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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه شکست خدمات و احیاء خدمات با وفاداری مشتریان می باشد .این تحقیق براساس
هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی میباشد .جامعه آماری این پژوهش متشکل از
مشتریان شرکتهای خدمات مسافرت هوایی در شمال غرب شهر تهران بوده و نمونه آماری مورد استفاده متشکل از 013
نفر میباشد .دادههای مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده در میان این افراد جمعآوری گردیده و با استفاده از
روش مدلیابی معادالت ساختاری و نرم افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر مبنای اهداف پژوهشی ،مطالعه
حاضر شامل شش فرضیه میباشد که طبق نتایج حاصله پنج فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد .به بیان دیگر و در جامعه
مورد مطالعه ،شکست خدمات رابطه مثبت و معناداری با فعالیتهای احیاء خدمات دارد .همچنین فعالیتهای احیاء خدمات
با وفاداری نگرشی و وفاداری شناختی رابطه مستقیم و معناداری دارد ولی رابطه فعالیتهای احیاء خدمات با وفاداری
رفتاری مورد تایید قرار نگرفت .از طرفی مطابق نتایج بهدستآمده مشخص شد که وفاداری نگرشی و وفاداری شناختی
رابطه معنادار ،مستقیم و پرقدرتی با وفاداری رفتاری دارد .مبتنی بر نتایج حاصل شده میتوان این گونه برداشت نمود که
فعالیتهای احیاء خدمات به خوبی میتواند بر سطوح مختلف وفاداری مشتریان اثرگذاشته و از ترک سازمان از سوی
ایشان جلوگیری به عمل آورد.

واژگـان کلـیدی :شکست خدمات ،فعالیتهای احیاء ،وفاداری رفتاری ،وفاداری نگرشی ،وفاداری شناختی
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 1311

شکست در خدمات بهصورت زمانهایی تعریف میگردد که سازمان نتوانسته است انتظارات مشتری را در طول ارائه خدمت
برآورده سازد (استین و همکاران .)2388 ،همانگونه که بیان گردید ،شرکتهای هواپیمایی با توجه به ماهیت خدماتشان بهشدت در
معرض نارسایی در ارائه خدمات خود میباشند (همان) .مطالعات پیشین نشان دادهاند که نقص در خدمات این دست شرکتها می-
تواند منجر به عصبانیت ،عدم اطمینان و ناامیدی از ارائهکنندگان خدمت شود .چانگ و چانگ )2383( 8در مطالعه خود نشان دادند
که نارسایی و شکست در ارائه خدمات میتواند بهشدت برای شرکتها هزینه زا باشد .زیرا مشتریان اغلب رفتارهای تعویض خدمات
دهنده را در قبال چنین تجربیات ناامیدکنندهای از خود نشان میدهند .ازاینرو آنچه پس از رخ دادن این نارساییهای اجتنابناپذیر
اهمیت دارد ،توانمندی و دانش شرکت در زمینه ارائه واکنش مناسب در قبال چنین رخدادهایی از طریق رویههای احیای خدمات
میباشد (چانگ و چانگ .)2383 ،در کسبوکارهایی با نرخ باالی خطا ،فعالیتهای احیاء خدمات مهمترین استراتژی سازمان
بهمنظور حفظ مشتریان کلیدی خود خواهد بود (استین و همکاران .)2388 ،استین و همکاران ( )2388اینگونه پیشنهاد دادند که
حتی اگر سازمانها نتوانند بهطور کامل تأثیرات شکست در ارائه خدمات را خنثی نمایند ،آنها میتوانند از طریق کنترل میزان
شکست و ترمیم حداکثری اثرات منفی آن ،در جهت بازیابی رضایت مشتریانشان گام بردارند .پژوهشگران نشان دادهاند که
سازمانها میتوانند با استفاده از برخی استراتژیها ،شکستهای خدماتی خود را احیا نمایند .استراتژیهایی همچون برقراری ارتباط
با مشتری بهمنظور دریافت نظرات و انتقادات وی ،عذرخواهی از وی و پیشنهاد ارائه خدماتی جایگزین (موسترت 2و همکاران،
 .)2339ازاینرو میتوان انتظار داشت که نارسایی و شکست در ارائه خدمات رابطه مثبتی با فعالیتهای احیاء خدمات داشته باشد.
همچنین فعالیتهای احیاء خدمات میتواند رابطه مثبتی با وفاداری مشتریان داشته باشد .در این زمینه کاسیلس و همکاران ()2382
اینگونه پیشنهاد دادند که افزایش روزافزون فشارهای رقابتی در بسیاری از صنایع خدماتی در کنار دشوار بودن ارائه پیوسته خدماتی
خالی از نقص ،میزان توجه شرکتها و سازمانها را به فعالیتها پیشگسترانه بهمنظور رفع نقصهای احتمالی خدمات خود سوق
داده است تا بدین ترتیب نیازهای مشتریان در کوتاهترین زمان برطرف گردیده و ایشان به دلیل نقصهای خدمات سازمان را ترک
نکنند ..همچنین ،باتل و بورتون )2338(0نشان دادند که اگر سازمان فعالیتهای احیای خدمات خود را بهموقع و بهگونهای مناسب
پیادهسازی نماید 12 ،درصد خریداران خدمات بازهم از سازمان خرید خواهند نمود .بنابراین نهتنها فعالیتهای احیای خدمت می-
تواند منجر به جبران نارضایتی مشتری گردد ،بلکه میتواند منجر به تقویت روابط میان فرد و سازمان گردد (اسپرنگ 3و همکاران،
 .)8995همچنین برمبنای پژوهشها واکنش سریع در برابر خطاهای رخ داده با واکنشهای رفتاری فوقالعادهای در مشتریان
مواجه شده و اعتماد شرکت نزد مشتریان و اعتبار نام و نشان تجاری آن نزد ایشان بهشدت تقویت میگردد (وبر و اسپارکس،5
 .)2339شرکتها و سازمانهای ارائهکننده خد مات در هر سطح و تخصصی که باشند به دنبال ارائه بهترین و باکیفیتترین خدمات
به مشتریان خود هستند .آنها تالش میکنند تا با استفاده از بهترین امکانات سختافزاری و نرمافزاری موجود ،تجربه درک شده
خدمات دریافتی در مشتریان را مستمراً بهبود بخشند .بهواقع سازمانهای گوناگون در صنایع مختلف به دلیل وجود رقابتهای
درون صنعتی ،چارهای جز ایجاد نگرشهایی مثبت در میان مشتریان خود همچون کسب رضایت مستمر ایشان و نهایتاً وفادارسازی
ایشان ندارند .ازآنجاییکه وفادارسازی پیامدهای فراوانی برای شرکتها در زمینه حفظ مزیتهای رقابتی خود و کسب مزیتهای
رقابتی جدید ناشی از حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید دارد ،سازمانها و شرکتهای تجاری همواره به دنبال راههای
نو بهمنظور اثربخش نمودن برنامههای وفادارسازی خود میباشند .مشتریان بهعنوان اصلیترین قضاوت کنندگان در مورد کیفیت
خدمات شرکتها همواره به دنبال بهترین خدمات در کنار مطلوبترین قیمتها میباشند .وجود چنین انتظاراتی در کنار افزایش
شدید رقبا در بازار منجر به ایجاد رقابتی شدید در زمینه حفظ مشتریان و افزودن بر مشتریان جدید به هر نحوی شده است .گاهی
اما این موضوع –به هر نحوی -میتواند منجر به بروز خطاهایی در عملکردهای فردی یا سیستمی ابزارهای فنی مورداستفاده در
شرکت گردد .خطاهایی که منجر به آسیب رسانی به وجه شرکت و رویگردانی مشتریان می شود .این امر هنگامی حالت بغرنجتری
به خود خواهد گرفت که شرکت در رقابت با رقبای بینالمللی بوده و مشتریانی بینالمللی داشته باشد که عموماً مشتریانی
سختگیرترند .اینکه رخ دادن چنین خطاهایی در شرکتهای خدماتی با خدمات حساس تا چه حد میتواند با ابعاد وفاداری مشتریان
چه در بعد شناختی آن ،چه در بعد نگرشی و چه در بعد عملی و رفتاری آن رابطه داشته باشد ،مسئلهای است که در مطالعه حاضر
بدان پرداخته خواهد شد .بهواقع ،با توجه به وجود شدت رقابت در صنایع گوناگون و در اینجا شرکتهای ارائهکننده خدمات
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هواپیمایی ،آیا شکست خدمات رابطهای با استراتژیهای احیاء خدمات شرکتهای هواپیمایی خواهد داشت؟ و اینکه آیا استراتژی-
2
های احیاء خدمات دارای رابطه با ابعاد وفاداری میباشد؟ در این مطالعه و برمبنای مطالعات دیک و باسو ،)8993( 8باتل و بورتون
( )2338و یانگ و پترسون ) 2333( 0سه نوع از وفاداری (برمبنای شدت آن و میزان پیامدهای ناشی از آن) ،نگرشی ،شناختی و
رفتاری بهعنوان متغیرهای وابسته مدنظر قرار خواهند گرفت.غالب شرکتها تالش دارند به مشتریان خود خدمات درجه اول ارائه
3
کنند زیرا خدماتی که با کیفیت برتر به مشتری تحویل داده میشود ،بهاحتمالزیاد رضایت مشتریان را ارتقا ء میبخشد (لین ،
 .)2338بااینوجود ممکن است در فرآیند تحویل خدمات نارساییها ،خطاها ،اشتباهات و نارضایتیهایی رخ دهد .لذا ،با توجه به
مطالعات پیشین و ادبیات پژوهش ،کلیت بحث بر روی این موضوع است که هنگامی که شکستی در ارائه خدمات روی داده است،
فعالیتهای جبرانی شرکت بهمنظور رفع نقص چه رابطهای با وفاداری مشتریان نسبت به شرکت خواهد داشت .در این مطالعه ،با
توجه به اهمیت شدت رقابت و کیفیت خدمات ارائهشده ،در کنار احتمال رخ دادن شکست در ارائه خدمات و نیز برمبنای پژوهش
چو ،)2385( 5رابطه میان شکست خدمات و فعالیتهای احیاء خدمات با ابعاد وفاداری سازمانی بررسی شده است و برا اساس اهداف
تحقیق ،محقق در پی پاسخگویی به سوال ذیل میباشد:
رابطه میان شکست خدمات ،فعالیتهای احیاء خدمات با وفاداری مشتریان در حوزه خدمات شرکتهای هواپیمایی چگونه
است؟

-2مبانی نظری پژوهش
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چنانچه شرکتها به مشکل نارسایی خدمات توجه کافی مبذول ندارند ممکن است با ورشکستگی مواجه شوند .احیاء خدمات
دربرگیرنده آن دسته اعمالی است که بهمنظور رفع مشکالت ،تغییر نگرشهای منفی مشتریان ناراضی و نهایتاً حفظ این مشتریان
انجام میگیرد (میلر 8و همکاران .)2333 ،بنابراین ،تأکید و تمرکز بر روی احیاء خدمات و خصوصاً استراتژیهای احیاء خدمات برای
رفع این مشکل برای شرکتها ضروری است.
تحقیقات مشابه داخلی و خارجی در این زمینه صورت گرفته است ،از جمله ،کاظمی و همکاران ( )8090تحقیقی با عنوان
اولویتبندی استراتژیهای جبران خدمات شرکتهای خدماتدهنده اینترنتی از دیدگاه مشتریان با استفاده از رویکرد  AHPفازی
را انجام دادند .بر اساس نتایج آماری در بین شش استراتژی جبران خدمات شناساییشده ،توانمندسازی اولویت نخست و جبران
(دیه) ،توضیحات ،ارتباطات ،ملموسات و بازخورد اولویتهای دوم تا ششم را احراز کردهاند .آقازاده و همکاران( )8090پژوهشی با
عنوان تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری و رضایت مصرفکننده را اجرا نمودند .با آزمون فرضیهها ،مشخص شد که برطرفشدن نیاز
و منافع احساسی که خریداران بهدست میآورند باعث رضایت آنان از فرآوردههای و فروشگاههای هاکوپیان شده و رضایت آنان نیز
مایه وفاداری نگرشی ،وفاداری رفتاری و تبلیغات دهانبهدهان مثبت میشود .ستوده و همکاران ( )8090پژوهشی با عنوان تبیین
مدل چهار مرحلهای خلق وفاداری از طریق متغیرهای مؤثر در مدیریت ارتباط با مشتری اجرا نمودند .خواجویی و نائبزاده (،)8092
مطالعهای در زمینه تأثیر رضایت و بیتفاوتی (اینرسی) بر وفاداری مشتری را در زمینه فروش گوشیهای همراه به انجام رساندند.
ایمانخان و همکاران ( )8092تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر تعامالت مشتری با مشتری بر رضایت ،وفاداری و تبلیغات شفاهی
(موردمطالعه :دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان) انجام دادند .موسوی و همکاران ( )8092پژوهشی با عنوان تعیین
اعتبار و روایی نسخه ایرانی پرسشنامههای وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری هواداران ورزشی را اجرا نمودند .چو،)2385( 7
مطالعه ای در زمینه رابطه بین نارسائی در ارائه خدمات ،فعالیتهای احیای خدمت و وفاداری را در میان خطوط هواپیمایی
ارزانقیمت کشور تایوان به انجام رساند .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که میان ابعاد نارسایی خدمات با استراتژیهای
احیاء خدمات و استراتژیهای احیاء با نیات رفتاری میهمانان ارتباط معناداری وجود دارد .بهعالوه ،یافتههای این پژوهش نشان می
دهد ادراک میهمانان از نارسایی خدمات و استراتژیهای احیاء خدمات در مجموع از عوامل مؤثر بر نیات رفتاری میهمانان خارجی
هتل میباشد .روی 1و همکاران ( )2383پژوهشی با عنوان تبلیغات شفاهی و فعالیت بازاریابی ویروسی مشتریان آنالین با در نظر
1 Dick and Basu
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گرفتن نقش نظریه مراحل زنجیره وفاداری اجرا نمودند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد ،که فعالیتهای تبلیغات شفاهی بهطور
معناداری از وفاداری کنشی و وفاداری رفتاری تأثیر میپذیرد .سریواستائوا و رای ،)2383( 8پژوهشی با عنوان تحقیقی در زمینه
رابطه مابین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری در صنعت بیمه عمر را به انجام رساندند ،نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه
معنیداری مابین تعهد و وفاداری مشتری و نیز تصویر شرکت و وفاداری مشتری وجود دارد.

-3روش شناسی پژوهش
-1-3روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش ،تحقیقی توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش را شتریان شرکتهای
خدمات مسافرت هوایی در شمال غرب شهر تهران تشکیل دادند که با توجه به نامحدود بودن آنان تعدادشان با استفاده از فرمول
کوکران 013 ،نفر بدست آمد .جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که آلفای کرونباخ آن  33109بدست آمد .داده های
بدست آمده با کمک نرم افزارهای  SPSSو آموس تحلیل شدند.

-2-3فرضیات پژوهش
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براساس مطالعه تحقیقات پیشین و چارچوب نظری و مدل مفهومی فرضیات ذیل مطرح میگردد:
شکست خدمات شرکت های مسافرت هوایی بر فعالیتهای احیاء خدمات تاثیر مثبت دارد.
فعالیتهای احیاء خدمات شرکت های مسافرت هوایی در زمان شکست خدمات ،بر وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر مثبت دارد.
فعالیتهای احیاء خدمات شرکت های مسافرت هوایی در زمان شکست خدمات ،بر وفاداری شناختی مشتریان تاثیر مثبت دارد
دارد.
فعالیتهای احیاء خدمات شرکت های مسافرت هوایی در زمان شکست خدمات ،بر وفاداری رفتاری مشتریان تاثیر مثبت دارد.
فاداری نگرشی مشتریان شرکت های مسافرت هوایی بر وفاداری رفتاری آنها تاثیر مثبت دارد.
وفاداری شناختی مشتریان شرکت های مسافرت هوایی بر وفاداری رفتاری آنها تاثیر مثبت دارد.

 -3-3مدل مفهومی پژوهش
وفاداری شناختی

فعالیتهای
احیاء خدمات

شکست خدمات

وفاداری رفتاری

وفاداری نگرشی
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (منبع :چو ())2015

-4تحلیل یافته ها
-1-4ضریب همبستگی پیرسون
به منظور بررسی رابطة میان متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده میگردد .جدول شماره 0ضرایب
همبستگی پیرسون برای متغیرهای تحقیق را نشان میدهد

متغیرهای تحقیق
شکست خدمات

جدول  -1ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرها
شکست خدمات فعالیتهای احیا خدمات وفاداری نگرشی وفاداری شناختی
8

وفاداری رفتاری

1 Srivastava and Rai
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فعالیتهای احیا خدمات
وفاداری نگرشی
وفاداری شناختی
وفاداری رفتاری

3/379
*-3/899
3/333
*3/888

8
-3/388
-3/327
-3/357

8
**3/781
**3/399

8
**3/115

8

با توجه نتایج جدول  8ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق که با عالمت ** مشخص شدند ،در سطح اطمینان  %99و
ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق که با عالمت * مشخص شدند ،در سطح اطمینان  %95معنادار هستند .عالمت مثبت ضریب
همبستگی ،نشاندهنده رابطه مستقیم است.

 -2-4مدلسازی معادالت ساختاری
شکل  2مدل ساختاری پژوهش را نشان میدهد ،در این شکل اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول تحت
عنوان معادالت اندازهگیری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل) میباشند.

نتایج جدول  2شاخصهای برازش مناسب مدل را نشان میدهد .بر اساس بارهای عاملی ،شاخصی که بیشترین بار عاملی را
داشته باشد ،در اندازهگیری متغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخصی که ضرایب کوچکتری داشته باشد سهم کمتری را در
اندازهگیری سازه مربوطه ایفا میکند.
جدول -2شاخصهای برازش مدل
شاخص
کای اسکوار تقسیم بر درجه آزادی
شاخص نرمشده برازندگی ()NFI
شاخص برازندگی فزاینده ()IFI
شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب(RMSEA) ،
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شکل  -2مدل ساختاری تحقیق

مقدار
2/880
3/928
3/927
3/928
3/381

یافتههای بدست آمده از جدول  2نشاندهنده نتایج مدل ساختاری پژوهش برای آزمون فرضیههای تحقیق میباشد .با توجه
به این جدول ،زمانیکه آماره  tبیش از مقدار ( )8/98و یا کمتر از مقدار ( )-8/98حاصل شود ،و همچنین سطح معنیداری کمتر یا
مساوی  3/35باشد ،در این صورت فرضیه فوق تایید میگردد.

فرضیه
فرضیه 8
فرضیه 2
فرضیه 0
فرضیه 3
فرضیه 5
فرضیه 8

جدول  -3بررسی فرضیات پژوهش
مسیر
>>>>> فعالیتهای احیاء خدمات
شکست خدمات
وفاداری نگرشی
فعالیتهای احیاء خدمات >>>>>
وفاداری شناختی
فعالیتهای احیاء خدمات >>>>>
وفاداری رفتاری
فعالیتهای احیاء خدمات >>>>>
وفاداری رفتاری
وفاداری نگرشی
>>>>>
وفاداری رفتاری
شناختی
وفاداری
>>>>>

آماره t
2/705
3/879
0/155
3/153
1/380
82/329

ضریب مسیر
3/583
/083
3/388
3/287
/153
3/102

نتیجه
تایید
تایید
تایید
عدم تایید
تایید
تایید
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بر اساس اطالعات جدول  ،0فرضیه چهارم رد شده ،بدین معنی که فعالیتهای احیاء خدمات شرکت های مسافرت هوایی در
زمان شکست خدمات ،با وفاداری رفتاری مشتریان رابطه مستقیم ندارد .ولی سایر فرضیات مورد تایید واقع میشود.

بحث و نتیجه گیری
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پژوهش حاضر به تعیین رابطه شکست خدمات ،فعالیتهای احیاء خدمات با وفاداری مشتریان در حوزه خدمات شرکت های
مسافرت هوایی بود ،بر مبنای مدل مفهومی پژوهش و با استفاده از نرمافزار ایموس ،شش فرضیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گرفت ،نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که در آژانسهای مسافرتی ،رابطه شکست خدمات با فعالیتهای احیاء خدمات
معنادار شناسایی گردید .از سویی با توجه به ضریب مسیر شناسایی شده  ،3/583این تأثیر معنادار ،مثبت و پرقدرت میباشد .احیاء
خدمات بهعنوان تالش یک سازمان در جهت جبران اثرات منفی یک نارسایی یا نقص گفته میشود .هنگام بروز نارسایی یا
شکست خدمات ،استفاده مؤثر از استراتژیهای احیاء خدمات بهمنظور جلب رضایت مشتری بسیار مهم میباشد .احیاء خدمات به
عنوان تالش یک سازمان در جهت جبران اثرات منفی یک نارسایی یا شکست خدمات گفته میشود .هنگام بروز نارسایی خدمات،
استفاده مؤثر از استراتژیهای احیاء خدمات بهمنظور جلب رضایت مشتری بسیار مهم میباشد .در این راستا چو ،)2385( 8مطالعهای
در زمینه رابطه بین نارسائی در ارائه خدمات ،فعالیتهای احیای خدمت و وفاداری را در میان خطوط هواپیمایی ارزانقیمت کشور
تایوان به انجام رساند و گزارش کرد فعالیتهای احیاء خدمات دارای تأثیری مثبت بر وفاداری نگرشی و رفتاری میباشد .همچنین
شکست در خدمات دارای تأثیر مثبت بر فعالیتهای احیای خدمت میباشد.
نتایج آزمون فرضیه دوم نشان میدهد که فرضیه مورد تأیید قرار گرفته و معنیدار میباشد ( )t= 3/879و در آژانسهای
مسافرت هوایی ،فعالیتهای احیاء خدمات دارای رابطه معناداری با وفاداری نگرشی میباشد .از سویی با توجه به ضریب مسیر
شناساییشده  ،3/083این تأثیر پرقدرت نیز میباشد زیرا با افزایش فعالیتهای احیاء خدمات در یک شرکت میزان ترجیح یک
محصول یا خدمت ،قصد خرید و تعهد بلندمدت نسبت به آن و تمایل به توصیه آن به دیگران افزایش مییابد .پژوهشگران نشان
دادهاند که سازمانها میتوانند با استفاده از برخی استراتژیها ،شکستهای خدماتی خود را احیا نمایند که بر نگرش مشتریان تاثیر
مستقیم دارد .استراتژیهایی همچون برقراری ارتباط با مشتری بهمنظور دریافت نظرات و انتقادات وی ،عذرخواهی از وی و
پیشنهاد ارائه خدماتی جایگزین در پژوهش دیگری نیز فعالیتهای احیاء خدمات دارای تأثیری مثبت بر وفاداری نگرشی و رفتاری
شد .
نتایج آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که فرضیه فوق مورد تایید قرار گرفته و این رابطه معنادار میباشد ( )t=0/155و در
آژانسهای مسافرت هوایی بینالمللی ،فعالیتهای احیاء خدمات میتواند در زمینه توسعه یا عدم توسعه وفاداری شناختی نقش
داشته باشد .این تأثیر اما 3/388 ،شناسایی گردید که نشان از معنادار ،مثبت و قوی بودن تأثیر فعالیتهای احیاء خدمات بر وفاداری
شناختی مشتریان میباشد .وفاداری شناختی مبتنی بر باورهای مشتری است .شناخت از طریق دانش قبلی و یا اطالعات حاصل از
تجربه اخیر مشتری به دست میآید که تحت تاثیر فعالیتهای احیاء خدمات ایجاد میشود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم نشان میدهد که فرضیه فوق مورد تایید قرار نگرفت ،بدین معنی که شکست خدمات در
آژانسهای مسافرتی تاثیر منفی بر میزان تمایل مشتری در یک دوره طوالنیمدت به خرید و استفاده از خدمات آن شرکت دارد و
فعالیتهای احیاء خدمات نمیتواند به راحتی تاثیری بر این بی اعتمادی مشتریان داشته باشد ،اما فعالیتهای احیاء خدمات میتواند
از طریق تاثیری که بر وفاداری نگرشی و شناختی میگذارد ،وفاداری رفتاری را نیز بهبود ببخشد.
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه پنجم نشان داد که وفاداری نگرشی مشتریان آژانسهای هوایی در زمان مواجه شدن با خدمات
نامناسب در توسعه یا عدم توسعه وفاداری رفتاری ایشان نقش دارد .از سویی ضریب مسیر شناسایی شده  3/153میباشد که نشان
از وجود تأثیر قدرتمند وفاداری نگرشی مشتریان بر وفاداری رفتاری آنها دارد .زیرا هنگامی که مشتری وفاداری نگرشی نسبت به
خدمات آژانس داشته باشد بدین معنیست که استفاده از خدمات آن شرکت برایش ارجحیت داشته و هرچه شرکت در جهت ایجاد
وفاداری بیشتر در مشتریان تالش کند رفته رفته این وفاداری منجر به وفاداری رفتاری میشود یعنی مشتری در یک دوره
طوالنیمدت به خرید و استفاده از خدمات آن شرکت ادامه میدهد .نتایج مطالعات چو ( )2385نشان داد فعالیتهای احیاء خدمات
دارای تأثیری مثبت بر وفاداری نگرشی و در نتیجه وفاداری رفتاری شد.
همچنین ،نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم نشان داد ،متغیر وفاداری شناختی مشتریان دارای رابطه معناداری با وفاداری
رفتاری آنها میباشد .با توجه به ضریب مسیر  3/102شناسایی شده ،رابطه موجود مثبت و پرقدرت میباشد .این امر بدین معناست
1 Chou
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که هرچه وفاداری شناختی در مشتریان افزایش یابد ،این باور برای فرد ایجاد شود که استفاده از خدمات این شرکت مفید است .این
موضوع در بلندمدت میتواند بر میزان وفاداری رفتاری یعنی استفاده مداوم از خدمات همان شرکت تاثیر مستقیم و مثبت داشته
باشد .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات چو ( )2385و فیض و رجبی میاندره ( )8017همسو میباشد.
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ایمان خان ،ن ،.ایکانی ،ص .و فخاریان ،م .)8092( .بررسی تاثیر تعامالت مشتری با مشتری بر رضایت ،وفاداری و تبلیغات
شفاهی (مورد مطالعه :دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان) .پژوهشگر مدیریت.59-71 :02 ،
آقازاده ،ه ،.هاشمی ،م.ص .و صدرینیا ،م .)8090( .تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری و رضایت مصرف کننده .مطالعات
مدیریت راهبردی.877-233 :81 ،
دابوئیان ،م .و قرهچه ،م .)8093( .بررسی اثر وفاداری کارکنان بر وفاداری مشتری در صنایع خدماتی .تحقیقات بازاریابی
نوین.27-38 : )0(8 ،
دادخواه ،ب .)8011( .بررسی میزان وفاداری مشتریان شرکتهای بیمه با استفاده از تحلیل مسیر .پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه اسالمی واحد نیشابور.
روستا ،الف .و مدنی ،ف .)8019( .تأثیر کیفیت خدمات و تصمیمگیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه .چشم انداز مدیریت
بازرگانی.75-59 :8 ،
زمانی مقدم ،الف .و الهیجی ،ک .)8098( .بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی بر اساس مدل
سازمانهای پاسخگوی سریع .مدیریت بازاریابی.80-79 :88 ،
زنجیرچی ،س.م .و صیادی تورانلو ،ح .)8019( .عارضه یابی و مسیریابی بهبود کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی با
رویکرد «تحلیل شکست و آثار آن» .آموزش عالی ایران.55-18 :)3(2 ،
ستوده ،ف ،.سید جوادین ،س.ر ،.و مومنی ،م .)8090( .تبیین مدل چهار مرحلهای خلق وفاداری از طریق متغیرهای موثر در
مدیریت ارتباط با مشتری .پژوهشهای مدیریت عمومی50-87 :20 ،
صمدی ،م ،.حاجی پور ،ب .و فارسی زاده ،ح .)8017( .نارسایی در ارائه خدمات ،استراتژی های احیاء خدمات و تأثیر آنها بر
رفتار مصرف کننده .نشریه مدیریت بازرگانی.18-78 :)8(8 ،
عسکرپور ،گ .)8017( .ارزیابی تاثیر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان بانک اقتصاد نوین .پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده مدیریت و اقتصاد.
فیض ،د .و رجبی میاندره ،الف .)8017( .بررسی عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان بانکهای خصوصی از دیدگاه مشتریان.
مجله پژوهشهای مدیریت.857-813 :)2(8 ،
کاظمی ،م ،.جمشیدی ،م.ج .و احمدی سیدآبادی ،س .)8090( .اولویتبندی استراتژیهای جبران خدمات شرکتهای
خدماتدهنده اینترنتی از دیدگاه مشتریان با استفاده از رویکرد  AHPفازی .فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات،
.17-830 :)9(0
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نقش مهارتهای ارتباطی در ارتقای عملکرد مدیران
(موردمطالعه :مدیران ارشد و میانی دانشگاه پیام نور)

فرحناز مصطفوی کهنگی ،1فاطمه

قادیان2
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کد مقاله98328 :

چکـیده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مدیران و عملكرد آنها در دانشگاه پيام نور انجامشده
است .هدف از اجراي این پژوهش پاسخ به این سؤال بوده است که آیا مهارتهاي ارتباطي بر عملكرد مدیران تأثير دارد؟
پژوهش حاضر یك مطالعه توصيفي–پيمایشي از نوع همبستگي ميباشد .حجم جامعه آماري مدیران دانشگاه پيام نور 213
نفر روش نمونهگيري تصادفي منظم بوده است .بهمنظور جمعآوري اطالعات از پرسشنامه استاندارد مهارتهاي ارتباطي
بارتون جي اي و فرم ارزشيابي عملكرد مدیران استفاده گردیده است .تجزیهوتحليل یافتههاي حاصل از پرسشنامه در
سطح استنباطي با استفاده از نرمافزار  spssپرداختهشده است .در سطح استنباطي با توجه به فرضيات تحقيق از
آزمونهاي رگرسيون و همبستگي و همچنين در بخش یافتههاي جانبي از آزمونهاي  tمستقل و تحليل واریانس
یكراهه استفادهشده است .طبق نتایج بهدستآمده تائيد شده که بين مهارتهاي ارتباطي مدیران و عملكرد آنها رابطه
وجود دارد .یعني با باال رفتن مهارتهاي ارتباطي عملكرد مدیران نيز بيشتر ميشود.

