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چکـیده
این پژوهش باهدف بررسی رفتار پس از خرید مصرفکنندگان بر اساس دلبستگی به محصول و رضایت از آن صورت
گرفته است .این پژوهش ،یک پژوهش توصیفی میدانی است .جامعه آماری آن را دانشجویان کارشناسی ارشد رشته
مدیریت بازرگانی دانشگاههای آزاد زنجان ،قزوین و علوم و تحقیقات تهران تشکیل دادند که برای تعیین نمونه از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده استفاده شد و با کمک جدول کرجسی مورگان حجم نمونه  097تخمین زده شد .در
این پژوهش جهت گردآوری دادهها از سناریو به همراه پرسشنامه استفاده شد .تجزیهوتحلیلهای آماری با کمک نرمافزار
 SPSSو روش تحلیل واریانس انجام شد و فرضیات آزمون شدند .نتایج نشان داد که از بین رفتارهای پس از خرید
مصرفکنندگان ،ابتدا مصرفکنندگان دلبستگی به خرید ،سپس خشنودی و درنهایت رضایت پس از خرید را تجربه
میکنند و دیگر اینکه مصرفکنندگان محصوالتی با میزان مفید بودن و مطلوبیت باال را به محصوالتی با ظاهری زیبا
ترجیح میدهند .از  2فرضیه ارائهشده در این پژوهش  7فرضیه به تائید رسید .در انتها با توجه به نتایج بهدستآمده
پیشنهادها کاربردی برای بازاریابان و مدیران اراده شده است.

واژگـان کلـیدی :مفید بودن ،ظاهر محصول ،رفتار پس از خرید و مصرفکنندگان
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تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص رفتار خرید مصرفکنندگان و عوامل تأثیرگذار بر آن انجامگرفته است ،این مهم بدین
دلیل است که آگاهی از کل فرآیند خرید یعنی چگونگی مرحله جمعآوری اطالعات ،تصمیمگیری ،خرید ،مصرف ،کنار گذاری کاال
و احساسات مصرفکنندگان در طول زمان مالکیت محصول ،میتواند در شناخت فرآیند خرید و مصرف نقش بسزایی ایفا کرده و
بسیاری از ناشناختهها را از پیش روی پژوهشگران بردارد .از طرفی چنانچه از دید تولیدکنندگان به موضوع نگاه کنیم ،سودآوری
ضامن بقای کسبوکارهاست که خود ناشی از حفظ ارتباط بلندمدت با مشتریان است .مشتریان زمانی برای مدتی طوالنی با بنگاه
رابطه برقرار میکنند که از خریدشان راضی باشند و تمایل به خرید مجدد داشته باشند .به همین دلیل در این تحقیق متغیرهای
ظاهر و مفید بودن محصول موردبررسی قرار میگیرند تا بتواند درزمینه تولید محصوالتی که موردپسند بازار قرار بگیرد و همچنین
بر وابستگی مصرفکننده به محصول ،رضایت از خرید و مصرف آن و خشنودی از خرید و مالکیت آن ،برای تولیدکنندگان و
بازاریابان راهنمای کاربردی فراهم نماید .زمانی که در مبحث رفتار مصرفکننده به بررسی و تعمق می پردازیم درمی یابیم که
فرآیند رفتار پس از خرید از اهمیت بسیار زیادی برای بازاریابان برخوردار است زیرا این بخش رفتار ،تاثیر مهمی در خریدهای
جایگزین و آتی افراد دارد .به این دلیل که تمایل مصرفکنندگان به جایگزینی محصول فعلی شان با محصولی جدید ،به احساساتی
وابسته است که در طول زمان مالکیت و مصرف محصوالت نسبت به محصول فعلی کسب می نمایند ،از اینرو پژوهش درخصوص
احساسات مصرفکنندگان در طول مالکیت محصول ضروری به نظر می رسد .چنانچه مشتری از خرید و مصرف خود راضی باشد،
