دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)16 :جلد اول ،تیرماه 1398

فهرست مقاالت

عنـوان مقـاله

صفحه

بررسی وضعیت اجرای راهبرد مدیریت دانش در کنترل بحرانهای
اجتماعی
سیدمهدی میرفاطمی

1

تشخیص فرصت کارآفرینی ،زمینهساز اشتغال پایدار
محمد خدامرادپور ،مریم زنگنه ،فاطمه رمضانی

13

مدلسازی هزینههای ایمنی -صنعتی
حسین فیروزی ،محمدرضا صمدیان

23

رابطه بین خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی در مدیران مدارس دوره ابتدایی
شرق استان مازندران
امکلثوم جعفری ،معصومه مهردادی
بررسی موانع تدوین و اجرای برنامهریزی استراتژیک در سازمانها
سمیه رضایی

33

41

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی،)16 :جلد اول ،تیرماه 1398

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)16 :جلد اول ،تیرماه 1398
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اجتماعی
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تاریخ دریافت98/04/16 :
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کد مقاله17574 :

چکـیده

یکی از عوامل عدم توفیق مدیریت و کنترل راهبردی در خصوص بحرانهای اجتماعی ،ضعف در تعیین دانش مورد نیاز و
به تبع آن اتخاذ رویکرد مدیریت دانش و همچنین تعیین و ایجاد نظام دانشی و اطالعاتی مناسب با آن در سطح راهبردی
است .پژوهش حاضر با تعیین هدف میزان اثرگذاری رویکردهای متفاوت مدیریت دانش بر عوامل کنترل بحرانهای
اجتماعی و به جهت تقویت کنترل این بحران به رشته تحریر درآمده است .مدیریت دانش موجب باالرفتن قابلیتهای
پویایی در زمان وقوع بحرانهای اجتماعی ،فرآیند درک محیط ،شناسایی این بحرانها و تسریع در تعیین آنها و نیز
تغییرات احتمالی در مفروضات اولیه می گردد .این پژوهش در پاسخ به این سوال اصلی که کنترل بحران های اجتماعی
با مدیریت دانش چگونه است؟ روشی هدفمند را برمی گزیند .البته باید دانست که سازمانهای ذیربط دراین خصوص
نمیتوانند به طور صحیح دانش را مدیریت کنند چرا که دانـش افـراد بـه صـورت درونی و تلویحی است اما می توانند
محیط عملیاتی را بـه منظـور توسـعه و اشـتراک اطالعـات ،مدیریت کنند .آنها باید تالش کنند تا جای ممکن ،از فنون و
طرحهای موجود مدیریت دانش به عنوان اهرمهایی برای راه اندازی مدیریت دانش خود استفاده کنند .از این رو در این
مقاله مدیریت دانش و اصول آن به همراه شرحی از انواع مدلها ارائه شده و در نهایت الگوی پیشنهادی عنوان و بررسی
می شود

واژگـان کلـیدی :مدیریت دانش ،مدیریت بحران ،بحرانهای اجتماعی ،راهبرد ،اطالعات

 -1کارشناس ارشد مدیریت اطالعات

1

 -1مقدمه
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با شروع عصر فراصنعتی و یا به عبارتی عصر انقالب اطالعات و ارتباطات؛ تعداد زیادی از سازمان ها و شرکت های مختلف
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی به یکباره دچار همان سرنوشتی شدند که یك کشتی به هنگام توفان دچار آن می شود .عصر جدید به
دوران آرامش سازمانی پایان داده و با شوکها و تهدیدهای غافلگیرانه ای که به ارمغان آورده؛ آنها را از دوران کالسیك و سنتی
خارج نموده و وارد دوران پر مخاطره ای نمود که اصطالحاً به دوران استراتژیك مشهور است .در واقع یکی از چالش های مهم
عصر اطالعات و ارتباطات ،آهنگ پرشتاب تغییر است که همانند یك فانوس خیال و یا شهر فرنگ ،دیوانه وار می چرخد و هر
لحظه تصویر آن عوض می شود .پدیده تغییر می تواند هر چیزی را از خود متأثر کرده ،ارزش های جامعه را دگرگون نماید و ما را
وادار نماید تا نقش های تازه ای را به عهده بگیریم .تغییر ،رویدادی است که خیلی ها مقهور آن می شوند و چنانچه جامعه میان
آهنگ تغییرات ،ظرفیت و توان خود برای انطباق با آن تعادل برقرار نکند دچار بحران ها و معضالت بسیار پیچیده ای خواهد شد.
بایستی بپذیریم که همیشه درصدی از بحران ها اجتناب ناپذیر هستند و در واقع بخش جدائی ناپذیر و طبیعی حیات سیستم ها
می باشند؛ لیکن بخش عظیمی از تهدیدها ،بحران ها و التهاب ها تحمیلی هستند و بایستی تحقیقات ،درایت و مدیریت صحیح آن
ها را قبل از وقوع ،پیش بینی و پیشگیری نمود و در واقع از آنها اجتناب نمود .بنابراین بایستی در رابطه با آینده مواضع جدیدی
اتخاذ کرده ،چشم انداز صحیح و دقیقی از آن مجسم و پیش بینی نمود تا مدیران جامعه به یکباره غافلگیر نشده و در گرداب
تغییرات غرق نشوند( .محمودی)59 :1382 ،
عصری که ما در آن زندگی می کنیم عصر ارتباطات و اطالعات نام دارد؛ درچنین روزگاری دانستن ،مزیتی بسیار بزرگ و
ندانستن ،ضعفی جبران ناپذیر خواهد بود مدیریت دانش و دسترسی به موقع و موثق به رویدادها و وقایع کشور با پشتیبانی فناوری
های نوین ،از الزامات فرآیند مدیریت بحران بوده و با ایجاد اشراف اطالعاتی که زایده مدیریت دانش است ،نقش قابل مالحظه ای
در شناخت تهدیدها  ،تحلیل مسائل ،شناسایی الگو ها  ،تصمیم سازی و اتخاذ تدابیر مؤثر توسط مراجع برنامه ریز و تصمیم گیرنده
دارد .در نقطه مقابل موضوع غافلگیری نیز از جمله مباحثی است که عموماً در ماهیت شناسی بحران در سلسله مباحث مدیریت
بحران های اجتماعی مطرح می گردد .پیاده سازی مدیریت در بعد بحرانهای اجتماعی دارای موانع و مشکالتی است که در صورت
عبور از این موانع نظام کنترلی افزایش یافته و به نوبه خود می توان تاحدودی بر بحران های اجتماعی فائق آمد .اکنون سواالتی
که به ذهن خطور می کند این است که موانع و مشکالت پیش روی راهبرد مدیریت دانش در مدیریت بحران های اجتماعی
چیست؟ و پیاده سازی این راهبرد چگونه می باشد؟ و استقرار مدیریت دانش به جهت پیشگیری در غافلگیری و کنترل بحران های
اجتماعی چیست؟
این نوشتار برآن است تا با تاکید بر مدیریت دانش؛ وضعیت کنترلی بحران اجتماعی و عوامل تولیدی آن را (اعم از تهدید،
تصمیم گیری و آگاهی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از الگوهای حاصله از مدیریت دانش بر این موارد مانور
دهد و راهکارهای اجرایی و سازکارهای متناسب با موضوع را ارائه دهد .و از آنجایی که بحران های اکتسابی از جنس بحران های
اجتماعی با عصر مدرن در حال تغییر است ضرورت امنیت ملی ایجاب می کند تا بحران ها بصورت موردی و بادقت واکاوی گردد
تا عالوه بر پیشگیری؛ عواقب سوء ناشی از آنها به منصه ظهور نرسد .در خصوص مدیریت دانش و نیز مدیریت بحران تحقیقات و
پژوهش های زیادی انجام شده؛ اما در خصوص راهبرد مدیریت دانش ،اجراء و پیاده سازی آن در بحران های اجتماعی نوشتار
خاصی وجود ندارد و مقاله حاضر عالوه بر پژوهشی بودن از جنبه کاربردی و اجرایی نیز برخوردار است که براساس رویکرد علمی و
روشمند و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل موارد مشاهده ای سعی در پیاده سازی راهبرد مدیریت دانش در بحران های
اجتماعی می نماید .الزم به ذکر است که این نوشتار روشی هدفمند با رویکرد توصیفی تحلیلی را بر میگزیند و براساس یك نمودار
علمی و تجربیات دانشی در راستای استقرار مدیریت دانش در بحران های اجتماعی تالش می نماید.

 -2مفاهیم اولیه و مبانی نظری
-1-2دانش
ابتدا برای تعریف دانش باید داده را تعریف نمود .داده ها منبع حیاتی به شمار می روند که با بهره برداری صحیح از آنها می
توان داده ها را به اطالعات بامعنی تبدیل نمود .اطالعات ،داده های پردازش شده یا داده های بامعنی می باشند .تبدیل داده ها به
اطالعات توسط یك پردازنده اطالعات انجام می شود پردازنده اطالعات یکی از عناصر کلیدی سیستم ادراکی است و این پردازنده
می تواند شامل عناصر رایانه ای و غیر رایانه ای یا ترکیبی از آن دو باشد ()Mcleod. 1988: 15-16
داده ها نقاط بی معنی در فضا و زمان هستند که هیچگونه اشاره ای به فضا و زمان ندارند .داده ها شبیه رویداد ،حرف یا کلمه
ای خارج از زمینه (بدون رابطه ) می باشند بدین ترتیب اطالعات می توانند به دانش و در نتیجه حکمت تبدیل شود .دانش
2

مجموعه ای از شناخت ها و مهارت های الزم برای حل مسئله است؛ لذا اگر اطالعاتی که در دست است بتواند مشکلی را حل کند
می توان گفت دانش وجود دارد ضمن اینکه دانش باید امکان تبدیل به دستورالعمل اجرائی و عملی شدن را نیز داشته باشد.

 -2-2مديريت دانش
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مدیریت دانش ،ناظر بر مجموعه ای از فرآیندها است که طی آن جریان دانایی در یك جامعه به صورت مستمر و فزاینده
هدایت می شود
تعاریف مختلفی برای واژه و اصطالح مدیریت دانش بیان شده است که برخی ازآنها عبارتند از:
 -1بخشی از مجموعه سلسله مراتب ،متشکل از داده ،اطالعات ،دانش و معرفت می باشد؛
 -2موقعیتی است که به اطالعات داخل سازمان ارزش می بخشد؛
 -3مسیری است که در آن دانش ،خلق و کسب شده و برای نیل به اهداف استفاده می شود؛
 -4روند آگاهانه ایجاد ،اعتبار بخشی ،ارائه ،توزیع دانش و کاربرد آن است؛
 -5فرآیند نظام مند نمودن ،انتخاب ،سازماندهی و ارائه دادن اطالعات و دانش به گونه ای است که درک فرد را در زمینه
خاص و مورد نظر بهبود بخشد؛
 -6به سازمان کمك می کند تا از م جموعه تجربیات حاصله ،درک مدون و شفافی به دست آورده و انعطاف پذیری را افزایش
می دهد؛
 -7مجموعه ای از اعمال منظم و نظام مند است که برای به دست آوردن با ارزش ترین نتیجه از دانش در دسترس انجام می
شود
به کارگیری تعاریف فوق در یك سازمان ،مستلزم داشتن راهبرد مدیریت دانش است که بر مبنای آن خلق دانش ،بقای دانش،
انتقال دانش و بهره گیری از دانش در سازمان به طور مشخص تعریف و روابط حوزه های عملکردی هریك نیز تعیین می گردد.

شکل  :1چرخه مدیریت دانش (عطوفی نجف آبادی و بنی هاشمی)58 :1392،

با فرآیند چرخه دانش ؛ کسب ،خلق ،کدگذاری ،ذخیره سازی ،نگهداری ،بازیافت ،نشر و تسهیم ،بهره گیری و ارتقای دانش در
مباحث مربوط به مدیریت بحران ها سرکار دارد .تولید و خلق دانش موجب ارزش آفرینی دستاوردها و بهتر عمل کردن در مواقع
بحرانی بخصوص بحران های اجتماعی خواهد شد.
استفاده از مدیریت دانش در تصمیم گیری بحرانهای اجتماعی؛ کارآمدی ورود دانش در فرایندها ،سازکارها و فناوری پیشبرد
امور همراه با مستندسازی و کدگذاری تجربیات ،طبقه بندی اسناد و مدارک ارزشی نرم افزارها و پایگاه های داده های دانشی در
این خصوص را شکل می دهد (حمیدی زاده و همکاران)150 :1397،

-3-2بحران
بحران ،اصطالحی است که از علم پزشکی وارد علوم اجتماعی و اقتصادی شده است در پزشکی ،بحران وضعیتی است که
ارگانیزم بدن دچار بی تعادلی می شود و سالمت انسان در معرض خطر قرار می گیرد برخی عقیده دارند که این تعریف در زمینه
اجتماعی نیز مصداق دارد و زمانی که جامعه از حالت تعادل و نظم عادی خارج و دچار آشفتگی می شود ،وضعیت بحرانی حاکم می
گردد (اسدی)9 :1370،

3

بحران ،رویدادی است که به طور طبیعی یا به وسیله بشر ،به طور ناگهانی یا به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و
مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل می کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری اساسی و فوق العاده می باشد.
(ناطق الهی)9 :1378 ،
بحران به معنای عام ،عبارت است از وضعیت ناپایدار؛ گرچه در اقتصاد به پایین ترین نقطه سطح فعالیت های اقتصاد ،بحران
می گویند اما آن نیز بیشترین ناپایداری را در خود دارد( پاشایی )158 :1369 ،و وضعیتی است که در آن نظم سیستم اصلی یا
قسمت هایی از آن را که ما سیستم فرعی می نامیم ،مخل نموده و پایداری آن را به هم زده باشد(کاظمی)17 :1366 ،
به طور کلی بحران ،یك واژه فراگیر برای توصیف هرگونه آشفتگی و بی نظمی در عرصه اجتماعی است و هرگاه پدیده ای به
طور منظم ،معمولی و آن طور که از قبل پیش بینی می شود جریان نیابد ،حالتی نابسامان پدید می آید (بیرو آلن)73 :1370،

-4-2مديريت بحران
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برابر تعریف ارائه شده در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سال  1387مدیریت بحران عبارت است از فرآیند
برنامه ریزی ،عملکرد و اقدامات اجرایی که توسط دستگاه های دولتی ،غیر دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح
مخاطرات مدیریت خطرپذیری و مدیریت مقابله و بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب دیده مدیریت بحران صورت می پذیرد
در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطالعاتی در دسترس ،تالش می شود به صورت
یکپارچه ،جامع و هماهنگ با استفاده از ابزار های موجود ،از بحران ها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی الزم برای
کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع با آنها پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد (قانون تشکیل سازمان مدیریت
بحران)1387 ،
مدیریت بحران در واقع عبارت است از بکارگیری راهبردهایی جهت ایجاد آمادگی و فراهم نمودن زمینه و تدارکات الزم
سازمانی برای رویارویی با بحران و به حداقل رساندن آثار تخریبی آن است (صالحیان)7: 1383 ،
مدیریت بحران در واقع به مجموعه ای از مهارت ها و یا فرآیند تحقیقی گفته می شود که در هنگام وقوع مخاطرات
غیرمتعارف و یا وضعیت مشکل به کار گرفته می شوند ( )longman,2003: 322به عبارت دیگر مدیریت بحران به مجموعه
طرح ها و روش های پیشرفته و خاصی گفته می شود که جهت پیشگیری و مهار بحران مورد استفاده قرار می گیرد
()nudell,1988: 5
برخالف مدیریت کالسیك که عموماً از روش های متداول و ساختار یافته ای استفاده می کند ،مدیریت بحران عمدتاً مبتنی بر
شیوه ها و رویکرد های اقتضایی ،ابتکاری و هوشمندانه است (محمودی )62 :1382 ،و بسیاری بر این باور هستند که عکس العمل
های بعدی و دراز مدت در مقابل بحران است که مفهوم مدیریت بحران را تحقق می بخشد (امیری )34 :1387،در مجموع،
مدیریت بحران فعالیتی است یکباره و منحصر به زمان وقوع بحران نیست بلکه این شکل از مدیریت به عنوان یك فرآیند مشخص
و تعریف شده در قبل ،حین و بعد از بحران جریان دارد(همان )37 :در یك تقسیم بندی دیگر فرآیند مدیریت بحران را از لحاظ
زمانی و عملیاتی به چهار مرحله تقسیم می کنند که عبارت است از :پیش از بحران ،آغاز بحران ،حین بحران و پس از بحران
(احمدوند)116 :1391 ،

-3ويژگی ها و ابعاد بحران
بحران ها داری سه ویژگی یا بعد قابل اندازه گیری به شرح ذیل می باشند
 -1تهدید
 -2زمان تصمیم گیری
 -3آگاهی
بر این اساس می توان بحران ها را به چند دسته تقسیم کرد:
 -1بحران درجه یك :عبارت است از هر رویداد پیش بینی نشده و غیر منتظره ای که یك واحد به تنهایی و با امکانات معمول
خود قادر به مقابله با آن باشد
 -2بحران درجه دو :هرگونه رویداد غیرمنتظره ای که برای مقابله با آن دو یا بیش از دو نهاد با قابلیتی بیش از حد معمول
الزم باشد
 -3بحران درجه سه :هرگونه رویداد غیر منتظره ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به تجهیز کلیه
امکانات و نهاد های مسئول در سطح شهر و هماهنگ کردن و همکاری این نهاد ها و نهاد های دیگر خارج از این حوزه باشد
(ابهری) 6-5 :1388 ،
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-1-3تهديد
تهدید از نظر لغوی به معنی ترسانیدن ،بیم دادن یا بیم کردن است و در سطح ملی عبارت است از هرگونه نیت ،قصد شرایط،
حادثه ،قابلیت و اقدامی که منافع و اهداف ملی و از جمله ثبات سیاسی یا هر یك از ابعاد امنیت ملی کشور را به خطر اندازد (محمد
نژاد)211 :1381،
تهدید به پدیده یا خطری اطالق می شود که استعداد بالقوه ایجا د اختالل یا آسیب به افراد ،تجهیزات و محیط را دارا باشد و یا
قابلیت ها ،نیات و گاه اقدام دشمنان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دستیابی موفقیت آمیز خودی به عالیق و مقاصد امنیت ملی به
نحوی که ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور به خطر افتد( .محمد نژاد)95 : 1381 ،
در مجموع تهدید مفهومی انتزاعی است که درهم تنیدگی عمیقی با مفهوم امنیت ملی دارد .بحث از امنیت و امنیت ملی همراه
با موضوع تهدید است و همچنین نمی توان از تهدید صحبت به میان آورد و امنیت ملی و تأثیر آن را نادیده گرفت .به دلیل انتزاعی
بودن مفهوم تهدید ،تعریف تصمیم گیرندگان و مردم هر کشور از امنیت ملی تأثیر بر درک آنها از تهدید دارد (گروه مطالعاتی
دانشکده امنیت ملی)15 : 1388 ،

ازنظر مؤلفان ،کوتاهی زمان به ویژه در آغاز بحران ها ،قابل تشخیص و اندازه گیری فشار نیست و از بحرانی به بحران دیگر
فرق دارد به همین دلیل ،شاید فشار زمانی باشد
فشار زمانی همچون ویژگی های قبلی ،امری ذهنی و ادراکی و در درجه اول ،حاصل تجزیه و تحلیل و تعاطی بین دو عامل در
ذهن تصمیم گیرنده است:
 -1زمان الزم برای واکنش  -2زمان موجود برای تصمیم گیری
مهمترین نکته این است که زمان بحرانی همان زمان ساعتی نیست زمان بحرانی بیشتر به زمان موجود با فشار زمانی تصمیم
گیری بستگی دارد .بر این اساس می توان چنین فرضیه سازی کرد که هر چه فاصله بین دو زمان بیشتر باشد ،احتماالً فشار و
محدودیت زمانی مورد ادراک تصمیم گیرنده نیز بیشتر است (حسینی)38-37 :1385 ،
برای تصمیم گیرندگان مختلف ،زمان معنای متفاوتی دارد و تأثیر آن بر تصمیم گیرنده نیز فرق می کند با توجه به تفاوت های
افراد از نظر پیچیدگی های شناختی ،سبك های تصمیم گیری ،انعطاف پذیری یا قاطعیت و تجربه ،برخی تصمیم گیران به زمان
کمی برای انجام یك کار نیاز دارند و برخی دیگر به زمان بیشتر.
نکته مهم این است که زمان در اینجا امری نسبی است و این درک از زمان است که اهمیت دارد چون فشار زمانی مورد
ادراک ،و نه فشار زمانی واقعی ،باعث شکل گیری احساس محدودیت زمانی که تصمیم گیری در بستر آن انجام می شود می گردد
(همان)39-38 :
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-2-3زمان تصمیم گیری

