداد
33
1
45
12
21
1
5
45
1
12
8
3
5
5
45
12
1
13
8
45

برای نرمال بودن دادههای پژوهش دو فرض در نظر گرفته شده است:
فرض صفر ( =)H0نوع توزيع رتبهبندی در نمونه يکسان است (دادهها نرمال هستند).
فرض متقابل ( =)H1نوع توزيع رتبهبندی در نمونه يکسان نیست (دادهها نرمال نیستند).
نتیجه اين آزمون برای پژوهش حاضر در نگاره شماره  2آمده است:
نگاره  :2نتایج آزمون نرمال بودن دادهها
متغیر

شاخص کولموگروف اسمیرنوف

پیشنیازها و تفکرات مورد نیاز جهت اجرای ارزيابی متوازن

5,452

sig
5,381

منظر مالی

5,338

5,381

منظر مشتری

5,145

5,133

منظر نوآوری و خالقیت

5,854

5,453

منظر فرايندهای داخلی

5,554

5,313

منظر رضايت کارکنان

5,355

5,321

منظر جامعه و محیط

1,541

5,228

طبق نگاره  2با توجه به اينکه سطح معناداری ( )sigبیشتر از  5/55است ،نتیجه میگیريم که دادههای پژوهش نرمال میباشند؛
بنابراين برای بررسی روايی سازه متغیرهای پرسشنامه میتوانیم از تحلیل عاملی استفاده کنیم.
فرضیه اصلی تحقیق از دو جنبه مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفت .بدين منظور ابتدا پرسشهای  1الی  85تحقیق به عنوان
امکانسنجی اجرای ارزيابی متوازن بررسی میگردد و پس از آن پرسشهای  1الی  24به عنوان پیشنیازهای فکری و اجرايی الزم
برای اجرای ارزيابی متوازن مورد مطالعه و آزمون قرار میگیرد.
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-7-5اجراي آزمون فرض بر اساس پرسشهاي  7الی  81تحقیق
همانگونه که مالحظه میشود در نگاره  ،3در  35مورد از  45مورد ( )%11بزرگتر از میانه واقع شدهاند .بنابراين انتظار میرود
که فرض صفر رد شود .با توجه به  P-VALUEکه مقدارش  5,532شده است .همانگونه که انتظار میرفت فرضیهی اصلی (سؤاالت
 1تا  )85تائید میشود.
نگاره  :9نتایج آزمون فرض سؤال 7-81
P-VALUE

 Pآزمون

12192

125

 Pمشاهدهشده

تعداد

طبقه

%29

71

کوچکتر يا مساوی از میانه

%11

95

بزرگتر از میانه

%711

45

کل

-2-5اجراي آزمون فرض براساس پرسشهاي  7الی  24تحقیق:
همانگونه که در نگاره  ،4مالحظه میشود ،در  25مورد از  45مورد ( )%11بزرگتر از میانه واقعشدهاند .بنابراين انتظار میرود
که فرض صفر پذيرفته شود .با توجه به  P-VALUEکه مقدارش  5,132شده است .همانگونه که انتظار میرفت فرضیهی (سؤاالت
 1تا  )24رد میشود .بنابراين با توجه به نتايج آزمون انجامگرفته در ارتباط با فرضیه میتوان نتیجهگیری کرد که با وجود اينکه امکان
پیادهسازی ارزيابی متوازن در شرکت فارس پالستیک پويا وجود دارد اما پیشنیازهای اجرای آن بهخوبی ايجاد نشدهاند.
نگاره  :4نتایج آزمون فرض سؤال 7-24
P-VALUE

 Pآزمون

12792

125

 Pمشاهدهشده

تعداد

طبقه

%44

21

کوچکتر يا مساوی از
میانه

%66

25

بزرگتر از میانه

%711

45

کل

آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول:
فرضیه فرعی اول به بررسی امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزيابی متوازن میپردازد.
در نگاره شماره  5نتايج مربوط به پرسشهای فرضیه فرعی اول (سؤاالت  25تا  )31مشخص گرديده است.