واژگـان کلـیدی :ارتباط ،مهارتهاي ارتباطي ،مدیران ،ارزشيابي عملكرد

 -2استادیار گروه علوم اجتماعي .دانشگاه پيام نور استان اصفهان
 -1دانشجوي دکتري تخصصي علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد خوراسگان
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آیا راههایي وجود دارد که موقعيت یا مدیر را تغيير داده و عملكرد او را در جهت ارتقاء کيفي و کمي سوق دهد؟ ماهيت
اجتماعي انسان ایجاب ميکند که آدمي با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعههاي درون آن ارتباط برقرار کند .در جوامع امروزي که
همزمان با پيچيدهتر شدن فزاینده زندگي ،مشكالت جدیدي براي انسان پدید ميآید ،اهميت ارتباطات ،بيشتر ميشود .در چنين
جوامعي ،ارتباطات یكي از مهمترین عوامل توسعه و تعالي و موفقيت انسان است ( .دعایي )12 :2093 ،ارتباطات مجموعهاي از
مهارتهاست؛ اما مهم ،درك نقطهنظرهاي طرف مقابل و تفهيم نقطهنظرهاي خویش است (کریس کول .)23 :2098 ،برقراري ارتباط
صحيح بين اجزاي سازمان از وظایف مدیر است؛ درواقع ارتباط مؤثر با افراد و درك انگيزههاي آنان سبب توفيق مدیریت در
انجاموظيفه ميگردد .منظور از مدیر ،مقامات باالي سازماني تا پایين آن سازمان است؛ ازاینرو مدیریتها باید از کم و کيف فرایند
ارتباطي آگاه بوده و نحوه برقراري ارتباط مؤثر را بدانند .بدین ترتيب یكي از مهمترین مهارتهاي مدیران در عصر حاضر
مهارتهاي ارتباطي است (الواني .)229 :2091،پيشرفت هر جامعهاي درگرو نوع و چگونگي فعاليتي است که در دانشگاه انجام
ميگيرد اثر مدیریت در دانشگاه را نميتوان نادیده گرفت .فضاي رواني حاکم بر دانشگاه ایجاب مينماید که براي آنها مدیراني
کارآمد انتخاب شود .بدیهي است نوع برخورد مدیر با عوامل انساني دانشگاه (دانشجو ،اساتيد و کادر اداري) سهم مهمي در روحيه و
کارایي آنان ایفا ميکند .طبق نظر رابينز بهندرت ميتوان به ارتباطات کامل و بدون نقص دستیافت ولي بازهم مدارك و شواهد
موجود تأیيدکننده این مطلب است که بين ارتباطات اثربخش و بازدهي و توليد کارکنان رابطهاي مستقيم و مثبت وجود دارد .وجود
کانالهاي ارتباطي مناسب و توانایي در گوش دادن به شيوهاي مؤثر و بهره گرفتن از کانالهاي بازخورد ،نتيجه ارتباطات است که
موجب اثربخش شدن شبكه ارتباطي ميگردد .همچنين اگر بين پيام گفتاري و غيرگفتاري هماهنگي الزم وجود نداشته باشد ،پدیده
عدم اطمينان ،تقویت ميگردد و رضایت طرفين یا گيرنده پيام کاهش ميیابد (رابينز.)226 :2092،
درواقع انسان در پرتو مبادله اطالعات و ارتباطات است که ميتواند بياندیشد ،بيافریند و به واقعيتهاي تازه دست یابد و بدین
ترتيب ،نقشي تعيينکننده در جهت توانمندي و بالندگي جامعه ایفا کند(.دادگران )22 :2090،در جوامع ،بسياري از مشكالت
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي بر اثر بيتوجهي بسياري از شهروندان به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایي با ظرایف و زوایاي
این علم است (فرهنگي .)9 :2091،ارتباطات مثل خون در بدن انسان براي ادامه حيات ضروري است .امروزه در سازمانها نيز
ارتباطات از اهميت باالیي برخوردارند متخصصان و اساتيد در برنامههاي آموزشي ،ساعتهاي فراواني را جهت بهبود مهارتهاي
برقراري ارتباط مدیران و دانشجویان اختصاص ميدهند ،زیرا ارتباطات ،عنصر اساسي در تالشهاي جمعي است).سينگر:2883 ،2
 .)168هدف اساسي ارتباطات در سازمانها ،تسهيل تمام مراحل کار است .سرپرستان و کارکنان ،نيازمند جریان مداومي از اطالعات،
بهمنظور انجام صحيح وظایف ميباشند .اگر ارتباطات صحيح در محيط کار صورت نگيرد ،مدیران نميتوانند بر اساس اطالعات
واقعي تصميمگيري کنند و چهبسا به دليل وجود ارتباطات ناصحيح ،تصميمگيري منجر به ایجاد اختالل در کارها شود .اگر
ارتباطات تحریف شود ،بهویژه هنگام تصميمگيري  ،آثار آن ممكن است منجر به ارضاي بعضي افراد شود تا اینكه متوجه اهداف
سازماني گردد .همچنين منجر به ایجاد تضاد بين افراد سازمان شود (رابينز .)023 :2882 ،1درحاليکه ارتباطات مؤثر ،به هدایت
فعاليتهاي جمعي ميانجامد و دستيابي به اهداف سازماني را تسهيل مينماید .امروزه ،عالوه بر نقش ارتباطات در عملكرد
سازماني ،براي مدیریت ،کارکنان و رضامندي شغل کارکنان ،معياري مهم و ضروري نيز به شمارمي آید .ارتباطات مؤثر ابزاري است
که براساس عملكرد خوب مدیریت بنيان نهاده ميشود باوجودآن ضرورت تشكيل اتحادیهها در سازمان از بين ميرود( .آر .ام.آر،0
 )222 :2896ارتباطات مؤثر ،یك محيط کاري به دور از هر گونه مسئله را تضمين نمينماید ،اما نبود آن منجر به ایجاد شكایت
هاي متعدد و اختالفات زیادي در محيط کاري خواهدشد .لذا از آنجایي که تمام مدیران با انسانها سرو کار دارند و ميخواهند با
همكاري آنها به اهداف گروهي دست یابند ،توانایي برقراري ارتباطات مؤثر ،به عنوان یك دانش ضروري براي تمام مدیران ،مد
نظر مي باشد .امروزه اهميت سازمانها به حدي است که گردش امور زندگي تا حد زیادي به عملكرد آنها بستگي دارد .فعاليت
مدیریت در سازمانها انجام ميگيرد .سازمان و مدیریت الزم و ملزوم یكدیگرند .در طول تاریخ هرجا که چند نفر بهمنظور همكاري
دور هم جمع شده اند ،نياز به مدیریت احساس شده است .هدف مدیریت ،ایجاد هماهنگي از طریق انجام وظایف مدیریتي است .به
طور خالصه ،مدیران ،از طریق وظایف خود ترتيبي ميدهند که کارها به وسيله دیگران با حداکثر کارایي صورت پذیرد( .زارعي
متين .)26 :2096،مهارت مدیر در برقراري ارتباطات اثر بخش ،در نحوه عملكرد وي اثر مستقيمي دارد (قرباني.)29 :2091 ،
عملكرد مدیران ،رکود و پيشرفت اجتماعي عميقي به دنبال خواهد داشت .یكي از مسائل مهم در مدیریت سازمانهاي
آموزشي ،بررسي شيوه ارزشيابي عملكرد و اثر بخشي آنان است .سنگ زیربناي سازمان دوره معاصر ،نيروي انساني کارآمد و
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شایسته است و به حتم ميتوان ادعا نمود که این منبع مهم توليدي ،زماني به حداکثر کارایي و بهره وري الزم در جهت خروجي
مورد انتظار سازمان خواهد رسيد ،که طي یك نظام ارزشيابي عملكرد صحيح و مؤثر ،بازخورد الزم از نتایج اقدامات در اختيار
سازمان قرار گيرد( .جزایري .)1 :2096،ارزشيابي عملكرد کارکنان بهمنظور جوابگویي به نياز هاي اصولي و اساسي سازمان به امري
ضروري و اجتناب نا پذیر مبدل گشته است و شاید بتوان گفت که یكي از وظایف و مسئوليت هاي اصلي و مهم مدیریت هر
سازماني ،پرداختن به این مهم باشد؛ اما به راستي که اندازه گيري عملكرد انسان به عنوان موجودي پيچيده ،ارزیابي را به موضوعي
دشوار مبدل ساخته است .ارزشيابي در دانشگاه کاري ظریف ،حساس ،دشوار ودر عين حال مهم است چنانچه به درستي صورت
نپذیرد ،بهتر است که به کلي انجام نشود زیرا اجراي نامناسب آن بسيار مخرب است .دلسردي وتضعيف روحيه مدیر ،پایين آمدن
کيفيت کار ،جایگزیني روابط غير منطقي به جاي ضوابط علمي ،بي تفاوتي و عدم احساس مسؤليت در قبال دانشجویان و هدف
هاي تعليم و تربيت ،نفاق ،دورویي ،گالیه و شكایت ،عمده ترین آثار منفي اجراي نامناسب ارزشيابي عملكرد مدیران است .در
صورتي که مدیران و اساتيد احساس کنند عملكردشان براساس ضوابط علمي (که خود آنها نيزدر تعيين این ضوابط نقش داشته اند)
ارزشيابي ميشود و نتایج این ارزشيابي در رشد حرفه اي و شخصي آن ها تاثير مي گذارد ،نه تنها از اجراي آن نگران نمي شوند
بلكه از آن استقبال نيزخواهند کرد( .جاوید مهر .)1 :2083،وقتي صحبت از مهارتهاي ارتباطي مدیران و عملكرد آنان ميشود ،عده
اي براین باورند که مدیران مهارتهاي الزم در بر قراري ارتباط ندارند و نيازي به پژوهش هم نيست قبل از اینكه پژوهش انجام
شود نتيجه ،از قبل مشخص است ،اما مسئله عمده این است که اگر علم به یقين است که مدیران ،مهارتهاي ارتباطي الزم را
ندارند ،باید مشخص شود که مدیران در کدام یك از بعدهاي مهارتهاي ارتباطي ناموفق بودهاند .بر این اساس سؤالي که براي
پژوهشگر ایجاد شده است این است که آیا بين مهارتهاي ارتباطي مدیران و عملكرد آنها در دانشگاه رابطه وجود دارد؟

کيفيت و اثربخشي مدیریت واحدهاي دانشگاه ،بویژه دانشگاه پيام نور نقش حياتي و اساسي در تحقق استراتژي ها و اهداف
دانشگاه دارد و مدیران دانشگاه پيام نور به عنوان بخش مهمي از آن ،به دنبال ارائه توليدات تأثيرگذار و فاخر ،ناگزیر از برقراري
ارتباط مؤثر با نيروي انساني و عوامل برنامه ساز هستند.
درواقع ارتباطات ،عنصري کليدي در موفقيت هر مدیر است .ارتباط ،تار و پود سازمان را به هم پيوند ميدهد و موجب
یكپارچگي و وحدت سازماني ميگردد .بدیهي است تا زماني که کارکنان ندانند که چه انتظاري از آنها مي رود همواره بر اساس
مفاهيم ذهني و گرایش هاي خود و بر طبق برداشتهاي غلط ،عمل خواهندکرد که الزاماً در راستاي اهداف و مقاصد دانشگاه
نخواهد بود؛ مسؤوليت ایجاد این ارتباطات صحيح در سازمان ،به عهده ي مدیریت است .از این روست که اهميت مهارتهاي
ارتباطي مدیران و لزوم آگاهي مدیران از کم و کيف فرآیند و نحوه ي برقراري ارتباطات مؤثر ،نمایان مي شود.
ارتباطات ،در خأل شكل نمي گيرند .گفتارها و رفتارهاي ارتباطي مدیران و کارکنان در شرایط گوناگون نتایج متفاوتي به جا مي
گذارد که حاصل ،جو حاکم ،ارزشها ،نگرشها و گرایش هایي است که طرفين ارتباط از آن متأثر هستند .برداشت ها و طرز تلقي
هاي متفاوت ناشي از حرکات طرفين ارتباط ،به طور مستقيم در فرآیند ارتباط ،اثرات سویي بر جا مي گذارد که ارتباطات را تيره و
کدر مي سازد و از رسيدن به اهداف باز ميدارد .ریشه بسياري از کج فهمي ها و مشكالت فردي و سازماني ،ناشي از فقدان ارتباط و
مهارت هاي ارتباطي است که الزم است براي رفع این مشكل ،نقایص نظام ارتباطي برطرف و الگوي ارتباطي اصالح گردد .
استفاده از مهارتهاي ارتباطي و استقرار الگوي ارتباطي کارآمد در کسب اهداف تعيين شده و عملياتي کردن استراتژي هاي
سازماني ،تأثير بسزایي خواهد داشت.
انجام این تحقيق به دليل اینكه سرچشمه بسياري از مشكالت فردي ،سازماني را ميتواند در کمبود ارتباطات یا به طور کلي
سوءتعبيرها و تفسيرهاي ارتباطي جستجو کند مفيد خواهد بود .همچنين با نگاهي نو به مهارتهاي ارتباطي مدیران در عرصه عمل
و برخورداري مدیران از هر یك از انواع مهارتهاي ارتباطي را خواهد سنجيد از سوي دیگر رابطه آن را با عملكرد مدیران سایر
واحد هاي دانشگاهي بررسي مي کند .بررسي مهارتهاي ارتباطي مدیران به دالیل زیر ضروري است:
 انجام برنامه ریزي ،سازماندهي ،هدایت ،رهبري و کنترل صحيح
 کاهش تنش ها در محيط کاري
 هماهنگ و تنظيم وقت مدیران
مدیران سازمان با اطالع از مهارتهاي ارتباطي ،روش هاي نفوذ و ایجاد تغييرات متناسب ،مي توانند مسيري را در جهت
هدایت تالش همه کارکنان براي به انجام رساندن اهداف افق سازماني ،فراهم آورند .در نظر گرفتن عوامل انگيزشي یا انگيزاننده
ها در وظایف و نقش ها در تمامي مناسبات مدیریت افراد باید بر پایه آگاهي از مفهوم انگيزش صورت گيرد.
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-2اهمیت و ضرورت تحقیق
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درك صحيح از انگيزش مي تواند به عنوان یك ابزار با ارزش ،بهمنظور شناخت علل رفتارها در سازمانها و پيش بيني تأثير
اقدامات مدیریتي به کار آید .همچنين با شناخت انگيزش ،مي توان رفتارها را در سازمان ،به طریقي هدایت کرد که اهداف فردي و
سازماني ،توام با هم تأمين شود؛ بنابراین استفاده از مهارتهاي ارتباطي اثربخش ،در راستاي افزایش عملكرد سازمان ،براي کسب
اهداف سازماني ،تأثير چشمگيري خواهد داشت.
این پژوهش ،مهارتهاي ارتباطي مدیران راتشخيص داده و آنها را با عملكردهاي مختلفشان که شاید بعضي از آنها را از نظر
دور داشته اند ،آشنا مي کند .همچنين به مدیران نشان خواهد داد که باتوجه به نيازمندیهاي جامعه و مهارتهاي ارتباطي ،چه
تأثيري در عملكردشان ودر نتيجه ،موفقيت آنها خواهد داشت ميتواند براي مسئولين سازمان مفيد و مورد استفاده قرار گيرد.

-3اهداف تحقیق
-1-3هدف اصلی
تبيين رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مدیران و عملكرد آنها در دانشگاه

-2-3اهداف فرعی
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تبيين رابطه بين مهارت کالمي مدیران و عملكرد آنها در دانشگاه.
تبيين رابطه بين مهارت غير کالمي مدیران و عملكرد آنها در دانشگاه.
تبيين رابطه بين مهارت بازخورد مدیران و عملكرد آنها در دانشگاه.
تبيين رابطه بين مهارت خود افشایي مدیران و عملكرد آنها در دانشگاه.

-4سوال پژوهشی
آیا مهارت هاي ارتباطاتي ،با استفاده از مجراهاي چند گانه ،در واحدهاي ستادي دانشگاه پيام نور تاثير گذار است؟
آیا عملكرد سازماني (توانایي ،وضوح ،کمك ،انگيزه ،ارزیابي ،اعتبار ،محيط) بر بهبود ارتباط در واحدهاي ستادي دانشگاه پيام
نور تاثير خواهد داشت؟
آیا مهارت ارتباطاتي ،بر ارتقاي عملكرد سازماني در واحدهاي ستادي دانشگاه پيام نور تاثير گذار خواهد بود؟

-5پیشینه پژوهش
مهربان ( )2090در تحقيق خود تحت عنوان "رابطه مهارتهای ارتباطي مديران و تعهد سازماني دبیران دولتي
متوسطه ناحیه  6مشهد" نتيجه ميگيرد که :بين مهارتهاي ارتباطي مدیران و مؤلفه هاي سه گانه آن (مهارتهاي کالمي،
شنيداري ،بازخور) با تعهد سازماني دبيران ،رابطه معني داري وجود دارد .بين مهارتهاي ارتباطي مدیران برحسب رشته تحصيلي
آنان تفاوت معني داري وجود ندارد.
الهي (  )2092در تحقيق خود تحت عنوان " بررسي رابطه بین مهارتهای ارتباطي مديران و تعهد سازماني
مديران شهرستان بانه و سملقان" انجام داد و این نتایج را بدست آورد:
بين مهارتهاي ارتباطي کالمي مدیران با تعهدسازماني کارکنان رابطه وجود ندارد.
بين مهارتهاي ارتباطي شنيداري مدیران با تعهدسازماني کارکنان رابطه وجود ندارد.
بين مهارتهاي ارتباطي بازخورد مدیران با تعهدسازماني کارکنان رابطه وجود ندارد.
در پژوهشي که توسط بارتوالم 1و لورنت )2892( 2در ميان  233مدیر از شرکت هاي بزرگ مختلف صورت گرفت ،اهميت
بازخورد از مدیران فوقاني را به پائين نشان مي دهد ،بویژه  %21از پاسخ دهندگان ،زماني که از آنها پرسيده شد که از مافوق هاي
خود چه انتظاري دارند آنها « ارتباط خوب و بازخورد» را در مقام اول نام بردند .مسائل ذکر شده بعدي به ترتيب ،رهبري ،%23
تشویق و پشتيباني  ،%33تفویض اختيار و خودگرداني  %06صالحيت حرفه اي  %12و اطالعات  %26بوده اند .تحقيق فوق روشن
ساخت که فراگرد بازخورد ميتواند در ميزان تالشهاي صرف شده و نوع استراتژي بكار رفته براي انجاموظيفه تأثير داشته باشد.
(مهربان)82 :2068 ،

1 barto lome
2 laurent
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کارمن )1339( 2تحقيقي با عنوان " توسعه ارتباطات و تأثیر آن در مواجهه با تقابل فرهنگي در اکوادور" انجام
داد .نتایج تحقيق حاکي از آن است که علت شكست پروژه هاي توسعه در کشور اکوادور ،عدم توجه اجراکنندگان ،به موانع ارتباطي
ميان فرهنگ ها مي باشد.
داونز 1و هيزین )1339( 0تحقيقي با عنوان " عوامل مرتبط با رضايت ارتباطي کارکنان" انجام دادند .یافته هاي
پژوهش ،حاکي از آن است که ادراك یك کارمند از سيستم ارتباطي سازمان ،متشكل از چند عامل مي باشد .این دو محقق رضایت
ارتباطي را شامل رضایت شخصي که ناشي از ارتباط موفق فرد با فرد دیگر است دانستند و آن را حاصل عواملي چون توضيح خط
مشي ها ،اطالع قبلي از تغييرات ،آزادي در ارائه پيشنهادات ،قدرداني و ابراز تشكر در مقابل عملكرد خوب و کفایت ارتباط دانستند.
همچنين رضایت ارتباطي با رضایت شغلي رابطه مثبتي دارد( .الهي :2090 ،ص)68

-6مفاهیم تحقیق
-1-6مهارتهای

ارتباطی4

براي مهارتهاي ارتباطي تعاریف متعددي ارائه شده است ولي تعریف زیر از مهارتهاي ارتباطي نسبت به تعاریف دیگر از
جامعيت بيشتري برخوردار است لذا از این تعریف استفاده شده است .مهارتهاي ارتباطي عبارت است ازتوانایي ارسال و دریافت
اطالعات ،افكار ،احساسات و نگرش ها (هلریگل و اسلكم)12 :2882

-2-6ارزشیابی

-3-6تعریف و ماهیت عملکرد
برخي عملكرد نيروي انساني را بهره وري کاري مي دانند ،ولي بایستي توجه داشت که عملكرد ،مفهومي فراتر از داده و ستانده
دارد و عبارت است از مجموع رفتارهاي مرتبط با شغل ،که افراد از خود نشان ميدهند.
تعريف ديگر عملكرد :عبارت است از به نتيجه رساندن وظایفي که از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده
است .تعريف ديگری از عملكرد :عبارت است از اندازه اي که یك سازمان به اهدافش تحقق ميبخشد( .زنگ21و
دیگران .)621 :1323،تعریف نسبتاً جامع عملكرد ،عبارت است از کارآیي و اثربخشي در وظایف محوله ،به عالوه بعضي دادههاي
مشخص نظير :حادثه آفریني ،تأخير ،حضور بر سر کار ،غيبت و کندي در کار که در این تعریف ،کارآیي به معناي نسبت بازده به
دست آمده به منابع به کار رفته است و اثربخشي ،عبارت است از ميزان دست یابي به اهداف از پيش تعيين شده ،از سوي دیگر
عواملي مانند غيبت ،کندي در کار ،تأخير ،حادثه آفریني که ميتوانند معيارهاي مناسبي جهت سنجش عملكرد باشد( .مرد پاك
سرشت)02 :2091 ،
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در مباحث مختلف ،مفهوم ارزشيابي نيروي انساني ،تحت عناوین و واژه هاي مختلفي به کار رفته است که اهم آن عبارت
است از ارزیابي ،3ارزیابي لياقت ،2ارزشيابي ،6قيمت گذاري و ارزیابي ،9گزارش نحوه انجام کار ،8ارزشيابي عملكرد ،23ارزشيابي
کارکنان ،22مميزي کردن21و معاینه مميزي.20
عملكرد عبارتست از :اندازه اي که یك سازمان به اهدافش تحقق مي بخشد( .زنگ و دیگران)621 :1323،

-4-6دالیل استفاده از عملکرد
1 carmen
2 DOWNS
3 Hazen
4 communication skills
5 Rating
6 Mcrit rating
7 Appraisal
8 Evaluation
9 Performance report
10 Performance report
11 Personnel evaluation
12 Audit
13 Survey
14 zheng
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کارکنان سازمان به دنبال این هستند که بازخوردهایي را در زمينه عملكرد خویش بدست آورند و از اطالعات حاصل از آن به
عنوان راهنمایي براي هدایت رفتارهاي آتي بهره گيرند .این نياز در کارکنان جدیدي که در تالشند تا کار و محيط کار خود را
بشناسند به شكل قابل توجهي مشهود است .دليل مهم آن این است که حداکثر ساختن بهره وري از طریق شناسایي نقاط قوت و
تقویت آن ،بهره وري را به حداکثر برساند .برخي از مهم ترین و متداول ترین کاربردهاي عملكرد عبارتنداز:
تعيين سيستم مطلوب حقوق و مزایاي کارکنان برمبناي شاخص هاي عملكرد
تعيين نحوه ترفيع یا نقل و انتقاالت کارکنان با توجه به نقاط ضعف و قوت آنها
تعيين نيازهاي آموزشي و تكنيك هاي ارزشيابي از طریق مشخص نمودن نقاط ضعف موجود
تعيين اینكه کداميك از کارکنان با توجه به عملكرد کاري ،باید اخراج شوند یا به خدمتشان خاتمه داده شود.
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شكل -1کاربرد اطالعات حاصل از عملكرد (عباس زادگان)66 :1931،

-5-6بررسی عملکرد کارکنان
همه مدیران به عنوان یك مسئوليت و وظيفه ،بر عملكرد کارکنان تحت سرپرستي خود باید نظارت داشته باشند آنها به طور
مداوم کارکنان را مورد بررسي و ارزیابي قرار ميدهند و براساس نتایج آن ،عملكردهاي مثبت و سازنده را به انحاء مختلف تشویق
مي کنند .همچنين کارکناني را که عملكرد ضعيف داشته اند ،به شيوه هاي مختلف راهنمایي نموده تا نقاط ضعف خود را اصالح
کنند .گاهي آنان را تنبيه نيز مي نمایند( .توراني)10 :2091 ،

-7چار چوب نظری تحقیق
-1-7نظریه ارتباطی
دیوید برلو در نظریه ارتباطي خود در مورد ارتباطات انساني چنين نقل مي کند :مدل ارتباطي ،داراي  1عنصر است که عبارت
است از :منبع ،پيام ،کانال و گيرنده؛ که همه ارتباط انساني داراي منبع و گيرنده و هر کدام داراي مهارتهاي ارتباطي ،نگرش،
دانش و سيستم هاي اجتماعي و فرهنگي هستند .پيام نيز به رمز ،محتوا و نحوه ارائه و عناصر و ساخت تقسيم شده است .کانال
شامل دیدن ،شنيدن ،لمس کردن ،بویيدن و چشيدن است .به این ترتيب اجزاي مدل ارتباطي برلو عبارت است از -2 :منبع ارتباط
 -1رمزگذاري  -0پيام  -1کانال  -3رمزخوان  -2گيرنده ارتباط (محسنيان راد)080 :2093 ،

-2-7مدل ارتباط انسانی
اسميت ( )2899مدلي را به نام ارتباط انساني بيان کرد .اسميت در مدل خود بيان مي کند که مردم حجم عظيمي از اطالعات
را مبادله مي کنند آنها از شيوه هاي گوناگون رمزگذاري و انواع گوناگون وسایل حمل پيام استفاده مي کنند.
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اسميت ارتباط را در مدل ارتباط انساني ،این گونه تعریف مي کند :آنچه که در ارتباط منتقل مي شود ،اطالعات ،احساس ها،
حافظه ها و فكرها در ميان مردم است که این ارتباط ،در سطوح مختلف انجام مي گيرد.
-2سطح فيزیكي به صورت (شنيدن ،دیدن ،لمس کردن ،بویيدن و چشيدن و رفتاربه صورت عمده و به عنوان
خروجي )
-1سطح عاطفي ( مراقبت ،قدرت ،وابستگي ،همدلي و)...
 -0سطح حافظه ( تاریخ و فرهنگ )
-1سطح شناخت (تفكر با هم )
-3سطح وظيفه (که در حال انجام دادن چيزي هستيم) که البته ميان این سطوح گفتگو جریان دارد(محسنيان راد:2093 ،
)161-162

-1-2-7مدل گونه هارولد السول
یكي از نخستين مدل هاي ارتباطي مدل گونه هارولد السول است که در سال  2891منتشر شد .در مدل گونه السول عالوه
بر سه عنصري که ارسطو مطرح کرده بود دو عنصر وسيله و تأثير نيز افزوده شده است .مدل گونه السول در پنج عبارت کوتاه
خالصه شده است و در مدل خود ،فرستنده یا منبع پيام ،گيرنده و تأثير را مطرح کرده است (.محسنيان راد )062 ،2093 ،چه کسي؟
چه مي گوید؟ در چه کانالي؟ به چه کسي؟ با چه تأثيري؟

-2-2-7مدل سیستمی طرح پیام (ایندیانا)

-3-7نظریه یادگیری اجتماعی
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این مدل سيستمي طرح پيام در ایران به دليل کاربرد آن در دانشگاه ایندیانا به همين نام شهرت یافته است .در مدل ایندیانا
که یك مدل سيستمي است ،طرح پيام با استفاده از خواص سيستم صورت مي گيرد که بارز ترین آن شروع طراحي پيام با هدف
وبيان آن و تعيين چگونگي ارزیابي پس از ارائه پيام است.
استفاده از این مدل (طرح پيام ) ابتدا با تعيين هدف از برقراري ارتباط صورت مي گيرد .سپس با توجه به هدف یا اهداف
جامعه مخاطب ،مورد شناسایي دقيق قرار مي گيرد .در مرحله سوم با توجه به هدف و مشخصات جامعه مخاطب ،محتواي پيام،
تدوین مي شود.در مرحله چهارم محتواي پيام ،سازماندهي مي شود و سپس با توجه به کليه عناصر پيشين ،وسيله ارتباطي،
مشخص مي شود؛ که مسلماٌ از موردي به مورد دیگر متفاوت مي باشد .در مرحله ششم ،پيش بيني هاي الزم در مورد پيام به عمل
آمده و سرانجام در مرحله هفتم اندیشيده مي شود که چگونه از اجراي پيام ارزیابي به عمل آید (شعباني.)131 :2092 ،

نظریه یادگيري اجتماعي :راتز در سال (  ) 2822چنين نقل مي کند که افكار بر رفتار پيشرفت تأثير مي گذارد .او معتقد است
که پاداش ،به خودي خود فراواني رفتار را افزایش نمي دهد بلكه باورهاي فردي در مورد پاداش مهم است .اگر افراد بر این باور
نباشند که دریافت پاداش به خاطر انجام کار است ،آنها در آینده انتظار نخواهند داشت که رفتارشان ،پاداش به همراه داشته باشد .در
نتيجه پاداش بر رفتار آینده تأثير نخواهد داشت .براي مثال دانشجویي که بعد از مطالعه کردن در یك امتحان نمره باال بگيرد به
احتمال زیاد باور مي کند که نمره باال ،ناشي از مطالعه کردن است در نتيجه این باور که بين مطالعه کردن و نمره گرفتن باال،
رابطه وجود دارد سبب مي شود که او در آینده نيز بيشتر مطالعه مي کند و در نتيجه باعث پيشرفت تحصيلي مي شود.

-8فرضیه های تحقیق
-1-8فرضیه اصلی
بين مهارتهاي ارتباطي مدیران و ارتقاء عملكرد مدیران دانشگاه ( پيام نور ) رابطه وجود دارد.
فرضيات فرعي:
به نظر مي رسد بين ارتباط کالمي به عنوان یكي از مهارتهاي ارتباطي و ارتقاء عملكرد مدیران ،رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي رسد بين ارتباط غيرکالمي به عنوان یكي از مهارتهاي ارتباطي ارتقاء عملكرد مدیران رابطه معناداري وجود دارد
به نظر مي رسد ميان بازخورد مدیران و ارتقاء عملكرد مدیران رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي رسد ميان مهارت خود افشایي مدیران و ارتقاء عملكرد مدیران رابطه معناداري وجود دارد.

91

شكل -2الگوی مفهومي تحقیق
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-9روش تحقیق
روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفي پيمایشي و از نوع همبستگي است .در حقيقت با استفاده از روش تحقيقات ميداني ،در
این پژوهش به بررسي رابطه بين متغيرهاي مورد نظر (مهارتهاي ارتباطي و عملكرد مدیران) پرداخته خواهد شد .نظر به اینكه نتایج
این تحقيق ميتواند براي حل مسائل موجود در سازمان مربوطه مفيد باشد و به بهبود ارتباطات و عملكرد جامعه هدف منجر شود،
لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردي نيز ميباشد.

-11جامعه آماری
جامعه به مجموعه اي از افراد یا واحدهایي که داراي یك ویژگي مشترك باشند ،گفته مي شود .معموالً در هر تحقيق ،جامعه
کليه افراد یا مواردي است که محقق عالقمند است نتایج تحقيق را به آنها تعميم دهد (حسن زاده.)89 :2093 ،
دراین پژوهش جامعه آماري شامل کليه مدیران ارشد و مياني دانشگاه پيام نور که در سال  2086مشغول به کار بوده اند و
تعداد آنها  213نفر با مشخصاتي به شرح ذیل ميباشند

جنسيت
سابقه خدمت
مدرك تحصيلي
وضعيت استخدامي

جدول  -1مشخصات جامعه آماری
تعداد زن  56و  16مرد
ميانگين سابقه خدمت مدیران  16-22سال ميباشد
مدیران با مدرك تحصيلي کارشناسي  20و تعداد  22نفر نيزکارشناسي ارشد و دکتري  12ميباشند
تمامي مدیران استخدام رسمي که از این تعداد  28نفر پيماني ميباشند

-1-11حجم نمونه
نمونه برداري فرایند انتخاب کردن تعداد کافي از ميان اعضاي جامعه آماري است ،به طوري که با مطالعه گروه نمونه و درك
خصوصيات یا ویژگي هاي آزمودني هاي گروه نمونه ،قادر خواهيم بود ،این خصوصيات یا ویژگي ها را به اعضاي جامعه آماري
تعميم دهيم( .اوما سكاران .)182 :2093 ،براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید( .حافظ نيا)21 :2093 ،

-2-11روش نمونه گیری
ازروش نمونه گيري تصادفي منظم استفاده مي شودکه افرادنمونه ازبين مدیران ارشد و مياني دانشگاه پيام نور باتوجه به
جنسيت آن ها انتخاب گردیدند.
t 2 pq
d2
2

91

1 t pq
1
(
) 1
N
d2

n

-11ابزارگردآوری اطالعات
درتحقيق حاضربراي جمع آوري اطالعات ازدو پرسشنامه استفاده گردید؛ پرسشنامه مدل فرم ارزشيابي مدیران حاضر در
دانشگاه پيام نور و پرسشنامه استاندارد مهارتهاي ارتباطي بارتون .جي اي جهت سنجش مهارت هاي ارتباطي.

الف :پرسشنامه ارزشیابی عملکرد مدیران
پرسشنامه اي که در این پژوهش استفاده گردیده داراي  12گویه مي باشد که از سؤال  2تا  13مربوط به عملكرد مدیران،
داراي حداکثر  23امتياز از سؤال  12تا  13مربوط به معيارهاي رفتاري شغلي و اخالقي مدیران حداکثر  03امتياز و در انتها یك
سؤال در رابطه با توسعه فردي خودآموزي ،حداکثر با  3امتياز که مجموع امتيازات نمرات از  233مي باشدجهت سنجش ارزشيابي
عملكرد مدیران بكار برده شده است.

ب :پرسشنامه مهارتهای ارتباطی
پرسشنامه اي که جهت سنجش مهارتهاي ارتباطي استفاده گردیده داراي  10گویه مي باشد داراي  3گزینه کامال مخالفم نمره
 2تاحدودي مخالفم نمره  ،1مطمئن نيستم نمره  ،0تاحدي موافقم نمره  1و کامال موافقم نمره  3که سؤاالت آن در ذیل به تفكيك
مؤلفه مربوطه مشخص شده است.

-1-11روایی 1و

مهارت بازخورد

2-3-8-22-20-22

مهارت خودافشایي

29-28-13-12-11-10

پایایی2

با توجه به جدول ذیل ميزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه (ارزشيابي و مهارت هاي ارتباطي مدیران) قبل از اجراي نهایي روي
تعداد نفر ازجامعه آماري به صورت آزمایشي اجرا گردید .با توجه به این که مقادیر بدست آمده باالتر از  63درصد ميباشد ،ميزان
آلفاي کرانباخ همه گزینه ها مناسب مي باشد .ميزان آلفاي متغيرها در اجراي آزمایشي و نهایي به شرح ذیل ميباشد.
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جدول -2پرسشنامه مهارتهای ارتباطي
گویه
متغير
0-1-6-21-23-26
مهارت کالمي
1-2-9-23-21-29
مهارت غيرکالمي

جدول  -9میزان آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ اجرای نهايي
متغیر
3/993
مهارت کالمي
3/211
مهارت غيرکالمي
3/211
مهارت بازخورد
3/113
مهارت خودافشایي
3/222
ارزشيابي عملكرد

-12روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت روش تجزیه و تحليل تحقيق حاضر از نرم افزار  SPSSنسخه  11استفاده شده است .که در آن از آماره هاي توصيفي و
استنباطي استفاده شده است .هنگامي که توده اي از اطالعات کمي ،براي تفسير ،گردآوري مي شوند ،ابتدا الزم است آنها را به
صورتي که قابل فهم و انتقال باشند ،سازماندهي و خالصه نمود .روش هاي آمار توصيفي هميشه براي تعيين و بيان ویژگي ها یا
اطالعاتي که به وسيله پژوهشگران جمع آوري شده اند ،به کار برده مي شوند (دالور.)0 :2091،

-13آزمون فرضیه های تحقیق
1 reliability
2 validity
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فرضیه اصلي :بين مهارتهاي ارتباطي مدیران و ارتقاء عملكرد مدیران دانشگاه (پيام نور) رابطه وجود دارد.جدول شماره -1مربوط به ضريب رگرسیون بین مهارتهای ارتباطي مديران و ارتقاء عملكرد مديران
مدل ضریب همبستگي ضریب تعيين ضریب تعدیل خطاي استاندارد برآورد
2
.39655
.235
.260
.510

جدول ضریب رگرسيون بين مهارتهاي ارتباطي مدیران و ارتقاء عملكرد مدیران نشان ميدهد ضریب همبستگي برابر با
( )R= 31323و ضریب تعيين برابر با ( )R2= 31123ميباشد یعني حدود  1213درصد از تغييرات مربوط به ارتقاء عملكرد مدیران به
مهارتهاي ارتباطي و باقيمانده مربوط به سایر متغيرهاست.
جدول شماره -6مربوط به آزمون fرگرسیون بین مهارتهای ارتباطي مديران و ارتقاء عملكرد مديران
معناداري
F
مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات
مدل
رگرسيون
.000
10.120
1.591
4
6.365
باقيمانده

18.084

115

کل

24.449

119

.157

براي تأیيد ضریب رگرسيوني از آزمون تحليل واریانس یكطرفه ( )ANOVAاستفاده مي شود ،نتایج آزمون ANOVA

نشان داد  Fمشاهده شده ( )F= 231213در سطح ( )p<3133معنادار مي باشد به عبارتي نتایج حاصل از رابطه مهارتهاي ارتباطي
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مدیران و ارتقاء عملكرد مدیران تأیيد ميشود.
جدول -6مربوط به آزمون بتا (شیب خط) بین مهارتهای ارتباطي مديران و ارتقاء عملكرد مديران
بتاي استاندارد
بتاي غير استاندارد
مدل
معناداري
t
خطاي استاندارد
B

ثابت
.000
4.005
.402
1.611
کالمي
.011
2.584
.232
.072
.186
غيرکالمي
.004
2.959
.271
.091
.268
بازخورد
.571
-.569
-.053
.078
-.045
خودافشایي
.024
2.283
.208
.076
.175

با توجه به ضریب  tحاصل از رگرسيون ،مهارت هاي ارتباطي کالمي ،غيرکالمي و خودافشایي در سطح ( )p<3133معنادار
ميباشند و مي توان گفت که مهارت هاي ارتباطي کالمي ،غيرکالمي و خودافشایي قدرت پيش بيني ارتقاء عملكرد مدیران را دارد.
همچنين با توجه به ضریب tحاصل از رگرسيون ،مهارت ارتباطي بازخورد در سطح ( )p>3133معنادار نميباشند و مي توان گفت
که مهارت ارتباطي بازخورد قدرت پيش بيني ارتقاء عملكرد مدیران را ندارد.