-1-2-3غافلگیری
واژه غافلگیری را نباید با فقدان اطالعات خام اشتباه گرفت چرا که این معنا به سبب احاطه ما با انبوهی از اطالعات خام در
جامعه نوین اطالعاتی شیوع ندارد در واقع تردید از چه چیزی باعث آن شده و سواالتی را همچون چه پیش آمده؟ چه پیش خواهد
آمد؟ چطور مسأله را حل کنیم؟ نتایج چه خواهد بود؟ را در پی دارد
و این سردرگمی موجبات تعارض و ناسازگاری را فراهم خواهد ساخت در این حین ،تردید چنان است که تصمیم گیرندگان
حتی نمی توانند ببینند مسأله ای وجود دارد ()koraeus,2008: 22
وقتی موضوع مدیریت بحران مطرح می شود در حقیقت تمرکز بیشتر روی محدود کردن آسیب ها است ،آسیب هایی که در
اثر غافلگیری ناگهانی به پیکره امنیت اطالعات وارد می شود؛ اما یك مدیریت بحران مؤثر می تواند با تحقیق در مورد شرایط حاد
و غیر منتظره ،اوضاع موجود را کنترل و از غافلگیری پیشگیری نماید و یا آن را به حداقل برساند
مواجهه با موقعیت های پیش بینی نشده نیاز به مطالعه و دانش کافی دارد برای موفقیت در این امر بایستی با استفاده از ابزار
مدیریت دانش و درک جامع از موقعیتی که در آن هستیم ،بتوان به سرعت و با حداقل خطا از حداکثر امکانات ،تصمیم بهینه را
اتخاذ نمود و با موقعیت های پیش بینی نشده و شرایط وخیم بالقوه نگران کننده ،یعنی غافلگیری ناگهانی مقابله کرد ()ibid: 4
با احصاء مجموعه احتماالتی که در این زمینه قابل تصور است می توان موضوعات مورد غافلگیری را به شرح ذیل فهرست
کرد:
 -1غافلگیرشدن در مورد بازیگر یا عناصر تهدیدگر (کدام بازیگر یا چه عامل)
5

 -2غافلگیرشدن در مورد متحدان یا عناصر همراه عنصر اصلی (با چه متحدانی یا درهم افزایی با چه عناصری)
 -3غافلگیرشدن درمورد قدرت و توان تهدیدگر (با چه توانی ،اعم از توان شروع و توان پایداری)
 -4غافلگیرشدن در مورد زمان بروز تهدید (کی ،در چه زمانی)
 -5غافلگیرشدن در مورد میزان تداوم و طول کشیدن تهدید (تا چه مدتی)
 -6غافلگیرشدن درمورد ارزش های مورد تهدید (کدامین ارزش با چه اهمیتی)
 -7غافلگیرشدن در مورد شدت و ابعاد تهدید (چه میزان)
 -8غافلگیرشدن در مورد مکان بروز تهدید (کجا)
 -9غافلگیرشدن در مورد شیوه و ابزار اعمال تهدید (چطور )
اما آنچه که در مورد غافلگیری گفته ایم به معنای نفی امکان وقوع بحران بدون عنصر غافلگیری نیست می توان صحنه ای را
تصور کرد که بازیگر مورد تهدید و با وجود آگاهی کم و بیش صحیح در مورد تهدید ،باز هم به دلیل قدرت تهدید و ضعف مقابله و
نیز احساس فشار زمانی و ضرور؛ تصمیم گیری فوری بنماید و در این صورت آیا چنین صحنه ای را نمی توان بحران نامید؟
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 -3-3راهبرد مديريت دانش در مقابله با غافلگیری در بحران های اجتماعی
در ذیل به بخشی از راهکارها و راهبردهایی که بواسطه بکارگیری ابزار مدیریت دانش می توان بر شرایط غافلگیرانه در
راستای ارتقای سطح امنیت عمومی در جامعه فایق آمد ،اشاره شده است
 -1استفاده از تجارب دانش امنیتی و تعیین نحوه تعامل بین واجا ،ناجا ،وزارت کشور ،سپاه پاسداران و غیره جهت تعیین حدود
و ثغور فعالیت هر سازمان
 -2ضرورت ارتباط دانش محور معنی دار بین همه ارگان هایی که در امنیت عمومی نقش دارند
 -3تعریف چارچوب دقیق علمی ابعاد عینی و واقعی امنیت عمومی در جامعه جهت تعیین وظایف ارگان ها بر اساس اصول
مدیریت دانش
 -4شناخت و اشراف اطالعاتی بر جامعه و محیط داخلی ،اجتماعی ،فردی ،ملی و بین المللی
 -5ضرورت تبادل تجارب دانش افزا و هماهنگی مدیریت ها در ارگانهایی که متولی امنیت عمومی هستند
 -6افزایش صحت و دقت آمارها بر اساس اصول شفاف سازی به عنوان زیربنای مدیریت دانش
 -7نیل مدیران به سمت فرهنگ دانش پژوهی و استفاده از ابزار مدیریت دانش در تصمیمات کالن
 -8افزایش سطح دسترسی به جراید و رسانه ها در سطح مدیران و افراد زیرمجموعه به منظور افزایش سطح دانش عمومی و
استفاده از آن در مواجهه با بحران
 -9آینده پژوهشی مدیریت دانش در پیش بینی و مدیریت بحران ها

-4نقش مديريت دانش در بحران های اجتماعی مبتنی بر امنیت
بدیهی است بحران های اجتماعی یکی از عوامل مهم کاهش سطح امنیت عمومی در جامعه است ،بنابراین مدیریت بحران
اجتماعی بر پایه مبانی دانش می تواند در ارتقاء سطح امنیت عمومی و توسعه آن نقش بسزایی داشته باشد .در این راستا و در
توسعه امنیت دانش محور ،مدیریت دانش از ارکان اصلی محسوب می شود برای این ادعا دالیلی ذکر می شود:
 -1پیشرفت فوق العاده سریع فناوری های مختلف در قرن جدید
 -2سرعت خلق نوآوری ها و رقابت شدید در جامعه
 -3کاهش اندازه نیروی کار تحت تأثیر افزایش عنصر بهره وری
 -4کاهش طول زمان جهت کسب دانش و تجربه
این ارکان اساسی در توسعه آنگاه به صورت مؤثر و کارا ظاهر می شود که در برنامه توسعه ای ،راهبردهای ویژه ای برای
مدیریت دانش منظور گردد
باید اظهار داشت هر راهبرد از یك طرف دارای اثرات مجرد و مربوط به خود بوده و از طرف دیگر راهبردهای مختلف در
سیستم ،روی همدیگر تأثیر خواهند گذاشت.

1در ادامه همین مقاله بیشتر بررسی می شود.
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 -5موانع و مشکالت پیش روی مديريت دانش

-1-5موانع و مشکالت پیش روی مديريت بحرانهای اجتماعی
 -1عدم تشریح وظایف مشروح قانونی ارگان های مرتبط با امور امنیتی و بعضاً تالقی وظایف
 -2عدم تعریف دقیق و جزئی ارتباط متقابل و دانش محور ارگان ها در مواجهه با بحران های اجتماعی ،در قوانین مربوطه
 -3عدم وجود یکپارچگی اطالعاتی به صورت سیستمی (یکپارچگی اطالعات سیستمی به مدیریت دانش کمك می کند)
 -4برخورد سلیقه ای با بحران های اجتماعی در دستگاه های متولی امنیت که عمدتاً دانش بنیان نیست؛
 -5کم رنگی اعتقاد به کار اطالعاتی و دانش محور ،قبل از عملیات ها در بین مدیران؛
 -6ضد ارزش بودن کارهای اطالعاتی به عنوان یکی از اصول مدیریت دانش )در اذهان عمومی برخی از مردم)
 -7ضعف در کیفیت و کمیت کارهای علمی و پژوهشی انجام شده بر اساس اصول مدیریت دانش در مدیریت بحران های
اجتماعی
 -8ضعف توجه مدیران عالی ،میانی و اجرایی به مبانی علمی و دانش بنیان در مواجهه با بحران
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در سازمان ها ،مدیریت دانش جهت بهینه سازی ارتباطات میان کارکنان و رده های باالی مدیریت در راستای اتخاذ تصمیمات
بهینه و اجرای صحیح عملیات بکار گرفته می شود .مدیریت دانش به ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارمندان کمك می کند
گرچه دانش می تواند توسط افراد کسب شود ولی برای اینکه سودمند واقع شود الزم است همه اعضای گروه در آن سهیم شوند و
بر اساس مبانی مدیریت دانش در سازمان ها ،تأکید بسیاری بر ارتقای فرهنگ سازمانی به سمت اشتراک دانش و تجربیات شده
است.
یکی از موانع عمده اشتراک دانش در سازمان ها ،فرهنگ سازمانی موجود است در سازمان هایی که حفظ و ارتقای موقعیت
شغلی بستگی به دانش افراد دارد و دانش کسب شده به آنان قدرت می دهد ،اشتراک دانش برابر با به خطر افتادن و آسیب پذیری
موقعیت شغلی تلقی می شود؛ لذا فرهنگ سازمانی را باید به سمتی ارتقاء داد که کارمندان مطمئن شوند تمام نظراتشان ارزشمند
است و نگران این نباشند که با انتقال دانش به سایر کارکنان ،وجهه خود را از دست می دهند و موقعیت شغلی خود را به خطر می
اندازند .یکی دیگر از موانع ناشی از فرهنگ سازمانی این است که سازمان های امروزی به صورت مداوم با کوچك سازی و تغییر
ساختار خود ،ادغام ها و خرد کردن مسئولیت ها ،تعداد زیادی از راهبردهای مدیریت دانش را دچار تزلزل می کنند .این تحوالت به
رغم منافعی که در بردارند ،باعث تغییر روابط سازمان و کارکنان شده اند تغییر این روابط ،موانعی در بارورسازی سرمایه دانشی به
شمار می آیند.

 -2-5نظام کنترلی و راهکارهای مديريت دانش در بحران های اجتماعی
درخصوص مشخصات نظام کنترلی و راهکارهای مدیریت دانش در بحران های اجتماعی می توان موارد زیر را احصاء نمود:
 -1درست بودن اطالعات مربوط به عملیات
 -2به موقع بودن اطالعات؛ که مستلزم سرعت در جمع آوری اطالعات مقتضی و استفاده و بهره برداری از اطالعات است و
نتیجه آن اقدام به موقع قبل از دست رفتن فرصت اصالح و تغییر است.
 -3قابل درک بودن؛ هر قدر افراد مسئول کنترل آگاهی و دانش بیشتری از کار خود داشته باشند اشتباه و سوء تفاهم کمتری
رخ خواهد داد.
 -4توجه به نظام راهبردی و کنترل؛ که شامل توجه بیشتر به نقاطی که انحرافات احتمالی خسارت بیشتری به بار می آورد و
یا به نقاطی که اصوالً اصالح پذیر بوده و امکان اصالح داشته باشد.
 -5اقتصادی بودن ،در این مقوله باید هزینه اعمال کنترل از نظر اقتصادی کمتر یا برابر با منافع اقتصادی ناشی از نظام کنترل
باشد
 -6هماهنگی با جریان کار
 -7مقبولیت نظام کنترلی؛ برای مقبول بودن نظام کنترلی و پذیرش آن توسط اعضای جامعه باید کنترل با اهداف شناخته شده
مرتبط باشد(حسن بیگی)464 :1390 ،
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-6عوامل و عناصر مؤثر بر تحقق و موفقیت مديريت دانش در مديريت بحران های
اجتماعی
عناصری که می تواند بر موفقیت مدیریت دانش در بحران های اجتماعی و مدیریت این بحران نقش بسزائی ایفا کند
عبارتست از:

-1-6در بُعد زيرساخت ها
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همخوانی سامانه ها و پایگاه های دانش که امکان تبادل و انتقال سامانه ای و مقیاس پذیر دانش و به اشتراک گذاری دانش
در سطح سامانه ها را فراهم می کند مهم تری مولفه فناوری اطالعات است.
نظام منابع انسانی و نظام مالکیت فکری به عنوان اثرگذارترین مولفه های نظام های پشتیبان بر بعد فرایندها معرفی می شود.
وجود اعتماد در بین اجزاء شبکه ،مهم ترین مؤلفه فرهنگی شناسایی شده که بر فرایندهای مدیریت دانش اثر بیشتری دارد.
در بین عوامل رهبری راهبردی ،مولفه قدرت رهبری شبکه ارزش یا بازآیی اجزاء مختلفی از شبکه برای تحقق یك هدف
مقطعی به عنوان مهم ترین مولفه تلقی می شود.
در عوامل ساختار شبکه مالحظات امنیتی به عنوان مهمترین مولفه مطرح می شود.
در بین مولفه های توسعۀ سرمایۀ انسانی ،انگیزش و تشویق سرمایۀ انسانی بیشترین اثر را بر فرآیندهای مدیری راهبردی
دانش در مدیریت بحران دارد.

-2-6در بُعد فرآيندهای مديريت دانش
از این منظر فرآیند تولید دانش از بیشترین اثر در مدیریت بحران برخوردار است.

-3-6در بُعد تولید ارزش برای ذينفعان
مهمترین ارزش خلق شده برای ذینفعان نوآوری های دانشی در زمینه بحران های اجتماعی است.

 -4-6در بُعد مديريت راهبردی دانش در بحران های اجتماعی
در این زمینه باید موارد زیر ملحوظ شود
در زمان برنامه ریزی باید روند از باال به پایین مشخص گردد و حوزه های راهبردی در خصوص حل بحرانهای اجتماعی بهبود
یابد و مشخص شود که چه فرایندهای راهبردی در این خصوص مورد نیاز است و پس از آن بر اساس نیازمندی های فرآیندی
مدیریت دانش باید بهبود ها و برنامه های توسعه ای در سطح زیرساخت ها تعریف گردد
در زمان پایش ،موفقیت برنامه های تعریف شده در هر بُعد بر اساس شاخص های مرتبط در هر بُعد سنجیده شود و به دلیل
وجود روابط علّی و معلولی می توان عدم دستیابی به اهداف در ابعاد باال را در عدم موفقیت برنامه ها در مولفه های ابعاد پایین
جست جو کرد (سنجقی و همکاران)107-106 :1396 ،
جعفری و همکاران ()2007نیز به توسعه یك مدل مفهومی برای مدیریت دانش با تکیه بر عوامل کلیدی موفقیت پرداخته اند
این مدل برپایه فرهنگ سازمانی ،مدیریت ،نیروی انسانی ،آموزش ،ابعاد سازمانی ،پایلوت ،فناوری اطالعات ،اندازه گیری عملکرد،
الگوبرداری و ابعاد مدیریت دانش شکل گرفته است.

از دیگر عوامل و مشخصه های موفقیت مدیریت دانش در بحران های اجتماعی و مدیریت بحران می توان به موارد زیر اشاره
کرد:
 -1توجیه عمومی مردم برای اطالع رسانی از اخبار و اطالعات موجود در جامعه
 -2ایجاد سازوکار سریع و روان جهت دریافت اطالعات مردمی و ارگانی
 -3تهیه الیحه برای رفع خالءهای قانونی تعیین وظایف و نحوه ارتباط ارگان های امنیتی و اطالعاتی با یکدیگر
 -4جهت دهی کلیه اطالعات ،به خصوص اطالعات مرتبط با بحران های اجتماعی در همه ارگان ها به سمت اصول مدیریت
دانش
 -5تحلیل اجتماعی و مدیریت بر اخبار سوخته ارسالی از هر ارگان به ارگان دیگر ،مخصوصاً اخبار عادی ارسالی از سایر ارگان
ها
 -6ایجاد مدیریت یکپارچه منابع اطالعاتی برای ایجاد اشراف اطالعاتی و ارتقاء سطح مدیریت دانش
 -7ایجاد شبکه اطالعاتی در تمامی ارگانها در راستای افزایش سطح مدیریت دانش و کاهش خطر بحران های اجتماعی
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شکل شماره  :2مدل مفهومی عوامل موفقیت در مدیریت دانش (جعفری و همکاران)2007 ،

 -7عوامل تسهیل کننده مديريت دانش در مديريت بحران
ارزشمندی دانش و تجارب افراد در بحران های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و این موضوعی است که به شدت مورد توجه
مدیریت دانش قرار دارد .مدیریت دانش به عنوان یك رویکرد که بر اساس آن به شناسایی ،خلق ،دست یابی و بکارگیری دانش به
منظور بهبود و ارتقاء مدیریت می پردازد ،معرفی می گردد .امروزه نقش و اهمیت مدیریت دانش بیش از پیش آشکار شده و اجرای
موفق آن می تواند تأثیر بسزایی در اف زایش کارایی و اثربخشی در بحران ها داشته باشد ،از این رو مطابق با شکل زیر شناخت
عواملی که باعث تسهیل در پیاده سازی مدیریت دانش می گردد؛ می تواند یك نقشه و راهنما برای مدیریت بهتر آن تلقی شود
الزم است گفته شود که در بین عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش ،عوامل فناوری اطالعات و فرهنگ سازمانی برای تسهیل
مدیریت دانش معنی دار بوده و در عوامل استراتژی و ساختار ،بعنوان عامل تأثیرگذار بر تسهیل مدیریت دانش معنی داری وجود
ندارد.
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شکل  -3عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در مدیریت بحران

مفاهیم فوق در جدول ذیل بیان می گردد:
فناوری
اطالعات
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استراتژی

ساختار

فرهنگ

سیستم های اطالعاتی
زیرساخت های ای تی
شبکه مدیریت دانش
سخت افزار و نرم افزار
استراتژی مدیریت دانش
استراتژی بهینه کاوی
استراتژی نقشه دانشی
استراتژی معماری دانشی
جایگاه ساختار مدیریت دانش
زیرساخت های سازمانی
آموزش علم مدیریت به کارکنان
فرهنگ تسهیم و به اشتراک
گذاری دانش
کار گروهی
تعهد اجرایی و حمایت فکری و
معنوی مدیران ارشد

زیر ساختار بر اساس تکنولوژی اطالعاتی در فراهم کردن حمایت مستمر برای مـدیریت
دانش مثمر ثمر است.