بنابراين با توجه به نتايج آزمون انجامگرفته در ارتباط با فرضیه فرعی اول میتوانیم اينگونه نتیجهگیری کنیم که :امکان
شاخصسازی مالی در شرکت فارس پالستیک وجود دارد.
نگاره  :5نتایج آزمون فرض سؤال 25-97
P-VALUE

 Pآزمون

12122

125

 Pمشاهدهشده

تعداد

طبقه

%21

3

کوچکتر يا مساوی از
میانه

%81

96

بزرگتر از میانه

%711

45

کل

آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم:
فرضیه فرعی دوم به بررسی امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزيابی متوازن میپردازد.
در نگاره  1نتايج مربوط به پرسشهای فرضیه فرعی دوم (سؤاالت  32تا  )33مشخص گرديده است.
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بنابراين با توجه به نتايج آزمون انجامگرفته در ارتباط با فرضیه فرعی دوم میتوانیم اينگونه نتیجهگیری کنیم که :امکان
شاخصسازی از منظر مشتری در شرکت فارس پالستیک وجود دارد.
نگاره  :6نتایج آزمون فرض سؤال 92-93
P-VALUE

 Pآزمون

12177

125

 Pمشاهدهشده

تعداد

طبقه

%22

71

کوچکتر يا مساوی از میانه

%18

95

بزرگتر از میانه

%711

45

کل

آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم:
فرضیه فرعی سوم به بررسی امکان شاخص سازی در منظر فرايندهای داخلی ارزيابی متوازن میپردازد.
در نگاره  1نتايج مربوط به پرسشهای فرضیه فرعی سوم (سؤاالت  45تا  )55مشخص گرديده است.

بنابراين با توجه به نتايج آزمون انجامگرفته در ارتباط با فرضیه فرعی سوم ،میتوانیم اينگونه نتیجهگیری کنیم که :امکان
شاخصسازی فرايندهای داخلی در شرکت فارس پالستیک وجود دارد.
نگاره  :1نتایج آزمون فرض سؤال 41-51
P-VALUE

 Pآزمون

12142

125

 Pمشاهدهشده

تعداد

طبقه

%78

8

کوچکتر يا مساوی از میانه

%82

91

بزرگتر از میانه

%711

45

کل

آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم:
فرضیه فرعی چهارم به بررسی امکان شاخص سازی در منظر يادگیری و رشد ارزيابی متوازن میپردازد.
در نگاره  8نتايج مربوط به پرسشهای فرضیه فرعی چهارم (سؤاالت  51تا  )15مشخص گرديده است.

بنابراين با توجه به نتايج آزمون انجامگرفته در ارتباط با فرضیه فرعی چهارم (سؤاالت  51تا  ،)15میتوانیم اينگونه نتیجهگیری
کنیم که :امکان شاخصسازی يادگیری و رشد در شرکت فارس پالستیک وجود دارد.
نگاره  :8نتایج آزمون فرض سؤال 61-57
P-VALUE

 Pآزمون

12172

125

 Pمشاهدهشده

تعداد

طبقه

%79

6

کوچکتر يا مساوی از میانه

%81

93

بزرگتر از میانه

%711

45

کل

آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم:
فرضیه فرعی پنجم به بررسی امکان شاخص سازی در منظر رضايت کارکنان ارزيابی متوازن میپردازد.
در نگاره  3نتايج مربوط به پرسشهای فرضیه فرعی پنجم (سؤاالت  11تا  )13مشخص گرديده است.