نمودار -1مربوط به آزمون بتا (شیب خط) بین مهارتهای ارتباطي مديران و ارتقاء عملكرد مديران

فرضیه فرعي اول :به نظر مي رسد بين ارتباط کالمي به عنوان یكي از مهارتهاي ارتباطي و ارتقاء عملكرد مدیران،رابطه معناداري وجود دارد.
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جدول شماره -5رابطه همبستگي بین مهارت کالمي و ارتقاء عملكرد مديران
ارتقاء عملكرد
مهارت کالمي
2
همبستگي
ارتقاء عملكرد
**31061
داري
معني
.000
N
213
213
2
همبستگي
مهارت کالمي
**31061
معني داري
.000
N
213
213

** .معني داري در سطح 3132
با توجه به جدول فوق در خصوص رابطه بين مهارت کالمي و ارتقاء عملكرد مدیران ،با در نظر گرفتن مقدار ضریب همبستگي
( )R= 31061در سطح ( )p<3133مي توان گفت رابطه معناداري بين مهارت کالمي و ارتقاء عملكرد مدیران وجود دارد .جهت
رابطه بصورت مثبت و مستقيم است و با افزایش مهارت کالمي ،نمره ارتقاء عملكرد مدیران نيز افزایش مي یابد و برعكس.
فرضیه فرعي دوم :به نظر مي رسد بين ارتباط غيرکالمي به عنوان یكي از مهارتهاي ارتباطي ارتقاء عملكرد مدیرانرابطه معناداري وجود دارد.

** .معني داري در سطح 3132
با توجه به جدول فوق در خصوص رابطه بين مهارت غيرکالمي و ارتقاء عملكرد مدیران ،با در نظر گرفتن مقدار ضریب
همبستگي ( )R= 31122در سطح ( )p<3133مي توان گفت رابطه معناداري بين مهارت غيرکالمي و ارتقاء عملكرد مدیران وجود
دارد .جهت رابطه بصورت مثبت و مستقيم است و با افزایش مهارت غيرکالمي ،نمره ارتقاء عملكرد مدیران نيز افزایش مي یابد و
برعكس.
-فرضیه فرعي سوم :به نظر مي رسد ميان بازخورد مدیران و ارتقاء عملكرد مدیران رابطه معناداري وجود دارد.
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جدول شماره -8رابطه همبستگي بین مهارت غیرکالمي و ارتقاء عملكرد مديران
ارتقاء عملكرد
مهارت غيرکالمي
2
همبستگي
ارتقاء عملكرد
**31122
معني داري
.000
N
213
213
**
2
همبستگي
مهارت غيرکالمي
31122
معني داري
.000
N
213
213

جدول شماره -3رابطه همبستگي بین مهارت بازخورد و ارتقاء عملكرد مديران
ارتقاء عملکرد

مهارت بازخورد

همبستگی
معنی داری
N
همبستگی
معنی داری
N

مهارت بازخورد
*11200
.000
021
0
021

ارتقاء عملکرد
0
021
*11200
.000
021

* .معني داري در سطح 3133
با توجه به جدول فوق در خصوص رابطه بين مهارت بازخورد و ارتقاء عملكرد مدیران ،با در نظر گرفتن مقدار ضریب
همبستگي ( )R= 31122در سطح ( )p<3133مي توان گفت رابطه معناداري بين بين مهارت بازخورد و ارتقاء عملكرد مدیران وجود
دارد .جهت رابطه بصورت مثبت و مستقيم است و با افزایش مهارت بازخورد ،نمره ارتقاء عملكرد مدیران نيز افزایش مي یابد و
برعكس.
فرضیه فرعي چهارم :به نظر مي رسد ميان مهارت خود افشایي مدیران و ارتقاء عملكرد مدیران رابطه معناداري وجوددارد.
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جدول شماره -12رابطه همبستگي بین مهارت خود افشايي و ارتقاء عملكرد مديران
ارتقاء عملكرد
مهارت خود افشایي
2
**31030
همبستگي
ارتقاء عملكرد
.000
معني داري
213
213
N
2
**31122
همبستگي
معني داري -
مهارت خود افشایي
.000
213
213
N

** .معني داري در سطح 3132
با توجه به جدول فوق در خصوص رابطه بين مهارت خود افشایي و ارتقاء عملكرد مدیران ،با در نظر گرفتن مقدار ضریب
همبستگي ( )R= 31030در سطح ( )p<3133مي توان گفت رابطه معناداري بين بين مهارت خود افشایي و ارتقاء عملكرد مدیران
وجود دارد .جهت رابطه بصورت مثبت و مستقيم است و با افزایش مهارت خود افشایي ،نمره ارتقاء عملكرد مدیران نيز افزایش مي
یابد و برعكس.

-14یافته های جانبی
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جدول شماره -11آزمون  tمستقل مربوط به مقايسه متغییرهای تحقیق در بین مديران زن و مرد
متغیر
مهارت کالمی
مهارت غیر کالمی
مهارت بازخورد
مهارت خودافشایی
عملکرد مدیران

پاسخ گویان

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

57

4.0229

.57345

مرد

.7

3.9407

.55066

زن

57

4.1756

.45758

مرد

.7

4.0593

.45527

زن

57

4.1288

.49522

مرد

.7

4.0246

.59810

زن

57

4.1600

.55215

مرد

.7

4.0222

.51030

زن

57

4.0421

.41695

مرد

.7

3.9248

.50448

درجه آزادی

t

معنی داری

001

11550

11..2

001

01371

11050

001

01132

1131.

001

013.0

1105.

001

01303

11003

در رابطه با مقایسه متغيرهاي تحقيق در بين مدیران زن و مرد ،همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود بين گروه مدیران
زن و مرد اختالف معني داري در سطح ( )p=3133مشاهده نمي شود بعبارت دیگر متغيرهاي تحقيق براي مدیران زن و مرد در
یك سطح مي باشد.
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جدول شماره -11آزمون تحلیل واريانس يكطرفه ( )fمتغیرهای تحقیق با توجه به تحصیالت
معناداري
مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات
مدل
متغيير
F
کالمي

غيرکالمي

بازخورد

خودافشایي

درون گروهي

36.149

117

.309

کل

37.866

119

مابين گروهي

.093

2

.047

درون گروهي

24.901

117

.213

کل

24.994

119

مابين گروهي

.130

2

.065

درون گروهي

34.064

117

.291

کل

34.194

119

مابين گروهي

.021

2

.010

درون گروهي

34.531

117

.295

کل

34.552

119

مابين گروهي

.208

2

.104

درون گروهي

24.241

117

.207

کل

24.449

119

.219

.223

.035

.501

.803

.800

.966

.607

با توجه به جدول فوق نتایج آزمون تحليل واریانس یكطرفه ( )ANOVAنشان مي دهد  Fمشاهده شده براي تمامي
متغيرهاي تحقيق در سطح آلفاي  3133معنادار نميباشد به عبارتي ميان نمره بدست آمده از مدیران با تحصيالت مختلف در رابطه
با متغييرهاي تحقيق ،تفاوت معناداري وجود ندارد.
جدول شماره -12آزمون  tمستقل مربوط به مقايسه متغییرهای تحقیق در بین پاسخگويان رسمي و پیماني
معنی داری
پاسخ گویان تعداد میانگین انحراف معیار درجه آزادی
متغیر
t
.55249
3.9873 010
رسمی
11130
-1120.
001
مهارت کالمی
.63803
4.0175
00
پیمانی
.46392
4.1370 010
رسمی
11513
1125.
001
مهارت غیر کالمی
.43819
4.1053
00
پیمانی
.53713
4.1231 010
رسمی
1100.
01713
001
مهارت بازخورد
.50726
3.9123
00
پیمانی
.52187
4.1307 010
رسمی
11205
011.1
001
مهارت خودافشایی
.62352
3.9895
00
پیمانی
.45481
4.0061 010
رسمی
11.75
11..7
001
عملکرد مدیران
.45477
3.9555
00
پیمانی

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 9399

عملكرد کلي

مابين گروهي

1.717

2

.859

2.779

.066

در رابطه با مقایسه متغيرهاي تحقيق در بين پاسخگویان رسمي و پيماني ،همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود بين
گروه پاسخگویان رسمي و پيماني اختالف معني داري در سطح ( )p=3133مشاهده نمي شود بعبارت دیگر متغيرهاي تحقيق براي
مدیران رسمي و پيماني در یك سطح مي باشد.
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جدول شماره -19آزمون تحلیل واريانس يكطرفه ( )fمتغیرهای تحقیق با توجه به سابقه
معناداري
مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات
مدل
متغيير
F
مابين گروهي
کالمي
.786
.354
.115
3
.344

غيرکالمي

بازخورد

خودافشایي
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عملكرد کلي

درون گروهي

37.523

116

کل

37.866

119

مابين گروهي

1.474

3

.491

درون گروهي

23.520

116

.203

کل

24.994

119

مابين گروهي

2.344

3

.781

درون گروهي

31.850

116

.275

کل

34.194

119

مابين گروهي

.947

3

.316

درون گروهي

33.605

116

.290

کل

34.552

119

مابين گروهي

.422

3

.141

درون گروهي

24.028

116

.207

کل

24.449

119

.323
2.424

2.846

1.089

.679

.069

.041

.357

.567

با توجه به جدول فوق نتایج آزمون تحليل واریانس یكطرفه ( )ANOVAنشان مي دهد  Fمشاهده شده براي متغير بازخورد
در سطح آلفاي  3133معنادار ميباشد به عبارتي ميان نمره بدست آمده از مدیران با سوابق کاري مختلف در رابطه با متغيير بازخورد،
تفاوت معناداري وجود دارد .همچنين  Fمشاهده شده براي سایر متغيرها در سطح آلفاي  3133معنادار نميباشد به عبارتي ميان نمره
بدست آمده از مدیران با سوابق کاري مختلف در رابطه با سایر متغييرهاي تحقيق ،تفاوت معناداري وجود ندارد.

نتیجه گیری
یكي از مهمترین ابزار جامعه متمدن ،ارتباطات مي باشد ميتوان گفت که ارتباطات ،مهم ترین عامل توسعه و تعالي انساني
است ،به عبارت دیگر ارتباطات براي موفقيت یك انسان متمدن ،امري حياتي مي باشد ،یكي از جنبه هاي طنز آميز تمدن نوین آن
است که اگرچه توسعه ابزارهاي مكانيكي ارتباط ،از آخرین مرزهاي دستیافتني تخيل گذشته است ،اما اغلب مردم برقراري ارتباط
رویاروي خوب و مؤثر را کاري دشوار مي یابند .در عصر عجایب فناوري ،ما ميتوانيم به ماه پيام بفرستيم و فضا پيماهاي پژوهشي
را بر سطح مریخ بنشانيم ،اما برقراري رابطه با کساني که دوستشان داریم را دشوار مي یابيم.

در رابطه با مقایسه متغيرهاي تحقيق در بين مدیران زن و مرد ،همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود بين
گروه مدیران زن و مرد اختالف معني داري در سطح ( )p=3133مشاهده نمي شود بعبارت دیگر متغيرهاي تحقيق براي
مدیران زن و مرد در یك سطح مي باشد .با توجه به جدول فوق نتایج آزمون تحليل واریانس یكطرفه ()ANOVA
نشان مي دهد  Fمشاهده شده براي تمامي متغيرهاي تحقيق در سطح آلفاي  3133معنادار نميباشد به عبارتي ميان
نمره بدست آمده از مدیران با تحصيالت مختلف در رابطه با متغييرهاي تحقيق ،تفاوت معناداري وجود ندارد.
در رابطه با مقایسه متغيرهاي تحقيق در بين پاسخگویان رسمي و پيماني ،همانطور که در جدول فوق مشاهده مي-
شود بين گروه پاسخگویان رسمي و پيماني اختالف معني داري در سطح ( )p=3133مشاهده نمي شود بعبارت دیگر
متغيرهاي تحقيق براي مدیران رسمي و پيماني در یك سطح مي باشد .با توجه به جدول فوق نتایج آزمون تحليل
واریانس یكطرفه ( )ANOVAنشان مي دهد  Fمشاهده شده براي متغير بازخورد در سطح آلفاي  3133معنادار ميباشد
به عبارتي ميان نمره بدست آمده از مدیران با سوابق کاري مختلف در رابطه با متغيير بازخورد ،تفاوت معناداري وجود
دارد .همچنين  Fمشاهده شده براي سایر متغيرها در سطح آلفاي  3133معنادار نميباشد به عبارتي ميان نمره بدست
آمده از مدیران با سوابق کاري مختلف در رابطه با سایر متغييرهاي تحقيق ،تفاوت معناداري وجود ندارد.
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بطور کلي یافته هاي این پژوهش نشان داده است که مدیران دانشگاه پيام نور از کارکردهاي فرایند ارتباطات در جهت کنترل
رفتار سازماني پرسنل ،ایجاد انگيزه و نيز تبادل اطالعات بمنظور تصميمگيري در جهت اعمال اصول مدیریت بر پرسنل تا حد زیاد
استفاده مي نمایند با این تفاوت که مدیران این سازمان از بيان عواطف و احساسات (روحيه) در جهت اعمال اصول مدیریت بر
پرسنل استفاده نمي نمایند.
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The Role of Communication Skills in Improving
Managers' Performance
(Case Study: Senior and Middle Managers of Payame Noor
University)

The present study was conducted to investigate the relationship between managers'
communication skills and their performance in Payame Noor University. The purpose of this
research was to answer the question whether communication skills affect the performance of
managers. This research is a descriptive-correlative research. The statistical population of the
managers of Payame Noor University was 120 people through systematic random sampling. In
order to collect information, the Barton J & A communication skills standard questionnaire and
the managers' performance evaluation form have been used. The analysis of the findings of the
questionnaire was done at the inferential level using SPSS software. At the inferential level,
based on the assumptions of the research, regression and correlation tests as well as in the lateral
findings, independent t-test and one way analysis of variance were used. According to the
results, it has been confirmed that there is a relationship between managers' communication
skills and their performance. This means that with increasing communication skills, the
performance of managers will also increase.
Key words: communication, communication skills managers, performance evaluation
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چکـیده
دوره کنونی حیات بشری با تحوالت و دگرگونی های شگفت انگیزی همراه است .هرچند که در قرن گذشته با ارزش
ترین دارایی یک سازمان ابزار تولید بود ولی اکنون سرمایه اصلی موسسات کارکنان آن به عنوان دانشگران هستند .با
افزایش نقش دانش در زندگی بشر ،به نظر می رسد وابستگی ابعاد و شئون مختلف زندگی به دانش در آینده افزایش
خواهد یافت .به همین دلیل چندی است که مبحث مهمی به عنوان مدیریت دانش مطرح شده است .مدیریت دانش
فرآیندی است که در آن هر کارمند یا فرد می تواند قسمت سودمند از دانش را در زمان و مکان مناسب ،کشف کند ،به
دست آورد ،پرورش دهد ،خلق کند ،عرضه کند ،پخش کند ،به اشتراک بگذارد ،نگهداری کند ،ارزیابی کرده و بکار گیرد.
یکی از مهمترین عوامل و فرآیندهای مدیریت دانش که پایه بسیاری از استراتژی های مدیریت دانش است ،اشتراک
دانش یا تسهیم دانش است .اشتراک دانش ،تسهیم داوطلبانه مهارت ها و تجربه های اکتسابی به سایر افراد است.
سازمانها برای ایجاد فرهنﮓ به اشتراکگذاری دانش نیازمند آن هستند که ﺟو همکاری و مشارکت را به وﺟود آورند .از
آنجا که دانشگاه ها در صدر سازمان های تولید کننده دانش می باشند انتظار می رود در مدیریت دانش و استقرار آن پیش
قدم باشند .هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظام مدیریت دانش در دانشگاه ها می باشد .روش پژوهش در این مقاله به
روش ﺟمع آوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنت می باشد.

واژگـان کلـیدی :مدیریت  ،دانش ،کاربست

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
Royabaziyari.13712@gmail.com

 -2استاد ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
khosravipour@Asnrukh.ac.ir, b.khosravipour@gmail.com
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دوره کنونی حیات بشری با تحوالت و دگرگونی های شگفت انگیزی همراه است .سازمان ها به عنوان زیر مجموعه ای از
ح یات انسانی ،باید برای بقا و بالندگی ،خود را در رویارویی با این تحوالت عظیم آماده نمایند .هرچند که در قرن گذشته با ارزش
ترین دارایی یک سازمان ابزار تولید بود ولی اکنون سرمایه اصلی موسسات کارکنان آن به عنوان دانشگران هستند(زاهدی و
همکاران .) 1394 ،تاکید بر دانش و اطالعات اصلی ترین مولفه ی سازمان های هوشمند در قرن حاضر است(رحیمی و همکاران،
 .)1394دانش به عنوان یکی از منابع کلیدی برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد فراصنعتی به شمار می آید و بخش
مهمی از دانش و تجربه سازمان متعلق به افراد سازمان است نه خود سازمان(.نویدی و همکاران .)1395 ،پایداری ،مزیت دانش
است زیرا سودآوری آن برای سازمان و ﺟامعه مداوم است(یاورزاده و همکاران .)1394 ،با افزایش نقش دانش در زندگی بشر ،به
نظر م ی رسد وابستگی ابعاد و شئون مختلف زندگی به دانش در آینده افزایش خواهد یافت .این امر مهم به دلیل آن است که روند
توسعه دانش ،موﺟب بروز پیچیدگی و انبوهی از اطالعات شده است به همین دلیل چندی است که مبحث مهمی به عنوان مدیریت
دانش مطرح شده است(قهرمانیان و همکاران .)1394 ،بیش از دو دهه است که موضوع مدیریت دانش در ﺟوامع مختلف مطرح
شده و در سازمانهای مختلف مورد توﺟه و پیاده سازی قرار گرفته است .در ایران نیز این موضوع هرچند قدری دیرتر ،ولی هم
اکنون به سرعت رواج یافته و در سازمانهای مختلف پیاده سازی و یا مورد مطالعه قرار میگیرد(خانی و همکاران .)1394 ،در سطح
سازمانی ،مدیریت دانش باعث ارتقای عملکرد سازمان از طریق افزایش کارایی ،بهره وری ،کیفیت و نوآوری می گردد .اعمال
مدیریت دانش در سازمان می تواند هزینه انجام کار را کاهش دهد وخدمات به ارباب رﺟوع را اعتال بخشد(محمدی.)1388 ،
مدیریت دانش مستلزم وﺟود رهبری آگاه و مدیریت مشارکتی است و در فرهنﮓ محیط های آموزشی که تفکر خالق و
انتقادی در آن محیط ها یک ارزش حاکم تلقی می شود و این تفکر خالق عاملی کلیدی و راهگشا در مدیریت دانش است .با ایجاد
ادارات و مدارس دانایی محور و بهره گیری از الگوی مدیریت دانش و فن آوری اطالعات میتوان سرعت ،کیفیت و مطلوبیت
خدمان آموزشی را ارتقاء داد و برای توسعه آن در ادارات و مدارس ،باید به
طور نظام مندی تمامی تغییراتی که به نوعی منجر به تداخل و تعامل یا بازسازی دانایی می شوند را مورد تشویق و حمایت
قرار داد(نیک منش و همکاران .)1397 ،یکی از مهمترین عوامل و فرآیندهای مدیریت دانش که پایه بسیاری از استراتژی های
مدیریت دانش است ،اشتراک دانش یا تسهیم دانش است .اشتراک دانش ،تسهیم داوطلبانه مهارت ها و تجربه های اکتسابی به
سایر افراد است(ﺟمال اف .)1394 ،سازمانها برای ایجاد فرهنﮓ به اشتراکگذاری دانش نیازمند آن هستند که ﺟو همکاری و
مشارکت را به وﺟود آورند .در صورتی که یک سازمان ارزشهایی چون عدالت ،اعتماد و ...ک برخوردار باشد اشتراگذاری دانش در
آن به راحتی انجام میپذیرد و بلعکﺲ در سازمانی که فرهنﮓ خلق و به اشترا گذاری دانش وﺟود نداشته باشد فرآیند تغییر با
دشواریهایی روبرو خواهد شد(اسماعیل پناه و همکاران .)1392 ،نتیجه نهایی ﺟنبه های مدیریت دانش ،نوآوری است که به نوبه
خود عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد و بنابراین مزیت رقابتی را تقویت می کند(شجاحت و همکاران .)2019 ،در اﺟرای یک
سیستم مدیریت دانش در یک سازمان ،درک اینکه چه موانعی در مسیر ﺟریان دانش وﺟود داشته و چه تاثیری بر پیشرفت آن دارند
مهم است ،به همین ﺟهت برای سازمانها تشخیص مشکالتی که آنها ممکن است در حین اﺟرای برنامه های مدیریت دانش با آن
برخورد کنند ضروری است .پیتر دراکر اعتقاد دارد راز موفقیت سازمانها در قرن  21اﺟرای صحیح مدیریت دانش است(زند حسابی و
همکاران.)1393 ،

-2مبانی نظری پژوهش
-1-2دانش
دانش یک دارایی راهبردی و یک شایستگی کلیدی است(.محمودی میمند و همکاران .)1394 ،دانپورت و پروساک از
اندیشمندان مشهور حوزه دانش ،دانش را ترکیبی منعطف و قابل تبدیل از تجارب ،ارزش ها ،اطالعات معنی دار و بینش های
متخصصان که چهارچوبی را برای ارزیابی و انسجام اطالعات و تجارب ﺟدید ارائه می دهد ،می دانند(کچوئی منش .)1395 ،دانش،
اطالعاتی سازماندهی و تجزیه و تحلیل شده است که می تواند قابل درک و نیز کاربردی برای حل مسایل و تصمیم گیری
باشد(خسروی پور و همکاران .) 1392 ،دانش استدالل درباره اطالعات و داده ها برای دسترسی به کارایی ،حل مسایل ،تصمیم
گیری ،یادگیری و آموزش است(بچمن.)2003 ،1
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مدیریت دانش ،تکنیک ها و استراتژی های حفظ ،تجزیه و تحلیل ،سازماندهی  ،بهبود و تسهیم مهارت کسب و کار
است(.اسلگتر .)2007 ،1بطور کلی می توان برای مدیریت دانش چهار هدف ذکر کرد:
تالش برای ایجاد مخازن دانش
بهبود دستیابی به دانش
کوشش برای ارتقای فرهنﮓ وﺟود دانش
مدیریت نمودن دانش به عنوان دارایی(خسروی پور و همکاران.)1392 ،
به طور کلی دو نوع دانش وﺟود دارد« :دانش آشکار» و «دانش ضمنی» .دانش آشکار ،دانش رسمی است که می توان آن را
در گروه اطالعات ،طبقه بندی کرد و در قالب مدارک و اسناد سازمان قابل یافت می باشد .دانش ضمنی ،دانش شخصی است که
ریشه در تخصص افراد دارد و به طور مستقیم و به صورت رو در رو مبادله و به اشتراک گذاشته می شود(نیکوکام .)1395 ،انتقال
دانش به ویژه دانش ضمنی بسیار دشوار است .آرگورت معتقد ( )1993معتقد است که یکی از دالیل دشواری انتقال دانش ها که از
طریق یادگیری عملی به دست می آیند به شرایط افراد ،فناوری ،ساختارها و موقعیت های محیطی وابسته هستند(رﺟب بیگی و
همکاران .) 1398 ،با توﺟه به این که سازمان ها دانش محور شده اند و به ﺟای نیرو های یدی برای ذهن ها هزینه می کنند ،نیاز
به ارتقای دانش در حال افزایش است ،لذا با دانش مانند دیگر منابع ملموس به طور سیستماتیک رفتار شده است و از کاوش در
حوزه مدیریت دانش به منظور پیشرفت و تقویت رقابت پذیری استفاده می کنند(آلبوغبیش)1393 ،

نوناکا و تاکوچی( )1999برای خلق دانش در هر سازمانی چهارالگو در نظر گرفته اند:

-2-2مدیریت دانش
اصطالح مدیریت دانش نخستین بار توسط ویﮓ به کار برده شد(فرﺟی خیاوی .)1394 ،مدیریت دانش فرآیندی است که در
آن هر کارمند یا فرد می تواند قسمت سودمند از دانش را در زمان و مکان مناسب ،کشف کند ،به دست آورد ،پرورش دهد ،خلق
کند ،عرضه کند ،پخش کند ،به اشتراک بگذارد ،نگهداری کند ،ارزیابی کرده و بکار گیرد(یاورزاده و همکاران .)1394 ،مدیریت
دانش مستلزم وﺟود رهبری آگاه و مدیریت مشارکتی است و در فرهنﮓ محیط های آموزشی که تفکر خالق و انتقادی در آن
محیط ها یک ارزش حاکم تلقی می شود ،و این تفکر خالق عاملی کلیدی و راهگشا در مدیریت دانش است(نیک منش و
همکاران .) 1397 ،مدیریت دانش نقش واسطه ای بالقوه ای در استراتژی در زمینه کار سازمان ایفا می کند .مدیریت دانش موفق
نقش زیادی در ارتقای مزایای رقابتی سازمان ،توﺟه به مشتریان ،ارتباط با کارمندان ،توسعه نوآوری و کاهش هزینه های سازمانی
دارد( لشکری  .) 1394،کوپتا و مک دانیل در پژوهش خود مدیریت دانش را دارای دو بعد دانسته اند :بعد اول فراهم کردن اطالعات
مورد نیاز برای فرد نیازمند در زمان مناسب ،بعد دوم شامل فعالیت های اکتساب ،تلقی و خلق دانش برای بهبود عملیات سازمان
که مزیت رقابتی برای آن ایجاد می کند(فدائی.)1395 ،

نویسنده
ویﮓ()1995
نیومن()1997
شاپل و
همکارانش()1998
باک()2001
اسکریم()2003
گاندری و
همکاران()2010
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)1از دانش ضمنی به دانش ضمنی :زمانی که افراد مستقیما دانش ضمنی خود را با دیگران به اشتراک می گذارند.
)2از دانش ضمنی به دانش صریح :کدگذاری و رمز بندی تجربه و بینش به شکلی که قابل استفاده توسط دیگران باشد.
)3از دانش صریح به دانش صریح :ترکیب بخش های مختلف دانش صریح و ارایه آن به شکلی تازه است.
)4از دانش صریح به دانش ضمنی :زمانی که افراد دانش صریح خود را نهادینه کرده و به اشتراک می گذارند(رخشانی و همکاران)1394 ،
نوناکا و همکاران( )2000خلق دانش را یک فرایند مارپیچی تعامالت بین دانش آشکار و پنهان می دانند که شامل اﺟتماعی کردن ،بیرونی
کردن ،ترکیب کردن و درونی کردن است.

جدول-1تعاریف مدیریت دانش (نجف بیگی و همکاران)1390 ،
تعریف مدیریت دانش
مجموعه ای از رویکردها و فرآیندهای مشخص و معین که برای مدیریت کردن دانش طراحی می شوند.
مجموعه ای از فرآیندهای خلق ،حفظ و نگهداری  ،انتقال و بکارگیری دانش است.
تحقیق و ﺟستجو پیرامون تولید ،تولید مجدد ،توزیع و کاربرد دانش
برنامه مدیریتی که مجموعه ای از فرایندهای دانشی نظیر کسب ،خلق و تسهیم دانش را در سازمان مدیریت می کند.
مدیریت دانش عبارت است از مدیریت سیستماتیک و آشکار دانش که با فرایندهای خلق ،ﺟمع آوری  ،سازماندهی ،
اشاعه و کاربرد دانش پیوند دارد.
مدیریت دانش ،یک فرایند یکپارچه و سیستماتیک در سطح سازمان است که شامل فعالیت اکتساب ،خلق ،ذخیره،
توزیع و بکارگیری دانش به وسیله افراد و گروه ها برای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد.
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-3-2ویژگیهای مدیریت دانش
مدیریت دانش با بکارگیری دانش روز به دانش و اطالعات بشر اعتبار میبخشد.
هوش سازمانی را تقویت میکند.
سازمان را در ﺟهت انطباق با محیط و شرایط موﺟود توانمند میسازد.
زمینه نوآوری پایدار و خالقیت بخشی به سازمان را فراهم مینماید.
زمان را به شناخت مسائل روز و پاسخگویی آنها با راهحلهای ﺟدید قادر میسازد.
با استفاده از روشهای سیستمی به رفع اشتباهات و اصالح انحرافات میپردازد(موسوی زاده و همکاران)1397 ،

شکل -1فرآیند مدیریت دانش (اصانلو و همکاران)1396 ،
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جدول-2عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققان(قلی زاده و همکاران)1392 ،
 2007 Basu&Sengaputaزیر ساخت های فنی یکپارچه ،فرهنﮓ سازمانی ،انگیزش و تعهد کاربران
Paliszkiewicz
 2007همکاری ،اعتماد ،یادگیری ،حمایت فناوری اطالعات
Zaim
 2007فرهنﮓ ،فناوری ،سازمان ،سرمایه فکری
 2007 Mohayidan et alاطالعات -زیرساخت ،قابلیت زیرساخت ها ،اطالعات -فرهنﮓ
Yeh. et al
 2007تحلیل نقش اصلی تواناسازها در اﺟرای مدیریت دانش
Wong
 2005حمایت مدیریت و رهبری ،فرهنﮓ ،فناوری اطالعات ،هدف و استراتژی ،اندازه گیری
 1386ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات ،شبکه دانش ،نظام ارزشیابی و پاداش دهی
بابازاده
 1388فرهنﮓ سازمانی
خاکپور

-4-2اشتراک منابع انسانی
افراد ،ایجادکنندگان دانش در سازمان هستند و قسمت قابل توﺟه دانش سازمان در ذهن آنهاست منابع انسانی و مدیریت
دانش ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و تاکنون نیز بسیاری از طرحهای مدیریت دانش به علت بیتوﺟهی به عامـل انسـانی بـا
شکسـت مواﺟـه شده اند(انصاری و همکاران .)1392 ،اهمیت و نقش عامل انسانی در انجام دادن اثربخش اقدامات مدیریت دانش،
به ویژه خلق و تسهیم ،دانش ،ایجاد آمادگیهای مورد نیاز برای مشارکت فعاالنه در اقدامات مدیریت دانش را ضروری کرده است.
موفقیت هر سازمانی بیشتر از منابع فیزیکی ،به سرمایه های فکری و قدرت انتقال دانش وابسته است(رکنی ﺟو وهمکاران)1396 ،

-3پیشینه پژوهش
در سال های اخیر پژوهش هایی با محوریت ارائه چهارچوبی برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمان ها که به سنجش سطح
مدیریت دانش و چالش های ارتقای آن می پردازد انجام شده است .می توان به پژوهش های مطمئن( )1387و چگینی()1388
اشاره کرد(میمند و همکاران .)1394 ،به باور نانوکا ،در وضعیت ناپایدار امروزی ،تنها منبع قابل اتکا برای کسب مزیت رقابتی پایدار
دانش است(پیران نژاد .)1395 ،لی و یانﮓ( )2000مهمترین ویژگی دانش را یگانگی آن میدانند و میگویند دانش یکی از دارایی
های استراتژیک سازمان است( قهرمانیان و همکاران .)1394 ،ربیعی و معالی ( )1391در مقاله ای با عنوان" بررسی موانع
زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائﺔ الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی" موانع پیاده سازی مدیریت دانش را بررسی کردند .بر
این اساس هفت عامل فرهنﮓ ،منابع انسانی ،اندازه گیری و رهبری ،برای استقرار مدیریت دانش در چهار دانشگاه مدیریت دولتی،
آزاد و غیرانتفاعی بررسی شد .یافته های پژوهش مزبور نشان داد؛ همﺔ مراکز آموزش عالی مورد مطالعه فاقد زیرساخت مناسب
استقرار مدیریت دانش بوده اند(حجازی و همکاران.)1397 ،
پیاده سازی مدیریت دانش رکن مهمی در مدیریت دانش بوده که توسط محققان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .آنچه
که می توان از این مطالعات استنباط کرد ،بصورت مفهومی مدل زیر است(شکل )3که از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده
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است(لطفیان و همکاران .)1392 ،در راستای استقرار و کاربست مدیریت دانش می توان با شناخت این فعالیت ها موانع و مشکالت
را مرتفع یا به حداقل رساند.