استراتژی بر اساس مدیریت دانش در دستیابی بـه فعالیـت هـای هماهنـگ و کـارایی و
یکپارچه سازی عملکرد مدیریت دانش و هماهنگی فعالیت های مربوط به آن در مدیریت
بحران تاثیرگذار است.
در برخی از سازمان ها حرف زدن همکاران با هم ممکن است بـه عنـوان یـك فعالیـت
غیرارزش افزوده مالحظه شود منتها سازمانهای متولی حل بحران هـای اجتمـاعی بایـد
جهت پخش دانش از کانال های ارتباطی غیر رسمی استفاده کنند
مدیریت دانش باید وظیفه مشکل تر تغییر فرهنگ یك سازمان مرتبط با بحران اجتماعی
را در دستیابی به تسهیم دانش وانتقال آن برای محقق کردن ارزش واقعی منـابع دانـش
سازمانی داشته باشد اما فرهنگ یکی از مفادی می باشد که در چند گانگی ابعادی خـود
وضعیت های متفاوتی را پوشش می دهد .فرهنگ باید بـه نـوعی تغییـر یابـد تـا کـارایی
مدیریت دانش بر حل بحران های اجتماعی افزایش یابد

نتیجه گیری و پیشنهادات
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درگذشته مدیریت اثربخش و موفق در فضای پیشگیری و مقابله با موقعیت های بحرانی به صورت سنتی منوط به توانایی و
استعداد مدیران در صحنه عمل بود .اما امروزه در عصر انفجار اطالعات و با وجود ناپایداری ها و تهدیدهای متنوع و روزافزون،
تخصصی شدن فعالیت ها و خطر از دست رفتن متخصصان و سرمایه های فکری اتخاذ تصمیم مناسب و اعمال مدیریت اثر بخش
توسط مدیران سازمانی مستلزم تجهیز به ابزار مدیریت دانش و مدیریت بحران است که به عنوان مهمترین سرمایه و نیروی
محرکه سازمانی همچون خونی در رگ های انسان به سازمان حیات می بخشد.
بنابراین ضرورت دارد سازوکارهایی ایجاد شود تا با بصیرت و درک الزم از محیط و تجربه های سازمانی به دست آمده در
بحران ها؛ این گنج پنهان به دانش سازمانی تبدیل تا مجموعه وسیعی از افراد که در حوزه های سیاست گذاری و اجراء دخیل
هستند از امکان مدیریت دانش در مقابله با بحران های اجتماعی بهره برداری نمایند.
مدیریت دانش در بحران اجتماعی به عنوان راهبردی ضروری در محیطی پویا و غیر ایستا موجبات ارتقاء بهره وری و بهبود
عملکرد فردی و سازمانی و جلوگیری از زوال دانش سازمانی را فراهم می سازد.
الگوی ارائه شده در این پژوهش عالوه برطرف کردن یا کاهش مشکالت و مسائل عنوان شده در کلیات ،موارد دیگری را نیز
در فرآیند نوآوری موجب می شود که به برخی از آنها تحت عنوان پیشنهادات اشاره می گردد:
 بهبود زمان انتقال دانش سازمان دهی و ساماندهی بهتر زیرساخت های دانشی در راستای توسعه قابلیت های کلیدی تسهیل نظارت و پایش مدیریت ،راهبری و تصمیم گیری به موقع درک بهتر نیازهای ذینفعان توسعۀ خالقیت و ابتکار کاهش خطرپذیری و مخاطرات در روند نوآوری باال بردن توانمندی و رقابت پذیری و حفظ مزیت رقابتی در بین دستگاه های متولی بهبود همکاری بخش های مختلف و تعامالت ساختاری جلوگیری از دوباره کاری ها افزایش کیفیت و اثربخشی اطالعات و دانش مدیریت شده کاهش هزینه های دورۀ ارائۀ شده بودجه و اعتبارات بهره وری گروه های کاری و اشتراک مساعی و همگامی هر چه بیشتر آن ها -افزایش بهره وری ساختار شبکه

11

منابع

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)16 :جلد اول ،تیرماه 1398

 ابهری ،مریم)1388( ،مدیریت بحران نظامی ،انتشارات دانشگاه صنعتی مالك اشتر ،چاپ سوم احمدوند ،علی محمد و همکاران ،)1391( ،مدیریت بحران های اجتماعی اعتصابات ،تظاهرات و ،...فصلنامه توسعه سازمانیپلیس ،سال  ،9شماره 40
 اسدی،علی ،بحران شناسی و جامعه شناسی بحران()1370دانشنامه ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سال دوم شماره 3 امیری ،عبدالرضا ،)1387(،بحران های طبیعی و نظم و امنیت اجتماعی ،انتشارات ناجا بیرو آلن )1370(،فرهنگ علوم اجتماعی ،باقر ساروخانی ،کیهان چاپ دوم پاشایی ،علی( )1369فرهنگ اندیشه نو ،انتشارات مازیار حسن بیگی ،ابراهیم( ،)1390مدیریت راهبردی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت) حمیدی زاده ،احمدرضا ،سلمانی ،احمد ،حاجی زاده ،هوشنگ ،باقرزاده ،اصغر( ،)1397الگوی شناخت ویژگی دانش راهبردی برایتدوین تجارب راهبردی مدیران ،مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،بهار
 سنجقی ،محمدابراهیم ،حسنوی ،رضا ،اخوان ،پیمان ،وحیدی ،احمد(،)1396الگوی مدیریت دانش در وزارت دفاع ،مطالعات دفاعیاستراتژیك ،سال پانزدهم ،شماره  ،69پاییز
 حسینی ،سیدحسن )1385(،بحران چیست و چگونه تعریف می شود؟ ،فصلنامه امنیت ،سال پنجم ،شماره  1و  ، 2پاییز و زمستان صالحیان ،علیرضا )1384(،مدیریت در شرایط بحران ،مجله مدیریت ،فروردین و اردیبهشت عطوفی نجف آبادی ،مریم ،بنی هاشمی ،سیدعلی ،)1392( ،ارائه مدل استقرار مدیریت دانش در صنایع کشور بر اساسفاکتورهای زمینه ای ،مدیریت دولتی ،دوره  5شماره 2
 محمدنژاد ،محمد ،)1381(،شناخت تهدیدهای امنیتی ،انتشارات دانشگاه دفاع ملی محمودی ،محمود )1382( ،فرهنگ مدیریت ،سال اول ،شماره  ،4پاییز و زمستان ناطق الهی ،فریبرز ،)1378(،شناخت بحران و مدیریت بحران ،مجله بنا ،شماره  ،9مهرماه-Koraeus, Mats who knows? The use of knowledge management in crisis, (2008), p22,
Swedishnational defense college and crismart, crisis management Europe research program,
volume 36
-Longman, (2003), Dictionary of Contempary English British

’ -Mcleod, Raymand, (1998), Management in formation systems
Seventhed ‘ Newjersy ‘ prentise Hall

-Nudell (Mayer), (1988), The hand book for, effective Emergency and Crisis Management,
Lexington Books, USA

12

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)16 :جلد اول ،تیرماه 1398

تشخیص فرصت کارآفرینی ،زمینهساز اشتغال پایدار

محمد خدامرادپور  ،1مریم زنگنه* ،2فاطمه

رمضانی3

تاریخ دریافت98/02/24 :
تاریخ پذیرش98/03/29 :
کد مقاله30151 :

چکـیده
یافتن یک ایده و راهاندازی یک کسبوکار بر پایه آن را فرصت کارآفرینانه میگویند .در واقع فرصت ،مرکز ثقل و پایه
تمام فعالیتهای کارآفرینی میباشد .فعالیتهای کارآفرینی با فرصت شروع میشود .انجام پژوهشهای مرتبط با تشخیص
فرصتهای کارآفرینی در رشتهها ،جوامع و محورهای مختلف کسبوکار نیز موجب بازاریابی و جهتدهی به فعالیتهای
کارآفرینی میشود .در این پژوهش که به صورت مروری و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانهای و سایتهای اینترنتی
تهیه شده ،مسأله کارآفرینی ،فرصت کارآفرینی ،اشتغال و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه بررسی و راهکارهایی در پایان
ارائه میشود.

واژگـان کلـیدی :کارآفرینی ،فرصت کارآفرینی ،اشتغال ،تشخیص فرصت کارآفرینی

 -1کارشناسارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 -2کارشناسارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانzanganeh424@yahoo.com :
 -3کارشناسی تاریخ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
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انسان به طور طبیعی ،گرایش به رشد و تکامل دارد و اصلیترین تفاوت او با دیگر موجودات ،داشتن تفکر و خالقیت است و
بر اساس تفکر علمی ،روشهای نوین و شیوههای جدید در زندگی و محیط مادی اطراف خویش میافزاید .در نتیجه ،پویابودن،
آفریدن و خلقکردن و حرکت به سوی تکامل جزو ذاتی انسان است (امیرنژاد و محسننسب .)75 :1387 ،اشتغال و بیکاری از جمله
موضوعهای اساسی اقتصادی هر کشور است .به گونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه
یافتگی جوامع تلقی میشوند .از طرفی اشتغالزایی مستلزم برنامههای کارآفرینی به ویژه در محیطهای آموزش عالی میباشد.
تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن ،از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه
بهشمار میآید ،زیرا یک فعالیت کارآفرینی با اثربخشی باال منجر به توسعه اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،نوآوری ،رقابتپذیری و غیره
میشود (احمدی و امیدینجفآبادی .)64 :1388 ،جهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصههای
کسبوکار بوده است .به طوری که اداره امور بخش دولتی را با چالشهای جدی روبرو نموده است.از جمله کارهای اثربخش
دولتها برای رویارویی با این چالشها ،توسل به کارآفرینی شناخته شده است (فروزانمهر .)10 :1396 ،تقریباً تمامی سازمان¬ها با
محیطی پویا که تغییرات سریع فناوری ،کوتاه شدن چرخه¬ی تولید و جهانی شدن از مشخصه¬های بارز آن تلقی می¬شود ،رو
به رو هستند .در چنین محیطی ،سازمان¬های نوآور برای بقا به رقابت پرداخته و توسعه کارآفرینی را به عنوان یک سازکار مهم در
نظر گرفته¬اند .با افزایش فعالیت¬های اقتصادی و تشدید رقابت در دنیای امروز در سطح جوامع و مطرح شدن مسائلی مانند
بهره¬وری ،کیفیت و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش ،برخی معتقدند که بازارهای جهانی فردا از آن سازمان¬هایی هستند
که به ریسک¬پذیری کارآفرینانه بها می¬دهند .کارآفرینی ،بخش زنده¬ی پیشرفت اقتصادی در جوامع امروزی است (عابدی و
همکاران .)1395 ،در دنیای مدرن امروزی ،کارآفرینی به عنوان یک منبع کلیدی در بهبود بهرهوری و رشد اقتصادی دیده میشود.
کارآفرینی همان فرآیند تأسیس یک کسبوکار بر مبنای یک فکر و ایدهی نو است .یک یا گروهی از افراد که به آنها کارآفرین
گفته میشود ،فرصتی نوین را کشف کرده و یا خلق میکنند و بر پایهی آن ،شرکت یا مؤسسهای خصوصی را بنیان نهاده و دل را
به دریا زده و وارد عرصه بازار و رقابت میشوند (الفتپور ،بیتا .)16 :یکی از راهکارهای مهم توسعهی اقتصادی کشورها ایجاد
اشتغال است و مهمترین سازوکار و ابزار در این زمینه ،توسعهی کارآفرینی میباشد .توسعهی کارآفرینی نیز امروزه محرک توسعه و
افقی نوین در مطالعات سازمان و مدیریت است که بسیاری از کشورها به آن توجه کردهاند (امیدی و همکاران .)41 :1395 ،آن چه
ادبیات کارآفرینی را از دیگر حوزههای مدیریت متمایز کرده است ،موضوع فرصتهای کارآفرینانه است .تعریفهای چندی از
فرصتهای کارآفرینانه ارائه شده است که هر یک از جنبهی خاصی به این موضوع پرداختهاند .فرصتهای کارآفرینانه ،شانسی
برای فرد یا گروه است تا ارزش جدیدی را که اغلب با معرفی کاال و خدمات جدید و نوآورانه صورت میگیرد به جامعه ارائه کنند
(اخلی و همکاران .)141 :1397 ،به رسمیت شناختن فرصتهای شغلی در قلب تحقیق کارآفرینی قرار دارد ،فرآیند کارآفرینی
همیشه با شناسایی یک ایده بالقوه برای شروع یک کسبوکار آغاز میشود که میتواند مورد بررسی قرار بگیرد و به یک محصول
جدید ،خدمات یا فرآیند جدید تبدیل شود .بنابراین ،مفهوم فرصت تبدیل به نقطه کانونی تحقیقات کارآفرینی شده است (آقاجانی
افروزی و علیزاده.)57 :1396 ،

 -2مفهوم کارآفرینی
بحث اشتغال و پیدا کردن شغل مناسب برای جوانان ،یکی از چالشهای اصلی هر حکومت در جهان امروز محسوب میشود.
همچنین ،ایجاد اشتغال به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری و سایر آسیبها،
همواره مورد تأکید صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی قرار داشته است.از این رو ،یافتن راهحلهایی نوین برای مبارزه با بیکاری و
کنترل آسیبهای اجتماعی در رشد و توسعهی جامعه تأثیر شایانی دارد .موضوع اشتغال تنها یک بحث اقتصادی یا مربوط به یک
کشور خاص نیست .به طور کلی ،تمامی جوامع با معضل بیکاری به نوعی دست به گریبان هستند و ابعاد این معضل ،بخشهای
اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی را نیز متأثر ساخته است (کاووسی .)43 :1397 ،رشد جمعیت و افزایش نیروهای کاری در مقابل
آن ،منجر به محدود شدن فرصتهای شغلی در جامعه و افزایش بیکاری شده است .در نتیجه ،بررسی تواناییها و شناخت
پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در کشور به منظور سرمایهگذاری مولد و جذب نیروی کار در فعالیتهای اقتصادی ،برای ایجاد
اشتغال ضروری است .این پدیده با ایجاد تحول در جامعه میتواند فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد کند ،طی فرآیند کارآفرینی
فرصتهای جدید برای اشتغال هم ایجاد میشود که ویژگی آن تولید یا عرضه محصوالت و خدمات به شیوههای خالقانه و مبتنی
بر نوآوری است .بنابراین میتوان به این نکته اشاره کرد اشتغالزایی به دنبال کارآفرینی در جامعه ایجاد میشود (فراهانی:1397 ،
 .)34کارآفرینی به عنوان فرآیندی پویا برای ایجاد ارزشافزوده ،دنیای اقتصاد و صنعت را متحول ساخته است .این پدیده فنی و
اقتصادی به دلیل سوق جامعه به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه و تبدیل دانش جدید به خدمات و محصوالت جدید ،گسترش
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خالقیت ،ایجاد محیط رقابتی ،رشد اقتصادی و ایجاد فعالیتهای اشتغالزا حائز اهمیت بسیار است (ایمانی و همکاران:1397 ،
 .)291شواهد مکرر نشاندهنده آن است که کارآفرینان خطرات و ریسک احتمالی مسیر کاری خود را پذیرا هستند(فاکس و
وادهبنزونی .)1 :2017 ،

شکل  :1سیر تحول دیدگاهها نسبت به مقولهی کارآفرینی (عابدی و همکاران)19 :1396 ،
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از دیدگاه انصاری ( )64 :1387کارآفرینی (مستقل یا فردی) فرآیندی است که یک فرد کارآفرین با تشخیص فرصتها ،بسیج
منابع و پذیرش خطرهای احتمالی (مالی ،روانی ،اجتماعی و غیره ) ،با ایجاد یک کسبوکار جدید ،اقدام به عرضهی محصول،
خدمت یا فرآیند جدیدی میکند .مشاهده میشود که عنصرهای مهم در تعریف کارآفرینی عبارتند از :فرصت ،خطرپذیری ،منابع و
نوآوری .بنابراین ،خالقیت و نوآوری ،پویایی ،عشق به کار و تالش مستمر ،خطرپذیری ،آیندهنگری ،ارزشآفرینی ،فرصتگرایی،
نیاز به پیشرفت ،مثبتاندیشی و رقابتمندی زیربنا و اساس فعالیت کارآفرینانه است .یک فعالیت وقتی کارآفرینانه تلقی میشود که
حداقل به واسطه یکی از راههای زیر ایجاد ارزش اقتصادی کند:
 نوآوری در محصول (یا خدمت)
 نوآوری در روش و فرآیند (تولید ،فروش ،بستهبندی ،توزیع و غیره)
 کشف منابع جدید
 کشف بازارهای جدید (داخلی یا خارجی)
امروزه ،کارآفرینی به عنوان یک استراتژی و راهبرد در توسعه ،شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزین بیبدیلی تبدیل شده
است که از طریق آن ،همه عوامل ،منابع و امکانات یک جامعه به صورت خودجوش و از راه قرار گرفتن در یک روند تکاملی برای
نیل به آرمانهای بلند اجتماعی تالش میکنند تا منشأ بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی-اجتماعی شوند .بنابراین ،اگر با
توجه به فایدههای بیشمار مترتب بر این پدیده ،آن را در همه ابعاد تسرس دهیم ،سریعتر به اهداف و مختصات یک الگوی کارآمد
توسعهای دست خواهیم یافت (قمبرعلی و همکاران.)114 :1388 ،

 -3فرصت چیست؟
کارآفرینی را میتوان به صورت خالصه تشخیص و بهرهبرداری از فرصتها تعریف نمود و تشخیص فرصت نقشی اساسی را
در این فرآیند ایفاء مینماید .کارآفرین میبایست محیط بازار را خوب درک نموده ،نیروهای مشتق و عوامل بحرانی را شناسایی
کرده و به رابطه پویای واقعی در بین این اجزا پی ببرد (ابوالحسنی.)157 :1392،

دانش ویژه در مورد
مشکالت مشتریان و بازار،
و راههای حل آنها

هوشیاری کارآفرین

فرصت کارآفرینانه کشف
شده

شکل  :2تاثیر دانش بازار و مشکال ت مشتری بر تشخیص فرصت کارآفرینی (منبع :ابوالحسنی و همکاران:1392 ،
)160
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هانسن 1و همکاران در بررسی جامعی که در ادبیات تشخیص فرصت در خصوص تعاریف گسترده ،متفاوت و گاهاً متضاد و
متناقض انجام دادهاند ،در نهایت با در نظر گرفتن کلیهی این تعاریف ،اقدام به ارائهی تعریفی مفهومی از فرصتهای کارآفرینی
نمودهاند .آنان معتقدند که یک فرصت کارآفرینی:
 احتمال معرفی یک محصول جدید به بازار برای کسب سود است.
 شرایطی است که در آن کارآفرین چارچوب ابزار_روش جدیدی را پیشبینی و یا خلق میکند.
 ایدهای است که منجر به راهاندازی یک کسبوکار میشود.
 ادراک کارآفرینان از روشها و ابزارهای امکانپذیر و محتمل برای کسب سود است.
 توانایی کارآفرینان برای خلق راهحلی به منظور حل مشکالت است.
 امکان خدمت به مشتری به گونهای متفاوت و بهتر از دیگران است (خوشمرام.)63 :1396 ،
دراکر کارآفرین را به عنوان حساس و باهوشبودن در برابر تغییر تعریف میکند و کارآفرین را به عنوان کسی که همیشه در
جستجوی تغییر است و به آن واکنش نشان میدهد و آن را به عنوان یک فرصت کشف میکند ،مدنظر قرار میدهد (فرهادینهاد
و سلیمانی ( .)194 :1393فرتوکزاده و رجبینهوجی ( )101 :1388با استفاده از مفهوم فرصت و نیز با توجه به نقش فرصـتهـا،
دامنـه کارآفرینی را این گونه تعریف میکنند :دامنه کارآفرینی عبارت است از تحصیل منابع فرصتها از طریق فرآیند اکتشاف،
ارزیـابی و بهرهبرداری از فرصتها و چیدمان افراد در راستای کشف ،ارزیـابی و بهـرهبـرداری از آنها؛ بنابراین نحوهی شناسایی،
ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتها اهمیت فراوانی یافته است .بسیاری از فرصتها در دل تغییرها نهفتهاند و بخش عمدهای از
تغییرها تحـت تـأثیر پیشرفتها هستند.
تأثیر نوآوری بر فرآیند اقتصادی را فرصت نوع اول و تأثیر کشف فرصتهای بازار را بر فرآیند اقتصادی فرصت نوع دوم می
نامیم؛ بنابراین ،فرآیند اقتصادی هر دو نوع فرصت را دربردارد .فرصتهایی که در اثر عوامل درونی فرآیند اقتصادی از جمله نوآوری
یا تغییر در سلیقه به وجود میآید ،فرصتهای درونزا گفته میشود .به فرصتهایی که در اثر عوامل و شرایط سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و اجتماعی و از بیرون فرآیند اقتصادی شکل میگیرد ،فرصتهای برونزا میگوییم .هر دو نوع فرصت ،موجب ارزشزایی
میشود ،مشروط بر این که از آنها بهرهبرداری شود؛ بنابراین ،فرصتها یا در اثر عوامل درونی فرآیند اقتصادی یا در اثر عوامل
بیرونی به وجود میآید ،ولی تا از آنها بهرهبرداری نشود ،ارزشآفرینی صورت نمیگیرد؛ بنابراین کارآفرینی ،یا خلق و بهرهبرداری
از فرصتهای درونزا در فرآیند اقتصادی است یا کشف و بهرهبرداری از فرصتها برونزای ناشی از محیط اقتصادی است (رضایی
میرقائد .)215-231 :1394 ،دانش کارآفرینی و به خصوص دانش محلی در شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها نقش مهمی را ایفاء
مینماید(دیبروین و فرانته .)1 :2011 ،2فعالیت کارآفرینانه با مقولهی فرصت ،پیوند تنگاتنگی دارد ،به گونهای که برخی کارآفرین
را فردی فرصتشناس ،بهرهگیرنده از فرصت ،فرصتساز و کارآفرینی را فرآیند شناسایی و تحلیل ،بهـرهبـرداری و توسـعهی
فرصـتهـا تعریـف کـردهانـد .در این بین ،دو دسته تحولهای نهادی (مرتبط با بازار ،سیاستهای ملی ،مناسبتهای بینالمللی،
فعالیت شبکهها و غیره) و فنی (رشد و توسعهی فناوریهـای جدیـد) نقـش مهمی در شکلگیری و بهرهبرداری از فرصتهای
کارآفرینی ایفاء میکند .در این بـین ،رشد و توسعهی فناوری اطالعات و ارتباطها پارادایم جدید را در عرصهی توسعه شـکل داده و
در عرصهی کسبوکار ،تحولی انقالبگونه را بـه بـار آورده اسـت ،چنـان کـه شکلدهی و توسعهی یک کسبوکار کارآفرینانه
بدون بهـرهگیـری مقتـضی از ایـن فناوریها امکانپذیر نیست .در مجموع ،برای تبیین کارآفرینی بر پایهی مفهوم فرصت ،الزم
است تعامل دو فرآیند "کشف" و "بهرهبرداری" از فرصـت مـدنظر قـرار گیـرد (عربیون و همکاران .)81 :1389 ،خلــق فرصــت
یعنــی ایجــاد فضایــی جدیــد در محیــط کســبوکار؛ ایــن فرآینـد دارای پیچیدگـی و سـختی زیـادی اسـت و کارآفریـن
متحمـل ابهـام زیـادی در ایـن فرآینـد اسـت ،ماننـد معرفـی تکنولـوژی جدیـدی بـه بـازار و یـا بـه بیـان بهتـر تجـاریسـازی
فنـاوری و یـا فرآینـد جدیـدی در بـازار .کشـف فرصـت نیـز بـه معنـای شناسـایی خـالء و شـکاف موجـود در بـازار اسـت.
علیزادهمجد ( )14 :1394با بیان این مطلب ،این پرسش را مطرح مینماید که آیــا فرصتهــا خلــق مــی شــوند یــا کشــف؟
و در ادامه پاســخ میدهد کــه کشــف و خلــق فرآینــدی باینری (صفــر و یــک) نیست .خاکستری معنــا دارد .یعنــی در
حــوزه فرصتهــای کارآفرینی هــم کشــف صــورت میگیــرد و هــم خلــق .شــاید ســهم احتمــال هــر دو ،برابــر
باشــد و شــاید هــم کفــه تــرازو بــه ســمتی ســنگینی کنــد .کارآفریـن دانشـگاهی هـم از کشـف و هـم از خلـق بهـره
مـیبـرد ،امـا زیـر چتـر تئـوری اقتضـاء ،از فضایـی بـه فضـای دیگـر تفـاوت وجـود دارد.