بنابراين با توجه به نتايج آزمون انجامگرفته در ارتباط با فرضیه فرعی پنجم ،میتوانیم اينگونه نتیجهگیری کنیم که :امکان
شاخصسازی برای رضايت کارکنان در شرکت فارس پالستیک وجود دارد.
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نگاره  :3نتایج آزمون فرض سؤال 63-67
P-VALUE

 Pآزمون

12125

125

 Pمشاهدهشده

تعداد

طبقه

%79

1

کوچکتر يا مساوی از میانه

%81

98

بزرگتر از میانه

%711

45

کل

آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم:
فرضیه فرعی ششم به بررسی امکان شاخص سازی در منظر محیط و جامعه ارزيابی متوازن میپردازد.
در نگاره  15نتايج مربوط به پرسشهای فرضیه فرعی اول (سؤاالت  15تا  )85مشخص گرديده است.

بنابراين با توجه به نتايج آزمون انجامگرفته در ارتباط با فرضیه فرعی ششم ،میتوانیم اينگونه نتیجهگیری کنیم که :امکان
شاخصسازی برای محیط و جامعه در شرکت فارس پالستیک وجود دارد.
نگاره  :71نتایج آزمون فرض سؤال 81-11
P-VALUE

 Pآزمون

12171

125

 Pمشاهدهشده

تعداد

طبقه

%78

8

کوچکتر يا مساوی از میانه

%82

91

بزرگتر از میانه

%711

45

کل

-9-5بحث در مورد یافتههاي حاصل از فرضیه پژوهش
همانطور که اشاره شد کاپالن و نورتون نخستین بار در سال  1332روش ارزيابی متوازن را معرفی کردند و از آن به بعد و به
مرور کارت امتیازی تکامل و توسعه پیدا کرد ،اين رويکرد که اخیراً کاربرد گستردهتری در کنار ساير رويکردهای ارزيابی عملکرد يافته
است در حوزههای مختلفی ازجمله:
آموزش (دبورا بیر2553 ،؛ مهسان2511 ،؛ مهرگان1388 ،؛ شقويی1383 ،؛ کردلو 1383 ،و )...
صنعت (والدرما و همکاران2553 ،؛ وونگ و همکاران2558 ،؛ ابراهیمی سرو علیا 1384 ،و)...
ورزش (وينادا و کوالیزا2553 ،؛ مادال و همکاران2555 ،؛ امیرنژاد و همکاران1381 ،؛ سلیمانی 1388،و )...
خدمات (مک فايل و همکاران2558 ،؛ کشتکار1335 ،؛ سمیع زاده و همکاران 1385 ،و.)...
سازمانها و شرکتها (بالند2512 ،؛ هیروشی و کوريساکی2553 ،؛ پارولین و روبرت2551،؛ والری و بلکمون2558 ،؛ سپهريان،
1383؛ مظفری1383 ،؛ باقری 1383 ،و )...به کار رفته است که در بررسی کلی فرضیهها به صورت زير میباشد.
با مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق و نیز يافتههای تحقیق حاضر میتوان اينگونه نتیجه گرفت که مدل کارت امتیازی متوازن
راه خود را برای توسعه و ارتقاء عملکرد سازمانی در میان مدلهای مختلف ديگر باز نموده و با سرعت چشمگیری در حال حرکت
است ،لذا ضروری است که مديران و متصديان سازمانها به لزوم به کارگیری اين مدل به عنوان يکی از جامعترين مدلهای ارزيابی
عملکرد سازمانی توجه نمايند چرا که مدلی جامعنگر ،منعطف ،سودآور و مؤثر و سازنده میباشد (هاشمیان .)1331 ،اين نتیجه در
يافتههای تحقیقات دادار ( ،)2553الکسی و گوبین ( ،)2558چونگ ( ،)2555کشاورزيان و والیپور ( ،)1331فیضی و سلوکدار
( ،)1333الهیاری و رنجبر ( )1332و ...به خوبی نمايان بوده و نشان میدهد که روش ارزيابی متوازن به عنوان يک ابزار ارزشمند در
دست مديران ضمن برطرف ساختن بخشی از نقايص موجود در روشهای سنتی اين امکان را برای آنها فراهم میسازد که به عنوان
راهکاری برای پیادهسازی ،تحلیل و نظارت ،برنامهريزی استراتژيک و موفقیت و کارايی سازمانی ،بهرهمند گردند و مزايای آن را میتوان
اينگونه برشمرد که چشمانداز را تبیین میکند ،اتفاقنظر به وجود میآورد ،سازمان را در جهت استراتژی همسو میسازد ،برنامهريزی
استراتژيک را يکپارچه میکند ،موجب تخصیص بهینه منابع میشود و باعث بهبود اثربخشی مديريت میگردد.
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با توجه به فرضیات اين پژوهش و نتايج به دست آمده با نتايج مرادی و توسلی ( ،)1331چراغی و محمودفر ( ،)1332ستوده و
نکونام و کیهانی ( ،)1332خواجوی و سروری ( ،)1331خانمحمدی ( ،)2515کريستین ( ،)2558فیلیپس ( )2551و  ...يکسان
میباشد.