تمایل به خرید مجدد در او باال می رود .البته این موضوع ممکن است تنها به دلیل رضایت از خرید نباشد و عواملی نظیر ریسکهای
مالی و اجتماعی خرید برند یا محصول جدید ،درگیری ذهنی باالی خرید و تمایل مصرفکننده به حفظ وجهه اجتماعی نیز در این
امر دخیل باشند ،اما به طور کلی شرکتها دوست دارند که با مشتریان راضی و وفادار روبرو باشند زیرا این دسته مشتریان می توانند
سود و بقای شرکت را در بلندمدت تضمین نمایند .بعبارت دیگر مشتریان وفادار میتوانند ضامن تداوم فعالیت شرکت باشند به همین
شناسایی رفتار پس از خرید مشتریان و انگیزه های آنها از مهمترین دغدغه های شرکتها به شمار می رود .یکی از دالیل وفاداری
مشتریان و خرید های مجدد آنها ،دلبستگی به محصول است که میتواند ناشی از داشتن خاطرات خوب با محصول باشد .زمانی که
مشتری با محصولی خاص خاطرات خوبی را تجربه کرده باشد میزان دلبستگی و عالقه به محصول باال می رود و به سختی حاضر
می شود که محصول یا برند خود را تعویض نماید .ممکن است در درجات باالتر عالقه و دلبستگی به محصول منجر به وفاداری به
برند شده و مشتری تنها زمانی حاضر به تعویض محصول خود شود که همان برند ،جایگزین دیگری را ارائه کرده باشد .اینگونه
مشتریان برای شرکتها بسیار با ارزش و مهم به شمار می روند .همچنین خشنودی از خرید ،ناشی از تجربه حس خریدی خوب و
موفق است که ممکن است این تجربه احساسی به عنوان یک رفتار پس از خرید منجر باعث شود تمایل مشتری برای تجربه مجدد
آن و در نتیجه خرید مجدد افزایش یابد .خرید مجدد و بازگشت مشتری نشانه ای از موفقیت شرکتها در تولید محصوالتی مناسب
است .تولید کاالهایی که مصرفکنندگان حتی در صورت خراب شدن حاضر به تعویض آن نیستند و یا کاالهایی که در صورت
خرابی ،مجدداً مشابه همان کاال را می خرند میتواند منجر به وفاداری مشتری و سود تولیدکننده گردد .با استناد به این مطالب
هدف پژوهشگر در این پژوهش تبیین رابطه مصرفکننده – محصول در طول زمان مالکیت و مصرف کاال است .از طرف دیگر با
توجه به شرایط اقتصادی کشور و تالش همه جانبه دولت و سازمانهای دولتی جهت اشتغال زایی و صادرات در بخش خصوصی،
نیاز به سازمان ها و بنگاه هایی که بتوانند با طراحی و تولید محصول مناسب ،رابطه ای بلندمدت با مشتری برقرار کرده و آنرا حفظ
نمایند ،به شدت احساس می شود .لذا شناخت رفتار مصرفکنندگان ،احساسات ،تمایالت و عادتهای مصرفی آنها جهت سودآوری
این بنگاه ها ضرورت دارد .انجام اینگونه تحقیقات بدین دلیل حائز اهمیت است که تمرکز اکثر استراتژی های تولیدی و بازرگانی
کشورمان تالش برای حرکتی درست در مسیر اقتصاد مقاومتی است .از طرفی جامعه ایران در حال حاضر دارای جمعیت جوان
زیادی است و باالترین میزان خرید کاالهای مصرفی توسط این گروه مصرفکننده انجام می شود لذا در این پژوهش جوانان
موردبررسی قرار میگیرند تا انجام آن نتایج مفیدتری برای بازاریابان ،رفتار شناسان و همچنین تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