2- Hanssen et al
3- de Bruin & Ferrante
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 -4تشخیص فرصتهای کارآفرینانه
از نظر محققان کارآفرینی ،شناسایی فرصت نقش بسیار اساسی در فعاتیتهای کارآفرینانه دارد (میرواحدی و همکاران:1396 ،
 .)54در  30سال گذشته جهان شاهد انجام قویترین فعالیتهای کارآفرینی بوده است .کارآفرینان به مثابه فعاالن پر جنبوجوش
جهان اقتصادی امروزی معرفی میشوند .افرادی که فرصتها را تشخیص میدهند ،در حالی که افراد دیگر همان فرصتها را به
چشم یک آشفتگی ،مغایرت و سردرگمی میبینند(کوراتکو  .)20 :2007 ،اهمیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانه به عنوان یکی از
عناصر حیاتی کارآفرینانه و همچنین به عنوان یکی از مفاهیم محوری تعریف کارآفرینی ،در بسیاری از تحقیقات حوزه کارآفرینی
ذکر شده است و از آن به عنوان قلب کارآفرینی نام میبرد .اندیشمندان در تقسیمبندی که از فرصتها انجام دادهاند ،تشخیص
فرصت را این گونه تعریف نمودهاند :اگر هر دو طرف عرضه و تقاضا مشخص باشند ،در این صورت فرصت جمع کردن آنها در
کنار هم باید «تشخیص داده شده» و بین عرضه و تقاضا هماهنگی به وجود آید .این گونه فرصتها را هم میتوان از طریق بنگاه
موجود و هم از طریق راهاندازی بنگاه جدید بهرهبرداری نمود .تشخیص فرصت را به توانایی شناخت یک ایدهی خوب و انتقال آن
به کسبوکار به گونهای که ارزشافزوده و درآمد تولید کند ،تعریف کردهاند (صحت و همکاران .)74 :1396 ،به عبارت دیگر
فرصتها تا تشخیص داده نشوند نمیتوانند به بهرهبرداری برسند .فرصتها در محیط در دسترس هستند و در انتظار کشف شدن
هستند (عبدیجمایران و همکاران.)79 :1396 ،

ردیف

تعریف تشخیص/فرصت

ارائه

تاریخ

1

درک امکانی برای منفعت جدید از طریق :الف .تأسیس و تشکیل یک کسبوکار مخاطرهآمیز
جدید ،یا به بهبود چشمگیر یک کسبوکار مخاطرهآمیز جدید.

کریستنسن،
مادسن و
پیترسن

1989

2

آنچه در ادبیات کارآفرینی " ،تشخیص فرصت" نامیده میشود ،شامل سه مرحله متفاوت
است . 1 :احساس یا درک نیازهای بازار و /یا منابع استفاده نشده .2 ،تشخیص یا کشف یک "
تناسب" بین نیازهای بازارهای خاص و منابع ویژه .3 ،ایجاد و خلق یک " تناسب" جدید بین
نیازها و منابعی که تا کنون در شکل دادن مفهوم یک کسبوکار ،از هم جدا بودهاند .این
فرآیندها ،به ترتیب ،شامل ادراک ،کشف و خلق بوده و نشاندهنده " تشخیص" میباشند.

آردیچویل و
همکارانش

2003

3

تشخی ص فرصت فرایندی است که طی آن اشخاص به این نتیجه میرسند که توان بالقوهای
برای خلق چیز جدید شناسایی کردهاند که ظرفیت تولید ارزش اقتصادی را نیز دارد.

بارون و شین

2005

4

تشخیص فرصت اشاره دارد به فرایند درک امکان یک کسبوکار جدید سودآور یا یک
محصول یا خدمت جدید.

بارینگر و
ایرلند

2006

5

فرایندی که از طریق آن کارآفرینان ایدههای جدیدی که منجر به فرصتهای کسبوکار
میشود را جستجو میکنند ،در دست میگیرند و پاالیش میکنند ،تشخیص فرصت نامیده
میشود.

گاندری و
کیکول

2007
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جدول  :1تعاریف تشخیص فرصت (ساالری :قابل دسترس در )Saleh. Salari@ ut.ac.ir

اوربان )1 :2018( 1در پژوهشی رابطه بین اثربخشی و تشخیص فرصت را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت که ارزیابی
نتیجهی حاصله روش مناسبی برای افزایش دیدگاهها نسبت به آیندهی یک تشخیص فرصت است ،زیرا فرآیندهای مؤثر مربوط به
تشخیص فرصت و سودآوری ناشی از آن در کسبوکارهای جدید که سود نهایی آنها قطعیت ندارد ،بسیار حائز اهمیت است.
همچنین بیان نمود کارآفرینان در محیطهای فعال و پرتنش ،چارچوبها و اصول منفعتزایی را برای تشخیص فرصت و
بهرهبرداری از آن بهکار میگیرند.

5- Urban
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بهره برداری از فرصت

اجرای فرصت

تشخیص فرصت

شکل  :3فرآیند کارآفرینی در سه گام(ضیایی ،بیتا)6 :
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ویژگی و یا قانون خاصی که بتواند روند موفقیت یک کارآفرین را تضمین کند ،وجود ندارد .در واقع موفقیت همان غلبه بر
ناکامیهایی است که تبدیل به موفقیت شدهاند .تاکنون هیچ سازوکار محرز و مطمئنی که بتواند افراد جویا را به فرد کارآفرین
تبدیل نماید ،شناسایی نگردیده است(مانوججوشی  .)1 :2017 ،تغییرات شگرف جهانی ،ضرورت ایجاد نوآوری در کارآفرینی را
مطالبه میکند .بر این اساس شرکتها و کارکنان آنها نیازمند تفکر خالقانه و اقدام ماهرانه هستند تا پاسخگوی چالشهای نوین
باشند .تشخیص فرصت در حقیقت نشانگر نقطه شروع فرآیند کارآفرینی است(کروزر و وبر .)1 :2017 ،

 -5مبانی نظری
نظر به این که تشخیص و استفاده از فرصت ،اولین و مهمترین مرحله در کارآفرینی است ،به همین دلیل تحقیقات بسیاری در
رشتهها ،جوامع و حوزههای مختلف برای استفاده از فرصتهای کارآفرینانه و راهاندازی کسبوکار انجام شده است.
نتایج تحقیق علیآبادی و همکاران ( )1395نشان میدهد میزان تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در بین جوانان روستایی کم
بوده است و این زنگ خطری است که جوانان روستا قابلیت تشخیص فرصتهای موجود در راستای کارآفرینی را ندارند و این یافته
با تعداد باالی بیکاری جوانان روستایی همپوشانی و مطابقت دارد .نتایج حاصله ،گویای آن است که متأسفانه  56درصد از جوانان
روستایی قدرت تشخیص فرصتهای کارآفرینانه را در جامعهی اطراف خود را ندارند و تنها  20درصد از آنها ،این توانایی را در حد
زیاد دارند که به احتمال قوی همان گروهی هستند که در مشاغل دولتی یا گاه ،آزاد مشغول به فعالیت هستند .این پژوهشگران
توصیه مینمایند که دورههای آموزشی مناسبی جهت تقویت قابلیتهای فرصتشناسی دانشجویان در برنامههای آموزشی لحاظ
شود ،به گونهای آنها با تجهیز به سالح این قابلیتها بتوانند از منابع گوناگون برای کشف یا خلق فرصت بهره گیرند .این دورهها
عبارتاند از :آموزش مهارتهای اجتماعی؛ به طوری که بتوانند نیت و انگیزههای دیگران را شناسایی کنند ،مدیریت بر برداشتهای
ذهنی دیگران بهطوری که بتوانند از دیگران واکنش مثبت بگیرند ،مهارت بیانگری :در دیگران عالقه و اشتیاق ایجاد کنند،
متقاعدسازی :بتوانند رفتارها یا دیدگاههای دیگران را تغییر دهند ،سازگاری اجتماعی .انتظار میرود تا با بهبود نیت کارآفرینی در
جوانان روستایی ،مهارتهای کارآفرینی در آنان ارتقاء یابد ،بنابراین نیاز به ارتقای ویژگیهای کارآفرینانه در جوانان روستایی به
منظور کارآفرینشدن در آینده و امکان اشتغال مولد و مؤثر در آنان بیش از پیش ضرورت دارد .فرجی سبکبار و همکاران (:1393
 )19با انجام تحقیقی نتیجه گرفتند که یکی از شناختهشدهترین راهبردهای توسعه روستایی ،گردشگری و فرصتهای مربوط به آن
در زمینه کارآفرینی است .شناسایی فرصت یکی از مؤلفههای کلیدی فرآیند کارآفرینی و یکی از عوامل اساسی در بقاء و توسعه به
شمار میرود .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در نواحی روستایی شهرستان ورزقان فرصتهای مناسبی برای کارآفرینی در
بخش گردشگری وجود دارد .در مقالـهی قلیپور و همکاران ( )123 :1388بیان شده است با توجه به این که تشخیص فرصت بـه
عنـوان اولین و مهمترین مرحله در کارآفرینی است ،از این رو شناسایی عاملهای مؤثر بر تـشخیص فرصت موضوع بسیار با
اهمیتی میباشد .این محققین ضمن بیان این مطلب ،عاملهای مؤثر فردی و اجتماعی بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانـه در
حـوزهی فنـاوری اطالعات تحقیقی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل دانش سابق ،وجود مربی در
صـنعت فنـاوری اطالعات و احساس خوداثربخشی ،تأثیر مثبت بر تشخیص فرصت کارآفرینانـه دارنـد؛ امـا متغیرهای مستقل دیگر
تأثیر معناداری بر تشخیص فرصت در این حوزه نداشتهاند .همچنـین مقایسهی پیوندهای ضعیف و قوی اجتماعی نشان میدهد که
پیونـدهای ضـعیف اجتمـاعی تأثیر بیشتری بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در مقایسه با پیوندهای قوی دارند.
بر اساس عقیده برخی صاحبنظران تاکنون چندین عامل مؤثر بر تشخیص فرصت کارآفرینی شناسایی شده که در میـان ایـن
عوامل ،نقش دانش سابق کارآفرین از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در بیشتر تحقیقات نظری و تجربـی از آن حمایت شده
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است .بـا توجـه بـه رویکـرد فرصـتمحـور در کارآفرینی و اهمیت تشخیص فرصت به عنوان مهمترین مرحله در فرآیند
کارآفرینی ،بسیاری از محققان به اهمیت آموزش قابلیت تشخیص فرصت به کارآفرینان اذعان کردهاند .بیشتر مطالعات بر ایـن
مسـئله تأکیـد داشتهاند که شناسایی فرصت به عنوان قابلیتی است که میتواند همانند دیگر قابلیتهـا ،توسـعه پیـدا کـرده و این
که آموزشهای کارآفرینی در دانشگاهها جایگاه مناسبی برای توسعهی مهارتهای الزم بـه منظـور تشـخیص فرصت در
دانشجویان است .در همین راستا ،مطالعاتی نیز در خصوص طراحی محتوای دورههای آمـوزش کارآفرینی در جهت ارتقای قابلیت
تشخیص فرصت انجام گرفته است (قلیپور و کرامتی کریمی .)52 :1388 ،محمودزاده و ارجمندیان ( )131 :1396با هدف شناسایی
و رتبهبندی فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری روستایی منطقه آب اسک در استان مازندران ،که با برخورداری از پتانسیلهای
فراوان طبیعی و موقعیت مکانی مناسب از نقاط مستعد برای توسعه کسبوکارها در حوزه گردشگری روستایی است ،تحقیقی انجام
دادند تا با رویکردی کاربردی این فرصتها را برای ورود به بازار گردشگری معرفی نمایند .نتایج این پژوهش 59 ،فرصت کارآفرینی
را در صنعت گردشگری روستای آب اسک مشخص کرد و بر اساس نتایج حاصله ،این محققین برای توسعه فرصتهای کارآفرینی
در زمینه گردشگری روستایی آب اسک راهکارها و پیشنهادهایی ارائه نمودند .نتایج تحقیق میگونپوری و همکاران ()258 :1393
نشانگر آن است که ابعاد مختلف دانش پیشین با ارتقای سطح هوشیاری کارآفرینانه و تشخیص فرصتهای کارآفرینی رابطهی
معنی داری دارند و تنها رابطهمندی مؤلفه های مهارت استفاده از فناوری با هر دو متغیر وابسته و نیز سطح تحصیالت مرتبط با
هوشمندی کارآفرینانه مورد تأیید قرار نگرفت .با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد گردید با تقویت و زمینهسازی مناسب آموزشی
و دانش افراد میتوان موجب ارتقای سطح هوشیارانه کارآفرینانه تشخیص فرصتهای کارآفرینی شد .هنجاریابی و بومیسازی
ابزارهای اندازهگیری هوشیاری کارآفرینانه در این راه میتواند کمککننده باشد .همچنین پیشنهاد شد تا سیاستگذاران و
دستاندرکاران توسعهی کارآفرینی در بخش سالمت کشور به بحث آموزشهای علمی و عملی در دانشگاههای کشور توجه ویژه
مبذول دارند تا با تقویت و زمینهسازی مناسب آموزشی و دانشی موجبات ارتقای کارآفرینی و رشد کسبوکارهای حوزه کلیدی
سالمت بیش از پیش فراهم گردد.
پژوهشی با هدف طراحی الگوی ارزیابی فرصتهای کارآفرینی در بیمههای عمر و به روش آمیخته انجام شد .بر اساس نتایج
پژوهش ،میزان سودآوری فرصتهای شناساییشده ،محصول و منابع انسانی و توانمندیهای اجرایی موجود و مورد نیاز ،مهمترین
عوامل در ارزیابی فرصتهای کارآفرینی در بیمههای عمر هستند (یداللهیفارسی و همکاران .)179 :1392 ،ارزیابی مناسـب
فرصـتهـای کـارآفرینی مـیتوانـد بـه بـاال رفـتن احتمـال موفقیـت کسـبوکـار و سهلانگاری در این فرآیند مـیتوانـد بـه
شکسـت آن بیانجامـد  .نتـایج حاصل از تحلیل دادههـا نشـان داد کـه معیـار صـنعت و بـازار مهـمتـرین معیـار در ارزیـابی
فرصـتهـای کارآفرینی بوده و معیارهای صنعت و بازار ارگانیک ،ویژگـیهـای کـارآفرین ،ویژگـیهـای تـیم کـارآفرین ،مالی و
فنی به ترتیب در درجـهی اهمیـت بعـدی قـرار دارنـد  .چـارچوب ارائـهشـده در ایـن پـژوهش کـه بیانگر معیارهای مؤثر بر
ارزیابی فرصتهـای کـارآفرینی اسـت ،راهنمـایی بـرای تحقیقـات پیمایشـی آتـی تلقی میگردد (یداللهیفارسی و همکاران،
 .)15 :1393دیانتی و همکاران ( )76 :1397در مقالهای با موضوع تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصتها بیان نمودند
که با توجه به ضرورت و جایگاه شرکتهای دانشبنیان در افق  1404و سند چشمانداز  20سالهی کشور (به گونهای پیشبینی شده
است که در سال  ،1404باید پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از محل اقتصاد دانشبنیان تولید شود) و با توجه به جوان
بودن جمعیت کشور میتوان با شناسایی عوامل اثرگذار بر کشف و تشخیص فرصتها در صنعتهای مختلف و تقویت خود
کارآمدی آنان در میان کارآفرینان ،بازارهای موجود را برای پرکردن خألهای کاری موجود و رقابت در عرصه جهانی غنی کرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نظر به این که فرصت مرکز ثقل کارآفرینی است ،شناسایی و تشخیص فرصتها شاهکلید فعالیتهای کارآفرینی نامیده می
شود .مرور پژوهشهای انجام شده در خصوص شناسایی فرصتهای کارآفرینی نشاندهنده آن است که میزان تشخیص
فرصتهای کارآفرینی عموما" کم است و این یافته با تعداد باالی بیکاری همپوشانی دارد .شناسایی فرصتهای گردشگری برای
توسعه روستا و بسط فعالیتهای کارآفرینی نقش مهمی دارد .همچنین ارزیابی مناسب فرصتهای کارآفرینی میتواند به باال رفتن
احتمال موفقیت کسبوکار کمک نماید .بر این اساس و با توجه به مطالعه انجام شده پیشنهاد میگردد:
 -1معرفی فرصت کارآفرینانه به عنوان هستهی اولیه شروع یک فعالیت کارآفرینی در تمام موضوعات و رشتههای شغلی می
تواند موجب ترغیب همگانی برای انجام فعالیتهای کارآفرینی شود و شروعی برای یافتن فرصتهای جدید گردد.
 -2با توجه به اینکه پژوهشهای جامعی در خصوص تشخیص فرصت کارآفرینی انجام نشده است ،انجام مطالعه همه جانبه
در مورد این مقوله ضرورت دارد تا ضمن شناخت تشخیص فرصت ،فرصتهای موجود در کشور شناسایی و مورد استفاده قرار
گیرند.
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 -3با توجه به بروز تغییرات شگرف در جهان ،هر چند دانش کارآفرینی بهطور نسبی فرآیند جدیدی میباشد ،لیکن برای پویا
ماندن این پدیده ،ضرورت نوآوری در کارآفرینی کامال" به چشم میخورد.
 -4توجه به بحث کارآفرینی و تشخیص فرصتها در شرایط فعلی کشور برای خنثی کردن یا کم کردن تاثیر تحریمهای
همهجانبه علیه ایران بیش از گذشته به چشم میخورد .تأکیدات مقام معظم رهبری بر توجه بیشتر بر ظرفیتهای داخلی برای
حفظ استقالل کامل کشور ،توجهات را به مقوله کارآفرینی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی افزایش داده است و تشخیص فرصت
در این روند ،نقش مهمی را اجراء میکند.
 -5توجه ویژه به مناطق روستایی که دارای جاذبههای طبیعی ،آبوهوایی و گردشگری هستند ،میتواند به شناسایی و
تشخیص فرصتهای جدید کارآفرینی در این مناطق کمک بسیاری نماید.
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چکـیده
در این پژوهش ضمن تاکید بر لزوم رعایت مسایل ایمنی از دیدگاه اقتصادی و انسانی ،به ضرورت پرداختن به مسایل
ایمنی و کارهای حفاظتی در احداث صنایع توجه شده و سعی شده است که هزینه های ناشی از آن در طرح عملیاتی
صنعتی بر اساس یک مدل ریاضی ارائه و ساختار اقتصاد سنجی هر واحد صنعتی برای توجیه هزینه کرد ایمنی را نشان
میدهد.لذا این مدل موید این واقعیت است که هزینه هایی که باید قبل از وقوع حوادث برای پیشبینی و پیشگیری صرف
شود بسیار کمتر از مقدار هزینه هایی است که صنعت برای جبران خسارت مالی و جانی متحمل میشود.