نتیجهگیري و بحث
همانگونه که قبالً نیز بیان شد ،تحقیق پیش روی دارای يک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است که هر هفت فرضیه مورد
آزمون قرار گرفتند .تعداد  45پرسشنامه بین مديران و سرپرستان شرکت پخش و جمعآوری گرديد .سپس آزمونهای آماری مناسب
با نوع نمونه روی آنها انجام گرديد .فرضیهها در قالب آزمون نا پارامتری میانه آزمون گرديدند.
میانه پاسخها بیشتر از  3میباشد ،يعنی تمايل پاسخدهندگان به گزينههای زياد و خیلی زياد بیشتر است .اين موضوع در آزمون
پژوهش مورد تائید قرار میگیرد .درنهايت با توجه به آزمون میانه کلیه فرضیههای تحقیق تائید میگردد يعنی:
-1امکان شاخصسازی از منظر مالی در شرکت فارس پالستیک پويا وجود دارد.
-2امکان شاخصسازی از منظر مشتری در شرکت فارس پالستیک پويا وجود دارد.
-3امکان شاخصسازی از منظر فرايندهای داخلی در شرکت فارس پالستیک پويا وجود دارد.
 -4امکان شاخصسازی از منظر يادگیری و رشد در شرکت فارس پالستیک پويا وجود دارد.
-5امکان شاخصسازی از منظر رضايت کارکنان در شرکت فارس پالستیک پويا وجود دارد.
 -1امکان شاخصسازی از منظر جامعه و محیط در شرکت فارس پالستیک پويا وجود دارد.
-1امکان پیادهسازی ارزيابی متوازن در شرکت فارس پالستیک پويا وجود دارد.
اصل مهم در اجرای ارزيابی متوازن اين است که معیارهای ارزيابی عملکرد ،مرتبط با استراتژی باشد .با توجه به نتايج به دست
آمده میتوان نتیجهگیری کرد که در شرکت فارس پالستیک پويا به اهمیت معیارهای غیرمالی در ارزيابی عملکرد پی برده شده ولی
از ارزيابی متوازن استفاده نمیکنند.
به نظر میرسد مهمترين داليل استفاده نکردن از تکنیک ارزيابی متوازن برای ارزيابی عملکرد در شرکت فارس پالستیک پويا به
شرح زير باشد:
 هزينه نسبتاً باالی اجرای اين تکنیک.
 اکثر مديران نسبت به ارزيابی عملکردشان توسط ديگران عکسالعمل مطلوبی نشان نمیدهند.
 مشتريان بهطور کامل از شرکت مطالبه گری نمیکنند بنابراين مسئولین شرکت خود را ملزم به رفتن به سوی ارزيابی متوازن
نمیدانند.
 بین شرکت و رقبايش چالش جذب و نگهداشت مشتری ،به دلیل نبود سیستم رتبهبندی تولیدکنندگان در اين صنعت ،وجود
ندارد.
در اين پژوهش به منافع عمده بهکارگیری ارزيابی متوازن اشاره گرديد ،با توجه به مبانی نظری تحقیق و نتیجهای که در مورد
شرکت فارس پالستیک حاصل شد ،پیشنهادهای زير مطرح میگردد:
 -1به مديران شرکت فارس پالستیک توصیه میگردد:
با توجه به مزايای بالقوه ارزيابی متوازن ،از اين سیستم استفاده نمايند و با توجه به وجود مناظر و پیشنیازهای الزم ،شاخصسازی
مناسب را در جهت دستیابی به اهداف و استراتژیهای خود بر اساس نقشه استراتژيک شرکت خود انجام دهند.
 -2به ساير استفادهکنندگان احتمالی توصیه میشود:
با توجه به هزينهبر بودن پیادهسازی اين سیستم ،توجه زيادی را در مرحله تدوين استراتژی و تهیه نقشه آن معطوف دارند.