-1-3موانع موجود در پیاده سازی مدیریت دانش
ده مورد از با اهمیت ترین عوامل شکست پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در ذیل به اختصار آمده است:
عدم آشنایی مدیریت عالی به ابعاد مدیریت دانش و نیازهای آن
انتخاب افراد ساده و بی تجربه برای رهبری تیم مدیریت دانش
انتخاب نادرست اعضای تیم دانش
برنامه ریزی غلط و پیش بینی نامناسب برای پروژه
نبودن بودﺟه ﺟداگانه برای پروژه مدیریت دانش
فرهنﮓ سازمانی
نبود حمایت و تعهد مدیر مالی
مقاومت در برابر تغییر
عدم توانایی تیم مدیریت دانش در تشخیص روابط سازمانی
عدم پیروی سیستم موﺟود از سیستم ﺟدید( ربیعی و همکاران)1391 ،
مطالعه استانکوسکی( )2005موانع مدیریت دانش را به شرح زیر طبقه بندی کرده است(مهرعلیزاده :)1388 ،
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شکل-2مدل عمومی مدیریت دانش در سازمانها(لطفیان و همکاران)1392 ،

جدول -3موانع مدیریت دانش
مانع
فرهنﮓ سازمانی
فقدان رهبری
فناوری اطالعات
فرایندهای غیراستاندارد
ساختار سازمانی
تعهد مدیریت ارشد
پاداشها/تشویقها

درصد تاثیر
%80
64%
55%
%53
%54
46%
%46

-2-3موانع بالقوه تسهیم دانش
موانع فردی :نگرانی افراد از کاهش امنیت شغلی ،عدم آگاهی دارنده دانش از فایده و ارزش دانش خود ،تفاوت های مربوط
به ﺟنسیت ،سن و سطح تحصیالت
29

موانع سازمانی :نبود سیستم های پاداش مشخص برای ترغیب به تسهیم دانش ،عدم اولویت باال در سازمان برای حفظ و
نگهداری دانش کارکنان با تجربه و مهارت باال ،عدم پشتیبانی کافی فرهنﮓ سازمانی
موانع تکنولوژیکی :ناسازگاری سیستم های فناوری اطالعات با فرآیندهای موﺟود در سازمان ،نبود پشتیبانی فنی،
انتظارات غیر واقغی کارکنان در خصوص توانایی های فناوری(کشاورزی و همکاران)1391 ،
موانع فرهنگی :تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامه های مدیریت دانش انکارناپذیر است .اگر فرهنگی توزیع و
تسهیم دانش را تقویت نکند ،مدیریت دانش با چالش روبه رو خواهد شد.
موانع انسانی :ی کی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسان ها به هر دلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند
و از آن منحصرا برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند.
موانع سیاسی :موانع سیاسی در سازمان های دولتی چشمگیر هستند .باور به این که دانش یک منبع قدرت است و
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شخص با آن می تواند اعمال نفوذ کند(خیری)1397 ،
برخی راهکارها ﺟهت کاهش یا برطرف کردن موانع و چالشهای فرهنگی در مدیریت دانش عبارتند از:
ارائه دستاوردها و بردهای سریع و کوتاه مدت مدیریت دانش به سازمان
برگزاری کارگاه های مستمر همراه سازی مدیران سازمان در مدیریت دانش
سپردن مسئولیت مدیریت دانش به فردی با قابلیت های باال ،با انگیزه و دارا بودن دانش کافی در این حوزه
طراحی و ترویج چشم انداز و شعار دانشی در سازمان
تهیه مجالت دانشی به قلم پرسنل
برگزاری انجمن های مباحثه ،طوفان فکری ،داستان گویی و بیان موفقیت ها و شکست های کسب شده(حمیدی نصر و
همکاران)1393 ،

شکل -3الگوی مدیریت دانش اثربخش (هاشمی و همکاران)1389 ،

نتیجه گیری
فقدان روحیه رهبری و هدایت ،نبود زیرساختهای فنی ارتباطی و اطالعاتی نبودن فضای تعهد و مشارکت ،عدم آشنایی مدیران
و کارکنان با ابعاد مدیریت دانش ،مقاومت در مقابل تغییر و عدم آموزشهای کافی و مستمر و نبودن سیستم پاداش و مشوقها از
تاثیرگذارترین عوامل در عدم استقرار مدیریت دانش یا عدم موفقیت آن در سازمان خصوصا سازمانها و مراکز آموزشی است .سازمان
مختلف آموزشی به این دلیل که ﺟزو مهمترین مراکز تولید دانش می باشند باید تمام تالش خود را برای پیاده سازی نظام مدیریت
دانش به بهترین شکل انجام دهند .برای این کار باید مهمترین موانع تسهیم دانش و مدیریت دانش را رفع کنند .در ابتدا سازمان
باید تالش کند تا فردی را به عنوان مدیر انتخاب کند که با تمامی ابعاد دانش آشنایی داشته باشد و بتواند به خوبی افراد سازمان را
مدیریت کند .سازمان باید تالش کند تا کارکنان احساس امنیت شغلی داشته باشند .باید این احساس را در افراد سازمان به وﺟود
آورد که آن ها مهمترین عامل برای تسهیم دانش و مدیریت دانش به بهترین شکل هستند و فناوری به تنهایی پاسخگوی چنین
نیازی نیست و کارکنان باید انتظارات غیرواقعی خود را از فناوری کم کنند .باید این فرهنﮓ در سازان به وﺟود آید که افراد دانش
خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند و با مدیر سازمان ارتباط خوبی داشته باشند و مشتاق به کار گروهی باشند این ها عواملی هستند
که تحقیقات قبلی هم ضعف این عوامل فرهنگی را در سازمان نشان داده اند.
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پیشنهادها
برگزاری کالس های آموزشی در زمینه مدیریت دانش برای تمام اعضای سازمان
به کارگیری راه های موثر برای تشویق افراد در سازمان برای به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات خود
ایجاد روحیه کار گروهی بین کارکنان سازمان
مدیریت سازمان سعی در برقراری ارتباط موثر با کارکنان خود داشته باشد
استفاده از افراد با تجربه در این زمینه
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اسماعیل پناه ،فرشاد ،خیاط مقدم ،سعید( ،)1392بررسی وضعیت موﺟود اشتراک گذاری دانش بین اعضای هیﺄت علمی
دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد) ،سال هفتم ،شماره ،26
اصانلو ،بهاره ،سهیلی فر ،آیدا و سودابه( ،)1396بررسی موانع پذیرش مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین و ارائه راهکار
برای غلبه بر موانع
انصاری ،منوچهر ،رحمانی پوشانلوئی ،حسین  ،رحمانی ،کمال الدین ،پاسبانی ،محمد ،عسکری ،محمدعلی( ،)1392ارائه مدل
مفهومی تﺄثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط ()SMEs
آلبوغبیش ،سمیه( ،)1393شناسایی عوامل موثر برشکست پیاده سازی مدیریت دانش
پیران نژاد ،علی ،)1395( ،فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در سازمان ایران های دولتی
ﺟمال اف ،سودابه ،خلیل ارﺟمند ،زینب( ،)1394بررسی موانع اشتراک دانش بین متخصصان اقتصاد در دانشگاهای آزاد
اسالمی
حجازی ،اسد ،نظر پوری ،امیرهوشنﮓ( ،)1397واکاوی موانعکاربست مدیریت موفق دانشگاه ها (مورد مطالعه دانشگاه
فرهنگیان
حمیدی نصر ،محمد و مهرداد ،شجاعی ،مرضیه( ،)1393چالشهای پیش روی مدیریت دانش در سازمان های بومی
خانی ،نرگﺲ ،فرج پهلو ،عبدالحسین( ،)1393مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر ﺟمهوری اسالمی ایران
خسروی پور ،بهمن; شبانی ،کبری و عابدی ،بهاره .)1392(.کاربست مدیریت دانش سازمانی (مفهوم ،ضرورت و چالشها).
اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار ،همدان.
خیری ،مهتاب ،)1397( ،پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان
ربیعی ،علی ،معالی ،مهناز ( ،)1391بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی
رﺟب بیگی ،مجتبی ،گلرد ،پروانه ،ابطحی نژاد ،سیدعلی( ،)1398مدل مفهومی مدیریت دانش از دیدگاه منابع انسانی در
موسسات آموزشی -تحقیقاتی
رحیمی ،نگار و مهتاب( ،)1394استفاده از آموزش غیر رسمی ﺟهت بهبود مدیریت دانش در سازمان ها
رخشانی ،ﺟاوید ،غیبی ،بهرام( ،)1394مروری بر مفهوم مدیریت دانش در سازمان
رکنی ،سیدمحمد ،ﺟعفری ،سیدمحمدباقر ،یزدانی ،حمیدرضا ،الوانی ،سیدمهدی( ،)1396واکاوی موانع پیاده سازی موفق
مدیریت دانش در دانشگاه ها
زاهدی ،محمدرضا ،رمضان ،مجید ،محمدرضائی ،محسن( ،)1394بررسی رابطه بین فرهنﮓ سازمانی و مدیریت دانش در
یک سازمان صنعتی
زندحسامی ،حسام و حقیقت طلب ،مریم( .)1393شناسایی و رتبه بندی موانع ﺟریان دانش براساس چرخه مدیریت دانش
سازمان .فصلنامه مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،ویژه نامه تابستان.1393 ،
فدائی ،غالم رضا ،حسن زاده ،محمد ،ذراتی ،ماشاهلل( ،)1390بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش
فرﺟی خیاوی ،فرزاد ،مزارعی ،شکوفه ،دشتی ،رضوان( ،)1393ارکان مدیریت دانش از دیدگاه مدیران گروهای آموزشی:
دانشگاه علوم پزشکی ﺟندی شاپور اهواز
قلی زاده ،حسین ،ادهم هاشمی ،سیده سوده( ،)1392شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت در دانشگاه( مطالعه موردی دانشگاه
فردوسی مشهد)
قهرمانیان ،پروین ،هدایتی خوشمهر ،عزیز( ،)1394بررسی عوامل فرهنگی در به اشتراک گذاری دانش اعضای هیات علمی
در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کچوئی منش ،امیر ،پورحسین ،محمد( ،)1395نقش بکارگیری مولفه های مدیریت دانش در عملکرد سازمانی
لشکری ،احمدرضا( ،)1394رابطه مدیریت دانش با بهره وری سازمانی(مورد مطالعه سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
فارس)

31

.25

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)23 :تیر 1399
32

لطفیان،امینه; خسروی پور ،بهمن; برادران ،مسعود ; غنیان ،منصور و موحدی ،رضا( .)1392ارائه سازوکاری ﺟهت نهادینه
سازی مدیریت دانش در سازمان ﺟهاد کشاورزی استان همدان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته ترویج و آموزش کشاورزی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
محمدی ،حامد( .)1388مدیریت دانش در سازمانهای غیردولتی .نشریه تدبیر ،شماره .212
محمودی میمند ،محمد ،اکبری ،مهدی( ،)1394طراحی و توسعه نقشه راهبرد مدیریت دانش سازمانی
موسوی زاده ،سیدرضا ،مقیم شهیدانی ،سیده مهناز ،رحیم پور ،رحمان( ،)1397بررسی تﺄثیر مدیریت دانش و سیستمهای
اطالعاتی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان
مهرعلی زاده ،یداله و عبدی ،محمدرضا( .)1388نظام مدیریت دانش ،تجربه ی سازمان امور مالیاتی کشور .انتشارات دانشگاه
شهید چمران اهواز ،چاپ اول.
نجف بیگی ،رضا; صرافی زاده ،اصغر و طاهری الری ،مسعود( .)1390طراخی الگوی زیرساختی موردنیاز به منظور پیاده
سازی مدیریت دانش در سازمانها .پژوهش نامه مدیریت تحول ،شماره  ،5بهار و تابستان
نویدی ،فاطمه ،ریاحی نیا ،نصرت( ،)1395نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی :مطالعه موردی پژوهشکده سامانه
های ماهواره
نیک منش ،شمﺲ الدین ،فوالدی تاالری ،فریبا( ،)1397عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش  2در اداره آموزش و
پرورش ناحیه  2کرج
نیکونام ،مریم( ،)1394بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
هاشمی ،صدیقه ،محمدی مقدم ،یوسف و الهام( ،)1389مدیریت دانش ،الزامات و چالش ها
یاورزاده ،محمدرضا ،ضیائی سروینه باغی ،هانیه( ،)1393شناسایی عوامل کاهش مقاومت کارکنان در پیاده سازی مدیریت
دانش
36. Bechman, t.(2003). Innovative business systems through reengineering,tutorial
presented at the 4th world congress on expert system, mexico.
37. Nonaka, I, T. Ryoko, & N, Akiya.(2000). A firm as a knowledge-creating entity: a new
perspective on the theory of the firm, industrial and corporate change, oxford.
38. Slagter, F.(2007). Knowledge management among the older workforce. Journal of
knowledge management.
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چکـیده
گزارشهای ساالنه ،اثر مهمی بر عملکرد ،و منابع اصلی اطالعات برای استفاده کنندگان در امر تصمیمات سرمایه گذاری
سرمایه گذاران بوده و سهامداران را قادر به نظارت بر مدیریت میکند .بنابراین ،افشای اطالعات از قبیل گزارشهای
ساالنه که پل ارتباطی مهمی بین مدیریت و سهامداران خارج از شرکت بهدلیل جداسازی مالکیت از مدیریت محسوب
میشود .زیرا سهامداران می توانند از طریق گزارش های ساالنه در مورد وضعیت مالی ،عملکرد مالی ،و جریانهای نقدی
اطالعاتی را کسب نمایند .در این راستا ،پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیل
گران مالی بر خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی پرداخته است .برای این منظور ،با استفاده از روش حذف
سیستماتیک ،تعداد  211شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره  2083– 2082بهعنوان نمونه انتخاب
شد .نتایج حاصل از برآورد با روش پانل پویا ،نشان میدهد که شرکت ها با تجربه خوانایی گزارش مالی بهتر ،هزینه های
نمایندگی را کاهش می دهند ،و ارتباط منفی بین خوانایی و هزینه های نمایندگی در شرکت هایی با کیفیت حسابرسی
باالتر ،کیفیت کنترل داخلی یا پوشش تحلیلگران ،بیشتر بیان می شود .گزارش های مالی خوانا می توانند در نظارت بر
رفتار فرصت طلبانه کارمندان داخلی شرکت کمک کنند و بنابراین هزینه های نمایندگی را کاهش دهند.

واژگـان کلـیدی :خوانایی گزارش های مالی ،هزینه های نمایندگی ،کیفیت حسابرسی ،کیفیت کنترل داخلی ،تحلیلگران
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خوانایی ،یک ویژگی مهم اطالعات متنی است و به طور گسترده در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است( .بونسال
و میلر7322 ،؛ دوبی .)7331 ،ارزش اطالعات در متن تنها می تواند با سطح باالیی از خوانایی کامال تحقق یابد .در سال های اخیر
مساله خوانایی به طور قابل توجهی در بازارهای سرمایه مورد توجه قرار گرفته است .تغییرات در الزامات افشای اطالعات شرکت
منجر به افزایش قابل توجه در میزان اطالعات افشا شده و جلب توجه قانونگذاران و سرمایه گذاران شده است .در سال 2889
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ( ،)SECچگونگی ایجاد اسناد و مدارک افشای صریح و آشکار  SEکه هدف کمک به
شرکت های عمومی است تا خوانایی بر روی اطالعات افشا شده آنها بهبود یابد و به سرمایه گذاران کمک کند تا اطالعات را بهتر
درک کنند .افشا اطالعات از قبیل گزارشهای مالی یک پل ارتباطی مهم بین مدیریت و سهامداران خارجی (به عنوان مثال
سهامداران) در شرکت های سهامی مشترک به دلیل جداسازی مالکیت و مدیریت هستند .سرمایه گذاران خارجی و سهامداران
اقلیت می توانند در مورد وضعیت مالی ،عملکرد و جریان نقدینگی شرکت از طریق گزارش های مالی خود اطالعات کسب کنند و
بنابراین چشم انداز رشد و صالحیت مدیریت شرکت را ارزیابی کنند .با این حال ،زوال رو به افزایشی در سطح خوانایی بر عملکرد
ارتباط گزارش های مالی شرکت در سال های اخیر تاثیر منفی می گذارد .یکی از نتایج این پیشرفت ها در سیستم های افشای
اطالعات بازارهای سرمایه این است که اطالعات افشا شده در گزارش های مالی شامل بسیاری از اصطالحات تخصصی و
یادداشت های خاص و همچنین اطالعات غیر مالی است ،یک روند مهم این است که طول گزارش های مالی شرکت در حال
افزایش است و بنابراین خوانایی این گزارشها به یک مشکل غیرقابل حل تبدیل شده است .بنابراین نتایج اقتصادی خوانایی
گزارش های مالی ،توجه محققان و قانونگذاران را به طور یکسان جلب کرده است .بسیاری از مطالعات نشان می دهند که خوانایی
گزارش های مالی می تواند بر کیفیت اطالعات منتج تاثیر بگذارد .به عنوان مثال ،خوانایی ضعیف ممکن است منجر به مشکالت
جدی مدیریت سود ،تداوم درآمدهای ضعیف ،کیفیت پیش بینی تحلیل گر پایین ،واکنش بازار ضعیف به گزارش های ساالنه و
ریسک باالی سقوط قیمت سهام شود (ارطغرل و همکاران7322 ،؛ کیم و همکاران 7322 ،الف 7322 ،ب؛ النگ و استایس و
الرنس7321 ،؛ الرنس7320 ،؛ لی7339 ،؛ لو و همکاران7322 ،؛ رنیکمپ .)7327 ،کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا درباره
گزارشهای پیچیده شرکتی ،بسیار سختگیرانه برخورد میکند .این کمیسیون در سال  2822یک گروه مطالعاتی برای ارائه
رهنمودهایی به منظور بهبود خوانایی و قابلیت فهم رویههای افشای شرکت ها تشکیل داد .نتایج این گزارشها در سال  2828با
عنوان گزارش ویت منتشر شد ،توصیه میکرد از آنجا که همه سرمایهگذاران قادر به فهم سریع گزارشهای پیچیده شرکتها
نیستند ،لذا شرکتها باید از انتشار گزارشهای پیچیده ،طوالنی و زاید خودداری کنند (آجینا و همکاران .)7322 ،2با توجه به آنچه
ذکر شد ،خوانایی و قابل فهم بودن گزارشهای حسابداری اثر مهمی بر عملکرد بنگاه خواهد داشت .یو و یی ( )7323و جی و
همکاران ( )7322ابتدا به مسئله خوانایی گزارش های کنترل داخلی و گزارش های مسئولیت اجتماعی پرداختهاند  .مطالعات انها به
طور عمده بر روی اثرات مستقیم خوانایی گزارش های ساالنه ،مانند انتقال و یا پنهان کردن اطالعات تمرکز دارند ،و برخی از آنها
تاثیر بالقوه خوانایی بر روی سهامداران در دستیابی به اهداف اقتصادی خود را بررسی کرده اند .از نظر سودمندی گزارش های مالی
در تصمیم گیری ،ارزش اصلی آنها کمک به سرمایه گذاران برای ایجاد تصمیمات اقتصادی علمی است .این گزارش ها ،منابع
اصلی اطالعات هستند که از طریق آنها ،سهامداران درباره شایستگی مدیریت و عملکرد شرکت آگاهی پیدا می کنند تا بتوانند بر
مدیریت نظارت داشته و به آنها انگیزه دهند .پژوهش حاضر مولفه هایی را آزمون میکند که تحقیقات قبل آزمون نشده اند و موارد
مشابهی برای آن وجود ندارد.لذا در این پژوهش ما پی میبریم که ( )2شرکت ها با سطوح باالتری از خوانایی در گزارش های
ساالنه خود ،از هزینه های شرکت های پایین تر ناشی از مناقشات متقابل بین سهامداران و مدیران و بین سهامداران بزرگ و اقلیت
رنج می برند ،که نشان می دهد که خوانایی گزارش های مالی به بهبود نظارت بر شرکت های خصوصی شرکت کمک می کند؛ و
( )7تاثیر مثبت نظارت بر خوانایی گزارش های ساالنه بیشتر در شرکت هایی با کیفیت حسابرسی  /کیفیت کنترل داخلی و یا
پوشش تحلیلگر بیشتر بیان می شود ،که حاکی از آن است که حسابرسان  ،سیستم کنترل داخلی و تحلیلگران میتوانند تاثیر
خوانایی گزارش های مالی را بر روی کاهش هزینه های شرکت تقویت نمایند .این یافته ها برای یک سری کنترل کلی ،از جمله
اتخاذ مدل های اثرات ثابت و محکم برای مقابله با مشکالت درون زایی و سنجش های جایگزین برای متغیرهای کلیدی در نظر
گرفته می شوند .از آنجایی که این پژوهش ارتباط بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی پرداخته به پژوهشها
کمک میکند تا پیامدهای اقتصادی به یک تمرکز جدید تبدیل شود .این تحقیق خوانایی گزارش مالی در تحقیقات قبلی را بسط
داده و شاخص های خوانایی بر روی گزارشهای مالی شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطرح می کند ،که
می تواند یک مرجع ارزشمند برای تحقیقات آتی در مورد خوانایی باشد.همچنین در جهت بهبود حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه که
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با چالشهای زیادی مواجه است را گسترش و توسعه میدهد .بنابراین یافته های ما پیامدهایی برای این اصالح و ارائه بینش برای
قانونگذاران دارد.

-2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
-1-2خوانایی گزارشگری مالی

-2-2هزینه نمایندگی
تئوری نمایندگی (کارگزاری) مربوط به موردی است که شخصی مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و
اقتصادی یا انجام خدمتی را طی قراردادی مشخص به شخص دیگری واگذار می کند .شخص اول را در اصطالح ،صاحب کار
(مالک) و شخص دوم را اصطالحاً نماینده( کارگزار) می نامند( نمازی .)2091 ،تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین
مدیریت و مالکیت اشاره دارد .با بزرگ تر شدن شرکت ها ،مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویﺾ کرده اند .جدایی مالکیت از
مدیریت ،منجر به مشکالت نمایندگی می شود .طبق تئوری نمایندگی ،اولین مشکل مربوط به نمایندگی ،وجود تضاد منافع بین
سهامدار و مدیر است؛ یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به باالترین مرحلﮥ ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهلﮥ اول به
دنبال افزایش ثرو خود است؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند .اختالس و فساد مالی
مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت ،نمونه هایی افراطی از این تضاد منافعهستند (ازیبی و همکاران .)7327 ،علت اصلی
مشکالت نمایندگی ،عدم تقارن اطالعات بین مدیران و عوامل است ،که مدیران را از ارزیابی مناسب صالحیت نماینده ها و تالش
ها منع می کند .بنابراین ،مکانیزم های مختلف افشای اطالعات باید راه اندازی شوند تا مشکل عدم تقارن اطالعاتی که هر دو
طرف با آن مواجه هستند را کاهش دهند (اکرلوف 2823 ،؛ هارت .)2881 ،هزینه های نمایندگی را مـ ی تـوان بـه سـه گـروه
عمـده طبقه بندی کـرد :گـروه اول ،مخـارج مربـوط بـه نظـارت بـر عملکـرد و تـالش هـ ای مـدیر ،هماننـد سازوکارهای
کنترلی و نظارتی ،است؛ گروه دوم ،هزینـه هـای مربـوط بـه سـاختار سـازمانی هسـتند به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیر
را محدود کرد؛ گروه سوم ،از هزینه هـای نماینـدگی ،شـاملهزینه های فرصت ازدست رفتﮥ ناشی از اعمال محدودیت بر مدیر
است (برادران حسن زاده و تقـی زاده)2081،
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خوانا بودن گزارش های مالی معیار مهمی است که کیفیت گزارشهای ارائه شده را افزایش میدهد .این ویژگی به صورت
کیفی اندازهگیری میشود .هنگام مطالعهی متن برای خواننده حسی در خصوص اندازهی پیچیدگی یا سادگی متن به وجود میآید
که در درک مطالب تأثیرگذار است .در حقیقت ،این مهم سطح خوانایی متن است (بالنکو و دول .)7322 ،2کیفیت اطالعات افشا
شده توسط شرکت ها را می توان به کیفیت افشا و کیفیت سود تقسیم کرد .خوانایی گزارش های مالی مربوط به کیفیت افشا است،
در حالی که ارزش کیفیت افشا به کیفیت سود بستگی دارد .بنابراین ،پیش بینی می کنیم که کیفیت سود گزارش های ساالنه ،تاثیر
خوانایی گزارش های مالی را بر روی هزینه های نمایندگی شرکت تقویت می کند( .لی )7339اگر گزارش های مالی کمتر خوانا
باشند ،کیفیت پیش بینی های تحلیلگر پایین می رود و سرمایه گذاران وابستگی خود را به گزارش ها کاهش می دهند و تمایل
کمتری به خرید سهام شرکت ها دارند تا خوانایی گزارش های مالی را ارائه دهند (پرینو و همکاران .)7330 ،بنابراین خوانایی
ضعیف مانع گزارش های مالی از انتقال موثر به اطالعات مربوط به بازار می شود ،در نتیجه فشار بازار را تضعیف می کند که
کارمندان شرکت ها با آن مواجه هستند و هزینه های نمایندگی شرکت را وخیم تر می کنند( .الرنس7320 ،؛ لهاوی و همکاران،
7327؛ رنکمپ و همکاران.)7322 ،

-3-2خوانایی گزارش های مالی و هزینه نمایندگی
با توجه به کیفیت سود و ویژگی های کیفیت افشا ،ارزش اطالعات گزارش های مالی تنها زمانی مرتبط است که سهامداران از
اطالعات برای تصمیم گیری های کسب وکار استفاده کنند .در نتیجه گزارش های مالی تنها در صورتی می تواند به کاهش هزینه
های نمایندگی شرکت کمک کند که کاربران آنها نقش راهبری را ایفا کنند .تحلیلگران امنیتی واسطه های اطالعات مهمی در
بازارهای سرمایه هستند و کاربران اولیه گزارش های مالی شرکت هستند .سرمایه گذاران اقلیت خارجی و سرمایه گذاران سازمانی
معموال اطالعاتی در مورد عملکرد و چشم اندازهای توسعه شرکت های هدف را از گزارش ها تحلیلگر کسب می کنند (هارلی و
پالیپو7332 ،؛ یزگل 7321 ،؛ ژو و همکاران .)7332 ،سپس سطح باالتری از پوشش تحلیلگر ،احتمال بیشتری را نشان می دهد که
گزارش های مالی شرکت های مرکزی توسط تحلیلگران و اغلب آنها به دفعات بیشتری مورد استفاده قرار می گیرند .خوانایی
گزارش های مالی ،که کارایی انتقال اطالعات را بهبود می بخشد .گزارش های مالی یکی از کانال های اصلی است که شرکت ها
با ذینفعان خارجی ارتباط برقرار می کنند و خوانایی یک ویژگی مهم است .بسیاری از محققان ،عوامل بالقوه خوانایی گزارش های
Blanco and Dhole

1

33

مالی را در سال های اخیر مورد بررسی قرار داده اند( .به عنوان مثال ،بیکر و کار2887 ،؛ بارنت و لئوفلور2828 ،؛ کورتیس2892 ،؛
اسمیت و اسمیت2822 ،؛ سوبرامانیان و همکاران ،)2880 ،خوانایی گزارش های مالی نیز دارای اثرات سطح بازار است .به عنوان
مثال ،یو و ژانگ ( ،)7338میلر ( ،)7323رنکمپ ( ،)7327لی ( )7327و الرنس ( )7320نشان می دهند که سرمایه گذاران واکنش
ضعیفی نسبت به اعالمیه های افشای کمتر خوانا نشان می دهند که خوانایی ممکن است بر کارایی بازار سرمایه تاثیر داشته باشد.
اگر سرمایه گذاران برای کسب اطالعات مربوط به ارزش از اسناد طوالنی تر و پیچیده تر توسط شرکت ها نیاز به زمان و هزینه
بیشتری داشته باشند ،حجم معامالت کمتر و واکنش های بازار کمتری حاصل می شود (بلومفیلد7337 ،؛ گراسمن و استیگلیتز،
2893؛ هیرشلیفر و تیو .)7330 ،لهاوی و همکاران ( )7323و بوزانین و تیونوت ( ،)7321شرکتها با انگیزهی دستیابی به بازده
سهام باالتر ،عدم تقارن اطالعات پایینتر و هزینه پایینتر سرمایه سعی میکنند گزارشهای پیچیده تهیه کنند .مدیریت شرکتها
قادرند با ارائه گزارش پیچیده ،اقالم تعهدی ،جریان نقدی و فعالیتهای واقعی را مدیریت کنند (لو و همکاران .)7322 ،2بارتو و
همکاران)7337( 7

-3پیشینه پژوهش
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نلسون و پریچارد ( ،)7332تاثیر ریسک قانونی را برای به شرکت ها در مورد خوانایی اطالعات بررسی می کنند و پی می برند
که شرکت ها با ریسک باالتری از دعاوی سهامداران ،اسناد افشای خوانای بیشتری دارند.
بیدل و همکاران ( ،)7338به یک رابطه مثبت بین خوانایی گزارش های ساالنه و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها می رسند،
که نشان می دهد که شرکت ها با خوانایی بهتر گزارش های ساالنه با مشکالت کمتر جدی تر سرمایه گذاری بیش از حد و
سرمایه گذاری کم مواجهه می شوند
بوزانین و تیونوت ( ،)7321تاثیر خوانایی بر رفتار تحلیلگران را بررسی می کنند و نتیجه می گیرند که تحلیلگران به زمان و
انرژی بیشتر نیاز دارند تا گزارش های ساالنه کمتر خوانا را دنبال کنند و گزارش های پیش بینی را با دقت پیش بینی کمتر و
نوسان بیشتر ارائه دهند
آجینا و همکاران ( )7322بیشتر متوجه می شوند که شرکت هایی با دستکاری درآمد ،تمایل به صدور گزارش های ساالنه
کمتر خواناتر را برای پنهان کردن رفتار دستکاری خود دارند
کیو و همکاران ( )7322پی می برند که در چین ،حتی اگر تحلیلگران توجه بیشتری به شرکت هایی با گزارش های ساالنه کم
تر خوانا داشته باشند ،نمی توانند محتوای اطالعاتی یا کیفیت گزارش های پیش بینی خود برای این شرکت ها بهبود بخشند.
لو و همکاران ( )7322بر خوانایی مدیریت و بحث و تجزیه و تحلیل ( MDو  )Aگزارش های ساالنه تمرکز می کنند و پی
می برند که با انگیزه های قوی برای دستکاری درآمد MD ،و  Aپیچیده تر است .این یافته ها نشان می دهند که مدیریت می
تواند به طور استراتژیک ،خوانایی گزارش های ساالنه را دستکاری کند ،که به پیشینه در مورد نظریه افشای استراتژیک کمک می
کند
کیم و همکاران ( )7322و هوانگ و کیم ( )7322به نتیجه می رسند که خوانایی به طور قابل توجهی می تواند بر ارزش
شرکت تاثیر داشته باشد .سرمایه گذاران مطمئن در اطالعات منتشر شده توسط شرکت ها کاهش می یابند اگر گزارش های ساالنه
کمتر قابل خواندن باشند و در نتیجه باعث آسیب به ارزش شرکت می شوند
کیم و همکاران ( )7322شواهدی را نشان می دهند که با خواندن ضعیف تر گزارش های ساالنه آنها ،ریسک باالی سقوط
قیمت سهام در آینده را افزایش می دهند .بر خالف مطالعاتی که از شاخص تورم یا سایر شاخص های مرتبط به عنوان معیار
خوانایی خود استفاده می کنند.
بونسال و میلر ( )7322نتیجه می گیرند که خوانایی گزارش های ساالنه نیز بر رفتار دوره رتبه بندی اوراق قرضه تاثیر می
گذارد.
بونسال و میلر ( )7322و ارطغرل و همکاران ( )7322نتیجه می گیرند که شرکت ها با فایل های کمتر قابل خواندن K-23
دارای رتبه بندی اعتباری پایین تر ،شرایط سخت تر قرارداد وام و ریسک بیشتر سقوط قیمت سهام هستند.
صفری گرایلی و همکاران ( )2082به بررسی رابطهی میان مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی و آزمون تجربی رویکرد
فرصت طلبانه برای  80شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  2083تا  2081پرداختهاند .یافته های
پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی بین مدیریت سود با خوانایی گزارشگری مالی شرکتها و به بیان دیگر ،تأیید رویکرد مدیریت
سود فرصت طلبانه است.
1 Lo et al.
2 Bartov
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-4فرضیه های پژوهش
در بازارهای نوظهور ساختارهای مالکیت متمرکز در شرکت های پذیرفته شده رایج هستند .این امر می تواند منجر به دو نوع
اصلی مساله نمایندگی شود :تعارض های نمایندگی بین سهامداران و مدیران و بین سهامداران عمده و اقلیت (شلیفر و ویشنی،
 .)2882در این پژوهش  ،استدالل می کنیم که خوانایی گزارش های مالی می تواند به کاهش هر دو نوع مسئله نمایندگی و در
نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی مربوطه کمک کند.اول اینکه ،شرکت ها با گزارش های ساالنه که خواناتر هستند ،سطوح
باالتری از کیفیت افشای اطالعات دارند ،که می توانند درجه عدم تقارن اطالعات را کاهش دهند و به آنها کمک کنند تا مدیریت
را نظارت کنند .علت اصلی مشکالت نمایندگی ،عدم تقارن اطالعات بین مدیران و عوامل است ،که مدیران را از ارزیابی مناسب
صالحیت نماینده ها و تالش ها منع می کند .به طور خالصه ،گزارش های ساالنه که خواناتر هستند در کاهش عدم تقارن
اطالعات با سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه مفید هستند ،و در نتیجه می توانند نظارت داخلی شرکت ها را بهبود بخشیده و
هزینه های نمایندگی را کاهش دهند .بنابراین ،اولین فرضیه قابل خود را به شکل زیر مطرح کردیم:
فرضیه  .1خوانایی گزارش مالی بر رابطه هزینه نمایندگی تاثیر مثبت و معنی داری دارد
لی ( )7339پیشنهاد می کند که کیفیت اطالعات حسابداری  ،می توان به کیفیت افشا و کیفیت سود تقسیم کرد .خوانایی
گزارش های مالی مربوط به کیفیت افشا است ،در حالی که ارزش کیفیت افشا به کیفیت سود بستگی دارد .بنابراین ،کیفیت سود
گزارش های مالی ،تاثیر خوانایی گزارش های مالی را بر روی هزینه های نمایندگی شرکت تقویت می کند ،یک حسابرسی مستقل
 ،یک مکانیزم مهمی برای تضمین کیفیت سود گزارش های ساالنه است .حسابرسان  ،خدمات حسابرسی حرفه ای ارائه نموده و
گزارش های حسابرسی را برای منعکس کردن کیفیت سود گزارش های مالی شرکت های مشتری خود ارائه می نمایند .بسیاری از
پژوهش ها نشان داده اند که کیفیت حسابرسی باالتر با مدیریت درآمدهای ضعیف تر مبتنی بر اقالم تعهدی و  /یا فعالیت های
حقیقی و با کیفیت سود گزارش ساالنه باالتر مرتبط است (بکر و همکاران2889 ،؛ فرانسیس و یو .)7338 ،بنابراین فرضیه دوم خود
را به شکل زیر مطرح می کنیم:
فرضیه  .۲کیفیت حسابرسی  ،تاثیر معناداری بر رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی شرکت دارد .
عالوه بر حسابرسی مستقل  ،سیستم کنترل داخلی یک مکانیزم مهم دیگر برای تضمین کیفیت سود گزارش های مالی
شرکت است .این مکانیزم به طور فزاینده ای کانون توجه شده است ،به خصوص از زمان تصویب قانون ساربانس  -اکسلی در سال
 7337در آمریکا .تنظیم کنندگان در سراسر جهان یک سری استانداردهای مربوط به راه اندازی سیستم کنترل داخلی شرکت صادر
کرده اند که هدف از آن بهبود کنترل داخلی شرکت و اعمال کنترل موثر بر روی بازار است .در چین ،هم بورس شانگهای و هم
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(عربصالحی و همکاران)2080،به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی بر حساست سرمایه گذاری -جریان های نقدی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آن ها تعداد  230شرکت را با استفاده از رگرسیون لجستیک براس
دوره زمانی  2098 -2091مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که هزینه های نمایندگی ،به تنهایی موجب ایجاد
سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از حد نمی شوند ،اما باعث افزایش ساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی می شوند
(امامی )2082،در پژوهشی با عنوان" رابطه بین پیچیدگی گزارشات ساالنه ،سود جاری و پایداری سود در بازار سرمایه ایران"با
استفاده از دادههای  09شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و رگرسیون خطی چندگانه ،رابطه بین پیچیدگی
گزارشات ساالنه ،سود جاری و پایداری سود را بررسی نمودند .نتایج نشان داد که بین پیچیدگی گزارشات ساالنه و سود ،رابطه
منفی و معناداری وجود دارد .همچنین بین پیچیدگی گزارشات ساال نه و پایداری سود ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
(سید احمد میرجعفری اردکانی )2082،بررسی رابطه بین تغییرات سود با خوانایی گزارش ساالنه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 2081-2082انتخاب گردید .یافته های پژوهش حاضر ،حاکی از آن است که بین تغییرات
سود و خوانایی گزارش ساالنه ،رابطه ی معنادار وجود دارد
( مهدی فیلسرای  )2082 ،در برسی خوانایی گزارش های ساالنه و مدیریت به این مطلب می پردازد که آیا مدیران به دنبال
افشای پیچیده ،چیزی فراتر از پیچیدگی های حقوق می روند تا با استفاده از این افشای پیچیده به مخفی کردن اطالعات از
سرمایه گذاران بپردازند .تحلیل های مدیریت گاهی به شکل پیچیدگی در گزارشهای ساالنه ظاهر شده که امکان درک آسان آن را
برای سرمایه گذاران و خوانندگان این گزارش های ساالنه میسر نیست و نیازمند صرف هزینه برای پردازش این اطالعات می باشد
(سجادی و همکاران )2082،در مطالعه ای تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری را
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار دادند .آن ها در این راستا تعداد  273شرکت را برای
دوره زمانی  2090-2092مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد ،هزینه های نمایندگی تأثیر مثبت و معنی دار اما ،کیفیت
گزارشگری مالی تأثیر منفی و معنی داری بر ریسک سرمایهگذاری شرکت ها دارند.
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شنژن در سال " 7332دستورالعمل های کنترل داخلی برای شرکت های ثبت شده" را صادر کردند و وزارت دارایی و دیگر
وزارتخانه ها و کمیسیون های دیگر در سال " 7339قوانین اصلی کنترل داخلی شرکت" را صادر کردند .مطالعات شواهد مستمر
نشان می دهد که سیستم کنترل داخلی می تواند مدیریت درآمد را مهار و ثبات درآمد و کیفیت درآمد را بهبود بخشد (دویلی و
همکاران7332 ،؛ اشباق و اسکیف7339 ،؛ یی و همکاران .)7321 ،بنابراین ،از آنجا که شرکت ها با کیفیت کنترل داخلی باالتر به
احتمال زیاد کیفیت سود باالتری دارند ،تاثیر قوی تری از خوانایی گزارش های مالی را بر روی کاهش هزینه های نمایندگی
شرکت در این شرکت ها پیش بینی می کنیم .بنابراین فرضیه سوم را مطرح می کنیم:
فرضیه  .۳کیفیت کنترل داخلی ،تاثیرمنفی و معناداری بر رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی
شرکت دارد.
با توجه به کیفیت سود و ویژگی های کیفیت افشا ،ارزش اطالعات گزارش های ساالنه تنها زمانی مرتبط است که سهامداران
از اطالعات برای تصمیم گیری های کسب وکار استفاده کنند .در نتیجه گزارش های مالی تنها در صورتی می تواند به کاهش
هزینه های نمایندگی شرکت کمک کند که کاربران آنها نقش راهبری را ایفا کنند .تحلیلگران امنیتی واسطه های اطالعات مهمی
در بازارهای سرمایه هستند و کاربران اولیه گزارش های مالی شرکت هستند .سرمایه گذاران اقلیت خارجی و سرمایه گذاران
سازمانی معموال اطالعاتی در مورد عملکرد و چشم اندازهای توسعه شرکت های هدف را از گزارش ها تحلیلگر کسب می کنند
(هارلی و پالیپو7332 ،؛ یزگل 7321 ،؛ ژو و همکاران .)7332 ،سپس سطح باالتری از پوشش تحلیلگر ،احتمال بیشتری را نشان می
دهد که گزارش های مالی شرکت های مرکزی توسط تحلیلگران و اغلب آنها به دفعات بیشتری مورد استفاده قرار می گیرند.
خوانایی گزارش های مالی ،که کارایی انتقال اطالعات را بهبود می بخشد ،اهمیت بیشتری پیدا می کند .همچنین مطالعات نشان
می دهند که خوانایی گزارش های مالی ممکن است بر رفتار پیش بینی تحلیلگران تاثیر بگذارد .تحلیلگران باید زمان و تالش
بیشتری را برای ارائه گزارش های مالی کمتر خوانا ،سرمایه گذاری کنند ،اما هنوز قادر به ارائه پیش بینی های درآمدی با کیفیت
باال نیستند (لهاوی و همکاران7322 ،؛ کیو و همکاران .)7322 ،بر این اساس ،فرضیه چهارم را مطرح می کنیم:
فرضیه  .4پوشش تحلیلگر ،تاثیرمنفی و معناداری بررابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی دارد.