واژگـان کلـیدی :ایمنی ،هزینه و سود ،خطر ،خسارت مالی و جانی ،مدلسازی

 -1دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات) ،سایپا ستروئنFirouzi.ho@saipa-citroen.com :

 -2کارشناسی مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسالمی کاشان،سایپا سیتروئن
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 -1مقدمه
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در دنیای پیشرفته امروز که همه امور متکی به تکنتولوژی های پیشرفته و پرمخاطره است،همواره بیم آن می رود که حوادث
ناشی از کار،خسارت جبران ناپذیری به بار آورد.حوادث ،معموال بر اثر فقدان نظم و انضباط در کار،نقص دستگاهها،بی دقتی و سهل
انگاری،عدم هماهنگی و سازش جسمی و روانی کارگر با نوع کار به وجود می آیند ]1[ .حرکت شتابان صنعتی شدن و عدم توجه
جدی به اصول ایمنی صنعتی،باعث باالرفتن نرخ حوادث شغلی در کشورهای در حال توسعه گردیده است [ .]2حادثه رویداد برنامه
ریزی نشده و اغلب مخرب است که انجام پیشرفت کار یا ادامه آن را مختل می سازد.)3(.حوادثی را ناشی از کار گویند که عالوه بر
ایجاد صدمات جسمانی و ناتوانی در نیروی کار،سبب ازر بین رفتن سرمایه و تجهیزات و در نتیجه ضررهای اقتصادی به آن می
شود[.]4
وقتی صحبت از ایمنی و هزینه های آن در طرح های صنعتی می شود عموماً در ذهن اکثر آنهایی که با این رشته و صنعت
سر و کار دارند مسایل ابتدایی و کمهزینه مثل کاله ایمنی دستکش و غیر خطور میکند و کمتر کسی در این دیار به فکر این بوده
است که اصول ایمنی و ایمنی سازی در یک طرح صنعتی در درازمدت چیست و تاثیر آن بر سودآوری طرح صنعتی چقدر میتواند
باشد ؟صرف نظر از مسایل انسانی و ضررهای مالی ،این مسئله مهم و حیاتی ،هزینههای مالی نسبتاً زیادی بهمراه دارد که بدون
رعایت مسائل ایمنی در دراز مدت میتواند سودآوری یک طرح را زیر سوال ببرد .طبق گزارش  ILOکشورهای در حال توسعه
60درصد کل نیروی کاری جهان را در خود جای داده اند که تنها  5تا  15درصد از این جمعیت به سرویس ها و خدمات بهداشت
شغلی دسترسی دارند[.]9
امروزه در دنیای تکنولوژی ،حفظ جان پرسنل و ابزار و ماشین آالت تعیین کننده تداوم تولید بهتر در شبکه ایده آل در محیطی
آرام و ایمن می باشد .ما باید قبول کنیم که راندمان باال در هر صنف تولیدی را زمانی خواهیم داشت که همه پرسنل دستگاه های
ذیربط از حداقل آسایش و ایمنی فکری و کاری برخوردار باشند.عالوه بر پیامدهای زیانبار اقتصادی،مشکالت مهم سالمتی مرتبط
با این عواملنیز نیروی کار در معرض را تهدید می کند.مطالعات نشان داده است که افراد تحت تاثیر این فاکتورها بیشتر دچار
اشتباه،حادثه و جراحت های شغلی می شوند[.]7
طبق آمار ،میزان حوادث ناشی از کار بعد از فعالیت های عمرانی به صنعت تعلق می گیرد که خود نیز در مراحل ساخت و
سازها و جمعی از کارهای عمرانی روبرو است بنابراین این پتانسیل حوادث در مجموعه های صنعتی باالست اما اینکه تا چه میزان
میتوان ریسک خطر و حوادث را در صنعت کاهش داد و تا چه میزان مجاز به کاهش خطر هستیم مقوله ایست که باید توسط
مدیریت و کارفرمایان تعریف و توضیح گردد .همه صنایع طبق مصوبه شورای عالی حفاظت فنی موظف به رعایت مسائل امنیتی
مدیریت صنعتی با تعریف سطح ایمنی و مشخص کردن جایگاه آن به پرسنل و دست اندرکاران ایمنی خواهد گفت که تا چه حد و
چه میزان در کدام قسمت میتوانند هزینه کند.لذا در این راستا واحدهای  HSEنقش بسیار تعیین کننده ای را در جهت تحقق
اهداف کالن ایمنی سازمانها ایفا میکنند.

 -2ضرورت حضور  HSEدر صنعت
بر اساس اعالم سازمان بین المللی کار در هر سال  250میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق میافتد و در صورت تبدیل این تعداد
حادثه به روز ،ساعت ،دقیقه و ثانیه باید بگوییم که در هر ثانیه  8حادثه در جهان رخ میدهد(11و )10و اگر قربانی هر حادثه را فقط
یک نفر در نظر بگیریم مفهوم آن ،این است که در هر ثانیه دست کم سالمتی هشت نفر به خطر میافتد .در بسیاری از موارد
ممکن است یک مورد حادثه رخ دهد ولی تلفات آن بیش از یک نفر باشد .ضمن اینکه آمار ذکر شده آمار حوادث ثبت شده در
سازمان های ذیصالح است در حالی که حوادث زیادی رخ میدهد که هیچ مرجعی آنها را ثبت نمینماید ]6[.همچنین طبق
امارهای رسمی امار حوادث درایران نیز طی سالهای اخیر بشرح ذیل میباشد:
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جدول شماره  -1آمار حوادث ناشی از کار
تعداد حوادث ناشی از کار
سال

تعداد

1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

24075
22134
21740
22559
20399
20532
19477
18916
18786
18522

-3خطر
واژه خطر را میتوان انحراف از یک موقعیت و یا وضعیت عادی تعریف کرد .در چنین وضعیتی پتانسیل به وجود آمدن حادثه
وجود دارد ،میتوان گفت که ایجاد حادثه در محیط کار نتیجه بی توجهی مدیران و مسئوالن ایمنی و سرپرستان قسمت ها نسبت
به خطراتی است که در آن محیط کاری وجود دارد .خطرات موجود در محیط کار می تواند مربوط به ماشین آالت و ابزار کار ،راهرو
،محل کار،مواد اولیه مصرفی و مواد سمی خطرناک باشد  .بسیاری از خطرات بخصوص در صنعت بطور طبیعی در بطن کار وجود
دارند و جزیی از ذرات کار هستند.برای اینگونه خطرات منجر به ایجاد حادثه نشود باید اقدامات اساسی زیر را انجام داد[5 ]:
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هدف اصلی از اجرای پارامترهای  HSEحفظ و ارتقا سالمت نیروی انسانی  ,حذف یا به حداقل رساندن عوامل موثر در ایجاد
مخاطرات و حوادث بهداشت ایمنی و محیط زیست است .اما باید توجه داشت که تحقق اهداف برنامه ها و طرح های  HSEدر
سایه تعهد و رهبری مدیران ارشد میسر می شود.
هر یک از مشاغل و فعالیتهای حرفهای در شرایط خاص خود انجام می گیرند و این شرایط گاهی اثرات نامطلوبی را ممکن
است بر روی سالمت افراد مشغول به کار داشته باشد .در مجموع شرایطی که منجر به این اثرات نامطلوب میگردد را تحت عنوان
عوامل زیان آور محیط کار میشناسیم.

-1-3شناسه خطر
شناسایی خطر ،اولین گام اساسی در رابطه با کنترل آن است .شخص با شناخت خطر می تواند از آن اجتناب کند در غیر
اینصورت از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده ایمنی ،حفظ شود ،برای شناسایی خطر های موجود در یک محیط می
توان به چند روش زیر عمل کرد.

-1-1-3بازرسی محیط کار
ای ن روش برای شناسایی و ارائه راه حل های علمی و منطقی جهت بهبود بخشیدن شرایط محیط کار انجام می شود و افراد و
گروههای مختلفی از مدیریت از جمله مدیر عامل ،سرپرستان قسمتها ،سرکارگران و مسئوالن ایمنی در این روش دارند.

-2-1-3بحث ها و مذاکرات مسئوالن و کارگران
میتواند طی نشست های کمیته ایمنی انجام شود و همچنین از طریق گفتگوی غیر رسمی که بین کارگران و سرپرستان آنها
اتفاق می افتد می توان به پاره ای از آنها پی برد.

-3-1-3تحقیق مستقل
این روش توسط افراد مستقلی که کارمند و سرپرستان نیستند اما به صورت عمومی و خصوصی نسبت به ایمنی دستگاه ها و
محیط کار تعهداتی دارند انجام میدهند.
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-4-1-3شناسایی خطر در قالب عملکرد سیستم
این روش بیشتر در معادن فلزی و رادیو اکتیو دارای اشعه مضر میشود میباشد که پیشنهادات الزم توسط یک تیم با تخصص
های مختلف مانند متخصصین شیمی ،کارشناسان ایمنی ،مدیران کارگاه ها و  ....صورت می گیرد.

-5-1-3تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی
این روش تکنیک پیشگیری از حادثه است که باید همراه با گسترش تعالیم ایمنی کار به کار گرفته شود.این تکنیک از تکنیک
های مطالعه کاریا روش های مطالعه و سنجش کار مشتق میشود که هدف مهندسین ،بهبود روشهای تولید و استخراج و بهره
برداری باشد.

 -3-2ارزیابی خطر
نتیجه ارزیابی خطر را در هر محیط کاری ،لیستی از انواع خطرهاست که بر اساس اولویت تهیه شده کار کنترل بر اساس این
اولویت بندی انجام خواهد شد  ،برای ارزیابی خطر یک فرمول ساده به شرح زیر وجود دارد:
(احتمال وقوع+بیشترین امکان اسیب+شدت)* تعداد وقوع= میزان خطر
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 -3-3کنترل خطر
عبارت است از حذف یا کاهش خطر در یک کار خاص
کنترل خطر احتیاج به طرح و برنامه ریزی دقیق دارد و دستیابی به آن از طریق اطالعات کوتاه مدت(موضعی) و دراز مدت
(دائمی) میسر است ،این اقدامات به ترتیب زیر می تواند درجه بندی شوند:
 .1حذف خطر در منبع
 .2کاهش خطر در منبع
 .3دور کردن کارکنان از خطر
 .4جلوگیری از خطر به وسیله اطالعات مناطقی
 .5کاهش کاربران در معرض خطر
 .6استفاده از تجهیزات حفاظتی

 -4لزوم رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی در طرح های صنعتی
 .1دیدگاه انسانی

 .2دیدگاه اقتصادی

 -4-1دیدگاه انسانی
صنایعی که از بیمه های مطلوب برخوردار نبوده و یا برخی از صنایع بسیار خطرناک با مشاغل سخت و زیان اور،کم نبوده و
کارگرانی که جان خود را در چنین صنایعی بر سر این کار گذاشته اند و از بین رفته ویا دچار نقص عضو و  ..شده اند
فراوانند.همچنین با استفاده از تکنولوژی های نوین،پیدایش انقالب صنعتی ،نیروی برق و سایر منابع انرژی و هم کاربرد فراوان
مواد شیمیایی در صنعت ،به همان نسبت که به مقدار تولید افزوده شده  ،به همان نسبت نیز به تعداد حوادث ناشی از کار و
پیامدهای حرفه ای افزوده گردیده است.

 -4-2دیدگاه اقتصادی
در خصوص اینکه عدم رعایت مسایل ایمنی چه هزینه های هنگفتی را به کارفرمایان و شرکتهای صنعتی تحمیل
میکند،مطلب بسیار است و وسعت کار زیاد.لذا بحث در این خصوص به دو دسته تقسیم میکنیم:
الف :هزینه هایی که بواسطه ضایعات و تلفات ماشین االت،دستگاهها و نیز وقفه در روند تولید و استخراج متوجه صنعت می
شود.
ب :هزینه هایی که بواسطه ضرر جانی متوجه صنعت می شود.
جالب اینکه طبق امارهای غیر رسمی برای هر دوایتم فوق ،رشد بسیار باالیی در خصوص هزینه های مربطو به غرامت نقص
عضو،غرامت دستمزد ایام بیماری و معلولیت و از کار افتادگی و .همچنین فوت و مرگ و میر را طی سالهای اخیر شاهد بوده ایم و
سازمان تامین اجتماعی این هزینه های هنگفت را پرداخت نموده است.
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-5هزینه های ایمنی در صنایع

-6مدلسازی پیش بینی هزینه های بیمه ای(اقتصادسنجی)
در صورتی که بپذیریم که برای انتخاب سیستم های کنترلی مناسب با صنایع می بایست قبل از هرگونه تصمیم گیری کالن
تفکرات و برنامه ریزی های الزم در این زمینه صورت گیرد ،بنابراین ایده های مناسب ایمنی با توجه به خدمات مقابل آن در
مراحل اولیه طراحی در صنایع مورد توجه قرار می گیرند ،لذا در این مرحله میباشد که نقش ایمنی با تعیین سطح و اهمیت آن در
صنعت مربوطه مشخص میشود .مدنظر باشد که برای طراحی سیستم ایمنی ،نیاز به هزینه کردن بوده و با مشخص شدن سطح
مورد پذیرش و قبول آن ،میزان و نحوه هزینه برآورد میگردد .در جریان اجرای عملیات می بایست برنامه های مدون مداوم و
منظم نظارت و بازرسی استفاده از امکانات فراهم شود.بررسی هایی که بر روی سیستم ایمنی در خالل اجرا به عمل میآید ،لزوم
تغییر و اصالح مستقیم سیستم را مدنظر قرار میدهد.
همانطور که گفتیم هزینه های ایمنی ،در برگیرنده هزینه های ایمنی پرسنل و ایمنی تغییرات میباشد.یعنی ما با دوقطب متضاد
و مخالف روبرو هستیم،اولی انسان دارا ی احساسات عواطف روح و جسم با چیچیدگی های خاصی که میتوان زن و فرزند داشته
باشد،یعنی سرنوشتش با جند نفر غیر خودش گره خورد باشد و در آن طرف قضیه تجهیزات و ماشین آالت قرار دارد که فاقد روح
هستند و فقط از ارزشهای مادی برخوردارند.گاهاً می شود تجهیزات را فدای انسان کرد همانگونه که در یک هواپیمای درحال
سقوط،خلبان با چتر خود را نجات میدهد ولی سرمایه چند میلیون دالری به هدر می رود.اما آیا باید پذیرفتن چنین ریسکی منطقی
و عاقالنه باشد؟یعنی کسی در مقام کارفرما یا مدیر صنعت پیدا میشود که بدور از مسایل عاطفی و احساسی،ضریب ریسک را انقدر
پایین بیاورد که احتمال حوادث به سمت صفر میل کند ،در صورتیکه برای اینکا رهزینه هنگفتی را متحمل شود؟
مسلماً با توجه به منافع و سود،این کار بطور کامل صورت نخواهد گرفت .بخصوص که در مجموعه های صنعتی بزرگی چون
خودروسازی با کارگرانی که قانون کار،قوانین کشوری و بیمه و ...ارزش جان اور ارا با مبلغ  231,000,000تومان تعیین کرده اند که
در صورت فوت مبلغ مشخص است ولی اگر خسارت جانی داشته و بایستی ضریبی در نظر گرفته شود.
لذا هدف اصلی از این پژوهش و این بخش،مدلسازی متغیرهای مرتبط با مبحث ایمنی شغلی /صنعتی بوده و کمک میکند که
هر صنعت با توجه به شرایط اماری خاص خود در خصوص مشکالت ناشی از حوادث کار،تصمیم گیری عدد و رقم هزینه کرد و
بودجه ایمنی خود را تعیین نماید.
لذا با توجه به تعاریف ذیل برای متغیرهای استفاده شده در معادالت اصلی ،داریم:
 :Wدیه،خون بها
𝑖𝑑  :تعداد فوتی در واحد روز
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براساس آیین نامه ایمنی و مصوب شورای عالی حفاظت فنی ،تمام صنایع موجود در سطح کشور (دولتی و خصوصی) ملزم به
رعایت مفاد این آئین نامه می باشند و لذا صاحبان صنایع ناخواسته متحمل هزینههایی میشوند که در ظاهر امر هیچگونه سود و یا
اضافه تولید را در بر ندارد ،هزینه هایی که در خصوص نگهداری  ،مبارزه با آتش سوزی ،پست برق ،آسانسور و باالبرها و هزاران
مورد دیگر بوجود می آید.
 -1حفظ ظرفیت تولید
 -2محیط کاری لذت بخش
 -3اداره آسان مجموعه
بنابراین در چنین صنایعی وظایف و مسئولیتهای واحد ایمنی بشرح ذیل میباشند:
 -1اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های ایمنی
 -2همکاری با مدیریت برای تدوین و تهیه سیاست های ایمنی و مسئولیت های اجرایی
 -3هماهنگی با بخش تولید
 -4متوقف ساختن هر گونه فعالیتی که باعث بروز خطر گردد
 -5تهیه گزارش دوره ای یا حتی در بازدید ها به منظور اعالم شرایط فعالیت ها
 -6بررسی و رسیدگی به حوادث
 -7بازدید و بازرسی به منظور کسب اطمینان از کارکرد مستمر سیستم های کنترل ایمنی
 -8آموزش ایمنی
 -9مشارکت و برنامه ریزی اجرایی عملیات به منظور انطباق آن با برنامههای ایمنی
 -10بایگانی و نگاهداری کلیه اطالعات و گزارش های مربوط به فعالیتهای ایمنی

27

𝑖𝑙  :تعداد فوتی در واحد روز
 : kتعداد فوتی در واحد روز
𝑖𝑓  :تعداد جراحات و شکستگی در واحد روز
𝑧  :ضریب نسبت هزینه جراحات و شکستگی به هزینه فوت یا دیه
𝑆  :میانگین حقوق کارگر/کارمند در هر ماه
𝑁  :میانگین تعداد کارگران/کارمندان یک واحد صنعتی
 : Aتعداد روزهای کاری در سال
𝑛  :میانگین تعداد کارگران/کارمندان استفاده کننده از مرخصی درمان با حقوق در هر روز

الف :هزینه های خطر فوت و مرگ(دیه) در صنعت:

𝑖𝑑𝐷𝑖 = W/

ب :هزینه های نقص عضو:
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𝑖𝑙𝑀𝑗 = 𝑘 ∗ 𝐷𝑖 ∗ 𝑑𝑖 /

ج :هزینه های مداوا و جراحات سطحی و شکستگی:
𝑖𝑓𝐻𝑖 = 𝑧 ∗ 𝐷𝑖 ∗ 𝑑𝑖 /

د :هزینه فرصتی استفاده از نیروهای جایگزین در هر روز با توجه به نیروهای استفاده کننده از
مرخصی های دوران درمان و :...
𝑆𝑛 = S/n

ه :هزینه کل ضررهای مالی و جانی(هزینه های ایمنی) در یک واحد صنعتی نمونه:
𝑛𝑆 𝐶𝑇 = 𝐷𝑖 + 𝑀𝑗 + 𝐻𝑖 + 𝑇𝑟 +

یا
) 𝑛𝑆 𝐶𝑇 = ∑𝑘=0(𝐷𝑖 , 𝑀𝑗 , 𝐻𝑖 , 𝑇𝑟 ,
𝑖𝑙 ≤ 𝑖𝑑
𝑖𝑓 ≤ 𝑖𝑙
i,j,k,l,n ∈ 𝑅 +

و :هزینه ایمنی در سال:

𝐴 ∗ 𝑁 ∗ 𝑇𝐶 = 𝑃𝐶

با این معیار میتواند نقش هزینههای ایمنی را در سودآوری طرحهای صنعتی تخمین زد اما ذکر چند نکته پیرامون معادالت
باال الزامی است چرا که این رقم بدست امده از فرمولهای فوق ،بر یک رقم تقریبی و پایه است زیرا اعالم آمارهای موجود از
صنایع خاص می باشد و امکان دارد در هر کشوری ارقام دیگری به دست آید اما آنچه مهم است دید و نگرش مستقیم هر صنعت
است و این یکی از مهمترین فرضیات این مدل است ،هرچند امکان دارد این ارزیابی هزینه ،اشکاالت عمده داشته باشد ولی همین
که به دست اندرکاران صنعت یک دید فنی و رقم معینی در هزینه های ایمنی را می دهد بسیار مورد توجه است وگرنه همگان
میدانند که با خرج کردن بیشتر میشود ضریب ریسک حوادث را درواحدهای صنعتی ویا هر جای دیگر حتی در خانه ها به حداقل
رساند.
توسعه صنایع و پیشرفت فن آوری عالوه بر آثار مثبت ،عوارض ناگواری نیز به همراه داشته است  .عوارضی همچون افزایش
کمیت و کیفیت آلودگی های محیط کار و زندگی .حوادث ناشی از کار و بیماری های ناشی از شغل از جمله پیامدهایی هستند که با
توسعه صنایع و فن آوری ،بیش از پیش زندگی انسان و به ویژه کارکنان را مورد تهدید قرار داده است][9ولی دلیلی نمیشود که
هزینه های پیشگیرانه را فراموش نمود و مدیریت ریسک بایستی در صدر تصمیمات کالت شرکتهای صنعتی باشد.
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سخن کوتاه اینکه هر هزینه ای بایستی معقول و منطقی باشد و ایمنی امری نیست که فقط مربوط به صنعت باشدهمانگونه
که هر نوع افراط در این زمینه توصیه نمی شود و قابل قبول نیست ،هر نوع قصور و کوتاهی نیز عالوه بر ضرر جانی و مالی،
عواقب خطرناکی را در پیش خواهند داشت.
همانطور که آمار و ارقام گزارش شده از سوی واحد صنعتی نشان میدهد به این نتیجه رسیدیم که عدم رعایت مسائل ایمنی
باعث پایین آمدن میزان درآمد و در نتیجه میزان سود می شود.ضمن اینکه هزینههای هنگفتی را هم به دلیل پرداخت غرامت فوت
،نقص عضو ،مداوا مستمری و غیره به صنعت تحمیل می کند ولی باز برای اینکه بدانیم چه میزان مجاز به هزینه کردن هستیم تا
در مرحله بهرهبرداری ،بتوانیم حداقل مسایل ایمنی و حفاظتی را رعایت کرده و آرامش را به محیط کاریمان به ارمغان بیاوریم(
از نموداری که ویژگی این کار ترسیم شده است کمک می گیریم).
در محور افقی xهزینه های ایمنی را که به ریال در ازای هر شیفت کاری برای هر نفر است منظور میکنیم و در محور عمودی
 yیا ضریب ریسک( )RFکه واحد آن را درصد میگذاریم.
با توجه به شکل می توان دریافت که با افزایش هزینه سرمایه گذاری در ایمنی ضریب ریسک کاهش می یابد .این کاهش
خطی نیست بلکه در ابتدا با سرمایه کم از شدت خطر کاسته می شود و سپس امکان کم شدن ریسک به صورت خط مجانب با
محور  xها به سمت بی نهایت میل میکند زیرا هرگز صنعتی را نمی توان ساخت که بروز حادثه در آن به صفر برسد.
اگر در زمینه ایمنی سرمایهگذاری کمتری کنیم به نقطه  Hخواهیم رسید این نقطه همراه ضریب ریسک باال می باشد اگر
میزان سرمایه گذاری در ایمنی را زیاد بگیریم به  Lمیرسیم که ضریب ریسک کمتری دارد ولی معلوم نیست که اقتصاد صنعت به
ما چنین اجازه می دهد یا نه؟
آیا صنعت میتواند متحمل این مخارج شود ؟ لذا بایستی یک نقطه بهینه مانند  Oوجود داشته باشد که حد معقول سرمایه
گذاری ضریب ریسک قابل قبولی هم داشته باشد البته این نقطه در حقیقت یک بازه از محدوده  O1تا  O2را شامل می شود که
به سلیقه صنعت کار نظام خصوصی و اجتماعی جامعه بستگی دارد .بدیهیست نقطه  O1توسط کسانی انتخاب می شود که به
اقتصاد و درامد صنعت یا سود بیشتر توجه دارند و برعکس نقطه  O2توسط کسانی انتخاب می شود که به ایمنی بیشتر بها می
دهند.
بنابراین هر حرکتی که بخواهد ما را به طرف راست نقطه  O2حرکت دهد غیر قابل غیر قابل قبول است همچنین کلیه
مواردی که ما را به سمت چپ نقطه  O1پیش می برند نیز مردود است زیرا هزینه ایمنی را در نظر می گیرد  ،یعنی ما باید به
انتظار حادثه بنشینیم.
در نمودار ترسیم شده بایستی ارقام را با مشخصات صنعت تطبیق داده و آنها را آنقدر تغییر داد تا بتوان به سوال "چقدر هزینه
ایمنی کنیم ؟" پاسخ داده و در هر صورت باید بازار کار بازار کار و رقم ریاضی داشت و پولی است که نقطه ای""CO
درمنحنی می باشد .اما در این میان نقطه بهینه همان هزینه  coمی باشد که مقدار آن ... ….ریال به دست آمده( .......برای هر
نفر -روز ) که به نظر می رسد رقم معقولی است.

نمودار شماره  -1رابطه هزینه های ایمنی و ریسک
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مساله ایمنی در صنایع مختلف یکی از موضوعات مورد عالقه مدیران و شرکتها بوده و علت ان تاثیرات جهت گیر این موضوع
بر راندمان عملیات مختلف و شرایط علمی اقتصادی صنعت میباشد.به هر حال نتایج بحث به ترتیب زیر میباشد:
 -1حوادث خواسته و ناخواسته در بطن کارهای صنعتی موجود و در هر لحظه احتمال وقوع آنها وجود دارد .لذا بایستی بررسی
کرد که با چه هزینه ای می توان احتمال وقوع این حوادث را پیشگیری کرد که مدل ارائه شده در این پژوهش کمک شایانی به
صنایع دراین امر خواهد کرد.
 -2خسارات انسانی و اقتصادی در بعضی موارد جبران آن امکان پذیر نخواهد بود .تحقیقات نشان داده است که این هزینه ها
در اکثر موارد بیش از  4برابر هزینه تحقیقاتی مربوط به شناخت علل حوادث و کنترل آنها می باشد.
 -3با داشتن دید و نگرش سیستمی و ایمنی در صنایع و به موازات طراحی صنعت و نیز بهره برداری و پرداختن به هزینه ها و
پتانسیل های ایمنی ،با توجه به آمار و ارقام ریاضی  ،ما را در رسیدن به بهرهوری حداکثری صنایع یاری خواهد کرد.
 -4هزینه های ایمنی در ظاهر امر ،میزان هزینه های کل صنایع را افزایش می دهند اما با مراجعه به تعداد حوادث و آمار آنها،
بیانگر این واقعیت است که هزینه های ایمنی شاید تنها ر قم هزینه باشند که باعث افزایش سود و درآمد در واحدهای صنعتی
میشوند.
 -5آمار حاصله نشان دهنده این واقعیت است که بیش از  70درصد حوادث در اثر بی احتیاطی به وقوع می پیوندند اما با
مدت زمان کم و تشکیل کالسهای آموزش کوتاه مدت فشرده  ،میتوان پرسنل را از خطرات اگاه نمود.
 -6علئرغم موارد ذکر شده هزینه ایمنی بایستی معقول و منطقی بوده و ضریب ریسک خطر از یک رقم متوسط برخوردار
باشد
-7اگر بخواهیم به طور کلی تاثیر هزینه های ایمنی را بر سودآوری صنایع مختلف بررسی کنیم،میتوانیم مطابق جدول زیر
داشته باشیم:
جدول شماره  -2تاثیر هزینه های ایمنی بر سودآوری
بدون صرف هزینه های ایمنی
درآمد
هزینه کل
کم
بیشتر

سود
کم

با صرف هزینه های ایمنی
درآمد
هزینه کل
بیشتر
کم

سود
بیشتر

پیشنهادات
 -1برای کاهش هزینه های ایمنی و در برنامه ریزی ها برای ایجاد صنعت در ابتدا طراحی صنعتی بایستی به فکر ایجاد
سیستم ایمنی مناسب باشیم.
 -2نظم کاری در صنایع در اولویت برنامه ریزی تولید قرار گیرد.
 -3کار نظارت و بازرسی ایمنی و حفاظت در صنایع توسط ستاد مستقلی از صنعت صورت بگیرد.
 -4سعی شود در صنایع هزینههای غیر ضرور حذف و در عوض به فکر سالمتی کارگران باشیم ،زیرا راندمان باال را موقعی
خواهیم داشت که پرسنل صنعت از آرامش فکری و روحی سالم برخوردار باشد.
 -5در تصمیم گیری های مدیریت صنعت برای تعریف سطح ایمنی در صنایع ،یا مسائل انسانی ،احساسی و عواطف یک
موجود که دارای روح است و سرنوشتش میتواند با یک عده دیگر گره بخورد توجه شود.
 -6آموزش صحیح نیروی انسانی در در صنایع به طور منظم و مستمر صورت بگیرد و سعی شود به صورت کالسهای
هفتگی پرسنل صنعت را با خطرات درونی و بیرونی کارهای صنعت اشنا کرد.همچنین دستورالعملهای استفاده از ابزار بصورت
کامال مدون تدوین و در اختیار پرسنل قرار گیرد][12
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چکـیده
هدف تحقیق حاضر ،تعیین رابطه بین خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی در مدیران مدارس دوره ابتدایی شرق استان
مازندران بود .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری آن را ،کلیه
مدیران مدارس شرق استان مازندران (نکا ،بهشهر ،گلوگاه) در سال  1396که برابر  320نفر بودند و بر اساس جدول
کرجسی مورگان تعداد  175نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای برحسب جنسیت بهعنوان نمونه آماری انتخاب
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استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد .یافتههای تحقیق نشان داد که بین خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد .لذا توجه مسئوالن و مدیران سازمانی به مؤلفههای خالقیت هیجانی و نیز تعهد سازمانی جهت
افزایش سطح بهرهوری سازمانی ضرورت دارد.
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امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون ،توجه به نیروی انسانی از جنبههای روانی و ذهنی و نیز ایجاد وابستگی به سازمان جهت
دستیابی به اهداف سازمانی امری الزم است .در زمینه روانشانسی مفاهیم مهمی از قبیل خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی مطرح
شده است که هر کدام به نوعی در دستیابی به اهداف سازمان موثر هستند (بهزادی و همکاران.)1391 ،
خالقیت که بهعنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی انسان مطرح است ،عبارت است از تحوالت دامنهدار و جهش
در فکر و اندیشه انسان .واقعیت این است که به خالقیت نمیتوان با تمرکز بر یک بعد نگریست .ابعاد فردی ،محصولی و فرایندی
نمیتوانند بیانگر ماهیت خالقیت باشند (حاجی¬ها و همکاران .)1393 ،از بعد شناختی ،خالقیت اغلب در میان بزرگترین
فرآیندهای فکری عالی جای میگیرد و از بعد هیجانی ،خالقیت بهعنوان حالتی هوشیارانه در برخی از شدیدترین تجارب عاطفی از
عمیقترین یأسها و سرخوردگیها تا بزرگترین شادیها در نظر گرفته میشود .در زبان عامیانه ،شناخت به معنای فرآیند به دست
آوردن دانش است و هیجان به معنای راهی است که ما از طریق آن روی وقایعی که با آن مواجه میشویم ارزیابی و عمل میکنیم
(راهی و همکاران .)1392 ،با توجه به همه مفاهیم برگرفته از زبان عامیانه ،شناخت و هیجان درنهایت روی رفتار قابلمشاهدهای
که در یک بافت اجتماعی تفسیر میشود ،پایهریزی میگردد .اینطور نیست که آنها بهعنوان سازوکارهایی صرفاً روانشناختی یا
عصبشناختی معنی شوند (آوریل .)1999 ،نکته دیگری که در مورد ابعاد شناختی و هیجانی خالقیت اهمیت دارد ،بر اساس این
گفتهی آوریل ( ،1999ص  ) 335است که میگوید « رفتارهای شناختی و هیجانی اساساً در مفاهیم مربوط به سازوکارهایی از قبیل
ادراک ،حافظه ،تداعی ،قضاوت و استدالل باهم تفاوتی ندارند .این سازوکارها ،شناخت و هیجان متوسطی در درجات و ترکیبات
متفاوت و بسته به شرایط ایجاد میکند .کاربرد این ایده در خالقیت است ؛ زیرا این خالقیت است که سازوکارهای ذکر شده را هم
به حوزه هیجان و هم به حوزه شناخت مرتبط میسازد .اکثر پژوهشگرانی که به تحقیق در زمینه خالقیت پرداختهاند ،خالقیت را
بیشتر بهعنوان یک سازۀ ذهنی ـ شخصیتی با ابعاد شناختی و اجتماعی ،توصیف کردهاند (سجادی .)1383 ،در بعد شناختی خالقیت،
تحقیقات بیشتر در حیطهی سبکها یا تواناییها و مهارتهای شناختی انجام شده است و در زمینه تفاوتهای اجتماعی ،هدف
پژوهشگران آن است که نشان دهند ؛ چگونه عوامل موقعیتی ،اجتماعی و فرهنگی نظیر تسهیالت اجتماعی ،انتظار فرد از خود و
دیگران ،تنبیه و پاداش ،وضعیت فیزیکی و جو روانی میتواند در توسعه خالقیت مؤثر باشد (شهرآرای .)1382 ،کی از عوامل مهم
در خالقیت هیجانی افراد ،شادکامی میباشد.
تعهد سازمانی به حالتی اشاره دارد که در آن کارمند با سازمان خاص و اهدافش شناخته شده و عالقه دارد عضو آن سازمان
تلقی شود (سلیم و همکاران .)1393 ،تعهد سازمانی نگرشی است که بیانگر این نکته است که اعضای سازمان به چه میزان
خودشان را به سازمانی که در آن کار میکنند ،تعیین هویت مینمایند و چقدر در آن درگیر هستند (بهروان و همکاران.)1388 ،
فردی که تعهد سازمانی باالیی دارد ،در سازمان باقی میماند و اهداف آن را میپذیرد (صالحی و همکاران .)1390 ،مایر و آلن
( )1991مدل سه مؤلفهای تعهد سازمانی را در چارچوب غالب برای تحقیقات تعهد سازمانی میداند -1 :تعهد عاطفی :بیانکننده
وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان و مخصوصاً میزان حساسیت آنها به تجربیات شغلی مثل حمایت سازمانی است .این
حساسیت زمانی به وجود میآید که کارکنان به ادامه ارتباط با سازمان تمایل دارند -2 .تعهد هنجاری :این تعهد بیانکننده اعتقاد
کارکنان به این موضوع است که باید در سازمان بمانند و رشد کنند -3 .تعهد مستمر :به آگاهی از هزینههای ناشی از خروج از
سازمان اشاره دارد و به دلیل نیازشان به سازمان در آن باقی بمانند (صالحی و همکاران.)1390 ،
با توجه به اهمیت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر آنها و نیز اهمیت خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی در جهت توسعه و
دستیابی به اهداف سازمانی سؤال ،محقق این میباشد که :آیا بین خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی در مدیران مدارس ابتدایی
شرق استان مازندران رابطه وجود دارد؟

خالقیت هیجانی

تعهد سازمانی

آمادگی

عاطفی

نوآوری
هیجانی
کارایی
مستمر
اصالت
شکل  .1مدل تحقیق

 -1-2تنظیم شناخت هیجان
نظریهپردازان و دانشمندان تعاریف متعددی از هیجان ارائه دادهاند ،اما درمجموع میتوان گفت که هیجان رویدادی پیچیده و
چندبعدی است که منجر به آمادگی برای عمل میشود .پکرون 1و همکاران ( )2005در راستای مدل¬های فرآیند /مؤلفه از
هیجان ،هیجان¬ها را بهعنوان مجموعهای از فرآیندهای روانی به هم مرتبط میدانند که شامل مؤلفههای عاطفی ،شناختی،
فیزیولوژیکی و انگیزش میباشد (مثالً احساس ناراحتی و تنش ،نگران بودن ،فعال شدن فیزیولوژیک و خواهان رها شدن (دور
شدن) بهعنوان مؤلفههای هیجان ،اضطراب مطرح میشوند) .این توجه روزافزون به بحث هیجانات بهطورکلی و توجه به ارتباط
بین شناخت و هیجان بهصورت خاص ،اندکاندک نگاه تیزبینانه¬ی روانشناسان تربیتی را نیز به خود جلب نموده است (اکبرزاده،
.)1393
تنظیم هیجان مبتنی بر فرآیندهای درونی و بیرونی پاسخدهی در برابر مهار و نظارت ارزیابی و تعدیل تعامالت هیجانی
بهخصوص خصایص زودگذر و تند آنها برای به تحقق رسیدن اهداف .تنظیم هیجان میتواند آگاهانه یا ناآگاهانه ،زودگذر یا دائمی
و رفتاری و یا شناختی باشد ،تنظیم هیجان رفتاری ،نوعی از تنظیم هیجان است که در رفتار آشکار فرد دیده میشود نسبت به
تنظیم هیجان شناختی که قابلیت مشاهده ندارد و زودگذر است (امین آبادی و همکاران .)1390 ،تنظیم هیجان شناختی همراه
همیشگی آدمی است که به مدیریت یا تنظیم عواطف و هیجانها کمک میکند؛ به انسان توان سازگاری بیشتر بهخصوص بعد از
تجارب هیجانی منفی را میدهد (بخشنده .)1392 ،در بیشتر مطالعات همسان با مقابله شناختی فرض میشود و در کلیه راههای
شناختی مدیریت عواطف با استفاده از اطالعات برانگیخته هیجانی گفته میشود فرآیندهای شناختی میتوانند به ما کمک کنند تا
بتوانیم مدیریت یا تنظیم هیجانها و یا عواطف را بر عهده بگیریم تا از این طریق بر مهار هیجانها بعد از وقایع اضطرابآور و
تنیدگی زا توانا باشیم (امین آبادی و همکاران .)1390 ،درواقع تنظیم هیجان هم شامل فرآیندهای پایین به باال (ادراکی) مانند
ارزیابی و هم شامل فرآیندهای باال به پایین (شناختی مانند حافظۀ فعال و کنترل ارادی توجه میباشد.
لذا تنظیم هیجانی را میتوان بهعنوان فرآیندهای فیزیولوژیکی ،رفتاری و شناختی تعریف کرد که افراد به تنظیم تجربه و بیان
هیجانها قادر مینماید (بکتاش .)1392 ،تنظیم هیجانـی یک فرآیند محوری برای همۀ جنبههای عملکرد انسان است و نقش
حیاتی در شیوههایی که افراد با تجارب استرسزا مقابله میکنند و شادی را تجربه میکنند ،ایفا میکند .تنظیم هیجانی داللتهای
بالینی مهمی دارد ،روشهایی که افراد هیجانهایشان را مدیریت میکنند ،عملکرد روانشناختیشان را (مثل مشکالت بیرونی و
مشکالت درونی) متأثر میسازد .همچنین تنظیم هیجانی دارای تلویحات رشدی و اجتماعی مهمی است ،مانند رشد همدلی و روابط
با همسـاالن (بخشنده.)1392 ،
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 -2-2ماهیت خالقیت هیجانی
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الف) تفاوتهای فردی در خالقیت هیجانی :در مطالعات آزمایشگاهی که توسط آوریل و همکارانش انجامگرفته است،
شرکتکنندگانی که نمره باال در خالقیت هیجانی به دست آوردند ،هم در نوشتن و هم بهصورت تصویری بهتر قادر به بیان کردن
هیجاناتشان بهطور خالق بودند .برای مثال افراد با نمره باال ،قصههای ابتکاریتر مینوشتند که بهطور زیبایی ،هیجانات ناهماهنگ
از (قبیل آرامش ،سردرگمی و برانگیختگی) را با هم ترکیب میکنند .همچنین بهطور زیبایی تحمیلهای خالق بیشتری از تعارضات
حل نشدنی توصیف میکردند و تصویرهای خالقتر که هیجاناتشان را به شکل جامعی مجسم میکند ،ترسیم میکردند .همچنین
این افراد گشودگی بیشتری نسبت به تجربهها دارند ،به تواناییها و قابلیتهای خود اطمینان دارند و عزتنفس آنها بیشتر است و
همچنین تحت تأثیر سنتهای جامعه و قدرت قرار نمیگیرند (امین آبادی و همکاران.)1390 ،
ب) تفاوتهای جنسیتی در خالقیت هیجانی :در گزارشی در زمینه پژوهشهای مربوط به خالقیت هیجانی ،آمده است
که زنان در بعد آمادگی ،کارایی و اصالت نمره باالتری از مردان در خالقیت هیجانی آوردهاند و تفاوت ناچیزی نیز در بعد نوآوری
بین دو جنس وجود داشت که معنیدار نمیباشد .آوریل ( )1999ولیکن در پژوهش قدیری نژادیان ( )1381که بر روی دانشجویان
پسر و دختر ایرانی انجام گرفت ،پسران و دختران در تمام ابعاد خالقیت هیجانی از وضعیت یکسانی برخوردار بودند که قدیری
نژادیان این دو نتیجهگیری متفاوت را به تفاوت فرهنگی منتسب کرده است .در توضیح این نکته ،اینطور استنباط میشود که در
جوامع غربی ،زنان بهتر از مردان از خالقیت هیجانی بهره میبرند.
ج) تفاوتهای فرهنگی در خالقیت هیجانی :در این رابطه دو موضوع اساساً مکمل در خصوص تفاوتهای فرهنگی
در زمینه هیجان وجود دارد.
 1ـ ارتباط با هیجان  2ـ نقش فرهنگ در پروراندن خالقیت هیجانی .واژگان هیجانی دارای ماهیت با موجودیت مستقلی
نمیباشند ،بلکه این مفاهیم بهوسیله همان نظریههای مجازی (عقاید وجودی و نقشهای اجتماعی) که در تشکیل نشانگان
هیجانی کمک میکنند ،معنا میشوند .فرد به همان شکلی که یاد میگیرد چگونه متناسب با نشانگان هیجانی رفتار و احساس کند
به همان شکل نیز معنای یک مفهوم هیجانی را یاد میگیرد؛ بنابراین ارتباط زبان با خالقیت هیجانی دوطرفه است .ازیکطرف
واژگان هیجانی بهعنوان سازمان دهندۀ رشد هیجان به کار میروند؛ یعنی یادگیری نشانگانی که در داخل یک فرهنگ معیار و
رسمی هستند .از طرف دیگر ،زبان همچنین تجارب دارای بار هیجانی را در داخل مفاهیم از قبل شکلگرفته وارد میکند .درواقع
یک تجربه هیجانی خالق نیاز دارد که قیدوبندهای زبان متداول را بشکند( .آوریل )199 ،تفاوتهای فرهنگی بزرگی در زبان
هیجان وجود دارد .مثالً زبان انگلیسی حدوداً بین  550تا  600واژه (اعم از اسم ،فعل ،صفت و قید) را شامل میشود که معنای
هیجانی نسبتاً صریحی دارند .حتی برخی زبانها ممکن است فرهنگ لغت هیجانی بزرگتری داشته باشند ،اگرچه به دلیل اینکه
طبقهبندیهای عام مربوط به آنچه شامل هیجان میشود ،تغییر میباشد ،لذا مقایسهها دچار مشکل میگردند .برای شکوفا شدن
فرهنگ ،باید بهجای از بین بردن عقاید و هیجانات ،کاری کنیم که انرژی هیجانی و استعداد خالق افراد ،باعث واکنشهای عمیق
در سطوح مختلف خالقیت در آحاد جامعه شود (قاسم زاده و همکاران.)1389 ،