امکانسنجی الزم قبل از اجرای ارزيابی متوازن در هر يک از صنايع ديگر انجام گیرد.
 -3به محققین برای تحقیقات آتی توصیه میشود:
ارزيابی متوازن را در يک شرکت پیادهسازی کنند و نتايج آن را با قبل از اجرای اين تکنیک مقايسه کنند.
با توجه به وجود نرمافزارهای ارزيابی متوازن در خارج از کشور ،سعی بر تولید اينگونه نرمافزارها ،متناسب با محیط و شرايط
گزارشدهی در ايران تهیه کنند.
در تحقیقات جداگانه شاخصسازی هر يک از منظرهای ارزيابی متوازن و تدوين نقشه استراتژی در ساير سازمانها انجام دهند.
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ابراهیمی سرو علیا محمدحسن ،شباهنگ رضا ،)1384( ،طراحی و اجرای  BSCبه عنوان سیستم جامع ارزيابی عملکرد ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،دوره هفدهم ،شماره چهارم ،صفحه .1-11
آذر عادل ،مؤمنی منصور ،)1335( ،آمار و کاربرد آن در مديريت (تحلیل آماری) ،جلد دوم ،چاپ بیستم ،تهران ،انتشارات سمت،
.1335
الوانی سید مهدی ،میر سپاسی ناصر ،مجیبی تورج ،)1384( ،توسعه مدل امتیازات متوازن ( )BSCدر بخش دولتی ،فصلنامه
علمی تخصصی مديريت ،سال دوم ،شماره پنجم.1384 ،
باقری ،زهرا ،) 1383( ،ارزيابی عملکرد شرکت آب و فاضالب شهر تهران با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ،پاياننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايی.
حائری میبدی مه سیما ،)1334( ،ارزيابی عملکرد بانک دی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ،فصلنامه علمی پژوهشی
دانش حسابداری و حسابرسی مديريت ،سال چهارم ،شماره پانزدهم ،صفحه .133-142
حجازی رضوان ،قشقايی فاطمه ،)1335( ،بررسی اثربخشی عملکرد دانشگاه الزهرا (س) با تکنیک ارزيابی متوازن ،فصلنامه
علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مديريت ،سال پنجم ،شماره بیستم ،صفحه .11-15
حکمت شعار حسن ،عرب زاده قاسم ،)1383( ،به کارگیری کارت امتیازی متوازن و بسته نرمافزاری  QPRبه منظور ارزيابی
عملکرد و پیادهسازی سیستم داشبورد مديريت ،فصلنامه ديدگاه ،شماره پايیز  ،1383صفحه .12-41
حمیدی ناصر ،تقوی علیداش حسین ،جباری فهیمه ،)1332( ،ارزيابی شرکتهای فوالدسازی با استفاده از الگوی سازمان
استراتژی محور ،فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال ششم ،شماره نوزده و بیستم.
خواجوی ،شکراله و سروری ،يوسف ،)1331( ،امکانسنجی اجرای ارزيابی متوازن مطالعه موردی :شرکتهای پتروشیمی جنوب
کشور ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مديريت ،سال پنجم ،شماره دوازدهم.
درويش ،مريم ،تقی ،محمد و تاجالدين ،محمد ،)1388( ،ارکان ارزيابی عملکرد منابع انسانی ،ماهنامه تدبیر ،شماره دويست و
سه ،صفحه .41-41
دهقانی ،اسحاق ،شاهورديانی ،شادی ،انصاری ،کامبیز ،)1333( ،رتبهبندی و ارزيابی عملکرد شعب بانک شهر با رويکرد کارت