-5روش شناسی پژوهش
روش این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی -همبستگی است که با استفاده از دادههای ثانویه مستخرج از صورتهای مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد .انجام این پژوهش در چارچوب
استدالل استقرایی صورت خواهد گرفت .از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است .همچنین ،از آنجایی از طریق
آزمایش دادههای موجود به آزمون فرضیه ها می پردازد ،در حوزه تئوری های اثباتی قرار خواهد گرفت .برای انتخاب نمونه پژوهش
با استفاده از روش حذف سیستماتیک ،معیار های زیر در نظر گرفته شده است:
)2شرکت قبل از سال  2083در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  2082در بورس فعال باشد.
)7شرکت نباید از گروه شرکتهای سرمایه گذاری ،هلدینگ ها و واسطه گری مالی باشد.
)0سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
)1اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.
بعد از اعمال معیارهای باال ،تعداد  211شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.
جدول –1انتخاب نمونه پژوهش
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تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 82
معیارها:
()292
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی  83-82در بورس فعال نبوده اند
()12
تعداد شرکت هایی بعد از سال  83در بورس پذیرفته شده اند
()19
تعداد شرکت هاییکه جزهلدینگ ،سرمایه گذاری ها،واسطه گری های مالی ،بانکها و یا لیزینگ هابوده اند
تعداد شرکت هاییکه در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد ()11
() 2
تعداد شرکت هاییکه در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد
211
تعداد شرکت های نمونه
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-6مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها
-1-6مدل پژوهش
مدل فرضیه اول𝛼1 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 +∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1 +∑ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 +

+

𝛼°

= 1- Agency _𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡+1
𝜀 ∑ 𝑌𝑒𝑎𝑟 +

مدل فرضیه دوم2- Agency_𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡+1 =𝛽° +𝛽1 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 +𝛽2 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 ∗ 𝐵𝐼𝐺4𝑡 + 𝛽3 𝐵𝐼𝐺4𝑡 +
𝜀 ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1 +∑ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 + ∑ 𝑌𝑒𝑎𝑟 +
مدل فرضیه سوم3- Agency_𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡+1 =𝛾° +𝛾1 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 +𝛾2 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐴𝐿𝑡 +
𝜀 𝛾3 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝐴𝐿𝑡 + ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1 +∑ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 + ∑ 𝑌𝑒𝑎𝑟 +
مدل فرضیه چهارم4- Agency_𝑐𝑜𝑠𝑡𝑡+1 =𝜆° +𝜆1 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 +𝜆2 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 ∗ 𝐴𝑁𝐴𝐿𝑌𝑆𝑇𝑡 +
𝜀 𝜆3 𝐴𝑁𝐴𝐿𝑌𝑆𝑇𝑡 + ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙1 +∑ 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 + ∑ 𝑌𝑒𝑎𝑟 +

جیانگ و همکاران ( ،)7323هزینه های نمایندگی را بین سهامداران عمده و اقلیت براساس نسبت مطالبات دیگر در کل دارایی
ها ارزیابی میکنند ،سهامداران بزرگ تمایل دارند که سود سهامداران اقلیت را از طریق اشغال دارایی های شرکت های پذیرفته شده
کاهش دهند .این سلب مالکیت معموال به شکل حساب های دریافتنی و دیگر مطالبات استقراض موقت در صورت های مالی می
باشد .بنابراین ،حجم مطالبات دیگر را می توان ثبت کرد و نشان داد که سهامداران بزرگ ،سود سهامداران اقلیت را محدود می
کنند .به عبارت دیگر ،هرچه سهم مطالبات باالتر باشد ،هزینه های نمایندگی بین سهامداران عمده و اقلیت بیشتر است.

-2-1-6متغیرهای مستقل
خوانایی گزارشگری مالی (𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑑𝑎𝑒𝑅) :شاخص طول متن که عبارت است از:
طول متن = (تعداد کلمات متن) .LNازآنجاکه مقادیر بیشتر این شاخص ،بیانگر میزان خوانایی کمتر گزارشهای مالی است،
به پیروی از صفری گرایلی و همکاران ( )2082شاخص محاسبه شده در عدد منفی یک ضرب میشود ،تا معیار مستقیمی از
شاخص خوانایی گزارش ساالنه به دست آید.
یک از شاخص های محاسبه شده مذکور در عدد منفی یک (  )-2ضرب می شود ،تا معیار مستقیمی ازشاخص خوانایی گزارش
ساالنه به دست آید.
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-1-1-6متغیرهای وابسته

-3-1-6متغیرهای تعدیل کننده
برای آزمون فرضیه های  7تا  ،1سه متغیر تعدیل کننده را ایجاد می کنیم :کیفیت حسابرسی  ،کیفیت کنترل داخلی و پوشش
تحلیلگر .بکر و همکاران ( )2889و فرانسیس و یو ( ،)7338یک متغیر ساختگی  BIG4برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی داریم
که اگر حسابرس شرکت متعلق حسابرسان متعمد بورس اوراق بهادار باشد برابر با یک و در غیر این صورت صفر  .طبق روش
یو و همکاران ( ،)7321لگاریتمی طبیعی از مجموع شاخص کنترل داخلی شرکت های ذکر شده را از کنترل داخلی  DIBو پایگاه
اطالعات مدیریت ریسک و برای اندازه گیری کیفیت کنترل داخلی در نظر می گیریم ،که توسط  INTERNALمشخص می
شود .ژو و همکاران ( )7332برای ارزیابی پوشش تحلیلگر ،تجزیه و تحلیل ،به عنوان لگاریتم طبیعی تعدادی از تحلیلگران (تیم)
پس از یک لیست مرکزی فهرست شده پیروی می کنیم .اگر داده ها از دست رفته باشند ANALYST ،راصفر قرار می دهیم.

-4-1-6متغیرهای کنترل
به دنبال پژوهش های قبلی (به عنوان مثال ،جیانگ و همکاران ،)7323 ،مجموعه ای از عوامل را کنترل می کنیم که می
توانند به طور سیستماتیک مربوط به هزینه های نمایندگی شرکت باشند .به طور خاص ،اندازه شرکت (اندازه ،به عنوان لگاریتم
طبیعی دارایی های کل ارزیابی می شود) ،اهرم مالی (اهرم ،به عنوان نسبت بدهی های کل بیش از کل دارایی ها ارزیابی می
شود) ،سن شرکت (لیست ،به عنوان تعداد سالها از  IPOارزیابی می شود) اندازه هیئت مدیره ( ،BSIZEبه عنوان لگاریتم طبیعی
از تعداد مدیران در هیئت مدیره ارزیابی می شود  ،اگر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت هفت نفر باشد ،برابر یک و در غیر
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اینصورت برابر صفر خواهد بود ،).استقالل هیئت مدیره ( ،INDBOARDبه عنوان نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره
ارزیابی می شود ،اگر نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره شرکت بزرگتر از مقدار میانگین در نمونه
مورد بررسی باشد ،برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود .).دوگانگی مدیر عامل ( ،DUALITYبرابر با  ،2اگر یک
نفر به عنوان رئیس و مدیر عامل شرکت و در غیر این صورت صفر باشد) را در بر می گیریم عالوه بر این ،متغیرهای صنعت و
ساختی سال را برای کنترل صنعت و اثرات ثابت زمان در نظر می گیریم.

-7آمار توﺻیﻔی
اولین گام در تحلیل آماری تعیین مشخصات خالصه شده داده ها و محاسبه شاخص های توصیفی میباشد .هدف از این
تحلیل شناخت روابط درونی متغیرها و نشان دادن رفتار آزمودنی ها می باشد تا مقدمات تحلیل آماری فراهم شده و خصوصیات
توصیفی برای تحلیل بیشتر آشکار گردد .تحلیل داده ها در این بخش با محاسبه شاخص های مرکزی از جمله میانگین و میانه و
شاخص های پراکندگی از قبیل انحراف معیار ،حدکثر و حداقل مقدار متغیرها انجام شده است.
جدول  -۲آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
AGE SIZ ANAL INTER READ AC

INDB

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 9311

میانگین

3122

-21107

-3131

-3131

3123

2113

01317

میانه

3121

-21123

-3137

3

3123

2019

7122

ماکزیمم

3102

-22122

3111

3

0132

2812

20012

مینیمم

3131

-73182

-3191

-7132

3132

2310

-0178

انحراف معیار

3139

212

3138

3120

3172

2112

2178

چولگی

3181

-3197

-7131

2121

7102

3193

2112

012
2321

2211
2321

2717
2321

1122 22118
2321 2321

کشیدگی
0177
تعداد مشاهده 2321

72811
2321

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان
دادن مرکزیت دادههاست ،که بیشترین میزان این مقدار برای متغیر سن شرکت ،در طول دوره موردمطالعه برابر با  21است که
نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .میانه یکی دیگر از شاخصهای مرکزی هست که وضعیت جامعه را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود بیشترین مقدار برای میانه برابر با  2019است که نشان میدهد که نیمی از دادهها
کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .تعداد مشاهدات  2321مشاهده است .بهطورکلی پارامترهای پراکندگی،
معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی،
انحراف معیار است؛ مقدار این پارامتر برای متغیرهای تحقیق بین  2178و  3139است .در بین متغیرهای پژوهش متغیر استقالل
هیئت مدیره دارای بیشترین پراکندگی است .کاربرد آمار توصیفی متغیرها این است که یک دید کلی در مورد دادههای مورداستفاده
در پژوهش را به دست میدهد.
-1-7آزمون مانایی متغیرها (ریشه واحد):
بهمنظور بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از آزمون ریشه واحد لیون برای متغیرهای تحقیق استفاده میگردد .درصورتیکه
سریهای زمانی مورداستفاده در رگرسیون پایا نباشد ،ممکن است دچار رگرسیون کاذب شویم .نتیجه آزمون ریشه واحد فیلیپس
پرون برای متغیرهای مدل موردبررسی در ذیل آمده است.

متغیر
Ac
Read
Inter
Anal
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جدول  -۳بررسی مانایی متغیرها
لوین لی خو
معنا داری
آماره
313333
-12370
313333
-20212
313333
-19197
313333
-9111

نتیجه آزمون
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح

متغیر
Siz
Age
Indb

نتیجه آزمون
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح

لوین لی خو
313333
-23212
313333
-23121
313333
-0211

نتایج جدول ( )0نشان دهنده این است که برای تمامی متغیرها ،مقدار آماره احتمال تمامی آزمون ها کمتر از  3131می باشد و
این نشان دهنده این است که تمامی متغیرهای تحقیق در سطح مانا می باشند.

-2-7هم خطی متغیرها
در اقتصادسنجی همخطی زمانی اتفاق می افتد که دو یا بیش از دو متغیر توضیح دهنده (مستقل) در یک رگرسیون چندمتغیره
نسبت به یکدیگر از همبستگی باالیی برخوردار باشند  .منظور از همبستگی در اینجا وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل
است  .بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل ،میزان و نوع همخطی متفاوت خواهد بود .همخطی کمابیش در همه مدل
های رگرسیون موجود است؛ آنچه که مهم است شدت همخطی بین متغیرهای مستقل است .وجود « همخطی کامل » موجب
نقﺾ فرض های کالسیک مدل رگرسیون می شود .در این مطالعه برای بررسی هم خطی بین متغیرهای توضیحی از ضریب
همبستگی بین آن ها استفاده شده است .که نتایج آن در جدول ( )2آمده است.
جدول  -4مقدار ضریب همبستگی

2

همانطور که مشخص است بیشترین مقدار قدر مطلق ضریب همبستگی بین متغیرها برابر با مقدار  3/22میباشد و سایر مقادیر
بسیار اندک به دست آمده و این نشان دهنده این است که بین متغیرهای توضیحی هم خطی باالیی وجود ندارد.
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Ac
Read
Inter
Anal
Siz
Age
Indb

AGE SIZ ANAL INTER READ AC
2
2
3131
2
31332 3132
2
-3138
-3130 -3122
2
31322
-3139
-3130 3121
2
3130 -31371 -3132
3131
3132
-3132 3121 -3137 -31332
3130 -3137

INDB

-3-7آزمون تشخیص مدل
بهمنظور تخمین مدل مربوط به فرضیه ها ،در ابتدا باید نوع روش تخمین ،مشخص گردد .بنابراین ،ابتدا برای تشخیص بین
اینکه باید از روش پولینگ دیتا استفاده شود یا از روش داده های تلفیقی استفاده شود ،آماره چاو ( Fلیمر) محاسبه میشود .با توجه
به فرض ثابت بودن ضرایب متغیرها ،آیا عرض ازمبدا در تمامی سال ها ثابت است یا خیر .به طور کلی برای انتخاب از میان مدل
 Pooledو  Panelاز آزمون زیر استفاده می کنیم:
)مدل  (pooledتمام عرض از مبداها با هم برابرند

𝐻0 : 𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼3 = ⋯ = 𝛼𝑡−1

)مدل  (panelحداقل یکی از عرض از مبداها با بقیه متفاوت است

𝑗𝛼 ≠ 𝑖𝛼 𝐻1 :

مدل
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
مدل چهارم

جدول-5نتایج آزمون  Fلیمر
درجه آزادی
آماره
211
1178
211
1100
211
1118
211
1129

{

معناداری
31333
31333
31333
31333
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با توجه به اینکه مقدار معناداری 2در هر سدوه مدل کوچکتر از  3131است پس فرضیه صفر این آزمون که بیانکننده ترجیح
روش پولینگ دیتا بر روش داده های تلفیقی است رد میشود و تخمین با روش داده های تلفیقی (مدل  )panelترجیح داده
میشود و باید عرض از مبدأ برای معادله لحاظ نمود.
-4-7تخمین مدل با اثرات ثابت یا تصادفی
حال می بایست در مدل داده های تلفیقی ( ،)panelمدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون گردد .برای این کار
از آزمون هاسمن استفاده می شود .به عبارت دیگر پاسخ به این پرسش که با فرض ثابت بودن ضرائب مربوط به متغیرها آیا عرض
از مبداء بر ای مقاطع مختلف ثابت است به عبارت دیگر آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می کند یا
اینکه عملکردهای تصادفی می توانند این اختالف بین مقاطع را بطور واضح تری بیان نماید که این روش در ادبیات داده های
تلفیقی به روش های ثابت و اثرات تصادفی مشهور هستندکه ذیال روش های فوق الذکر به اختصارمورد بحث قرارمی گیرد.

اثرات ثابتیک روش متداول در فرمول بندی کردن مدل داده های تلفیقی ،بر این فرض استوار است که اختالفات بین واحدها را می
توان به صورت تفاوت عرض از مبدا نشان داد .در واقع برای هر ضریب ،عرض از مبدا متفاوت می باشد.
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جامعه از بی نهایت تصمیم تشکیل شده است نه از بی نهایت افراد .در این صورت نباید عرض از مبداها را مشروط و مقید
بدانیم یعنی بهتر است که آن ها را جمله تصادفی بنامیم نه ثابت .روش اثرات تصادفی فرض می کند جزء ثابت مشخص کننده
مقاطع م ختلف به صورت تصادفی بین واحدهای مختلف توزیع شده است .با معرفی این دو روش سوالی که پیش می آید این است
که در عمل ما بایستی کدام یک از روش های مذکور را استفاده کنیم که برای تصمیم گیری از آزمون هاسمن استفاده می شود.
آزمون این فرض به شرح ذیل می باشد:
مدل اثرات تصادفی = 𝐻0
{
مدل اثرات ثابت = 𝐻1
مدل
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
مدل چهارم

جدول -6نتایج آزمون هاسمن مدل اول
درجه آزادی
کای دو
8
120117
22
178170
22
127178
22
122132

معناداری
31333
31333
31333
31333

با توجه به اینکه مقدار معناداری آزمون هاسمن در مدل اول ،دوم ،سوم و چهارم از سطح خطای  3/31کوچکتر است ،فرضیه
صفر مبتنی بر تخمین معادله به روش اثرات تصادفی رد شده و مدل باید با استفاده از اثر ثابت تخمین زده شود .بنابراین در زسر به
تخمین مدل ها میپردازیم.

-5-7تخمین مدل ها
جدول -7تخمین مدل تحقیق
مدل دوم
مدل اول
آماره تی
ضریب
ضریب آماره تی
متغیر
712
31301
7122
3130
Ac
1312
31333
0011
31333 Read
20182
31333
Realbig
21138
31333
Big4
2811
31333
7211
31333
Siz

p-value

33

1

مدل اول
ضریب آماره تی
متغیر
7101
31328
lev
3110
3122
Age
2121
31333
bsiz
7112
3132
Indb
7118
31338
dual
کنترل شد
Industry
کنترل شد
year

مدل دوم
آماره تی
ضریب
7127
31339
3118
31110
2132
31333
712
31332
7192
31331
کنترل شد
کنترل شد

=)31333prob(F
=2108D.W

=)31333prob(F
D.W=1.41

= 317820R7

= 310711R7

برازش کلی مدل

متغیر

prob(F)= 31333
برازش کلی مدل
D.W=2102
R7 =310182
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Ac
Read
Readint
inter
Readana
anal
Siz
lev
Age
bsiz
Indb
dual
Industry
year

ادامه جدول7
مدل چهارم
مدل سوم
آماره تی
ضریب
ضریب آماره تی
2198
31312
7131
31308
01108
31333
0110
31333
-1181
31333
-1128
31333
-1182
31333
-2130
31333
7318
31333
73118
31333
7171
31371
7172
31370
3122
31108
3172
3128
2119
31333
2117
31333
7102
31322
7102
31322
7121
31393
7109
31322
کنترل شد
کنترل شد
کنترل شد
کنترل شد
prob(F)= 31333
D.W=10.
R7 =310870

نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی مدل در جداول باال گزارش شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل و سطح معناداری
حاکی از معنیدار بودن متغیرهای ورودی از جمله متغیرهای کنترلی و مستقل ،در سطح اطمینان  81درصد میباشد و نشان از
برازش مناسب مدل دارد.
فرضیه .1خوانایی گزارش مالی بر رابطه هزینه نمایندگی تاثیر مثبت و معنی داری دارد
مقدار ضریب تاثیر متغیر مستقل خوانایی گزارش مالی بر متغیر وابستهی هزینه نمایندگی برابر  31333محاسبه شده است
وآماره تی آزمون نیز  0011بهدستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %1یعنی  2/82بزرگتر بوده که نشان
میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار است .خوانایی گزارش مالی موجب افزایش شفافیت و فهیم تر بودن گزارشات میشود که
احتمال عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و و سرمایه گذاران را کاهش و در نتیجه هزینه های نمایندگی کاهش می یابد .این
فرضیه با یافته های بهاری وند و مکاران( )2082همخوانی دارد.
فرضیه  .۲کیفیت حسابرسی  ،تاثیر معناداری بر رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی شرکت دارد .
33
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مقدار ضریب تاثیر متغیر مستقل کیفیت حسابرسی بر متغیر وابسته هزینه های نمایندگی برابر  31333محاسبه شده است وآماره
تی آزمون نیز  2118بهدستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %1یعنی  2/82بزرگتر بوده که نشان میدهد
ضریب مشاهده شده معنی دار است.
بر اساس نظریﮥ نمایندگی ،توابع مطلوبیت تولیدکنندة اطالعات (گروه مدیریت) و استفاده کنندگان از این اطالعات (سرمایه-
گذاران ،اعتباردهندگان و )...متفاوت از یکدیگر است که نتیجﮥ این تفاوتها در قالب هزینههای نمایندگی ظاهر میشود .بنابراین
مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد ،با ارائﮥ اطالعات مالی شرکت تالش میکند هزینههای نمایندگی را کاهش دهد
فرضیه .۳کیفیت کنترل داخلی ،تاثیرمنفی و معناداری بر رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی
شرکت دارد.
مقدار ضریب تاثیر متغیر مستقل کیفیت کنترل داخلی بر متغیر وابسته هزینه های نمایندگی برابر  31333محاسبه شده است
وآماره تی آزمون نیز  -1128بهدستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %1یعنی  2/82بزرگتر بوده که نشان
میدهد ضریب مشاهده شده معنی دار است.
کنترل داخلی به تحقق اثر بخشی و کارایی عملیات ،ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی ،رعایت قوانین و مقررات و کمک به
پیشگیری از تقلب و سواستفاده های مالی کمک میکند .کیفیت کنترل های داخلی منجر به بهبود گزارشگری مالی و کاهش
هزینه های نمایندگی شده و اثربخشی اقدامات مربوط به نظارت بر فعالیت های فرصت طلبانه مدیران را افزایش می دهد.
فرضیه  .4پوشش تحلیلگر ،تاثیرمنفی و معناداری بررابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه های نمایندگی دارد
مقدار ضریب تاثیر متغیر مستقل پوشش تحلیلگر بر متغیر وابسته هزینه های نمایندگی برابر  31333محاسبه شده است وآماره
تی آزمون نیز  -2130بهدستآمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %1یعنی  2/82بزرگتر بوده که نشان میدهد
ضریب مشاهده شده معنی دار است.

نتیجه گیری
خوانایی به احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درک یک متن یا نوشته ،اشاره دارد .در ادبیات حسابداری و مالی نیز ،شناخت
عواملی که درک صورتهای مالی را از نظر استفادهکنندگان ،دشوار یا آسان میکند و خوانایی گزارشگری مالی ،از مسائل مهمی
است که همواره مورد توجه محققیان بوده است .بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی ،کیفیت کنترل
داخلی و پوشش تحلیلگر بر ارتباط بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که
بین کیفیت حسابرسی و هزینه های نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یکی از فرضیه های تئوری نمایندگی وجود تضاد
بین مالک و مدیر میباشد که حسابرسی موجب میشود که منافع شخصی آنها هم راستا شود .هر چه تناقﺾ نمایندگی بین مدیران
و صاحبان سرمایه بزرگتر باشد ،هزینه های نمایندگی بیشتر و نیاز به حسابرس مستقل با کیفیت باالتر خواهد شد ،که با نتایج
تحقیق چی و همکاران( )7322و چمبرز و پاین (  )7339همخوانی دارد.
زمانی کیفیت حسابرسی باالست که حسابرسان ،انتخابهای نامعقول مدیریت را از میان روشهای حسابداری محدود کنند و
مانعِ ارائﮥ نادرست وضعیت مالی شرکت شوند؛ هنگامی که کیفیت حسابرسی پایین است ،حسابرسان نه تنها محدودیتی برای مدیر
ایجاد نمی کنند ،بلکه ممکن است برای استفاده از راههای گریز موجود در اصول پذیرفته شدة حسابداری به مدیر مشاوره داده و
وی را در ارائﮥ نادرست وضعیت مالی شرکت یاری کنند .بنابراین ،میتوان ادعا کرد که کیفیت حسابرسی میتواند هزینههای
نمایندگی را تحتالشعاع قرار دهد .همچنین به منظور آگاه ساختن سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی از عملکرد مالی و تواناییهای
خود ،مدیران میتوانند به انتشار گزارش های مالی خواناتر و قابل فهمتری اقدام نمایند.
در تئوری نمایندگی نیز مشکل تضاد منافع با مدیران ،دغدغهای دائمی برای مالکان است .بر این اساس ،همواره مالک به
دنبال راهی برای حل این مشکل بوده تا به گونهای مدیران را به اقدام در جهت هدف اصلی هر شرکت یعنی حداکثرسازی منافع
مالکان آن ،تحریک کند .بنابراین ،مالکان باید مخارجی را متحمل شوند تا بتوانند منافع مدیر را با خود همسو نمایند یا حداقل از
اقدامهای آنان در جهت منافع خودشان کسب اطمینان کنند.
با انجام هر تحقیق ،راه به سوی مسیری جدید باز میشود و ادامهی راه مستلزم انجام تحقیقهای دیگری است .بنابراین ،انجام
تحقیقهایی به شرح زیر پیشنهاد میشود
 بررسی رابطهی بین افزایش کیفیت حسابرسی و فرصتهای سرمایهگذاری
 بررسی رابطهی بین حق الزحمهی حسابرسی و اقالم تعهدی.
 بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام و پوشش تحلیگر.

بررسی اثرتعدیل کنندگی مکانیزمهای نظارتی بر رابطه بین توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی و کیفیت
.حسابرسی
بررسی قدرت توضیحدهندگی دیگر معیارهای کیفیت حسابرسی با معیارهای تخصص و تداوم انتخاب حسابرس و تاثیر
.آن بر عدم تقارن اطالعاتی
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چکـیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت اسالمی در پیشرفت و موفقیت سازمانهای دولتی وخصوصی انجام
شده است؛ روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از جهت هدف،کاربردی است ،که با استناد به آیات و روایات
معصومین علیهم السالم بر آن است تا ابعادی از معناشناسی واژه مدیریت ،مدیریت در اسالم ،و صالحیتهای مدیران ،آثار
مدیریت اسالمی را مورد بررسی قرار دهد .بهمنظور جمعآوری دادههای مورد نظر ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده
است .جامعه آماری شامل  4نوع اداره دولتی (جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی ،امور بازرگانی ،شرکت نفت) و0مورد سازمان
خصوصی (بخش خصوصی اداره گاز-بخش خصوصی بیمارستان امام(ره)) استفاده شده است .پایایی این پرسشنامه با
استفاده از آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که2/99است ،یافتهها نشان میدهد که بین بکارگیری مدیریت از نوع
اسالمی و پیشرفت سازمانها رابطه وجود داشته و موجب پیشرفت و تعالی کارکنان شده ،و زمینهای برای رشد و تعالی
مدیران و سازمان فراهم کرده تا در پیشرفت ،ارتقا و پایداری فرهنگی-اجتماعی کشور اثرگذار باشد.

واژگـان کلـیدی :مدیریت اسالمی ،ادارت دولتی و خصوصی ،تعالی مدیران و سازمان.