 -3-2دیدگاه آوریل در زمینه خالقیت
آوریل ( )2005بر اساس دیدگاه سازنده گرایی اجتماعی خود ،سه معیار اصلی برای خالقیت تعریف میکند که شامل نوآوری،
کارایی و اصالت هست .از دیدگاه او برای اینکه یک پاسخ خالق شود باید این سه معیار در ترکیبات متفاوت با هم جمع شوند .او
عقیده دارد که عالوه بر لزوم وجود این سه معیار برای ارائه یک پاسخ خالق یک مرحله آغازین آمادگی نیز موردنیاز میباشد.
توصیفی که از چهار بعد خالقیت (نوآوری ،کارایی ،اصالت و آمادگی) دارد ،به این شرح است:
نوآوری :نوآوری به معنای یک پاسخ تازه در مقایسه با رفتار گذشته فرد یا بهطورکلی مقایسه با رفتار عادی در جامعه سر
می زند .همچنین باید مرتبط با اهداف کنونی ما نیز باشد بر این نکته نیز باید تأکید شود که خالقیت ویژگی منحصربهفرد بینظیری
که صرفاً مخصوص تعداد کمی از افراد است نیست .برای یادگیری و پیشرفت انسانها ،اکتساب رفتار نو برای هر فردی و درنتیجه
درجاتی از خالقیت برای او الزم هست.
کارایی :همه پاسخهای نو خالق نیستند .برخی عجیب و غیرعادی میباشند .برای خالق بهحساب آمدن یک پاسخ ،باید برای
فرد یا گروه بهصورت بالقوه سودمند باشند.
اصالت :یک پاسخ خـالق که در برخی از سبکهای ارزشی و عقیدتی فرد دربارۀ دنیــا انعکـاس مییابد ،آنیک ابراز خود
است (قدیری نژادیان.)1381 ،
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آمادگی :منظور از بعد آمادگی این است که قبل از اینکه توانایی واقعی خالق بودن در یک زمینه خاص به دست آید ،مسلماً
سالهای آمادگی موردنیاز هست .کسب آمادگی یا تبحر بهصورت طوالنیمدت یک عامل مهم در تعیین کردن تفاوتهای فردی در
خالقیت هست (قدیری نژادیان.)1381 ،

 -4-2مفهوم تعهد سازمانی

 -5-2انواع تعهد سازمانی
 -1-5-2تعهد عاطفی
مایر و آلن ( ،)1991تعهد عاطفی را بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند و تعیین هویت وی باارزشها و اهداف سازمان و میزان
درگیری وی با سازمان داشتهاند .آنها معتقد بودند کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند در سازمان میمانند ،برای اینکه
میخواهند بمانند .آنها عضویت خود را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه میدهند .شلدن 7تعهد عاطفی سازمانی را
یک نگرش و جهتگیری میداند که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته میکند .کانتر ،)1975( 8تعهد عاطفی را به عنوان
تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف میکند .بوکانان 9تعهد عاطفی را نوعی وابستگی
عاطفی و تعصبآمیز به ارزشها و اهداف سازمان میداند ،وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف و به سازمان ،فی-
نفسه جدا از ارزش ابزاری آن است (اللیان پور و همکاران.)1390 ،
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تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است بهگونهای که کارکنان بشدت متعهد ،هویت خود را از سازمان میگیرند،
در سازمان مشارکت دارند و از عضویت در سازمان لذت میبرند .بورتر 1و همکارانش ( ،)1974تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای
سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف کردهاند .به اعتقاد آنها معیارهای اندازهگیری تعهد سازمانی شامل انگیزه باال ،قبول
2
سازمان و پذیرش اهداف آن ،آمادگی برای تالش فراوان و عالقهمندی برای حفظ عضویت در سازمان است .آوریلی و چاتمن
تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان ،به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش-
های ابزاری آن (وسیله برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف کردهاند (اوریلی و چاتمن.)1986 ،
پورتر و همکارانش اظهار میدارند که تعهد سازمانی میتواند حداقل بهوسیله سه مؤلفه ،مشخص و تعریف شود:
 -1اعتقاد راسخ به اهداف سازمان و پذیرش آنها.
 -2تمایل به تالش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمانی.
 -3تمایل شدید به باقی ماندن و حفظ عضویت خویش در آن سازمان (پورتر و همکاران.)1974 ،
4
3
کوهن (« ،)1993تعهد» را بهمنزلهی احساس تعلق قوی و مؤثر ،دارای سه بعد در نظر گرفت .هویتیابی  ،پیوستگی و
وابستگی اخالقی .5او مینویسد که هویتیابی و پیوستگی مؤلفههای اول و سوم پورتر و همکارانش را منعکس میسازد درحالیکه
وابستگی اخالقی عبارت است از درونی کردن نقشهایی از سازمان که احساس عالقه و توجه فرد را به سازمان بروز میدهد.
برخی از صاحبنظران اظهار میدارند که به جزء جنبههای نگرشی ،تعهد سازمانی ابعاد رفتاری نیز دارد که بهقصد کارکنان به
ماندن یا رفتن از سازمان را در برمیگیرد (آلن و مایر.)1991 ،6

 -2-5-2تعهد مستمر
مایر و آلن معتقدند کارکنانی که ارتباط اولیهی آنها با سازمان بر مبنای تعهد مستمر است ،در سازمان میمانند؛ زیرا نیاز دارند
بمانند و باقی ماندن برای آنها یک ضرورت است.
تعهد مستمر دربردارندهی هزینه های متصور ناشی از ترک سازمان است؛ یعنی تمایل فرد به ماندن در سازمان بیانگر آن است
که وی به آن کار احتیاج دارد و کار دیگری نمیتواند انجام دهد .هر چه میزان سرمایهگذاریهای فرد در سازمان بیشتر باشد
احتمال ترک خدمت در او کاهش و لذا میزان تعهد سازمانی (به معنای میل به ماندن) افزایش مییابد و هر قدر زمان ادامه کار افراد
1 Porter
2 OReilly & chatman
3 Cohen
4 Indentification
5 Affiliation
6 Meyer & Allen
7 Shelden
8 Kanter
9 Buchanan
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در یک سازمان طوالنیتر شود احتمال از دست دادن چیزهایی که طی این سالها سعی کردهاند آنها را بر خود حفظ کنند ،بیشتر
میشود .بسیاری از مردم خود را متعهد و ملزم به ادامه کار میدانند فقط به این سبب که نمیخواهند آن را از دست بدهند چون
جایگزینی ندارند .این افراد دارای درجه باالیی از تعهد مستمر کاری هستند .امروزه افزایش ابزار تمایل به ترک کار بازتابی است از
کماهمیت شدن تعهد مستمر (قهرمانی.)1391 ،

 -3-5-2تعهد هنجاری
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تعهد هنجاری عبارت است از احساس مسئولیت ،دین و احساس تعهد اخالقی در برابر سازمان ،در این بُعد از تعهد ،افراد
خدمت و فعالیت در سازمان را وظیفه خود میدانند تا دین خود را نسبت به سازمان ادا کنند .به عبارت دیگر این نوع تعهد بهعنوان
یک وظیفهی درک شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف میشود و بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن در
سازمان است؛ که در آن کارکنان فکر میکنند در ادامهی فعالیت و حمایت از سازمان ،دینی بر گردن آنهاست .آنها که دارای
درجهی باالیی از تعهد هنجاری هستند ،بهشدت نگران آن هستند که اگر کار خود را ترک کنند دیگران درباره ایشان چه قضاوتی
خواهند داشت .اینگونه اشخاص میل ندارند مدیر یا کارفرمای خود را ناراحت سازند و نگراناند که استعفایشان موجب ایجاد نگرش
نامطلوبی از سوی همکارانشان شود .بهطور خالصه در این مفهومسازی ،کارکنان در سازمان میمانند (تعهد سازمانی) چون «می-
خواهند بمانند» (تعهد عاطفی) یا «نیاز دارند که بمانند» (تعهد مستمر) و یا احساس میکنند که «میبایست بمانند» (تعهد هنجاری)
(قهرمانی.)1391 ،

 -3روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف از جمله تحقیقات کاربردی میباشد .تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که در پی ارائه شناخت
سودمند و قابل کاربرد درباره حل مسائل سازمانی بکار میروند .همچنین از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی
می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس دوره ابتدایی شرق استان مازندران (نکا ،بهشهر ،گلوگاه) که بنا بر
استعالم از کارگزینی اداره آموزشوپرورش استان مازندران برابر با  320نفر است که در سال  1397مشغول به کار بودند .حجم
نمونه از طریق جدول کرجسی مورگان تعداد  175نفر ،به روش نمونهگیری تصادفی بر حسب جنسیت انتخاب شدند.
پرسشنامه خالقیت هیجانی توسط آوریل در سال  1999صرفاً برای اهداف غربالگری در زمینه خالقیت هیجانی طراحی
گردیده است .این ابزار دارای سی عبارت اصلی شامل  7عبارت برای آمادگی 14 ،عبارت برای نوآوری 5 ،عبارت برای کارآیی و 4
عبارت برای اصالت می باشد .چهار مالک مزبور در چارچوب سه خرده مقیاس آمادگی ،نوآوری ،اثربخشی در آزمون خالقیت
هیجانی سنجیده میشود .استفاده از این ابزار در ایران برای با توجه به تفاوتهای فرهنگی و دیگر عوامل تغییراتی در کلید این ابزار
انجام داده است که طبق پژوهش جوکار و البرزی( )1388این پرسشنامه شامل  22سؤال و  3بعد میباشد که دامنه نمرات این
پرسشنامه بین  22تا  110در نوسان میباشد که نمرات باالتر آزمودنی نشاندهنده خالقیت هیجانی باالی وی میباشد .در مقابل
هرگونه طیف پنج گزینه ای از خیلی تا خیلی زیاد قرار دارد .آوریل با روش آلفای کرونباخ پایای نمرۀ کل خالقیت هیجانی را 0/91
و پایانی ابعاد آمادگی ،اثربخشی ،صداقت و بداعت را به ترتیب  0/80 ،0/89 ،0/80و  0/85به دست آورد.
پرسشنامه تعهد سازمانی توسط می یر و آلن ( )1990تدوین گردید و دارای  24گویه میباشد .این پرسشنامه دارای سه بعد
عاطفی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری میباشد .گزینههای سؤاالت آن بهصورت پنجدرجهای لیکرت (خیلی موافقم ،موافقم ،نه
موافقم و نه مخالفم ،مخالفم و خیلی مخالفم) تدوین شده است .نحوۀ نمرهگذاری این پرسشنامه از  5به  1میباشد .آلن و مایر
اعتبار مقیاس تعهد عاطفی را  0،/87مقیاس تعهد مستمر را  0/75و مقیاس تعهد هنجاری را  0/79گزارش کردند .تحلیل عاملی 24
سوال نشان داد که این سه عامل به ترتیب  25/8 ،58/8و  15/4درصد واریانس کل را تشکیل میدهد (آلن و مایر  ،1990به نقل
از فروتن .)1386 ،با توجه به موضوع تحقیق ،برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS20استفاده گردید که این بخش به دو
قسمت تقسیم میشود :بخش اول ،نتایج یافتههای توصیفی که شامل (میانگین ،واریانس ،انحراف معیار ،و جداول توزیع فراوانی و
غیره) و بخش دوم ،نتایج یافتههای استنباطی که آزمودن فرضیهها هست ،از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون برای تعیین
همبستگی بین متغیرهای تحقیق استفاده گردید.

 -4یافتههای تحقیق
بر اساس نتایج جدول ( )1میتوان گفت که چون ضریب همبستگی محاسبهشده خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی برابر با
 0/480میباشد با اطمینان  %95از ضریب همبستگی جدول بحرانی  0/325بزرگتر است و مقدار سطح معنیداری ()0/000
38

کوچکتر از سطح خطای  0/05میباشد ،بنابراین با  % 95اطمینان فرضیه تحقیق تائید میشود و فرضیه صفر رد میگردد و نتیجه
گرفته میشود که بین خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد .ازآنجاییکه مقدار این ضریب همبستگی محاسبهشده
خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی برابر با  0/480مثبت است ،لذا میتوان عنوان کرد که این دو متغیر در جهت هم تغییر میکنند
یعنی با افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود و برعکس.
جدول ( :)1رابطه بین خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی

شاخص آماری

Rم

Rب

میزان خطا )(α

Sig

خالقیت هیجانی

**0/480

0/325

0/05

0/000

نتیجه گیری
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با توجه به یافت های تحقیق میتوان نتیجه گرفته میشود که بین خالقیت هیجانی و تعهد سازمانی در مدیران مدارس
ابتدایی شرق مازندران رابطه وجود دارد .هیجان نقش مهمی در جنبههای مختلف زندگی نظیر سازگاری با تغییرات زندگی و
رویدادهای تنیدگیزا ایفا میکند .اصوالً ،هیجان را میتوان واکنشهای زیستشناختی به موقعیتهایی دانست که آن را یک
فرصت مهم یا چالشبرانگیز ارزیابی میکنیم و این واکنشهای زیستی با پاسخی که به آن رویدادهای محیطی میدهیم ،همراه
میشوند .بنابراین خالقیت هیجانی ،یک اصل اساسی در شروع ،ارزیابی و سازماندهی رفتارها محسوب میشود .ازآنجاییکه
خالقیت هیجانی نقشی محوری در تحول بهنجار داشته و ضعف در آن ،عاملی مهم در ایجاد اختاللهای روانی به شمار میرود.
نظریهپردازان بر این باورند ،افرادی که قادر به انطباق سطح خالقیت هیجانیشان در برابر رویدادهای روزمره نیستند ،بیشتر
نشانههای تشخیصی ،اختاللهای درونی سازی از قبیل افسردگی و اضطراب را نشان میدهند (سجادی .)1383 ،بنابراین میتوان
گفت ،خالقیت هیجانی هیجان عاملی کلیدی و تعیینکننده در بهزیستی روانی و کارکرد اثربخش است .در بسیاری از مباحث
مدیریت سازمان آمده است که هدف از تشکیل سازمانها در بسیاری از موارد برطرف کردن نیازهای اجتماعی افراد نیز است.
افرادی که بهترین بستر فعالیت خود را در محیط جمعی سازمان جستجو میکنند ،بیشک از رفتار سازمان تأثیر میپذیرند و
همچنین بر آن تأثیر خواهند گذاشت (راهی و همکاران .)1392 ،کارکنان دلبسته و دارای تعصب به سازمان ،احساس مسئولیت
بیشتری در قبال موفقیت و دستیابی سازمان به اهداف خود خواهند داشت .بدیهی است این احساس دلبستگی و تعهد موجب
افزایش بهرهوری و کارایی سازمان خواهد شد.
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بررسی موانع تدوین و اجرای برنامهریزی استراتژیک در سازمانها

سمیه رضایی
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کد مقاله52823 :

چکـیده
امروزه با رقابتیتر شدن بازارها و هوشمندتر شدن مشتریان ،سازمان ها همواره در تالش هستند تا بتوانند بهترین و برترین
محصول را به مشتریان خود عرضه نمایند .از اینرو نیاز دارند تا یه برنامه و هدف مشخصی را در ماهیت کار خود داشته
باشند .برنامهریزي یكی ازفعالیت هاي پیچیده مدیریتی است .فرایندي است که تعیین می کند سازمان به آنجایی که می
خواهد برسد ،چگونه برسد .لذا ما در این پژوهش به بررسی موانع تدوین و اجراي برنامهریزي استراتژیک در سازمان ها
پرداختیم .پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري و تحلیل اطالعات ،از نوع پیمایشی-توصیفی می
باشد .جامعه آماري آنرا کلیه کارشناسان و خبرگان صنعت ساختمان تشكیل دادند که  20نفر از آنان به روش نمونه گیري
در دسترس انتخاب شدند.گردآوري داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته انجام شد .براي تحلیل داده ها از تكنیک
هاي معادالت ساختاري و نرم افزارهاي  Spss16و Lisrel 8.5استفاده شد .نتایج تحلیل داده ها نشان داد که؛ موانع
سازمانی بر تدوین و اجراي برنامهریزي استراتژیک تاثیر دارد .موانع ساختاري بر تدوین و اجراي برنامهریزي استراتژیک
تاثیر دارد .و موانع زیرساختاري بر تدوین و اجراي برنامهریزي استراتژیک تاثیر دارد .در ادامه راهكارهایی براي بهبود
تدوین و اجراي برنامهریزي استراتژیک ارائه شدند.