امتیازی متوازن با استفاده از مدل تاپسیس ،مجله مهندسی مالی و مديريت اوراق بهادار ،شماره بیستم.
ديويد ،فردآر ،)1331( ،مديريت استراتژيک ،ترجمه اعرابی ،سید محمد و تقیزاده مطلق ،محمد ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات
دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رحیمی ،غفور ،)1385( ،ارزيابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان ،ماهنامه تدبیر ،سال هفدهم ،شماره يکصد و هفتاد و سوم.
رضايی قهرمان ،محمدرضا و آقا سید حسینی ،سید رضا ،)1335( ،دوازده گام تا تدوين و پیادهسازی کارت امتیازی متوازن و
تعیین شاخصهای عملکردی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات برگا.
عباسپور قمی ،بشیر ،)1333( ،بررسی میزان دستیابی به شاخصهای عملکردی بانک بر اساس کارت امتیازی متوازن جديد
شش وجهی (مطالعه موردی شعب ممتاز شمال تهران بانک ملی ايران) ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکزی.
فیضی ،عمار ،سلوکدار ،علیرضا ،)1333( ،ارزيابی عملکرد صنعت بانکداری با رويکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن-تاپسیس
فازی ( ،)FTOPSIS-BSCمجله مهندسی مالی و مديريت اوراق بهادار ،شماره بیستم.
کاتلر ،فلیپ ،)1331( ،مديريت بازاريابی ،ترجمه فروزنده ،بهمن و پرچ ،مهرداد ،چاپ اول ،اصفهان ،انتشارات آموخته.
کاپالن ،رابرت و نورتون ،ديويد ،)1334( ،نقشه استراتژی تبديل دارايیهای مشهود به پیامدهای نامشهود ،ترجمه اکبری،
حسین ،سطالنی ،مسعود و ملکی ،امیر ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات آريانا قلم
کاپالن ،رابرت و نورتون ،ديويد ،)1335( ،سازمان استراتژی محور (چگونه شرکتها و سازمانهای معروف جهان توانستهاند به
کمک روش ارزيابی متوازن استراتژی خود را پیاده کرده ،ترجمه بختیاری ،پرويز ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات سازمان مديريت
صنعتی.
کريمی ،محبوبه ،)1383( ،طراحی مدل ارزيابی عملکرد کارت امتیازی متوازن با رويکرد پويايی سیستم ،پاياننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.
کريمیزاده ،فريد و حسینیان ،شهامت ،)1335( ،تعیین سنجههای ارزيابی عملکرد پلیس راهور به روش کارت امتیازی متوازن،
مورد مطالعه :پلیس راهور استان کهگیلويه و بوير احمد ،فصلنامه مطالعات پژوهشی ،سال پنجم ،شماره هفدهم.
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 دو، کارکنان در صنعت قالب سازیHSE  بررسی رابطه بین رضايت شغلی و عملکرد،)1332( ، شادی و همکاران،مردانی
. شماره ششم، دوه دهم،ماهنامه سالمت کار ايرانیان
 پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی، مشتری مداری در صنعت بیمه،)1333( ، نادر و همکاران،مظلومی
. شماره بیست و چهارم، گزارش موردی،ايران
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