 -3دانشجوی دکتری مدیریت ،گرایش خط مشیگذاری
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 9311

مدیریت به صورت کلی از دشوارترین و در عین حال از ظریف ترین کارهای انسانی است که برای خود ویژگی هایی دارد .چه
بسا فقدان یکی از این خصوصیات ،مایه رکود کار و نابسامانی اوضاع قلمرو مدیریت می شود ،در تمام ملّتها و دولتها نوعی
مدیریت و سیاست برای اداره کشور و مردم وجود داشته و دارد ،اسالم نیز برای مدیریت اصول و ضوابطی را مشخص کرده است
که آثار مثبتی بر ادارات دارد .با توجه به اینکه مسئله مدیریت صحیح عامل اصلی حرکت سازمان به سمت هدف و ماموریت آن می
باشد ،و با انتخاب صحیح و مناسب مدیر با توجه به آموزه های اسالمی موجب رشد وترقی سازمان در جهت اهداف الهی وانسانی
خواهد شد .نظامهای نوین ،مدیریت را بهترین دارایی سازمان میدانند و ارج نهادن به جایگاه مدیر و انتخاب به جاوشایسته مدیر
موثرترین گام در جهت تحقق اهداف سازمان به شمار میرود(چو ولویین)از سوی دیگر ،امروزه وضعیت دنیای کار و رفتارهای
اجتماعی در سازمانها نشان میدهد ،مدیران با چالشهای بسیاری در رسیدن به سطح مطلوب از اخالق کار در میان کارکنان
سازمانها روبرو هستند و به حفظ آن در میان افراد توجه ویژه دارند(فاطیما)0233
مدیریت اسالمی و آثار آن و تربیت مدیران الیق از اهم مبانی فکری دینی محسوب میشود .انسان نمیتواند به گونهای
ناموزون و همچون وصلهای ناهمرنگ در جهان هستی زندگی کند .او به همان اندازه که از نظام ،تشکیالت و مدیریت فاصله گیرد
با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد و محکوم به فناست مدیریت از دیدگاه آموزه ها و منابع اصیل اسالمی دارای شرایط و اصولی
است که مدیر را در رسیدن به اهداف مدیریتی ،یاری میکند .در متون معتبر از جمله قرآن و نهج البالغه ،مسئله مدیریت در ابعاد
مختلف آن از مدیریت سیاسی رفته تا اقتصادی وحتی مدیریت خانواده مورد توجه قرار گرفته است .مدیریت اسالمی تأثیر مثبتی بر
سازمان ها و ادارات خواهد داشت که در این مقاله تالش خواهد شد تا ابعاد این بحث به طور کامل روشن گردد.
اکثر مکاتب و مدلهای مدیریتی دنیا ،ریشه در نظامهای ارزشی و تمدنهای غربی دارند ،درحالیکه مکتب روح بخش و
تعالیگرای دین مبین اسالم ،خود سرشار از تفکرات ،حکمتها ،اندرزها و تعالیم غنی است که به صورت پایاپای امکان تطبیق
مدلهای غربی را با موازین اسالمی و فرهنگ ناب محمدی میسر مینماید .از یک سو ،قرآن کریم ،به حق خود را نسخه کامل و
جامع دردهای بشریت معرفی مینماید :وَ نُنَزِّلُ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِفَا وَرَحمَهٌ لِّلمُؤمِنِینَ  :و از قرآن پیوسته و به تدریج هرآنچه را که
یکپارچه درمان دردها و رحمت واسعه برای مومنان است فرو میفرستیم[ .اسرا]90 ،
قرآن دستورالعمل اداره سازمان بشری است و هدف نزول آن اصالح امور انسانهاست .سرنوشت انسانها بسته به مدیریت و
رهبری آن جامعه است .مدیران جامعه اسالمى از یک سو به عنوان یک مسلمان ،در برابر همه مسلمانان احساس وظیفه مىکنند و
از سوى دیگر نسبت به افراد زیر مجموعه خویش نیز احساس مسؤولیت ویژه دارند و هرگز راضى نمىشوند که به عنوان و عملکرد
ادارى و قانونى خود بسنده کنند و در برابر گرفتارى و اندوه همکاران ،بىتفاوت باشند .ضرورت تحقیق درباره تأثیرات مدیریت
اسالمی از آن جهت است که اصول صحیح مدیریت اسالمی اثبات شود تا راهگشای ادارات و سازمان ها باشد .در این مقاله به این
سوال پاسخ داده خواهد شد که آیا مدیریت اسالمی آثار مثبتی بر ادارات دارد؟ این تأثیرات کدامند؟

-2ادبیات پژوهش
-1-2مدیریت اسالمی معناشناسی واژه مدیریت
معنای لغوی مدیریت «اداره کردن است و مدیر یعنی اداره کننده ،که اسم فاعل از مصدر اداره بر وزن اقامه میباشد [.اقرب
الموارد ،ذیل ماده دور] پس مدیر یعنی گرداننده و مدیریت یعنی گرداندن یک دستگاه ،اداره ،شهر یا  ، . . .در جهت هدف خاص
خودش این تعبیری از مدیریت مطلق است که قریب االفق با وظایف روابط عمومی است زیرا قبل از آنکه علوم مدیریت تنظیم
شود و شکل بگیرد ،روابط عمومی مدتها بازوی شخصیتهای تاریخ در اداره امور کشورداری بوده است [.لطفی ،بی تا ،ص]321
مدیریت و رهبرى عبارت است از ،فنّ بهتر بسیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهاى
انسانى و به کار بردن آنها [مطهرى ،3137 ،ص ]017
واژه «مدیریت» در متون اسالمى نیامده ،ولى از اصطالحاتى مانند امامت ،امارت ،والیت ،سیاست ،ریاست ،سیادت و  ...استفاده
شده که مفهوم مدیریت از آنها فهمیده مىشود و مىتوان مدیریت را در سیماى آنها جست و جو کرد .برخى ،مدیریت اسالمى را
چنین تعریف کردهاند :مدیریتى که زمینه رشد انسان به سوى «اللّه» را مطابق کتاب و سنت و سیره پیامبر صلى اهلل علیه و آله و
امامان معصوم علیهم السالم و نیز دستاوردهاى علوم و فنون و تجارب بشرى فراهم نماید[ .تقوی دامغانی]3181،02 ،
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-2-2مدیریت در آیینه اسالم
مدیریت از دیدگاه اسالم که درجامعه اسالمی جریان مییابد در مسیر نزدیکی به خدا قرار دارد ،بدین معنی که در کلیه ی
سطوح آن زهد و تقوی پیشه میشود ،سعی در بخشش و ارشاد فزونی مییابد و جلب رضایت اکثریت بیشتر میگردد [عسگریان،
 ،3183ص ]70
هنگامی که صحبت از مدیریت در اسالم میشود ،ابتدا منظور اداره امور بهرهبرداری صحیح از نعمت های الهی بر اساس اعتقاد
به جهانبینی توحیدی است .یعنی کلیه ی اعمال و رفتار انسانها و یا مدیران باید بر مبنای جهانبینی توحیدی باشد و فلسفه
توحیدی ایجاب میکند که اعمال یک مدیر ،عالوه بر انطباق با جهانبینی توحیدی ،با اصول و اهداف جامعه اسالمی نیز تطبیق
داشته باشد [مشرف جوادی]

-3-2صالحیتهاى مدیران

-4-2شاخص های مدیریت اسالمی

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 9311

مدیریت امانتى الهى است که بهعهده مدیران گذاشته شده و آنان باید با برخوردارى از صالحیتهاى اخالقى و داشتن علم،
تخصّص و کاردانى آن را با موفقیت به سر منزل مقصود برسانند .مدیران براى کسب صالحیتهاى اخالقى در حُسن اداره امور
الزم است دو مرحله را پشت سر بگذارند[ .واثقی ،3199 ،ج ،3ص ]38
اوّل :مرحله تخلیه و آفتزدایى؛ در نظام الهى ،مدیران ،باید خودبزرگ بینى ،غرور ،تکبّر ،جاهطلبى و  ...را از خود دور سازند؛
مسؤولیت خود را لقمه چرب و نرم و شکار صیدشده قلمداد نکنند [ر .ك .نهجالبالغه ،نامه  ،7ص  ].918و خود را امانتدار خدا براى
خدمت به خلق بدانند و آراسته شدن به نیکىها و دورى از بدىها آنان را فرشتهخو کند و درندهخویى را از وجودشان خارج کنند؛
چنان که امیر مؤمنان علیه السالم به مالک اشتر فرمود:
«وَ ال تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضارِیاً تَغْتَنِمُ اکْلَهُمْ؛ با مردم همانند حیوان درندهاى مباش که خوردنشان را غنیمت شمارى!» [همان،
نامه  ،71ص ]881
دوم :مرحله تحلیه و آراسته شدن به فضایل اخالقى؛ در این مرحله مدیران ،خود را به اصول اخالق مدیریت مىآرایند و از
ارزشهاى اخالقى پاسدارى مىکنند .نسبت به فرادستان و فرودستان رفتار شایسته داشته؛ با ارباب رجوع نیز متواضع ،نرمخو،
گشادهرو و مهربان مىباشند .چنانکه امام على علیه السالم خطاب به محمد بن ابىبکر فرمود:
«فَاخْفِضْ لَهُمْ جَناحَکَ ،وَ الِنْ لَهُمْ جانِبَکَ وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ با آنان فروتن باش و با نرمخویى و چهرهاى گشاده برخورد
نما[ ».همان ،نامه  ،05ص ]993

مدیریت اسالمی شاخص های برجسته ای دارد که در مدیریت غربی نیز همواره برای دستیابی به این موارد کوشیده اند که
این شاخص ها به قرار زیر است:

-1برنامه ریزی
اهمّیّت «برنامه ریزی» تا به آنجاست که حتّی کارهای ساده نیز باید توأم با برنامه باشد و بدون برنامه ،وصول به هدف ،مشکل
یا غیر ممکن است .از آثار مدیریت اسالمی می توان برنامه ریزی را نام برد زیرا در منابع اسالمی همواره بر ،برنامه ریزی تأکید
داشته اند ،در حدیث معروفی این نکته بسیار پر ارزش که از مهمترین اصول مدیریّت است از پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه وآله وسلم)
نقل شده که فرمود«:مَنْ أَمَّ قَوْماً وَفیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَی السَّفالِ إلی یَوْمِ القِیامَهِ; کسی که بر جماعتی امامت
کند و رهبری آنها را بر عهده گیرد در حالی که در میان آنها فردی از او آگاهتر وجود دارد ،پیوسته کار آن گروه رو به سقو ط می
رود!» [عاملی ،3428 ،ج  ،7ص .]437
نتیجه مدیریت اسالمی برنامه ریزی صحیح است و برنامه ریزی  ،بهره وری سازمان را افزایش داده و به سازمان و مدیران آن
کمک می کند که از منابع و امکانات موجود به صورت مطلوب و مناسب استفاده کنند و دچار کمبود و فقر منابع و امکانات نشوند.
امیر مؤ منان (ع ) در یکی از بیانات خود ،این حقیقت را متذکر شده و می فرماید « :لَا فَقْرَ مَعَ حُسْنِ تَدْبِیر؛ با برنامه ریزی نیکو ،فقر
(و کمبود امکانات ) وجود نخواهد داشت[ ».تمیمی آمدی ،3133 ،ص  ]174می توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت اسالمی
موجب می گردد تا عالوه بر مدیر سایر کارکنان ادارات نیز در کارهایشان باید برنامه ریزی داشته باشند برنامه ریزی نه تنها از هدر
رفتن منابع و امکانا ت موجود و سازمان جلوگیری می کند؛ بلکه باعث می شود که سازمان  ،به جذب امکانات و منابع دیگر بپردازد؛
زیرا هر سازمان عالوه بر منابع موجود و بالفعل خود ،منابع بالقوه ای نیز دارد که تنها با برنامه ریزی دقیق و اصولی می تواند آن ها
را به دست آورد ،و میزان بهره وری را تا حد زیادی افزایش دهد.
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-2ایجاد هماهنگی و مشورت در امور مدیریتی
مؤمنین اهل رشدند ،و کارى مىکنند که در واقع هم باید بکنند ،و در به دست آوردن و استخراج رأى صحیح دقت به عمل
مىآورند ،و به این منظور به صاحبان عقل مراجعه مىکنند[.طباطبایی ،3154 ،ج ،39ص  ]81چنانچه قرآن کریم می فرماید« :وَ
أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُم[شوری ]19 /امورشان در بینشان به مشورت نهاده مىشود».
نتیجه بارز خودرأیى ،تنها ماندن در صحنههاى زندگى و مدیریت است؛ چرا که دیگران وقتى هیچگونه مشارکتى در تصمیم
گیرى نداشته باشند ،احساس مسؤولیت چندانى هم در اجراى کار از خود نشان نمىدهند .نقطه مقابل استبداد رأى ،مشورت و
مشارکت دادن همکاران در تصمیم گیرىهاى مدیریت است .این اقدام ارزشمند ،عالوه بر زدودن تبعات خود محورى ،به مدیر
امکان مىدهد که از اندیشه و عقل دیگران سود جوید و توانمندى خویش را چندین برابر کند[ .الهامی نیا ،3198 ،ص ]330
امیرمؤمنان علیه السالم نیز درباره اهمیت مشاوره مىفرماید:
«مَنْ شاوَرَ ذَوِى الْعُقُولِ اسْتَضاءَ بِانوارِ الْعُقُولِ .هرکس با خردمندان مشورت کند ،از نور خرد آنان ،روشنى مىگیرد».
[خوانساری ،3133 ،ج  ،7ص ]113
با توجه به آنچه در منابع دینی آمده است در مدیریت اسالمی مشورت از اهمیت باالیی برخوردار است که این هماهنگی با
کارکنان نیز صورت می گیرد.

-3انگیزه باال
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انگیزه معنوی که از روح ایمان به اللّه و ارزشهای واالی الهی و انسانی سرچشمه می گیرد ،و پشتوانه ای همچون معاد و
بهشت جاویدان و لقاء اللّه دارد ،قویترین و عمیقترین انگیزه هاست که تأثیرش فوق العاده نیرومند است .در اینجا مسأله معامله با
خدا و دادن جان و مال در برابر جلب رضای او مطرح است:
«إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللّهِ  ;...خداوند از مؤمنان ،جانها و اموالشان را
خریداری کرده ،که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد; (به این گونه که ):در راه خدا پیکار می کنند[»....توبه]333 /
برای ایجاد انگیزه در بین کارکنان ادارات باید از مدیریّت اسالمی کمک گرفت ،ولی بهره گیری از انگیزههای معنوی به مفهوم
نادیده گرفتن انگیزه های معقول مادّی نیست; چرا که انسان از جسم و جان ،مادّه و معنی ،ترکیب شده; هر چند رکن اصلی وجود
او ،روح و جان اوست; ولی تقاضای مادّی جسم را نیز نباید نادیده گرفت.حتّی پیامبر اسالم ،با تمام تأکیدی که روی خلوص نیّت
شرکتکنندگان در میدان جهاد داشت و از هرگونه هدفی جز خدا و جهاد فی سبیل اللّه برحذر میداشت; جنگجویان را به حکم
قوانین اسالم ،مشمول تشویق مادّی از طریق تقسیم بخشی از غنائم جنگی می نمود و از آن باالتر ،خداوند با تمام عظمتش در کنار
پاداشهای عظیم معنوی مانند «أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» [آل عمران ]338 /و « رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَر»[توبه ]50 /پاداشهای مادّی
«جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهار»[همان] و مانند آن را مطرح کرده ،تا از طریق این وعده های راستین ،تمام نیروهای نهفته وجود
انسان را بسیج کند.
در مدیریت اسالمی هر مدیر با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط خاصّ زمانی و مکانی و فرهنگ فکری افرادی که
تحت مدیریّت او هستند ایجاد انگیزه های می نماید و نتیجه چنین مدیریتی سازمانی سرشار از ذوق و انگیزه است.

-4اعتماد متقابل
مدیر اسالمی هرگز نباید در زندگی خصوصی افراد خود تجسّس کند که هم بر خالف دستور صریح قرآن است ،و هم مایه
سلب اعتماد افرادی می شود که تحت پوشش مدیریّت او قرار دارند و سوء ظنّ آنها را بر می انگیزد .قرآن مجید در این زمینه
دستور حساب شده ای دارد« :یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَالتَجَسَّسُوا وَالیَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً؛ هان
اى کسانى که ایمان آوردهاید! از بسیارى گمانها اجتناب کنید که بعضى از گمانها گناه است ،و از عیوب مردم تجسس مکنید و
دنبال سر یکدیگر غیبت مکنید» [حجرات]30 /
در این آیه ،نخست از سوء ظن و بدگمانی که از آفات مدیریّت است نهی شده ،و به دنبال آن از تجسّس و سپس غیبت; چرا
که این سه در ارتباط با یکدیگرند; «سوءظن» مایه «تجسّس» و موجب «غیبت» می گردد ،و نتیجه همه آنها متزلزل شدن پایه
های اعتماد متقابل در هر تشکیالت است .سوء ظنّ منشأ بسیارى از مفاسد میشود مانند غیبت و سستى در اکرام و احترام طرف و
کوتاهى در اداء حقوق او و بنظر تحقیر نظر نمودن باو و خود را بهتر از او دانستن [طیب ،3159 ،ج ،3ص ]149
در اداراتی که با مدیریت اسالمی اداره میشود بین کارکنان آنها اعتماد وجود دارد و نسبت به یکدیگر هیچ گونه سوء ظن و
نتیجتا غیبت و تهمت و خود بزرگ بینی وجود نخواهد داشت.
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-5مسئولیت پذیری
از دیدگاه اسالم ،مسلمان از سویى موظف است که هر کار و مسؤولیتى را در حدّ توان خویش به عهده بگیرد و هیچگاه تحت
تأثیر وسوسه ریاست ،بیش از توانایى خود ،مسؤولیت نپذیرد .آیه شریف زیر به این حقیقت اشاره دارد«:ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً الَّا وُسْعَها
...؛ خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایى او موظّف نمىکند[.».بقره]093 /
بنابراین ،هر کس عهده دار کاری می شود باید آنچنان توانا باشد که بر آن کار مسلّط گردد ،نه این که کار بر او مسلّط
شود.مدیر اسالمی فردی را به مسئول کاری می کند که مسئولیت پذیر باشد و توانایی انجام آن مسئولیت را داشته باشد .مدیر خائن
از دریچه چشم رسول خدا(صلی اهلل علیه وآله وسلم) چنان است که در حدیث زیر منعکس شده« :مَنِ اسْتَعْمَلْناهُ مِنْکُمْ عَلی عَمَل
فَکَتَمَنا مَخیطاً فَما فَوْقَهُ کانَ غَلُوالً یَأْتی بِهِ یَوْمَ الْقِیامَهِ; اگر فردی را در پستی گماردیم و او یک نخ یا باالتر از آن را از ما پنهان
کند ،او خائن است; و مالی را که خیانت کرده غُلی در گردن او در قیامت خواهد بود»[.همان ،ج  ،3ص .]30
بنا به آنچه گفته شد از نگاه اسالم هر فردی که در یک اداره یا سازمان مسئولیتی را به عهده میگیرد آن را به عنوان امانتی در
دست خویش می بیند و با مسئولیت پذیری باید دین خویش را ادا کند ،در نتیجه از آثار مهمی که از مدیریت اسالمی ناشی می
شود مسئولیت پذیری است.

-6عدالت و دادگری

-7پایبندی به قوانین و پرهیز از اختالف
قانون خدا به خاطر انسجام و هماهنگىاش منافع عمومى را در نظر دارد و این ویژگى سبب مىشود که چون رشتهاى محکم،
افراد جامعه را به هم پیوند زند و مانع تفرقه و دوگانگى گردد .فردی که سرپرستی و مدیریت سازمان یا اداره ای را بر عهده می
گیرد باید پایبند به اصول و قوانین باشد .در کتاب حدود و دیات آمده که «امّ سلمه» همسر پیامبر اسالم(صلی اهلل علیه وآله وسلم)
کنیزی داشت که دست به دزدی زده بود; هنگامی که او را دستگیر کرده نزد پیامبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم)آوردند« ،امّ سلمه»
درباره او شفاعت کرد ،پیامبر(صلی اهلل علیه وآله وسلم) فرمود«:یا أُمَّ سَلَمَه! هذا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ال یُضَیَّعُ; این حدّی از حدود الهی
است ،هرگز نمی توان از اجرای آن (به خاطر روابط) صرف نظر کرد» [کلینی ،3425 ،ج  ،5ص 074؛ طوسی ،3425 ،ج  ،32ص
304؛ عاملی ،3428 ،ج  ،39صص  ;]111 -110سپس دستور داد او را مجازات کردند.
امام خمینى (ره) در این باره مىفرماید:قانون براى آرامش خاطر همه ملت است و براى مصالح همه ملت است اگر همه
اشخاصى که در کشورمان هستند و همه گروه هایى که در کشور هستند و همه نهادهایى که در سر تا سر کشور هستند ،اگر به
قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشمریم هیچ اختالفى پیش نخواهد آمد .اختالفات از راه قانون شکنىها پیش مىآید.
[موسوی خمینی ،3134 ،ج  ،34ص  ].039اصوالً سازمان و تشکیالتی که «ضابطه بر آن حاکم نباشد» شایسته نام سازمان و
تشکیالت نیست و در بین همه کارکنان اختالف به وجود خواهد آمد.
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قرآن مجید با صراحت همه مسلمانان را مخاطب قرار داده ،و دعوت به (اقامه کامل عدل) می کند« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا
قَوّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلی أَنْفُسِکُمُ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَاالَقْرَبینَ; ای کسانی که ایمان آورده اید! کامالً قیام به عدالت کنید! برای
خدا شهادت دهید ،اگر چه (این گواهی) به زیان خود شما ،یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد!» [نساء .]317 /از مهمترین
اوصافی که در هر مدیر نهایت لزوم را دارد« ،پیراستگی از هر گونه تبعیض و ظلم» است.
بنابراین یک مدیر که براساس موازین اسالمی عمل میکند همواره باید دغدغه اقامه عدل داشته باشد چه این عدالت بین
کارکنان باشد یا ارباب رجوع و چنانچه از بیان رسول اکرم (ص) بر می آید کارکنان دیگر را نیز بر این مسئله تشویق نماید تا اداره
ای عادالنه باشد.

-8پرهیز از رشوه
یکى از پدیده هاى ناهنجار اقتصادى که گریبانگیر بیشتر جوامع انسانى است« ،رشوه خوارى» مى باشد که بسان آفتى ویرانگر،
تاروپود قانون ومقررات را ازهم گسیخته وسبب هرج ومرج مىگردد .رشوه ،آن مزد ومالى است که براى از بین بردن حقّ دهند ،یا
جهت حقّ نمودن باطلى دریافت نمایند و «رَشا» یعنى رشوه داد ،منحرف کرد[ ».سیاح ،3195 ،ج  ،3ص ]731
زشتى رشوه سبب مىشود که رشوه خوار ورشوه دهنده از نامهایى مانند هدیه ،تعارف ،حق وحساب ،حق زحمت و انعام ،استفاده
کنند؛ ولى روشن است که این تغییر نامها به هیچ وجه ،تغییرى در ماهیت وزشتى رشوه نمىدهد[ .الهامی نیا ،3194 ،ص ]025
پیامبراکرم صلىاللّه علیه وآله مىفرماید«:الرَّاشى وَ الْ ُم ْرتَشى وَ الْماشى بَیْنَهُما مَلْعُونُونَ؛ گیرنده ودهنده رشوه وکسى که واسطه بین
آن دو است همگى ملعون هستند[.شعیری ،3427 ،ص  373؛ مجلسی ،3421 ،ج  ،324ص  ].054در مدیریت اسالمی جایی برای
رشوه نیست و طبق قوانین اسالمی فرد رشوه دهنده و رشوه گیرنده منفور هستند و مجازات خواهند شد.
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-9کارایی باال
روشن است که منابع و امکانات ،تأثیر فراوانی بر کارآیی و اثر بخشی سازمان دارد ،و هر چه منابع و امکانات بیشتری در اختیار
سازمان باشد ،میزان موفقیت و پیشرفت سازمان نیز افزایش خواهد یافت ؛ لیکن آنچه بیش از وجود منابع و امکانات میتواند سازمان
را یاری رساند ،استفاده بهینه و بهره وری مناسب از امکانات موجود است .این نکته ای است که امام علی (ع ) در یکی از سخنان
خود آن را متذکر شده و می فرماید «:الْقَلِیلُ مَعَ التَّدْبِیرِ أَبْقَى مِنَ الْکَثِیرِ مَعَ التَّبْذِیر ؛ (امکانات کمی که با تدبیر مورد استفاده قرار
گیرد ،از (امکانات ) بسیاری که با اسراف همراه باشد ماندگار است [».تمیمی آمدی ،3133 ،ص ]174
بنابراین  ،توجه ویژه مدیران سازمان بایستی به برنامه ریزی مناسب و صحیح برای استفاده بهینه و مناسب از امکانات معطوف
باشد ،نه به داشتن بیش از حد امکانات و منابع  ،و اسراف و زیاده روی در استفاده از آن ها .از سویی دیگر مسئولیت پذیری ،از
ملزومات کیفیت است زیرا تعالی زمانی حادث میشود که انسان پا را فراتر از حداقل الزامات گذاشته و با مسئولیت پذیری باال ،در راه
تکامل و ترقی گام بردارد .خداوند در قرآن درباره مسئولیت اجتماعی در اسالم میفرمایند؛ « وَ ال تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُال مَسئوالً؛ از آنچه نمیدانی پیروی نکن چرا که گوش چشم و دلها همه مسئولند [ ».اسرا/
]13
اگر مدیر تمام کارهایش بر اساس تکالیف شرعی و برای رضای خدا باشد مسلماً خود را در خدمت به مردم مسئول و متعهد
میداند و همه کارهایش درست و با کیفیت میشود .مدیر با تقوا همواره خود را در معرض بازخواست خدا میبیند و تمام اعمال خود
را مطابق موازین و ارزشهای الهی تنظیم میکند .اینگونه نه تنها کیفیت و سالمت کار را برای خود به همراه میآورد ،بلکه آثار
مثبت آن به دیگران هم خواهد رسید مخصوصاً اگر از او الگو بردارند.
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-11تکریم ارباب رجوع
در دین مبین اسالم ،همچون تمامی ادیان الهی و نظامهای کیفیتی دنیا ،به مسئله تکریم همه اقشار جامعه ،خصوصاً ارباب
رجوعی که برای دادخواهی یا انجام کاری آمده است ،تاکید فراوان شده است و این مورد را میتوان از شالوده های فرهنگ ناب
اسالمی برشمرد.
امام علی (ع) میفرماید:
فَاَنصِفُوا اَلنَّاسُ مِن اَنفُسِکُم وَاصبِروا لَحَّوائِجِهُم فَإِنَّکُم خَزانُ الرَعیهُ وَ وُکَالءُ االَمهُ وَ سَفراء االَئِمَهُ وَال تَحمَشُوا اَحَد عَن حَاجَّتَهُ وَال
تَحبِسُوء عَن طَلَبَتِه  .پس داد مردم را از خود بدهید و در بر آوردن حاجتهای آنان شکیبایی ورزید که شما خزانه دار رعیت هستید
امت را وکال را و امامان را و سفیران را .حاجت کسی را ناکرده مگذارید و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید[ .نهج البالغه ،نامه
]73
بر اساس قاعده الضرر ،رسول اکرم (ص) میفرماید :هر نوع معامله یا فعالیتی که به زیان جامعه باشد و برای افراد و جامعه
بطور مستقیم یا غیر مستقیم ضرر داشته باشد حرام است[ .به نقل از نبی زاده]3193 ،

-3پیشینه پژوهش
در زمینه مدیریت اسالمی کتابهای بسیاری از جهات مختلف نوشته شده که مجموعه این مقاالت در مجله مصباح (دانشگاه
امام حسین(ع)) جمعآوری شده است و تاکنون بیش از  022عنوان کتاب و مقاله نیز در این خصوص گردآوری شده است .اما آنچه
بهعنوان کمبود در این تحقیقات به چشم میخورد این است که کمتر به مسئله آثار مدیریت اسالمی بر ادارات و سازمان ها توجه
شده است.

-4روش پژوهش
باتوجه به طرح پژوهش و چگونگی بیان اهداف آن روش پژوهش از نظر ماهیت و جمع آوری اطالعات توصیفی از نوع
همبستگی واز جهت هدف کاربردی است که به دنبال توصیف اثرات بکارگیری مدیریت اسالمی بر سازمانها و ادارات شهرستان
نقده است .تعداد جامعه آماری شامل  4نوع اداره دولتی (جهاد کشاورزی-منابع طبیعی-امور بازرگانی-شرکت نفت) و0مورد سازمان
خصوصی(بخش خصوصی اداره گاز-بخش خصوصی بیمارستان امام(ره)) استفاده شده است ،که از طریق توزیع پرسشنامه شامل30
سوال بین 40نفر کارمند39،مدیر03،نفر ارباب رجوع پایایی به جمعآوری اطالعات پرداختیم .پایایی این پرسشنامه را با استفاده از
آلفای کرونباخ مورد سنجش قراردادیم؛ که الفای پرسشنامه 2/99است و از انجا که آلفا باالی 2/52نشاندهنده پایایی پرسشنامه
است.
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-5فرضیات پژوهش









عامل برنامه ریزی با تعالی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان نقده ارتباط معناداری دارد.
عامل مشورت با تعالی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان نقده ارتباط معناداری دارد.
عامل انگیزه با تعالی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان نقده ارتباط معناداری دارد.
عامل اعتماد متقابل با تعالی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان نقده ارتباط معناداری دارد.
عامل مسئولیت پذیری با تعالی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان نقده ارتباط معناداری دارد.
عامل عدالت ودادگری با تعالی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان نقده ارتباط معناداری دارد.
عامل پرهیز از رشوه با تعالی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان نقده ارتباط معناداری دارد.
عامل کارایی با تعالی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی شهرستان نقده ارتباط معناداری دارد.

-6یافته های پژوهش
-1-6الگوی اندازه گیری متغییرهای پژوهش
جدول()3تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول عوامل مدیریت اسالمی را در حالت تخمین استاندارد را نشان میدهد .همانطوری که
مشاهده میشود همه بارهای عاملی از2/7بزرگتر است پس می توان گفت که تمام عوامل موثر در مدیریت اسالمی توسط پرسش
ها سنجیده شده است.همچنین همه ضرایب معنادار نیز از 3/83بزرگتر است که نشانگر تایید تحلیل عاملی تاییدی است.
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جدول-1تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول عوامل مدیریت اسالمی در حالت تخمین استاندارد
7
4
1
0
3
عامل
2/93 2/59 2/99 2/53 2/82
برنامه ریزی
2/79 2/33 2/32 2/34 2/35
مشورت
2/38 2/75 2/59 2/57 2/90
انگیزه باال
2/80 2/82 99/2 2/98 2/92
پایبندی به قانون
2/93 2/38 2/57 2/54 2/39
تکریم ارباب رجوع
2/92 2/95 2/58 2/54 2/58
اعتماد متقابل
2/55 2/39 2/53 2/59 2/53
مسئولیت پذیری
2/59 2/35 2/59 2/98 2/98
عدالت و دادگری
2/57 2/95 2/37 2/30 2/35
پرهیز از رشوه
2/38 2/57 2/32 2/79 2/37
کارایی

-2-6الگوی مفهومی پژوهش
برای ارزیابی وتناسب الگواز شاخص های برازش از جمله کای دو ،AGFI،RMSEA RMR ،NFI ، GFI ،استفاده می
کنیم .در جدول شماره()0برخی از شاخصهای برازش الگو به همراه دامنه مطلوبیت و مقدار به دست آمده ،این شاخصها توسط
آزمون الگوی معادله ساختاری پژوهش ارائه شده است .با توجه به شاخصها می توان نتیجه گرفت که الگوبازش خوبی دارد.

ردیف
3
1
4
32

جدول-2شاخصهای برازش
کمیت
شاخص
شاخصهای برازش
332/11
کای دو
0
2/89
شاخص برازندگی
GFI
2/85
برازندگی تعدیل یافته
AGFI
ریشه دوم میانگین خطای براورد 2/233 RSEAM

حد مطلوب
--بزرگتر از2/82
بزرگتر از2/82
کوچکتر از2/3

باتوجه به نتیجه آزمون می توان نتیجه گرفت که مدیریت اسالمی با ضریب2/99به صورت مستقیم و مثبت بر تعالی وموفقیت
سازمانها اثر معناداری دارد؛ همچنین عوامل مدیریت اسالمی با ضرایب تاثیر مثبت بر تعالی و موفقیت سازمانها اثر معنیداری دارد.
نتایج در جدول ()1ارائه شده است:
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جدول-3ضرایب تاثیر
اثرمستقیم
عامل
2/55
برنامه ریزی
2/77
هماهنگی ومشورت
2/38
انگیزه باال
2/39
اعتماد متقابل
2/34
مسئولیت پذیری
2/38
عدالت ودادگری
2/37
پایبندی به قانون
2/30
پرهیز از رشوه
2/78
تکریم ارباب رجوع
2/32
کارایی

نتیجه
ردH0
ردH0
ردH0
ردH0
ردH0
ردH0
ردH0
ردH0
ردH0
ردH0

ضرایب تاثیر نشان میدهد که مدیریت اسالمی و تمام ابعاد آن بر موفقیت و تعالی سازمانها تاثیر دارد .این ضرایب نشان
میدهد که عامل برنامه ریزی ،بیشترین تاثیر و عامل هماهنگی و مشورت کمترین تاثیر را دارد.

نتیجه گیری
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در نظام مدیریت اسالمى ،بیشترین اهمیت به مهارت ارتباط با خدا داده مىشود .در نظام مدیریت اسالمى نیز اگرچه انسان
محور است ،اما تنها انسان عامل کلیدى نیست ،بلکه رضایت عموم مردم ،اعم از افراد درون موسسه یا اشخاص مرتبط با آن نیز
عامل کلیدى سازمان به حساب مىآید به دیگر سخن ،رضاى حقتعالى ،که در خشنودى رعیت نهفته شده ،عامل بسیار مهمى است
که در بستر جامعه باید بدان اندیشید.
در اصول مدیریتی اسالم همواره به مسئولیتپذیری و عدالتخواهی ،قوانین و ضوابط و  ...توجه شده است که این اصول
نتایج و آثار مثبتی مانند وجدان کاری ،انگیزه باال ،عدالت ،کارایی باال و نیز اعتماد و صداقت را در پی خواهد داشت ،کارمندان از
حقوق کافی برخوردار شده و از هرگونه دوری از قوانین و رشوه خواری دوری خواهند گزید و کسانی که به این شیوه مدیریتی اداره
می شوند به سوی خطا و اشتباه سوق پیدا نمیکنند و همواره به تکریم ارباب رجوع می پردازند .پیشنهاد میشود با به کارگیری
اثرات مدیریت اسالمی در محیط سازمان و اداره امنیت شغلی ،کارایی و انگیزه را باال برد.
الگوی برازش نشان می دهد که تمام روابط برقرار است و سطح برازش در سطح خوب ارزیابی میشود .با توجه به تجزیه و
تحلیل پی میبریم که مدیریت اسالمی بر موفقیت و تعالی سازمانها چه دولتی وخصوصی به طور مستقیم تاثیرگذار است.

پیشنهادات
به پژوهشگران دیگر پیشنهاد می شود که در زمینه های زیر می توانند پژوهشهایی را انجام دهند:
-3تبلیغ مدیریت اسالمی و تاثیر آن برسبک زندگی افراد به منظور رواج دادن مدیریت اسالمی در زمینه مدیریت خانواده
-0ایجاد زمینه ای برای ترویج مدیریت اسالمی بین گروههای مختلف جامعه
-1تببین مفهوم مدیریت اسالمی و اصول اجرائی آن به منظور اجرا وبه کارگیری بهتر آن در ادارات و سازمانها

منابع
.3
.0
.1
.4
.7
.3
.5
.9
07

ابن تیمیه ،احمد ،السّیاسه الشّرعیّه ،فی اصالح الراعی و الرعیه ،تحقیق :محمد ابراهیم بناء و محمد احمد عاشور ،قاهره:
دارالشعب3857 ،م
ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،تحف العقول عن آل الرسول  ،مترجم :جنتى ،احمد ،چاپ :اول ،تهران :مؤسسه امیرکبیر،
 3190ش
ابن کثیر دمشقى ،ابوالحسن ،البدایة و النهایة ،بیروت :دار الفکر ،بی تا
ابن هشام ،ابو محمد عبدالملک ،سیره ابن هشام ،تصحیح :مصطفی السقا ،ابراهیم أبیاری و عبدالحفیظ شبلی ،بیروت:
دارالفوقان3157 ،ق
ابو محمد حسن بن على (امام حسن عسگری) ،التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری علیه السالم ،قم :مدرسه امام
مهدى ،اول 3428 :ق
شرطونی سعید الخوری  ،اقرب الموارد فی نصح العربیه ،قم ،مکتبة آیتاهلل العظمی مرعشی 3421 ،ه  ،ق
آل یاسین ،راضی ،صلح الحسن(ع) ،ترجمه :علی خامنه ای ،بیروت :اعلمی3430 ،
بحرانى  ،هاشم  ،اإلنصاف فى النص على األئمة ع  ،ترجمه رسولى محالتى ،تهران  :دفتر نشر فرهنگ اسالمى ،چاپ دوم،
 3159ش

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 9311

کسب سرمایه اجتماعی بواسطه رضایت از خدمات مدیریت شهری با
تاکید برحق نظارت شهروندی

مهرشاد اهلل ویردی

1

تاریخ دریافت99/27/72 :
تاریخ پذیرش99/20/72 :
کد مقاله20577 :

چکـیده
نظارت همگانی به عنوان یک نهاد عرفی -اجتماعی ،فصل مشترك و در واقع پیش زمینه تحقق و دستیابی به دیگر
مالحظات حکمرانی و شاخص هاي آن محسوب میشود .ایجاد انگیزه ،توانمندسازي و مشارکت دادن افراد در واقعیات
زندگی روزمره شهري و مسئولیت پذیري متقابل ازسوي شهروندان و مدیران شهري و پاسخگویی از سوي مجموعه
مدیریت شهري شهروندان در کلیه امور شهرداري ضمن نظارت مستمر ،عمالً درتصمیمگیريها ،تعیین خط مشی ها،
برنامهریزيها و حل مشکالت ومسائل مربوط به شهر محل سکونت خود مشارکت می نمایند .نظارت همگانی درافزایش
مشارکت فعاالنه مردمی ،نهادینه سازي امرپاسخگویی وبه تبع آن افزایش شفافیت وسالمت اداري مورد مطالعه و ارزیابی
قرار میگیرد .اساساً حقوق شهروندي بر سه اصل حقوق مدنی ،حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان
اصلی حقوق بشر محسوب میگردد .نوشتار پیش رو سعی بر این دارد تا به کسب سرمایه اجتماعی مدیریت شهري در بستر
نظارت همگانی با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی آن و تاثیري که این نوع نظارت بر باالتر بردن کیفیت خدمات ارائه
شده دارد بپردازد.