واژگـان کلـیدی :تدوین ،اجرا ،برنامهریزي استراتژیک ،سازمان

 -1دانشجوي دکتراي مدیریت بازرگانی ،سازمان مدیریت صنعتی ،مشهد ،ایران
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 -1مقدمه
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امروزه با رقابتی تر شدن بازارها و هوشمند تر شدن مشتریان  ،سازمان ها همواره در تالش هستند تا بتوانند بهترین و برترین
محصول را به مشتریان خود عرضه نمایند .از اینرو نیاز دارند تا یه برنامه و هدف مشخصی را در ماهیت کار خود داشته باشند.
تغییرات و دگرگونی هاي وسیع و همه جانبه سیاسی  ،اقتصادي  ،تكنولوژیكی و بحرانهاي ناشی از این دگرگونی ها  ،دنیاي بسیار
متفاوت از دنیاي دیروز به وجود آورده است  .دنیایی که مدیران را با چالشهاي متعددي رو به رو ساخته است .با توجه به این
تغییرات لزوم به کار گیري برنامه اي جامع براي مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می شود  .برنامهریزي داشتن در
هر کاري می تواند موفقیت تیمی و فردي و سازمانی را بدنیال داشته باشد .برنامه ریزي به عنوان یكی از وظایف اصلی و با اهمیت
در بحث مدیریت صحیح مورد تاکید قرارمی گیرد .برنامه ریزي یكی ازفعالیت هاي پیچیده مدیریتی است .فرایندي است که تعیین
می کند سازمان به آنجایی که می خواهد برسد ،چگونه برسد .دربرنامه ریزي ،مدیران آینده رامی نگرند ،اهداف سازمان را مشخص
می کنند و استراتژیها را به منظور نیل به اینگونه اهداف بسط می دهند .وسعت و پیچیدگی برنامه ریزي بستگی به پیچیدگی
وکثرت اهداف دارد . .اساس برنامه ریزي ،برآگاهی از فرصتها و تهدیدهاي آتی و چگونگی استفاده از فرصتها و مبارزه با تهدیدها
قرار دارد.یكی از ابزارها براي نیل به اهداف و استراتژي ها برنامهریزي استراتژیک است .برنامهریزي استراتژیک  ،ابزاري سودمند
براي مدیران و کارشناسان سازمانها به شمار می رود .برنامهریزي استراتژیک مدیران را به تفكر دراز مدت و آینده نگري و پیش
بینی افق هاي دوردست ترغیب می کند (.غفوري  )1393 ،برنامهریزي استراتژیک قبل از آن که یک روش و فن باشد  ،یک نحوه
تلقی و باور است که مدیران را به تفكر دراز مدت و آینده نگري و پیش بینی افق هاي دور دست ترغیب می کند .اما اگر این برنامه
ها در مراحل تدوین و اجرا با موانع و مشكالتی روبه رو شوند عملی بیهوده خواهد بود .شناخت این موانع جهت دستیابی به
سازمانهاي موفق که به توسعه  ،اصول اخالقی و شهرت سازمانی می اندیشند  ،الزم است .از اینرو توجه به برنامهریزي استراتژیک
مقوله مهمی در سازمان ها بشمار می آید .لذا ما در این پژوهش به بررسی موانع تدوین و اجراي برنامهریزي استراتژیک و ارائه
مدلی براي غبله بر آن پرداختیم.

-2ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش
 -1-2ادبیات تحقیق
امروزه محیط کسب وکار به سرعت در حال تغییر است .مدیران و کارکنان به طور یكسان نیازمند یک چشم انداز وسیع  ،و
آگاهی از روند فرهنگی وتحوالت کسب و کار و شكل دادن به آنها هستند.بسیاري از مدیران روي نتایج کسب و کار تمرکز میكنند
که بتوانند موقعیت شكستشان را به موفقیت تبدیل کنند .با رشد فوق العاده اي از شرکتهاي بزرگ در دهه بعد از جنگ جهانی
مدیران شرکتها شروع به استفاده از برنامهریزي استراتژیک براي مدیریت شرکت به طور موثر و تقویت عملكرد خود کردند.
برنامهریزي استراتژیک اغلب براي اشاره به یک فرایند تفكر تحلیلی برنامهریزي به کار برده میشود .تفكر استراتژیک براي اشاره به
یک روند واگرا  ،خالق به کاربرده میشود .تفكر استراتژیک در محیط ناپایدار یک رویكرد بی نظیر است .این شیوه تفكر  ،چشم انداز
هایی متمایز از رقبا به همراه دارد.برنامهریزي استراتژیک به محیطی باثبات و پایدار نیاز دارد .در این فصل از پژوهش مدیریت و
اهمیت آن و نیز زیر بخش هایش مورد بررس قرار گرفتند .در ادامه به بیان برنامه و انواع آن پرداخته شد .پس از آن برنامهریزي و
زیر بخش هاي آن ذکر گردید .سپس برنامهریزي استراتژیک  ،مدل ها  ،مراحل  ،فرآیند برنامهریزي استراتژیک و غیره ذکر شدند.
-1-1-2برنامهریزی
براي واژه برنامهریزي از دیدگاه اندیشمندان مختلف تعاریف متعددي ارائه شده است که مرور برخی از آنها سبب روشن تر
شدن گسترده مفهوم برنامهریزي خواهد شد.
برنامهریزي عبارت از فرایند تعیین هدفهاي سازمانی و راه دستیابی به آنهاست و جزء یكی از پنج وظیفه اساسی مدیریت به
شمار می رود .آن چنان که می توان گفت" :مدیریت عبارتست از برنامهریزي براي سازمان و اجراي آن"(خلیلی شورینی .)1393،
"برنامهریزي فرآیند ساماندهی کردن جزئیاتی است که میخواهیم در آینده آنها را براي دستیابی به هدفی انجام
بدهیم"(.هورنبی  .)2005 ،برنامهریزي تالشی است که در آن ،ابتدا یک سري تصمیمات اتخاذ می شود ،سپس این تصمیمات
یكپارچه و در نهایت ،به طور رسمی و قبل از اجرا به همگان اعالم می شوند(.مینتزبرگ  .) 1392 ،برنامهریزي فرایند تعیین اهداف
و تدوین سیاستها و روشی براي رسیدن به اهداف سازمانی است ،برنامهریزي می تواند به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت
باشد.ایگور آنسوف به این مكتب فكري معتقد است که همه پیش بینی هاي ممكن باید برنامهریزي شوند (.کلی و بوث) 2004،
انواع برنامهریزي از دیدگاه راسل ایكاف
ایكاف رنامهریزي را به چهار نوع عملیاتی  ،تاکتیكی  ،استراتژیكی  ،هنجاري ،دسته بندي کرد(ایكاف :)1375،
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-2-1-2برنامهریزی استراتژیک
برنامهریزي استراتژیک عبارت است از تعریف دقیق تر و روشن تر خط مشی ها و برنامهریزي اجرایی براي تحقق بخشیدن به
استراتژي هایی که از قبل وجود داشته است( .مینتزبرگ  .)1994 ،برنامهریزي استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده اي
است که اگر ویژگی هاي زیر ترکیب شوند .کویین "برنامهریزي استراتژیک را برنامه اي می داند که اهداف ،سیاستها و مجموعه
اقدامات مهم سازمانی را به شكل یكپارچه در می آورد و به یک مجموعه منسجم و سازگار تبدیل می کند(".استونر .)1375،
برنامهریزي استراتژیک می تواند به عنوان تعیین اهداف اساسی بلند مدت و اهداف یک شرکت و تصویب یک دوره و تخصیص
منابع ضروري براي انجام اهداف تعریف شود(.کمپبل  .) 2011،برنامهریزي استراتژیک فرایندي است که شامل رهبري ،خالقیت
،آنالیز موقعیت و ایجاد یک سازمان که به تغییرات پاسخ می دهد،سیستمی براي پاداش به کارکنان ،طراحی ساختار و سیستم هاي
مناسب ،رقابت براي منابع مالی در بازار هاي مالی و جهانی و تضمین منابع الزم براي توسعه و تخصیص دادن به فرصتهاي
ارزشمند است (.فیتزروي و همكاران .)2011 ،
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-1برنامهریزي عملیاتی  ":عبارت است که انتخاب وسیله ها براي رسیدن به هدف هاي کوتاه مدت که یا از پیش تعیین شده
اند  ،یا توسط مقام باالتر تحمیل شده یا به طور قراردادي پذیرفته شده است "(ایكاف )1375 ،یک مدیر با استفاده از برنامهریزي
عملیاتی وظایفش را انجام میدهد .تمرکز آن بر تعریف فعالیت ها به صورت روزانه براي رسیدن به اهداف بلند مدت است (.شیورز
و هالپر . )2012 ،
-2برنامهریزي تاکتیكی " :عبارت است از انتخاب وسیله ها و هدف هاي کوتاه مدت براي رسیدن به هدف هاي میان مدتی
که یا از پیش تعیین شده اند  ،یا توسط مقام باالتر تحمیل شده یا به طورقراردادي پذیرفته شده است "(.ایكاف  )1375 ،مربوط به
این است که چگونه شرکتهاي بزرگ اهدافشان را برآورده می کنند ؟ و چگونه استراتژي اجرا میشود .در واحد کسب و کار ساخته
می شوند ،بخش و یا سطح منطقه و تنها بخشی از سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند(.کمپبل . ) 2011 ،
-3برنامهریزي استراتژیک " :عبارت است از انتخاب وسیله ها  ،هدف هاي کوتاه مدت و هدف هاي بلند مدت و هدف هاي
میان مدت  ،اما در اینجا ایده آل یا از پیش تعیین شده اند  ،یا توسط مقام باالتر تحمیل می شوند  ،یا به طور قراردادي پذیرفته
شده اند  ،یا آن چنان که اغلب مشاهده می شود اصال تدوین نشده اند(.ایكاف  )1375 ،و در جاي دیگر شیوه اي منطقی براي
تعریف آینده سازمان در یک دوره  3تا  5ساله است(.شیورز و هالپر .) 2012 ،
-4برنامهریزي هنجاري " :مستلزم انتخاب صریح وسیله ها  ،هدف هاي کوتاه مدت  ،هدف هاي میان مدت و ایده آل هاست
.این برنامهریزي به طور نامحدودي ادامه می یابد و افق مشخصی ندارد(".ایكاف .)1375 ،

-3-1-2مراحل برنامهریزی استراتژیک
مراحل برنامهریزي استراتژیک عبارتست از ؛
 -1آغاز کار و حصول اتفاق نظر برروي فرایند برنامهریزي استراتژیک
 -2شناسایی الزامات سازمانی
 -3شفاف سازي ماموریت و ارزشهاي سازمانی
 -4ارزیابی محیط خارجی و وضعیت داخلی سازمان به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف
 -5تعیین موضوعات و مسائل استراتژیک پیش روي سازمان
 -6تدوین استراتژي ها به منظور مدیریت مسائل و موضوعات استراتژیک
 -7اتخاذ استراتژي مناسب یا تهیه برنامه استراتژیک
 -8تعریف چشم انداز سازمان
 -9توسعه یک فرایند اجرایی موثر
 -10ارزیابی مجدد استراتژي ها و فرایند برنامهریزي استراتژیک(.برایسون . ) 2011 ،

-2-2پیشینه پژوهش
موروگی مباکا و موگامبی( )2014عوامل موثر براجراي موفقیت آمیز استراتژي در بخش آب کنیا "را بررسی نمود.نتایج
پژوهش وي نشان داد که مهم ترین دلیل براي شكست اجراي استراتژي در بخش آب در کنیا طرح عملیاتی پیاده سازي شده
است .ابعاد عملیاتی شامل محدودیت منابع  ،مدیریت بی کفایت کارکنان  ،برنامهریزي ضعیف براي اجرا و فقدان یكپارچگی در
میان سازمان  ،ابعاد ساختاري و متنی از دالیل اصلی براي شكست می باشد .گارنیز و همكارانش( )2014سناریوي را جهت حمایت
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از برنامهریزي استراتژیک در صنعت و تصمیم گیري بكار بردند .مبتنی بر برنامهریزي سناریویی یک ابزار قوي براي صنایع و جوامع
است تا بتوانند پیچیدگی و عدم قطعیت را بهتر درک کرده و استراتژیک هایی را براي همگام شدن با جهان کنونی خلق کنند.
توحیدي و همكارانش ( )2010برنامهریزي استراتژیک را در موسسات آموزش ایران بررسی کردند .در این پژوهش از کارت امتیازي
متوازن استفاده شد و مشخص شد که کارت امتیازي متوازن می تواند براي چهارچوب بخش به برنامه هاي سازمان می تواند
استفاده شود .کارادال و همكارانش ( )2013ارزش هاي شرکتی را براي فرآیند برنامهریزي استراتژیک در دانشگاهاي ترکیه مورد
بررسی قرار دارند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که یک سري از ارزش هاي سازمانی در برخی سازمان ها بیشتر ارج نهاده شدند و
در برخی دیگر کمتر .عبدل الرشید و همكارانش ( )2016اهمیت عناصر رهبري مشاهده شده را برنامهریزي استراتژیک در
دانشگاههاي دولتی بررسی کردند .مشخص شد که عناصر رهبري در سیستم آموزشی دانشگاهی همانند یک بخش یكپارچه در
سازمان ها عمل کرده و اینكه مهارتهاي رهبري به برنامهریزي استراتژیک کمک شایانی می کنند.

-3روش شناسی پژوهش
 -1-3روش پژوهش
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پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي بوده زیرا هدف تحقیقات کاربردي توسعة دانش کاربردي در یک زمینه خاص می باشد
و از نظر شیوه گردآوري و تحلیل اطالعات ،از نوع پیمایشی-توصیفی می باشد .جامعه آماري این پژوهش را کلیه کارشناسان و
خبرگان صنعت ساختمان تشكیل دادنذد که  20نفر از آنان به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند.گردآوري داده ها با
کمک پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت ،انجام شد . .براي تحلیل داده ها از تكنیک هاي
معادالت ساختاري و نرم افزارهاي  Spss 16و Lisrel 8.5استفاده شد.

 -2-3فرضیه های پژوهش
.1
.2

موانع سازمانی بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد.
موانع ساختاري بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد.

.3

موانع زیرساختاري بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد.

-3-3الگوی مفهومی پژوهش

شکل ( :)1الگوی مفهومی پژوهش
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-4تحلیل یافته ها
ابتدا آمار توصیفی شرکت کنندگان در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است؛
از نظر جنسیت؛  64درصد مرد و  36درصد زن بودند.
از نظر سن؛ %0کمتر از  20سال؛  %0بین  20تا  30سال؛  %36بین  30تا  40سال و  %43بین  40تا  50سال
از نظر میزان تحصیالت؛ %0دیپلم؛  %14فوق دیپلم؛  50%کارشناسی ؛  29%کارشناسی ارشد و  7%دکترا بودند.
براي بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شد و نتایج حاصل از آن به شرح زیر بدست آمد؛
مولفه موانع سازماتی با مقدار معنی داري 0.971؛ مدانع ساختاري با معنی داري  0.407و موانع زیرساختاري با معنی داري
 0.540پس از تعیین مدل هاي اندازه گیري به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود
رابطه علی میان متغیرهاي تحقیق و بررسی تناسب داده هاي مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق ،مدل تحقیق با استفاده از مدل
معادالت ساختاري نیز آزمون شد .نتایج آزمون مدل در نمودارهاي زیر منعكس شده اند.
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نمودار( :)1اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد

نمودار( :)2اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار

در ادامه فرضیات پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است؛
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جدول ( :)1نتایج فرضیه ها
فرضیه ها
موانع سازمانی بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد.
موانع ساختاري بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد.
موانع زیرساختاري بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد.
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استاندارد
0.33
0.31
0.49

معناداري
2.45
3.32
3.81

نتیجه
تایید
تایید
تایید

در فرضیه اول پژوهش ادعا شده بود که موانع سازمانی بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد که تجزیه تحلیل
آماري بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()11-4؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر برابر( )2.45می باشد و چون این
مقدار بزرگتر از  1.96می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست آمده مثبت
می باشد این اثر مستقیم می باشد.
در فرضیه دوم پژوهش ادعا شده بود که موانع ساختاري بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد که تجزیه تحلیل
آماري بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()11-4؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر برابر( )3.32می باشد و چون این
مقدار بزرگتر از  1.96می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست آمده مثبت
می باشد این اثر مستقیم می باشد.
در فرضیه سوم پژوهش ادعا شده بود که موانع زیرساختاري بر تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک تاثیر دارد که تجزیه
تحلیل آماري بین این دو نشان می دهد با توجه به جدول()11-4؛ عدد معنی داري مسیر مابین دو متغیر برابر( )3.81می باشد و
چون این مقدار بزرگتر از  1.96می باشد ،از این رو این فرضیه مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داري به دست
آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.
در ادامه با کمک آزمون فریدمن؛ متغیرهاي پژوهش و مولفه هاي هر یک رتبه بندي شدند که نتایج حاصل از آن به شرح
زیراست؛
معیار زیرساختی با وزن  0.175در رتبه اول و معیار سازمانی با وزن  0.163به ترتیب در رتبه هاي اول و آخر قرار داشتند.
اولویت بندي مولفه هاي موانع سازمانی نشان داد ؛ پذیرش تغییر از سوي اعضا با وزن  ،0.516مولفه ایی با بیشترین اثر است.
اولویت بندي مولفه هاي موانع ساختاري نشان داد ؛ منابع انسانی با وزن 0.350مولفه ایی با بیشترین اثر است.
اولویت بندي مولفه هاي موانع زیر ساختاري نشان داد ؛ عوامل محیطی با وزن0.362مولفه ایی با بیشترین اثر است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
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برنامه ریزي عبارت از فرایند تعیین هدفهاي سازمانی و راه دستیابی به آنهاست . .برنامه ریزي فرایند تعیین اهداف و تدوین
سیاستها و روشی براي رسیدن به اهداف سازمانی است ،برنامه ریزي می تواند به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت باشد .برنامه ریزي
فرایندي است که سازمانها در قالب آن ،همه فعالیت ها و تالشهاي خود را در مورد وضعیت مورد انتظار  ،راه رسیدن به آن و
چگونگی طی مسیر را در یكدیگر ترکیب و ادغام می کنند .برنامه ریزي خود وسیله است نه هدف ،به تنهایی ارزش چندانی
ندارد.هدف و منظور از برنامه ریزي ،تهیه و تدوین برنامه نیست بلكه هدف و مقصود اصلی ،دستیابی به نتایج منطقی است .برنامه
ریزي استراتژیک عبارت است از تعریف دقیق تر و روشن تر خط مشی ها و برنامه ریزي اجرایی براي تحقق بخشیدن به استراتژي
هایی که از قبل وجود داشته است . .برنامه ریزي استراتژیک فرایندي است که شامل رهبري ،خالقیت ،آنالیز موقعیت و ایجاد یک
سازمان که به تغییرات پاسخ می دهد،سیستمی براي پاداش به کارکنان ،طراحی ساختار و سیستم هاي مناسب ،رقابت براي منابع
مالی در بازار هاي مالی و جهانی و تضمین منابع الزم براي توسعه و تخصیص دادن به فرصتهاي ارزشمند است .مطالعات نه چندان
زیادي در زمینه برنامه ریزي استراتژیک در سازمان و موانع اجراي آن صورت گرفته است .لذا ما در این پژوهش بررسی موانع
تدوین و اجراي برنامه ریزي استراتژیک و ارائه مدلی براي غبله بر آن پرداختیم .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که معیار
زیرساختی با وزن  0.175بیشترین اثر را بر برنامه ریزي استراتژیک داراست و در بین مولفه هاي موانع سازمانی ؛ پذیرش تغییر از
سوي اعضا مولفه ایی با بیشترین اثر ؛ در بین مولفه هاي موانع ساختاري منابع انسانی مولفه ایی با بیشترین اثر و در بین مولفه
هاي موانع زیر ساختاري عوامل محیطی بیشترین اثر است .در ادامه راهكارهایی براي بهبود پژوهش به شرح زیر ارائه شدند؛
 .1سازمان میتواند با تدوین چشم اندازهایی مناسب و متناسب با ساختارهاي سازمانی برنامه ریزيهاي بهتري انجام داده و به
اجرا در آورد.
 .2با آشنا نمودن کارکنان با مسئله تغییر و آموزش به کارکنان ،می توان بر این مانع در مقابل برنامه ریزي غلبه کرد.
 .3با استفاده هر چه بهتر از شایستگی هاي سازمانی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی بهتر می توان برنامه ریزي هایی را اجرا
کرد.
 .4ایجاد محیطی خالقانه و نو آورانه براي کارکنان می تواند به بروز خالقیت آنان و اتخاذ تصمیمات بهتر و جدیدتر منجر
گردد.
 .5مشارکت دادن کارکنان و مدیران درامر تدوین و اهداف و برنامه هاي سازمانی می تواند به تدوین برنامه هاي مناسب تر
منجر گردد.
 .6نظر خواهی از مشتریان نسبت به سازمان و در نظر گرفتن دیدگاههاي مشتریان در امر تدوین برنامه ها ،باعث تدوین برنامه
هایی متناسب تر و مناسب تر می شود.
 .7تدوین یک سیستم اطالعاتی مناسب براي تبادل اطالعات بین کارکنان با یكدیگر و با مشتریان می تواند به دریافت
اطالعات الزم و مناسب براي برنامه ریزي بهتر کمک کند.
 .8خالقیت تسهیلگر برنامه ریزي براي آشنایی با ساختار سازمان و اعضا و بخش هاي سازمانی می تواند به تدوین برنامه
هاي بهتر براي سازمان منجر گردد.
 .9ارائه حمایت هاي الزم و کافی از سوي مدیریت عالی سازمان براي برنامه هاي تدوین شده با مشارکت کارکنان می تواند به
ترغیب و تشویق کارکنان در این زمینه کمک کند.
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