واژگـان کلـیدی :مدیریت شهري ،سرمایههاي اجتماعی ،نظارت شهروندي ،حقوق شهري

 -1دانشجوي دکترا جغرافیاي سیاسی ،رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه 6
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هنگامی که نظام حکمرانی دچار ناکارآمدي شود ،به دلیل افزایش بی اعتمادي به کل نظام ،فساد نیز روبه فزونی می گذارد و
این حلقه معیوب مدام خود را تقویت کرده و نظام را به مرز ناپایداري و فروپاشی میرساند .در این حالت ،شهروندان ارزشها و
هنجارها را کنارگذاشته و به کارهایی دست میزنند که پیش ازآن ،مذموم میدانستند؛ شهروندان هنگام رعایت قانون ،پرداخت مالیات،
عدم تخریب اموال عمومی ،حفاظت از محیط زیست و ...همگی به صورت جمعی ي بر این تصورند که بقیه شهروندان نیز کم
وبیش همان گونه رفتار می کنند .بدیهی است که در صورت نقض این اصل یا ابهام درباره آن ،اعتماد در حافظه جمعی جاي خود را
به بی اعتمادي و مناعت طلبی فردگرایانه خواهد داد( .صادقی جقه )1092،
یکی از دالیل که کارکردهاي متعدد سیستم اداري همچون (رانت خواري ،زیاده خواهی ،رشوه ،موازي کاري ،عدم کارایی
وضعف در بهره وري و  )...غفلت و بی توجهی به بعد همگانی نظارت می باشد که مشکلی جامعه امروز ایران و نیازمند سیاست
گذاري است .چرا که همواره بعد مبتالبه عمومی و همگانی نظارت تحت الشعاع نگرش هاي سازمانی وسلسله مراتبی قرارگرفته و
در عمل اصل نظارت نیز اثربخش نبوده است(.کاظمیان ومیرعابدینی)1092،
به واسطه نظارت همگانی و در قالب یک شبکه اجتماعی گسترده از ناظرین غیررسمی ضمن اینکه بستر مقتدر سازي
شهروندان ،انگیزه بخشی به آنها براي مشارکت معنادار و فعاالنه فراهم می شود ،سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل بین همه
ذینفعان و مدیران شهري افزایش می یابد و به تبع آن مشارکت فعاالنه نیزمحقق می گردد .نظارت همگانی به عنوان یک نهاد
مدنی و برمبناي حکمرانی ،الگویی مشارکتی و شامل ارتباط ویژه اي است که کانال ها و جهت هاي ارتباطی آن از بیرون به درون،
ازپایین به باال و به مثابه سرمایه اجتماعی ،بیانگر نظارت مردم برحاکمیت است .مفهوم نظارت همگانی عالی ترین سطح مشارکت
اجتماعی است(.کاظم زاده)1039 ،
تمایز این نوع نظارت با بازرسی،کنترل ،ارزیابی و موارد مشابه نیز در همین است .نظارت همگانی قاعده اي عرفی -نهادي
است و به دنبال بهره برداري بهینه ازنقطه نظرات شهروندان به واسطه الیه هاي مشارکت آ نها درقالب هاي متعدد ازجمله انتقاد،
پیشنهاد ،شکایت و تقدیر و تشکر است تا با انسجام دادن به هریک از قالب ها و پاسخ به موقع ،نسبت به انعکاس آن در درون
سیستم با هدف اصالح و ارتقاء اقدام نماید(.قلی پور،رحمت اهلل،1037،تحلیل رابطه الگوي حکمرانی خوب و فساد اداري،نشریه
فرهنگ مدیریت ،شماره  )12این بعد از نظارت ضمن اینکه می تواند در سطح درو ن سازمانی ،بهره گیري از مشارکت معنادار
مردمی را فراهم سازد در سطح برون سازمانی نیز موجب پرورش روحیه مسئولیت پذیري مردم در قبال شهر و در واقع محیط
زندگی خود شود و اعتمادسازي متقابل بین حاکمیت و مردم نیز افزایش دهد (وحید،حبیبی.)1095،

-2روش تحقیق
روش تحقیق به کاررفته دراین پژوهش تحلیلی-توصیفی با تمرکز برداده ها و اطالعات ومنابع کتابخانه اي است که ازطریق
مطالعه و فیش برداري واخذ مستندات وتدوین که اطالعات جامع آنها به تفصیل دربخش منابع وماخذ نگاشته شده صورت پذیرفته
است.

-3پیشینه تحقیق
مجید وحید و مسعود حبیبی( )1095در مقاله اي با عنوان؛ ارزیابی نهادي حکمرانی شهري در تهران با تاکید بر نظارت همگانی
به موضوع نظارت همگانی به عنوان یک نهاد عرفی -اجتماعی و فصل مشترك وپیش زمینه تحقق و دستیابی به دیگر مالحظات
حکمرانی و شاخصهاي آن در بعد شهري اشاره کرده و با اشاره به تجربه عملکرد سامانه  1333مجموعه مدیریت شهري تهران در
پی اثبات فرضیه خود مبنی براینکه؛ نظارت همگانی می تواند در جایگاه یک نهاد بومی ،پیش زمینه حکمرانی شهري و حلقه
واسطی براي تحقق شاخص هاي آن باشد.
(سعید صادقی جقه )1092،در مقاله اي تحت عنوان؛ شفافیت ،نظارت و کارآمدي ،به این می پردازد که؛ شفافیت ،دسترسی
بیشتر به اطالعات وجریان بهتر اطالعات با افزایش میزان پاسخگویی حکومت ها و مقام هاي رسمی ،فساد راکاهش داده
وحکمرانی را بهبود می بخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداري آن می انجامد .همچنین نشان داده میشودکه وضعیت دسترسی به
ادعا در ایران هنوز از جایگاه مطلوب فاصله دارد و نهادهاي نظارتی نیز با تعدد و تداخل وظایف مواجه هستند.
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-4ادبیات تحقیق
-1-4شهر
شهر به مثابه بخشی ازسلسله مراتب سیستم قضایی و تقسیمات سیاسی  -جغرافیایی هر کشور براساس شاخصه هاي مختلفی
مانند؛ نوع حکومت ،مدیریت ،سطح آگاهی ،عالقه مندي اجتماعی و مشارکت مردم در نظام تصمیم گیري و...شکل می گیرد .در
حال حاضر ،تعاریف مختلفی از مکان شهري شده است که هیچ کدام به تنهایی رضایت بخش نیست .گاهی اوقات ،شهر بر اساس
فرهنگ شهري (تعریف فرهنگی) ،گاهی بر اساس کارکرد اداري( تعریف سیاسی -اداري) ،گاهی بر اساس افراد شاغل در بخش غیر
کشاورزي (شاخص اقتصادي) و گاهی بر اساس تعداد جمعیت (شاخص جمعیت شناختی) تعریف می شود( .شارع پور)1091،

-2-4شهروندی و حقوق شهروندی

تصویر شماره(1 :جعفری)1931 ،
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که شهروندي پایگاهی است که به تمامی افرادي که عضو تمام عیار اجتماع هستند ،داده میشود .این افراد همه جایگاهی برابر،
حقوق ،وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه دارند یا به عبارت دیگر شهروندي ،سطح برقراري ارتباط با نهادهاي جامعه همراه با
مراقبت از محیط زندگی خود است(.احمدي وهمکاران )1090،شهروندي یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعهاي از
حقوق ،وظایف و تعهدات است و بر برابري عدالت و استقالل داللت دارد .شهروندي جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت
با سه نوع حق شامل حقوق مدنی حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه است .شهروندي منزلتی را نشان می دهد که با قانون
اعطا می شود( .لطفی و همکاران )1033 ،به طور کلی ،شهروندي یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل
دولت بر مردم و مردم بر دولت و همچنین یک احساس مشترك عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدودة مشخص
است(.محسنی)1039،
شهروند کسی است که دربرابر حکم روایان شهري ،هم حق دارد و هم تکلیف ؛یعنی هم باید وظایفی را درمقابل آنها انجام
دهد و هم باید ازآنها انتظاراتی داشته باشد .مدیران شهري می توانند باجلب مشارکت مردم بر توانایی هاي مدیریت شهري بیفزایند.
بنابراین در بحث مدیریت شهري میتوان به نقش مسئولین شهري ،در کشاندن شهروندان به سوي کنشهاي مشارکتی اشاره نمود.
حقوق شهروندي مجموعه اي از وظایف و حقوقی است که در یک ارتباط متقابل شکل می گیرد(.جعفري)1095 ،

-3-4مدیریت شهری
تعاریف متعددي از مدیریت شهري ارائه شده است و هرکدام از این تعاریف بیان کننده نگرشی نظام مند به مقوله مدیریت
شهري است":مدیریت شهري عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهري در سطح محلی با در
نظر داشتن ،و تبعیت از اهداف سیاستهاي ملی ،اقتصادي و اجتماعی کشور است"(حاجیانی و همکاران" )1091،مدیریت شهري
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عبارت است از یک سازمان گسترده ،متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادي
و کالبدي بافت شهري با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه است (".کاظمیان شیروان)1020،
امروزه مدیریت شهري در جهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود
راتامین کنند .مدیریت شهري داراي تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري
وهمچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربري زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر بنایی
و امثال آن ها بر عهده دارد(تقوایی وصفرآبادي)1092،
منظور از مدیریت شهري نظامی است .متشکل از متولیان اداره امورشهر که در رأس آنها شهرداري قرار داردکه فعالیت هاي
شهر را سازمان می دهد و به منظور انجام بهینه وظایف برآنها نظارت دارد.
هدف تئوریک سیستم مدیریت شهري ،تقویت فرایند توسعه شهري است به نحوي که در سطح متعارف جامعه زمینه و محیط
مناسبی براي زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،به تناسب ویژگی هاي اجتماعی و اقتصادي فراهم شود .در قالب این هدف کالن
می توان سه هدف خرد فراگیر براي تمام سیستم هاي مدیریت شهري به شرح زیر تعیین کرد:
حفاظت از محیط فیزیکی شهر ،تشویق توسعه اقتصادي و اجتماعی پایدار ،ارتقاء شرایط کار و زندگی کلیه شهروندان با توجه
ویژه به افراد و گروه هاي کم درآمد(.سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور)1092،
مدل مدیریت شهري در ایران ،مدل شورا – مدیر شهر است که عنوان شهردار به مدیرمنتخب شوراي شهر اطالق می
شود(آخوندي وهمکاران )1032،شوراي شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان ،مشارکت مردم رادر سیاست
گذاري و مدیریت شهري فراهم می کند (آذربایجانی و دریایی)1036،
مشارکت در انتخاب مسئولیت مدیریت شهري یعنی شهردار بواسطه انتخاب اعضاي انجمن شهر یا شوراي شهر ،بیانگر و
عامل ایجاد انگیزه مشارکت نزد مردم  ،جهت انتخاب مدیریت شهري مد نظر خود می باشد .این امر لزوم و اهمیت مشارکت
اجتماعی شهروندان در امور برنامه ریزي شهري و شهرداري را دو چندان می سازد ،و مسئولیت شهرداري ها در ایران براي تحقق و
عملیاتی شدن این بستر بیش از پیش به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح می شود.

-4-4شهرداری
در میان سازمان هاي مختلف مدیریت شهري ،شهرداري یکی از دستگاه هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی باعموم مردم
دارد ،لذا توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکردشهرداري رضایت داشته باشند .هر
شهرنشین از آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیر دولتی است .وظایفی نظیر :سیاست گذاري وبرنامه ریزي براي
توسعه شهري ،امور فنی و اجرایی و عمران شهري ،وظایف خدماتی ،وظایف اجتماعی و فرهنگی و ،...همگی از جمله مواردي
هستند که بر عهده شهرداري ها و مدیریت شهري می باشد(.حبیبی وکساالیی و همکاران )1092،در اجراي وظایف بسیار گسترده
محوله به شهرداري ها و مدیریت روزآمد آن ها نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت ،پاسخگویی ،اطالع رسانی و عدالت ،مورد تأکید بوده
و با سنجش میزان رضایتمندي شهروندان ،می توان از چالش هاي موجود و نقاط ضعف وتهدید ها و فرصت هاي احتمالی شناخت
مناسبی را حاصل کرد .با استفاده از یافته هاي سنجش رضایتمندي و پایش فعالیت هاي متناسب با آن می توان نسبت به جلب
رضایت حداکثري شهروندان اقدام کرد (.مردعلی،شهسواري وحسین پور)1097،
در چند دهه گذشته عمده مسئولیت مدیران شهري تامین امنیت شهر بوده است اما اکنون زندگی در شهرها بسیار پیچیده و
متنوع شده است .دخالت دولت یا نهادهاي شبه دولتی در امور شهروندان چندان افزایش یافته است که زندگی بدون این دخالت ها
غیر ممکن به نظر می رسد .در زمان حاضر وظایف شهرداریها رابه طور کلی می توان درسه حوزه دسته بندي کرد:
وظایف سیاستگذاري ،شامل :تصمیم گیري و سیاستگذاري وهماهنگی امور شهري  -حقوق و ضوابط شهر  -نظارت وکنترل
وظایف برنامه ریزي ،شامل :برنامه ریزي شهري  -امور اقتصادي و مالی
اموراجرایی،شامل  :عمران شهري-زیرساخت هاوتجهیزات شهري-خدمات شهري-خدمات فرهنگی و اجتماعی(سیاف
زاده،بدري فر)1032،

-5-4رضایت
رضایتمندي مشتري به عنوان احساس و برداشت مشتري نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده ازآن تعریف می
شود .محققان بر این باورند که رضایت مشتري نه تنها برانتظارات آنان تأکید نمی کند ،بلکه توجه به نیازها به ویژه نیازهاي اساسی
مشتري مانند احترام و رفتار منصفانه نیز مربوط میشود ،زیرا نیازها با انتظارات فرق دارد .انتظارات ،آگاهانه  ،مشخص ،کوتاه مدت و
سطحی اند ،در حالی که نیازها تا زمانی که فعال نشده اند ،نا آگاهانه  ،کلی ،عمیق و طوالنی مدت است  .بنابراین  ،رضایت مندي
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مشتري یعنی تأمین نیاز ها و خواسته هاي مشتري درست در همان زمان و با همان روشی که او می خواهد .به طور کلی ،هم
اعتقاد دارند که رضایتمندي حاصل قضاوت مشتري بعد از دریافت کاال و خدمات از سازمان است (.آذر،فرخ،جانانی)1095 ،
رضایتمندي تفاوت مابین عملکرد و انتظارات است .اگر عملکرد برابر یا باالتر از حد انتظار باشد ،مشتري راضی است و اگر
انتظارات بیش از عملکرد باشد ،مشتري ناراضی خواهد بود.

-6-4اعتماد و اعتماد اجتماعی
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در فرهنگ فارسی معین اعتماد به معنی تکیه کردن بر ،واگذاشتن کاري به دیگري ،سپردن چیزي به کسی و در معنی اسمی
به معنی؛ وثوق و اطمینان تعریف گردیده است .اعتماد کلیدي اصلی براي روابط بین شخصی یا بین فردي در زمینه هاي مختلف
است .اعتماد را می توان به اعتماد به فرد ،اعتماد به گروه و اعتماد به سازمان تقسیم بندي نمود .این سه دسته اعتماد با یکدیگر
رابطه تنگاتنگی دارند .پاتنام درکتاب (( دموکراسی و سنت هاي مدنی)) اعتماد اجتماعی را بعنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی
مورد بحث قرار می دهد .وي معتقد است که شایع ترین شکل سرمایه اجتماعی اعتماد است که تحت عنوان منابع اخالقی شناخته
می شود .به اعتقاد وي هرچه دونفر بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند  ،اعتماد متقابلشان فزونی میابد(.دلفروز)1032،
اعتماد اجتماعی شامل مجموعه اي از انتظارات  ،تعهدات اکتسابی و به لحاظ اجتماعی تایید شده می باشد که افراد نسبت به
یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهاد هاي مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند( .ابراهیمی  ،جانعلیزاده  ،رازقی )1095 ،
در حوزه مدیریت شهري نیز بعنوان سازمانی منسجم که بر پایه اصول و مبانی خدمت رسانی به شهر و شهروندان درحال انجام
وظیفه است .هر میزان که مدیران شهري در بخش هاي عمرانی کالبدي ،اجتماعی فرهنگی ویژگی هاي درون سازمانی بتوانند
رضایت شهروندان را جلب کنند به همان میزان هم می توانند اعتماد شهروندان را جلب نمایند و بلعکس هرچقدر عملکرد نامطلوب
تري داشته باشند ،اعتماد شهروندان را به همان میزان از دست می دهند که این مسئله به نوعی ارتباط مستقیمی هم با بخش دیگر
سرمایه اجتماعی که شامل مشارکت می شود ،دارد .به عبارتی اعتماد پایین به مدیران شهري ،مشارکت پایین را هم در پی خواهد
داشت .اعتماد را میتوان حسن نیت فرد نسبت به افراد جامعه تعریف کرد که این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد
با سایر افراد جامعه می شود(شارع پور )1032،مدیریت شهري و به معناي خاص شهرداري به عنوان یکی از بزرگترین سازمان هاي
اجتماعی هنگامی می تواند از کارایی و بهره وري بیشتري برخوردار باشود که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و
معنوي کسب کند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهري استفاده نماید(.حاجیانی،رضائی ،فالح زاده)1091،
اعتماد اجتماعی از عناصر مؤثر بر اعتماد عمومی به دولت ها یا همان اعتماد سیاسی می باشد .ارتباط تنگاتنگی از یک سو ،بین
اعتماد اجتماعی(اعتماد مردم به یکدیگر)وسیاسی(اعتماد به نخبگان خود)وازسوي دیگر بین تجارب سیاسی افراد و برداشت آنها
ازکارآمدي دولت وجود دارد .در این تعریف،عنصر مهم در تلقی ادراك شهروندان ازکارآمدي دستگاههاي دولتی نهفته است و نه
واقعیت مربوط به موفقیت ها و موقعیت هاي دولت .به این معنا که ممکن است دولتی از نظر آمار و ارقام و اطالعات دستگاه هاي
خود یا دیگران ازکارآمدي در عرصههاي مختلف برخوردارباشد ولی مردم چنین تلقی وبرداشتی ازآن نداشته
باشند(.زاهدي،خانباشی)1091،

-7-4سرمایة اجتماعی
سرمایه در معناي عام خود داللت برمجموعة دارایی ها،امکانات ومنابع دراختیار داردکه در قالب واشکال مختلف نمود پیدا می
کند( .محمودي ،غفاري )1097 ،در هرجامعه اي حداقل چهار خرده نظام ؛ اجتماعی ،اقتصادي  ،فرهنگی و سیاسی وجود دارد که در
هر یک از این حوزه ها کنشگران فردي و جمعی میتوانند بـا رعایـت اصول و قواعد عمل جمعی مورد قبول درآن حوزه ها به چهار
نوع سرمایه یعنی سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادي ،سرمایه فرهنگی و سرمایه سیاسی مورد نیاز هر جامعه دست یابند .سرمایة
اجتماعی بر مجموعة روابط شبکه ها ،تعامالت ،وانجمن ها داللت داردکه به واسطة هنجارها و ارزشهاي مشترك شکل می گیرد و
موجب گرمی اجتماع میشود و واکنش متقابل اجتماعی را تسهیل میکند .سرمایة اجتماعی واژه اي است که در سالهاي اخیر وارد
حوزة علوم اجتماعی و اقتصادي شده و از این منظر دریچه اي تازه را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی و اقتصادي گشوده
است(.بدیعیان ،نجفی ،عاشوري رودپشتی )1091 ،هر نوع فعالیتی که خـارج از چارچوب اصول و قواعد عام عمل جمعی هر حوزه در
جهت دستیابی به منابع ارزشمند آن حوزه صورت گیرد ،آسیب اجتماعی محسوب می شود( .عبداللهی )1031،سرمایه اجتماعی به
طورکلی اشاره به ویژگی هاي سازمان اجتماعی مانند شبکه ها  ،هنجارها و اعتماد دارد که هماهنگی و همکاري را براي سود
متقابل تسهیل کرده و افزایش منافع حاصل از سرمایه گذاري در منابع فیزیکی و انسانی را به دنبال دارد(.کماسی وحسینی)1090،
هنجار اعتماد عنصر کلیدي در سرمایه اجتماعی بـه حسـاب مـی آیـد .در نظریـه سـرمایه اجتماعی نقش اعتماد را در کارکرد
بهینه جامعـه مـدنی وتسـهیل مجموعـه اي از نتـایج شامل مشارکت مدنی و دموکراسی کلیدي مـی باشـد .در یـک نگـاه وسـیع
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و جـامع در پیشینه مباحث مربوط به اعتماد سه نوع آن قابل تشخیص می باشد .اعتماد به آشنایان کـه از آن بـه اعتمـاد خـاص،
اعتمـاد شخصـی یا اجتماعی به آشنایان نیز نام بـرده شـده اسـت .این نوع اعتماد معموالً شبکه هاي اجتماعی و روابط پایدار دیده
می شود (.نورانی آسیابر ،شیري،علی محسنی )1096،مفهوم اعتماد ،محورتعریف سرمایة اجتماعی است .اعتماد تحت تأثیر هنجارو
ارتباط متقابل انسانی تولید می شود و روح سرمایة اجتماعی را تشکیل می دهد .اعتماد ،مؤلفه و نتیجة سرمایة اجتماعی است .در
واقع سرمایة اجتماعی به وسیلة اعتماد شناخته می شود و رابطة دوسویه اي با آن دارد .از طرفی ،اعتماد سرمایة اجتماعی را به وجود
می آورد و از طرف دیگر ،اگر در جامعه اي سرمایة اجتماعی به اندازة کافی وجود داشته باشد ،اعتماد میان افراد تقویت می
شود(توکلی،عبداهلل ،پوربه روزان ،علی ،محمدیانی ،دانیال )1095 ،در حال حاضر اصطالح سرمایه اجتماعی به یکی از مهمترین و
پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است .سرمایه اجتماعی داراي مؤلفه ها و ابعاد فراوانی است که از
میان آن ها سه بعد اعتماد ،مشارکت و آگاهی از ابعاد اصلی آن بشمار می روند .مطالعات نشان می دهند که تقویت سرمایه
اجتماعی باعث مشارکت و ارتباط فرد با افراد دیگر می شود و این به نوبه خود ،نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی دارد(.قاسمی
خوزانی)1097،

-8-4سرمایه اجتماعی شهری
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نهاد حاکمیت در شهر یا مدیریت شهري بایست به گونه اي برنامه ریزي و عمل نماید که ضمن عمل به وظایف و برنامه هاي
باالدستی در جهت جلب اعتماد  ،افزایش مشارکت و آگاهی شهروندان از آنچه که بر امور شهر می گذرد ،درجهت تقویت سرمایه
هاي اجتماعی و تحکیم مقبولیت خود اقدام نماید(.گنج خانلو )1093،در نگاه ساختاري به مدیریت شهري ،بحث و سؤال محوري
این است که عناصر اصلی ساختار قدرت و مدیریت شهري کدامند ،پایگاه اجتماعی این عناصر چیست و چگونه مشروعیت یافته اند،
منافع کدام گروه هاي اجتماعی و اقتصادي را نمایندگی می کنند و نهایتاً اینکه در ساختار موجود چه کسی ،چه چیز را ،چه زمانی و
چگونه به دست می آورد .سرمایه اجتماعی شهري  ،ســرمایه و موهبتی نامحسوس شناخته میشــود که بیش از آنکه به فرد تعلّق
داشــته باشد ،متعلّق به جامعه اســت و نداشتن توانایی یک فرد یا حتی گروهــی از جامعه را میتوانند جبران کنند .براي سنجش
سرمایه اجتماعی شهري ازسه سازه استفاده خواهد شــد که عبارتنــداز-1 :اعتماداجتماعی-7،انسجام اجتماعی-0،مشارکت
اجتماعی (پوراحمد،بابایی،رفیع)1092،

-9-4مشارکت اجتماعی
مشارکت اجتماعی تقبل آگاهانه انجام بخشی ازامور درشکل همکاري ازروي رغبت به قصد بهبودوبهسازي زندگی اجتماعی
است( .مرادي )1096،ازطرفی،بسیاري ازنظریه پردازان مانندروسو معتقدندکه فقط مردم وظیفه مشارکت درجامعه را ندارند،بلکه
جامعه نیز باید بازخوردي براي افراد داشته باشد تا زمینه هاي احساس تعلق و انجام تعهد وظایف درآنان ایجاد و تداوم یابد
(شیبانی )1037،مشارکت اجتماعی را می توان فرآیند سازمان یافته اي دانست که از سوي افراد جامعه به صورت آگا هانه ،داوطلبانه
و جمعی با در نظر داشتن هدف هاي معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام می گیرد .شهود چنین مشارکتی،
وجود نهاد هاي مشارکتی چون انجمن ها ،گروه ها ،سازمان هاي محلی وغیردولتی است(.توکلی،دهقانی و زارعی)1092،
مشارکت اجتماعی به عنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی فرایندي است که درطی آن مردم به طور عاقالنه و با آگاهی ،اراده
و رغبت با قبول گوشه اي از مسئولیت آن به طور گروهی  ،سعی در ارضاي نیاز هاي روحی ،روانی ،فردي و گروهی دارند و در
جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت ها جهت یافتن هویت فردي و جمعی در جامعه
تالش می کنند .مشارکت به عنوان یکی از جنبه هاي مهم سرمایه اجتماعی تأثیر شگرفی بر پیشرفت جوامع دارد و میتوان اذعان
داشت که امروزه رویکرد مشارکتی هم به عنوان مبناي تصمیم سازي و هم به عنوان شیوهاي براي دستیابی به فعالیت و همکاري
مشترك در روند بهسازي زندگی فردي و جمعی،یکی از لوازم جامعه مدنی و برنامه ریزي دموکراتیک محسوب می شود .از
مهمترین آثار مشارکت در فرایند برنامه ریزي و مدیریت می توان به ایجاد عالقه و اعتماد در مردم براي توسعه و پیشرفت ،تقویت
همبستگی اجتماعی ،روحیه همکاري و همدلی ،استفاده بهینه از منابع و امکانات اشاره کرد(مهدیزاده)1035،
مشارکت اجتماعی ،فراینداجتماعی ،عمومی ،یکپارچه ،چندگانه ،چند بعدي و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه
مردم به ایفاي نقش در همه مراحل توسعه است .مشارکت اجتماعی در کل عبارتست از شرکت فعّال و سازمان یافته افراد و گروه
هاي اجتماعی در امور اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي جامعه به نحوي که:
 "-1حداکثر قدرت جمعی از طریق بسیج همه امکانات و قواي جمع حاصل آید"؛و
 "-7از طریق مشارکت همه جانبه افراد و گروه هاي اجتماعی ،پیوند ها و انسجام اجتماعی استحکام یابد"؛و
 "-0امکان بلوغ و شکوفایی استعداد ها و تکامل و توسعه فردي و اجتماعی فراهم آید" (تبریزي وآقا محسنی.)1039،

پیش شرط اولیه براي مشارکت اجتماع"آگاهی" است.آگاهی یک متغییر معرفتی متعلق به افراد است .جایی که افراد ازماهیت
مسائل اجتماعی آگاه نمی شوند یا ابزار هاي موجودکه از جوابگویی به این مشکالت بی خبرند  ،فرصت هاي مشارکت اجتماعی و
حس قوي یا خیره اجتماعی هم پایین تر خواهد بود(.کماسی وحسینی)1090،

-11-4آگاهی شهروندی
پیش شرط اولیه براي مشارکت اجتماع"آگاهی" است.آگاهی یک متغییر معرفتی متعلق به افراد است .جایی که افراد ازماهیت
مسائل اجتماعی آگاه نمی شوند یا ابزارهاي موجود که از جوابگویی به این مشکالت بی خبرند  ،فرصت هاي مشارکت اجتماعی و
حس قوي یا خیره اجتماعی هم پایین تر خواهد بود(.کماسی وحسینی )1090،آگاهی شهروندي به معناي شناخت شهروندان از
وظایف حکومت و شهرداري در قبال شهروندان و تالش براي تحقق حقوق و اجراي تعهداتشان است .آگاهی ازحقوق شهروندي
باعث می شودکه مشارکت شهروندان در امورشهري ازمراتب پایداري ،استمرار و مسئولیت پذیري بیشتري برخوردار گشته و مثمر
ثمرتر گردد.آگاهی ازحقوق شهروندي زمینه انجام وظایف دوجانبه رافراهم می کند( .باغستانی برزکی)1032،

-11-4حقوق شهری

-12-4نظارت همگانی
جامعه در همه جا یک سازمان نظارت کننده است و کارکرد آن ،سازمان دادن ،یکپارچه کردن و جهت دادن توانایی هاي افراد
ترکیب کننده جامعه است یک سازمان اجتماعی به نسبت پایدار ،همان است که در آن ،مکانیسم هاي نظارت اجتماعی در فائق
آمدن بر نیروهاي متنازع چندان توفیق داشته باشند که توافقی میان آن ها به دست آید .ریشه هاي فکري نظارت همگانی را م
یتوان در افکار جامعه شناسان مکتب شیکاگو که مسائل اجتماعی را به قوت و ضعف هاي کنترل و نظارت اجتماعی نسبت داده اند
نیز مشاهده کرد( .وحید،حبیبی )1095،نظارت همگانی به عنوان یک نهاد عرفی -اجتماعی ،فصل مشترك و در واقع پیش زمینه
تحقق و دستیابی به دیگر مالحظات حکمرانی و شاخص هاي آن در بعد شهري محسوب می شود .نظارت همگانی بستري نهادي
محسوب میشود که در قالب آن شهروندان درکلیه امورشهرداري ضمن نظارت مستمر،عمالً درتصمیم گیري ها،تعیین خط مشی
ها،برنامه ریزیها و حل مشکالت و مسائل مربوط به شهر محل سکونت خود مشارکت می نمایند .نظارت همگانی قاعده اي عرفی-
نهادي است و به دنبال بهره برداري بهینه از نقطه نظرات شهروندان به واسطه الیه هاي مشارکت آنها در قالب هاي متعدد از جمله
انتقاد ،پیشنهاد ،شکایت و تقدیر و تشکر است تا با انسجام دادن به هریک از قالب ها و پاسخ به موقع ،نسبت به انعکاس آن در
درون سیستم با هدف اصالح و ارتقاء اقدام نماید .مطابق با حکمرانی شهري و با مدل افقی نظارت ،این خود مردم هستند که بر
سازمان هاي دولتی و عمومی «نظارت مشارکت محور» خواهند داشت(.وحید،حبیبی)1095،
همچنین نظارت همگانی در راستاي اثربخشی و کارآمدي تالشی است مستمر ،درازمدت و کل نگر در گستره سیستم که در
بستري تعاملی با محیط به گردآوري ،تشخیص و ارائه بازخورد می پردازد .این تالش به منظور توسعه قابلیت و شایستگی سازمان
در زمینه مشکل گشایی و افزایش توانایی آن براي سازگاري با شرایط و اقتضائات محیط خود،توسعه راه حل هاي سازمانی جدید و
خالقانه و توسعه ظرفیت خودنوسازي سازمان در راستاي تأمین و تضمین سالمت و اثربخشی سازمانی آن صورت می پذیرد(.ترك
زاده،جعفر )1039،نهادینه شدن نظارت همگانی به معناي افزایش کنشگري شهروندان جامعه و انباشت بیشتر سرمایه اجتماعی و
بالفعل شدن سرمایه انسانی جامعه خواهد بود( .ترحمی)1039،

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 9311

حقوق شهري ،شاخه اي از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و مدیران شهري است .در تعریفی خاص تر ،شاید
اصطالح مزبور را به مجموعه قوانین و مقرراتی اطالق کنند که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهاي ذي مدخل در امر محلی
و شهري را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها ،شهرداري ها و سایر ادارات شهري را تبیین می کند .اما پس از اندکی
تأمل چنین می نماید که اصطالح حقوق شهري بیشتر ناظر به حقوق 1در معناي اعم خود است و این اصطالح را باید تحت
عناوینی چون حقوق شهر 7یا مورد شناسایی ،بررسی و مطالعه قرار داد .آنگاه ،بخشی از این حقوق که ناظر به ضمانت قدرت اجرایی
آن است ،زیر عنوان قوانین ،مقررات و ضوابط شهري 0قرار می گیرد که باز قسمتی از آن نیز در حوزه حقوق شهرداري 7می باشد.
پس حقوق شهري از آنجا که شاخه تنومندي از حقوق عمومی است ،با حقوق به معناي عام آن سر و کار دارد و حقوق به مثابه
قوانین ومقررات را تنها براي ضمانت اجرایی به خدمت می گیرد (لطفی وهمکاران)1033 ،

1- Rights
2-Urban Rights or Right to the City
3- Urban Law
4- Municipal Law
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ریشه هاي فکري و جامعه شناختی نظارت همگانی به نظریه نظارت اجتماعی و ضرورت همبستگی در اجتماع انسانی برمی
گردد که تداوم حیات اجتماعی درگرو وجود و بقاي آن است .نظارت همگانی می تواند کنشی ارتباطی باشد که در چارچوب آن طرح
انتقاد و شکایت همچون گفتگو در اولویت قرار دارد و مطابق با نظر ریترز از طریق سالمت اداري ،نهادینه شدن پاسخگویی و
تحقق مشارکت معنادار مردمی را نتیجه نهادینه سازي نظارت همگانی و امکان طرح نظارت در ابعاد فراتر از نهادهاي رسمی
دانست ( .وحید،حبیبی)1095،

-13-4رضایت شهروندی از عملکرد مدیریت شهری
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در میان سازمان هاي مختلف مدیریت شهري ،شهرداري یکی از دستگاه هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی باعموم مردم
دارد ،لذا توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد شهرداري رضایت داشته باشند .هر
شهرنشین از آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیر دولتی است .وظایفی نظیر :سیاست گذاري و برنامه ریزي براي
توسعه شهري ،امور فنی و اجرایی و عمران شهري ،وظایف خدماتی ،وظایف اجتماعی و فرهنگی و ،...همگی از جمله مواردي
هستند که بر عهده شهرداري ها و مدیریت شهري می باشد(.حبیبی،کساالیی و همکاران )1092،در اجراي وظایف بسیار گسترده
محوله به شهرداري ها و مدیریت روزآمد آنها نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت ،پاسخگویی ،اطالع رسانی و عدالت ،مورد تأکید بوده و
با سنجش میزان رضایتمندي شهروندان ،می توان از چالش هاي موجود و نقاط ضعف وتهدیدها و فرصت هاي احتمالی شناخت
مناسبی را حاصل کرد .با استفاده از یافته هاي سنجش رضایتمندي و پایش فعالیت هاي متناسب با آن می توان نسبت به جلب
رضایت حداکثري شهروندان اقدام کرد(.مردعلی،شهسواري وحسین پور)1097،
به نظرآدامز ،شهروند آگاهانه یا ناخود آگاهانه بهره مندي هاي خودرا با وظایف سازمان مقایسه می کند زمانی که برابري وجود
دارد ،رضایتمندي ایجاد می گردد .بنابراین علت رضایمندي شهروندان از عملکرد شهرداري در این نظریه مقایسه اي است که
شهروندان میان وضعیت ،امکانات و بهره مندي ها از شهرداري را با نیاز هاي زندگی روزمره امروزي می سنجند .باال بودن
رضایتمندي از محیط شهر را در گروي ویژگی هاي زیر عنوان کرده است .از نظر او یک شهرخوب:
 باید داراي ایمنی ،امنیت و حفاظت بوده و از نظر بصري و عملکردي محیطی سامان یافته و با نظم باشد. باید محیط اجتماعی هدایت کننده باشد و حس مکان را تقویت نماید. باید داراي یک تصویر دهنی مناسب ،.شهرت و اعتبار خوب باشد و به مردم حس اعتماد و منزلت دهد. طراحی شده و از نظر زیبایی شناسی مطبوع و از نظر کالبدي قابل تصور باشد (. .نورانی آسیابر ،شیري،علی محسنی)1096،در اجراي وظایف بسیار گسترده محوله به شهرداري ها و مدیریت روزآمد آنها نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت ،پاسخگویی،
اطالع رسانی و عدالت ،مورد تأکید بوده و با سنجش میزان رضایتمندي شهروندان ،می توان ازچالش هاي موجود و نقاط ضعف و
تهدیدها و فرصت هاي احتمالی شناخت مناسبی را حاصل کرد .با استفاده از یافته هاي سنجش رضایتمندي و پایش فعالیت هاي
متناسب با آن می توان نسبت به جلب رضایت حداکثري شهروندان اقدام کرد( (.ابراهیمی  ،جانعلیزاده  ،رازقی )1095 ،
عملکرد مدیریت شهري در ایفاي وظایف تعیین شده و محوله به نحو مطلوب و چگونگی خدمت رسانی به شهروندان در ابعاد
فرهنگی اجتماعی ،عمرانی کالبدي و ویژگی هاي درون سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان که شامل آگاهی ،اعتماد و
مشارکت میباشد ،تأثیرگذار است .بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت شهري کارآمدتر به همان میزان هم اعتماد و رضایت
شهروندان بیشتر و به تبع آن نیزسرمایه اجتماعی شهروندان تقویت می گردد.به عبارتی فقدان سرمایه اجتماعی ،فقدان سایر سرمایه
ها ،فقدان اعتماد و در نهایت نارضایتی از سیستم و در واقع تقویت گزاره هاي تخریب کننده و تنش آفرین را به همراه خواهد
داشت و اثري منفی برقدرت یک کشورخواهدگذاشت .که حاصل آن کاهش قدرت و ثبات سیاسی حکوت و دولت ها خواهدبود.در
اجراي وظایف بسیار گسترده محوله به شهرداري ها و مدیریت روزآمد آنها نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت ،پاسخگویی،اطالع رسانی
و عدالت ،مورد تأکید بوده و با سنجش میزان رضایتمندي شهروندان ،می توان از چالش هاي موجود و نقاط ضعف و تهدیدها و
فرصت هاي احتمالی شناخت مناسبی را حاصل کرد .با استفاده از یافته هاي سنجش رضایتمندي و پایش فعالیت هاي متناسب با
آن می توان نسبت به جلب رضایت حداکثري شهروندان اقدام کرد(.مردعلی،شهسواري وحسین پور)1097،
می توان به این نکته اشاره کرد که سنجش رضایت مردم از خدمات شهري ،یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت و
چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شهري است؛ زیرا هنگامی که مدیران شهري از ذهنیت استفاده کنندگان خدمات شهري،
به عنوان اصلی ترین مشتریان آنها اطالعی نداشته باشند ،نمی توانند ارزیابی درستی از عملکرد خود داشته و ظرفیت هاي استفاده
نشده و بالقوه خود را درك کنند ،لذا جهت اطالع از ظرفیت هاي موجود و یا استفاده نشده بایستی عملکرد خود را به صورتی جامع،
با مراجعه به نظرات شهروندان ،اندازه گیري و ارزیابی نمایند تا از طریق آن مدیران ارشد و میانی استراتژي هاي مناسب و مورد نیاز
شهرداري را در جهت رسیدن به اهداف و چشم انداز توسعه شهري تدوین عملیاتی سازند(رستمی،امان پور وهمکاران)1097،

-14-4نقش مدیریت شهری در ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی
توسعه و تغییرات شهري و شهرنشینی از مهمترین پدیده هاي دوران اخیر به شمار می آید و مدیریت شهري عالوه بر آنکه
باید حافظ منافع شهرها باشد ،باید برنامه هایی راتدارك ببیند و تحقق بخشد که نتیجه آن به ارتقاي سطح فرهنگ عمومی  ،رفاه
عمومی و اجتماعی و مشارکت در حل مشکالت و مسائل شهري و مانند آن ها منجر شود(.شیعه  )1037،درعصرحاضر با توجه به
توسعه کمی و کیفی شهرها ،یکی از نهادهاي بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدمات رسانی شهرها داشته و هر روز نقش
آنها در اداره ومدیریت شهري وتأمین نیاز هاوتوسعه شهري پر رنگ تر می شود ،شهرداري است .امروزه شهرداري ها ،بخصوص
درکالن شهر ها ،نقش تعیین کننده اي دارند زیرا عملکرد خوب یا بد آن ها تأثیري مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد
داشت.قطعاً هیچ نهادحکومتی وغیرحکومتی در کشور وجود ندارد که به اندازه شهرداري ها با لحظه لحظه زندگی شهروندان
درارتباط باشد(مجموعه اقتصاد )1036،امروزه نقش و جایگاه شهرداري ها در جهان تا بدان حد است که کارشناسان بانک جهانی و
سازمان یونسکو ،طبق نتایج مطالعات انجام شده خود اعالم نموده اند که نقش شهرداري ها در تأمین امنیت روحی ،روانی و شهري
بیشتر از پلیس و دادگستري ها می باشد و اگر شهرداري ها مورد حمایت قرار نگیرند ،مسائل اجتماعی شهر ها دو چندان خواهد شد
(محمودي خوشرو )1039،

-15-4عدالت اجتماعی و مدیریت شهری
سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 9311

مدیریت شهري یعنی برنامه ریزي کنترل شده ،براي دستیابی به کارآمدي و برابري توسعه شهري .مردم در تمام بخشهاي
مختلف فعالیتهاي اجتماعی ،باهم کار میکنند و از طریق گروههاي اجتماعی ،اهداف خود را دنبال میکنند .بنابراین مدیریت شهري
نه تنها شامل مدیریت تأسیسات و سازمانهاي شهري است ،بلکه مدیریت فرایند شهرنشینی ،توسعه شهري و اجرا امور شهري است.
به طوریکه در مدیریت شهري باید تأسیسات شهري به گونهاي هماهنگ باهم کار کنند که ،کارآمدي واحدهاي فضایی شهري)
پویایی شهر( در سطوح مختلف سیستم و بخشهاي شهري حفظ شود.پس مفهوم عدالت اجتماعی در شهر ،در حفظ منافع گروههاي
مختلف اجتماعی بهطور عام و گروههاي هدف بهطور خاص،از طریق توزیع بهینه منابع شهري ،درآمدها و هزینهها میباشد.
همانطور که گفته شد ،اکنون بحثهاي عدالت محیطی تأکیدبر مترادف بودن مفهوم عدالت محیطی با عدالت اجتماعی دارند و لزوم
حسابرسی اجتماعی) از نهادها و سازمانهاي دولتی و (....را به عنوان پایه و اساس حسابرسی محیطی ،حیاتی می شمارند) براي
رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه( با این استدالل که ،اجتماع خود بخشی از محیط زیست محسوب میشود(یغفوري و
همکاران)1096،

-16-4اهداف پاسخگویی
چگونگی و چرایی هدف پاسخگویی به معناي عام آن همان اطالع شهروندان ازتصمیمات و اقدامات مجریان و کارگزاران می
باشد .طبق نظر آکویین پاسخگویی سه هدف عمده دارد (فقیهی )1032،پاسخگویی به عنوان ابزار کنترل دولت :اکثر دولت ها در
شرایطی به سر می برند وحکومت می کنند که باید به تقاضاهاي روزافزون شهروندان آگاه ،تشکل ها ،گروه هاي ذینفع ،نهضت
هاي اجتماعی ،مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی پاسخگو باشند .پاسخگویی به عنوان تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی :مهم
ترین جنبه پاسخگویی این است که مردم مطمئن شوند که کارگزاران در به کارگیري و استفاده بهینه منابع ،از حدود قوانین
موضوعه و ارزش هاي خدمات عمومی عدول نکرده اند .ازاین رو نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاري بر نحوه کابرد
منابع ملی نظارت می کنند .پاسخگویی ابزاري براي بهبود خدمات دولتی :نظارت بر قدرت و تضمین کاربردصحیح منابع عمومی،
اغلب جنبه هاي منفی و تنبیهی پاسخگویی را به ذهن تداعی می کنند .پاسخگویی به عنوان ابزار پیشرفت و بهبود مستمر خدمات
به جنبه مثبت خدمات دولتی اشاره دارد .این جنبه از پاسخگویی نوعی فرایند یادگیري نیز تلقی می شود.

-17-4شهروند و حقوق شهروندی
"شهروند" ،کسی است که در برابر حکمروایان شهري ،هم "حق" دارد و هم "تکلیف"؛ یعنی هم باید "وظایفی" را در مقابل
آنها انجام دهد و هم باید از آنها "انتظاراتی" داشته باشد .مدیران شهري میتوانند با جلب مشارکت مردم بر توانایی هاي مدیریت
شهري بیفزایند .بنابراین در بحث مدیریت شهري میتوان به نقش مسئولین شهري ،در کشاندن شهروندان به سوي کنشهاي
مشارکتی اشاره نمود .حقوق شهروندي مجموعه اي از وظایف و حقوقی است که در یک ارتباط متقابل شکل می

53

گیرد(.جعفري )1095،تی اچ مارشال :درخصوص حوزه شهروندي اشاره به سه نوع حقوق شهروندي کرده ،که در طی سه قرن این
حقوق شکل گرفته است.
 -1حقوق مدنی :نخستین حقی است که درجامعه بوجود آمده است،حقوق مدنی عبارت ازحقی است که امکان تملک دارایی
ها،التزام به قراردادها ،آزادیهاي حزبی و آزادي فکر و اندیشه را فراهم میکند.
 -7حقوق سیاسی :عبارت است از حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی
 -0حقوق اجتماعی :عبارت ازحقوقی است که امکانات رفاهی حمایتی به منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنها فراهم می
آورد .حقوق اجتماعی همچنین شامل فراهم آوردن شرایط مساوي بهره مندي امکانات آموزشی ،مسکن و سالمتی براي همه
اعضاي جامعه می باشد(جعفري)1095،

-18-4مسئولیت های متقابل مدیریت شهری و شهروندان

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)33 :تیر 9311

 -1مسئولیت قانونی شهروندان :وجود وظیفه در انجام یا خودداري ازعملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات
قانونی و  ...و روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.
 -7مدیریت شهري وحقوق شهروندي :ازموضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهري،برنامه ریزي و مدیریت شهري در
سطح جهانی مطرح شده است ،بحث رابطه حقوق شهري ،زندگی شهري و مدیریت شهري است.چنانچه نظام مدیریت شهري را
شامل فرایندهاي سیاست گذاري ،برنامه ریزي،هماهنگی،سازماندهی ونظارت بر اداره امور شهر و شهرداري بدانیم و نظام حقوق
شهري را به مثابه روند قانونمندکردن فرآیندهاي چندگانه نظام مدیریت شهري و نیز قانون مدار نمودن وظایف وتکالیف متقابل و
دوسویه شهرداري به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهري و فعالیتهاي شهرداري و شهروندان است،
به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهري در مدیریت شهري و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهري و حقوق مشخص
میشود .در این میان سهم و نقش شهرداري که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهري و نظام حقوق شهري است ،اهمیت
خاصی دارد .اهمیت حقوق شهري را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزي شهري و مدیریت شهري و تأثیرات مثبت
ناشی از قانونمند کردن زندگی شهري و سایر پیامدهاي دگرگون کننده در برنامه ریزي و مدیریت شهري جستجوکرد .معموالً
مقامات و مسئوالن شهري ،با مسائل و مشکالتی مواجه اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکالت محلی و شهري
منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزي شده است .مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از :قانون برنامه ریزي
شهري ،قانون شهرداري ،قانون توسعه شهري ،قانون بهسازي شهري ،قانون پاکسازي مناطق حاشیه نشین شهري ،قانون دستیابی
به زمین و قانون مربوط به آلودگیهاي زیست محیطی.بدیهی است فرآیند تصمیم گیري شهري زمانی موجب جلب منافع همگانی
ومدیریت شهري خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیریها از خود نشان دهند .از این رو قانونمندکردن این
روند کمک شایانی را به مدیریت شهري وشهروندان ومشارکت در تصمیم گیري ها مینماید (.جعفري)1095،

-19-4نظارت همگانی حق قانونی شهروندان
در حکومت اسالمی  ،یک شهروند وظایف متعددي بر عهده دارد و تکالیف متعددي نیز در این راستا متوجه اوست  .ازجمله
تکالیف مهم شهروندان و مردم  ،اعمال نظارت و امر و نهی دولت و کارگزاران وابسته به اوست ،در مقابل حق عظیم و مهم امر و
نهی دولت بر ملت ،حق دیگري هم با عنوان حق ملت در هدایت  ،نصیحت،انتقاد و امر و نهی است .برابر اصل هشتم قانون
اساسی« :در جمهوري اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفهاي است همگانی و متقابل بر عهده مردم
نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند( ».پژوهشکده
شوراي نگهبان)1093،
«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» .امر و نهی نظارت ملت بر افعال دولت ،
از حقوق بنیادین ملت و واز مهمترین شیوه هاي مهار کردن قدرت هاي سیاسی و تضمین سالمت آن است .نظریه رایج مردم
ساالري مدعی آن است که با رسمیت دادن به این حق به شهروندان اجازه دهند که بتوانند از راه هاي قانونی نظیر انتخابات و همه
پرسی از این حق استفاده و در دوره هاي زمانی مشخصی در مورد حاکمان خویش داوري کنند (.زارع،اکبر ،1095،تحلیل حقوقی
اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در راستاي تحقق منشور حقوق شهروندي ،ارومیه،همایش ملی تبیین حقوق
شهروندي،دوره دوم ،جهاددانشگاهی آذربایجان غربی)
یکی از مهمترین و بنیادي ترین اصول و موازین حاکم بر حقوق عمومی ،که در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تایید و
تاکید واقع شده است ،حق مشارکت و نظارت مردم بر اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور و مدیریت نظام سیاسی خویش است که
ملت و دولت را ملزم به اعمال نظارت در اجراي حاکمیت می نماید .از جمله بارزترین و اساسی ترین راهکارهاي نظارت عمومی در
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-21-4نظارت همگانی درجهت اعاده حقوق شهروندی
دولت نیز میتواند قانون گریز باشد .این قانون گریزي داراي اشکال متفاوت است.در حالی که محتواي مقررات باید عادالنه،
بدون تبعیض و رافع نیازهاي جامعه باشد ،گاه مقرراتی به تصویب می رسد که غیر عادالنه و تبعیض آمیز است و این خود مشوق
قانون گریزي شهروندان نیز هست .به عنوان مثال در ماده 11قانون مسؤولیت مدنی  1009ذکر شده است که:
"کارمندان دولت و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی
به اشخاص وارد نمایند ،شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده می باشند .ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و
مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد ،در این صورت جبران خسارت به عهده ي اداره یا مؤسسه ي مربوط است.
ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت ،هر گاه اقداماتی که به حسب ضرورت براي تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و
موجب ضرر دیگري شود ،دولت مجبور به جبران خسارت نخواهد بود(".پروین)1097،
همانطور که مالحظه می گردد .جهت برقراري واحقاق حقوق شهروندي نظارت همگانی و در مقام پاسخگو قرار دادن دستگاه
هاي اجرایی می تواند موثر واقع شود وهمه اقسام حقوق شهروندي ،تا حد زیادي وابسته به مراعات و اجراي ضمانت هاي حکومتی
است .در نتیجه وجود سازکاري که به وسیله آن زمینه هاي فعال سازي این ضمانت ها فراهم گردد ضروري به نظر می رسد.
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قالب حق و تکلیف ،نظارتی است که در نصوص اسالمی از آن به «امر به معروف» و «نهی از منکر» تعبیر شده و از اهم فرایض
الهی بر شمرده شده است .در همین راستا منشور حقوق شهروندي جمهوري اسالمی ایران نیز با شناسایی این وضع حقوقی و تاکید
بر این امر مهم ،در بند  0-71مقرر نموده است :شهروندان حق نقد ،نظارت ،و اطالع از عملکرد دستگاه هاي اجرایی را در چارچوب
قوانین دارند .دولت مکلف است نقدپذیري را در دستگاههاي اجرایی نهادینه کرده و راهکارهاي اطالع رسانی و شفاف سازي
عملکرد خود را در مقررات و رویه ها پیش بینی کند(.زارع)1095،
مشارکت یکی از ارکان یک نظام مردم ساالرانه و دموکراتیک محسوب می شود .مشارکت و نظارت شهروندي ،به طور معمول
به اثربخشی سیاست ها و برنامه هاي بخش عمومی منجر می شود .مشارکت شهروندان در نظارت عمومی می تواند در تأمین منابع
اقتصادي ،کاهش هزینه خدمات ،افزایش انسجام اجتماعی ،کاهش آسیب ها وتنش هاي ناشی از زندگی و رضایت شهروندان مؤثر
باشد .به طور کلی اهمیت مشارکت مردمی تا حدي است که قانون گذار قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در بند  3اصل سوم
قانون اساسی ،تصریح به مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی خویش کرده است و نیز در
اصل شش قانون مذکور تصریح به اداره امور کشور با اتکاي به آراي عمومی کرده و یکی از راه هاي مشارکت مردم در حکومت را
برگزاري انتخابات یا همه پرسی اعالم کرده است(.دانش فرد،رجبی فرجاد)1090،
از سوي دیگر اهمیت نظارت در نظام جمهوري اسالمی ایران به اندازه اي است که درقانون اساسی توجه بسیار باال و ویژه اي
به به موضوع نظارت،ازجمله نظارت عمومی شده است(.سازمان بازرسی کل کشور )1030،به طوري که از مجموع  125اصل قانون
اساسی در  71اصل به صورت مستقیم و غیر مستقیم به انواع نظارت ها اشاره شده است(.علی اکبري و همکاران )1039،ازجمله این
اصول در خصوص نظارت عمومی  ،اصل هاي ...،55،26،120،127است .عالوه بر این  ،درسیاست هاي کلی نظام اداري ((ابالغی
مقام معظم رهبر ي)) نیز براي ارتقاي نظام اداري و کارآمد سازي شیوه هاي نظارتی و کنترلی در نظام اداري و اجرایی کشور تاکید
گردیده است(.بند هاي 77و()75نیک پور )1095،مشارکت داراي دوبعد فعال()Activeوغیرفعال()Passiveاست؛مشارکت فعال حق
شهروندان ومشارکت غیرفعال وظیفه ایشان تلقی میشود .روند بلوغ فرهنگ شهرنشینی در این پیوستار شکل می گیرد .درجامعه نیز
هنگامی که مردم مشارکت جو و دولت مشارکت پذیر باشند شرایط انفعالی به وجود می آید .مشارکت جویی و وارد کردن مردم به
عرصه ،نقش فعال دولت و مشارکت پذیري ،نقش انفعالی دولت و حاکمیت است .منظور از شهروند فعال کسی است که مشارکت را
حق خود و خویش را داراي اختیار می داند و در مقابل شهروند منفعل باید ملزم به انجام تکالیف و وظایف خویش شود .در بحث از
مشارکت غیرفعال ،هنجارسازي براي رعایت قانون کارگشاست(.جعفري)1095،

نتیجه گیری
دولت در انجام تکالیف مختلف اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی خود نیازمند و متکی به رعایت حقوق شهروندي توسط مردم
است.گریز از اجراي مقررات و نادیده انگاشتن آن توسط برخی ،باعث عدم تحقق برنامه ها و اهداف دولت ها می شود .قوانین و
مقررات تبعیض آمیز دولتی و یا اجراي تبعیض آمیز آن از جانب متصدیان امر ،مشوق و بستر ساز قانون گریزي هاي جدید است .از
این رو نیاز به نظارتی مستمر و فراگیر بر نحوه اجراي قوانین و ضوابط توسط این متولیان احساس می گردد .از طرفی هر سیستم
مدیریتی جهت بقاء و پیش برد اهداف خود نیازمند کسب رضایت و اعتماد عمومی طبقات مختلف جامعه هدف خود می باشد .تا در
پرتو وجود این اعتماد و رضایت و یا عبارت کلی تر سرمایه اجتماعی قادر به ارتقاء سازمانی خود به لحاظ اهداف و خدمات باشد.
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مدیریت شهري نیز بعنوان یکی از سازمان هاي مرتبط با اقشار مختلف جامعه نیازمند کسب و ارتقاء سرمایه اجتماعی خود می
باشد تا عالوه بر سهولت و بازدهی بیشتر در ارائه خدمات به شهروندان بتواند رضایت و اعتماد آنان را با صرف کمترین هزینه کسب
نماید .عالوه بر این با توجه به استمرار خدمات و پیوسته بودن وظایف مدیریت شهري در ارائه خدمات شهروندي به شهر و
شهروندان در صورت مشارکت جامعه در برعهده گرفتن مسئولیت و همچنین یاري نمودن سیستم مدیریت میتواند عالوه بر کاهش
هزینه هاي مالی و انسانی مسئولیت و احساس تعلق شهروندان را نیز به شهر و خدمات دریافت شده افزایش دهد .شهروند بعنوان
مشتري دریافت خدمات از مدیریت شهري می تواند.اولین ناظر و بهره برداري از این خدمات نحوه خدمت دریافت شده را به لحاظ
کیفیت و چگونگی دریافت آن آنالیز کرده و دراختیار خدمت دهنده قرار دهد تا نسبت به ارائه خدمات مطلوب تر و با کیفیت تر
منجر گردد .در چارچوب نظارت همگانی ،شرایط به گونه اي فراهم می شود که مردم هم استعداد قانونی و هم رغبت نظارت بر
عملکرد دستگاه هاي خدمت سان و برخورد با فساد را داشته باشند .به واسطه نظارت همگانی و در قالب یک شبکه اجتماعی
گسترده از ناظرین غیررسمی ضمن اینکه بستر مقتدرسازي شهروندان ،انگیزه بخشی به آن ها براي مشارکت معنادار و فعاالنه
فراهم می شود ،سرمایه اجتماعی واعتماد متقابل بین همه ذینفعان و مدیران شهري افزایش می یابد و به تبع آن«مشارکت
فعاالنه» نیز محقق می گردد.
با نظارت همگانی با رویکرد نهادي به عنوان یک «کنش ارتباطی» و عرف اجتماعی هم سو با فریضه امربه معروف و نهی از
منکر از ظرفیتی برخوردار است تا ارتباطات مدنی را درراستاي نظارت اثربخش سامان دهد و عامل توانمندسازي شهروندان،
مشارکت معنادار همگان درامور ،افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل بین حاکمان و مردم باشد .نظارت همگانی مسئولیت
پذیري و پاسخگویی را تقویت و نهادینه می سازد و خودتنظیمی اجتماعی را جایگزین کنترل ،نظارت هاي رسمی ،سلسله مراتبی و
کمتر مفید مینماید(.وحید،حبیبی )1095،لذا؛ با توجه به بستر هاي اخالقی ،حرفه اي و قانونی نظارت همگانی و توجه شهروندي به
چگونگی ارائه خدمات از سوي دستگاه هاي خدمات رسان و مدیریت شهري می توان عالوه برایجاد انگیزه مشارکت در شهروند در
مدیریت امور شهر خود .میزان رضایت از عملکرد این دستگاهها و اعتمادبه کارکرد آنها در پرتو نظارت همگانی باالتر برد.
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تهران  :فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ،سال بیست و دوم  ،شماره  ، 63ص65-00 :
محمودي،سمیرا،غفاري ،غالمرضا( ، )1097تبیین اثرات انواع سرمایه هاي توسعه اي برسرمایة اجتماعی (مورد :روستاهاي
استان خراسان رضوي) تهران :فصلنامة اقتصاد فضا وتوسعةروستایی،سال ،7شمارة  ،7ص 23 :
بدیعیان ،راضیه  ،نجفی ،محمد  ،عاشوري رودپشتی ،رخسار ( ، )1091توسعة سرمایة اجتماعی براساس آموزه هاي قرآنی.
تهران :فصلنامه بصیرت و تربیت اسالمی ،سال ، 9شمارة  ،70ص125 :
م،.عبداللهی( ،) 1031آسیبهاي اجتماعی و روند تحول آن در ایران .مقاالت اولین همایش ملی آسیبهاي اجتماعی در ایـران،
تهران :انتشارات انجمن جامعه شناسی ایران،جلدیکم ،ص51-15
کماسی،حسین ،حسینی،سیدعلی ،)1090(،تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهري و سرمایه اجتماعی شهروندان(مطالعه
موردي :محله ولیعصر شمالی) ،مجله علمی -پژوهشی برنامه ریزي فضایی ،سال چهارم ،شماره سوم،ص12:
نورانی آسیابر ،زهرا  ،شیري طهمورث ،علی محسنی رضا ( ،)1096بررسی آثار شبکه هاي اجتماعی بر مشارکت شهروندان
تهرانی با مداخله سرمایه فرهنگی و اعتماد اجتماعی ،تهران :فصلنامه مطالعات میان فرهنگی ،سال دوازدهم  ،شماره 07
توکلی،عبداهلل پور،به روزان،محمدیانی،)1095(،اعتماد رکن اصلی سرمایة اجتماعی :طراحی الگویی مبتنی برتعالیم
اسالمی(مورد مطالعه  :کتاب شریف میزان الحکمه ) ،تهران  :مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة،0شمارة7
قاسمی خوزانی،محمد،عطا،بهنام،دهقانی،حسین ،موسی زاده،حسین ،)1097(،بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهربیرجندبا
تأکیدبربعد مشارکت از دیدگاه شهروندان و مدیران شهري ،هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیاي سیاسی شهر)
گنج خانلو ،جواد ،)1093(،ثبات حاکمیت سیاسی با تقویت حکمرانی شهري از طریق ارتقاء کیفیت مدیریت شهري و سرمایه
هاي اجتماعی،دو ماهنامه پژوهش در هنر و علو انسانی ،شماره  ، 6صص72-00
پوراحمد،احمد ،بابایی،حمیدرضا  ،رفیع  ،ابوالفضل(،)1092تبیین نقش مدیریت محله اي بر پایداري اجتماعی شهر تهران
ازطریق سرمایه هاي اجتماعی ارتباط دهنده شهري ،تهران :فصلنامه مطالعات شهرایرانی اسالمی  ،سال هشتم  ،شماره سی
و یکم
مرادي،علی،)1096(،مطالعه بررسی نقش مشارکت شهروندان درتأمین احساس امنیت اجتماعی،فصلناهة انتظام اجتماعی،سال
نهم،شماره چهارم 166-109،
شیبانی،ملیحه،)1037(،مباحث نظري مشارکت اجتماعی کودکان،مجله رفاه،اجتماعی،شماره ،2صص02-10
توکلی،مرتضی،دهقانی،کیومرث وزارعی،رضا ،)1092(،تحلیلی برمیزان سرمایه اجتماعی درمناطق روستایی شهرستان ممسنی
مطالعه موردي  :بخش دشمن زیاري،برنامه ریزي منطقه اي ،شماره 75 ،7
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مهدیزاده،جواد ودیگران( ،)1035برنامه ریزي راهبردي توسعه شهري( تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) ،چاپ
دوم ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران ،تهران.
تبریزي ،محسن و آقا محسنی ،مریم( ،)1039بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهري( مورد پژوهی :شهر محالت)،
فصلنامه مدیریت شهري،شماره 76
باغستانی برزکی،حوریه،)1032(،بررسی آگاهی شهروندان ازحقوق شهروندي برتوسعه شهروندي فعال وپاسخگویی وشفافیت
شهرداري تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت امور شهري ،دانشگاه تهران
ترك زاده،جعفر،)1039(،سازوکارهاي نظارت همگانی براي مدیریت تغییر و توسعه درو ن زا در سازمان ،در مجموعه مقاالت
نظارت همگانی شهروندي و توسعه سازمانی ،تهران :نشرصبا
ترحمی،مهدي،)1039(،بررسی تطبیقی نظارت همگانی درایران وجهان،مجموعه مقاالت همایش علمی  -تخصصی نظارت
همگانی ،تهران :نشر فرهنگ صبا
حبیبی،داود،کساالیی،افسانه،افتخاري یوسف آباد،سیدجمشید،محمدي،سیدهدایت،)1092(،بازخوانی شاخص هاي اثرگذار در
رضایت مندي شهروندان ازعملکردشهرداري ومدیریت شهري
رستمی،محمدحسین،امان پور،سعید،کرمی،مهران،مراد،رام نژاد،سیداهلل ، )1097(،سنجش رضایتمندي شهروندان از ،عملکرد
شهرداري در حوزه خدمات شهري مطالعه موردي :شهر درود ،مجله پژوهش ها و برنامه ریزي شهري ،شماره  ،71ص-02:
)52
شیعه،اسماعیل ،)1037(،لزوم تحول مدیریت شهري در ایران  ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره67-02 ،1
مجموعه اقتصاد،)1036(،شورایی در اندیشه تهران؛شهرداري درخدمت تهران،فصلنامه رونداقتصادي،شماره 73-01،76
محمودي خوشرو،امید،)1039(،بررسی کارایی شهرداري هاي استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ،
فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سال پنجم ،شماره 172-120 ، 10
یغفوري،حسین،قاسمی،سجاد،قاسمی،نرگس)1096(،بررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات ،با تأکید بر مدیریت شهري
مطالعه موردي :محالت منطقه19تهران،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال سی و دوم ،شماره سوم ،پاییز ،شماره
پیاپی،:ص173-117:
فقیهی،ابوالحسنی،)1032(،نظام هاي پاسخگویی در بخش دولتی  -دیدگاه تطبیقی،فصلنامه مطالعات مدیریت شماره 77
پروین،فرهاد ،)1097(،قانون گریزي،نقض متقابل حقوق شهروندي،پژوهش هاي اجتماعی اسالمی،سال نوزدهم،شماره دوم،
پیاپی، 92 ،ص136-125:
زارع،اکبر،)1095(،تحلیل حقوقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در راستاي تحقق منشورحقوق
شهروندي ،ارومیه،همایش ملی تبیین حقوق شهروندي،دوره دوم ،جهاددانشگاهی آذربایجان غربی
دانش فرد،کرم اله،رجبی،فرجاد،حاجیه ،)1090(،طراحی مدل مشارکت شهروندان در نظارت عمومی (با تأکید بر نقش
مشارکت شهروندان در کاهش جرایم) ،پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی ،سال هفتم ،شماره سوم (پیاپی بیست و
هفتم)،ص73-1:
علی اکبري،حسین،بازرگانی،محمد،اسکندري،مجتبی،سبحانی،محمدقاسم،)1039(،طراحی وتبیین الگوي نظارت وکنترل
سازمانی ،دوماهنامه علوم انسانی ،سال هفدهم،شماره29
سازمان بازرسی کل کشور((،)1030(،سخنرانی رئیس قوه قضاییه در اولین همایش نظارت کارآمد)) ،مجموعه مقاالت سومین
همایش نظارت کارآمد،تهران،مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور)
نیک پور،امین،)1095(،ارائه الگوي نظارت عمومی به منظورپیشگیري از بروز فساد اداري در سازمان هاي دولتی
ایران،فصلنامه مجلس و راهبرد ،سال بیست و سوم ،شماره هشتاد و هفت ،ص702-721:
52. http://www.shora-rc.ir/portal
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