بنابراین در این پژوهش متغیرهای ظاهر محصول و مفید بودن محصول موردبررسی قرار میگیرند که میتواند درزمینهٔ طراحی
محصوالت و تشخیص میزان تاثیر این متغیر بر میزان وفاداری مصرفکنندگان نتایج مفیدی را برای تولیدکنندگان (خصوصا
طراحان محصول) و رفتار شناسان به همراه داشته باشد .از طرفی مفید بودن محصول و میزان تمرکز مصرفکننده بر آن و
شناسایی میزان تاثیر این متغیر بر رضایت و وابستگی مصرفکننده به محصول نیز بررسی خواهد شد که نتایج آن میتواند برای
تولیدکنندگان درخصوص شناسایی کارا و مفید بودن یک محصول مثمر ثمر باشد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2مبانی نظری
-1-1-2دلبستگی به محصول
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در کتب مربوط به ارتباط و وابستگی شخص با شخص بیان شده که این ارتباط پیوندی توام با هدفی خاص و با احساس
فراوان بین دو شخص است .این ارتباط ممکن است نسبتاً قوی و یا ضعیف باشد .ارتباطات قوی با احساس قویتر در رابطه همراه
هستند از جمله با محبت ،عشق و عالقه .بر همین اساس شیفرستین  1و زارتکوویس )6339( 2ارتباط بین مصرفکننده و کاال را به
صورت پیوند احساسی قوی یک مصرفکننده با یک کاال تعریف میکنند که مصرفکننده آن را تجربه میکند .این تعریف نشان
میدهد که ارتباطی احساسی عاطفی بین مالک و شیء تحت تصرف و مالکیت وجود دارد (موگ 9و همکاران.)6323 ،
مصرفکنندگان کاالهایی را دوست خواهند داشت که برای آنها مفهوم خاصی داشته باشد .زمانی که مصرفکنندگان سعی میکنند
ارتباطی قوی با یک محصول را در ذهن خود حفظ و تقویت کنند ،نتیجه این ارتباط احساسی در افکار ،احساسات و رفتارهای آنها
در برابر آن محصول نمایانگر می شود .وقتی شخص یک محصول را به دست آورده و به آن احساس وابستگی پیدا میکند ،احتماالً
با دقت از آن نگهداری کرده و زمانی که به تعمیر نیاز داشته باشد ،آنرا تعمیر میکند و جایگزینی آن با محصولی دیگر را به تعویق
می اندازد (همان منبع) .به عبارت دیگر دلبستگی را می توان رابطه احساسی که یک مصرفکننده به هنگام استفاده از محصول
تجربه می کند تعریف نمود (شیفرستین 4و زوارکوریس .)6339 ،5موگ نیز به چگونگی ارتباط دلبستگی با گره احساسی که بین
مصرفکننده و مالکیت محصولی خاص ایجاد می شود پرداخته است .در واقع دلبستگی محصول با سایر متغیرهای رفتاری
مصرفکننده تفاوت دارد و به طور مستقیم بر رابطه بین مصرفکننده و محصول تاثیر میگذارد .نورمان 6در سال  6337برای
دلبستگی بین مصرفکننده و محصول سه سطح اصلی مطرح و بیان می کند- 2:ظاهر حسی محصول و زیبایی از دید
مصرفکننده-6 ،عملکرد مصرفی محصول یعنی کارایی و -0لذت بخش بودن محصول یعنی رضایت مصرفکننده از مصرف یک
محصول.
همچنین دلبستگی به محصول میتواند نشانگر روابطی باشد که بازتاب پیوند عاطفی بین محصول و مالک آن است .از این رو
زمانی که وا بستگی به محصول بیشتر باشد احتماالً کاالها برای مالکانشان معنا و مفهوم خاصی پیدا می کنند .یعنی انتظار می رود
که زمانی که احساس دلبستگی زیاد است مصرفکنندگان برای نگهداری محصول دقت بیشتری به عمل آورند و تا جایی که
ممکن است زمان طوالنی تری کاال را مصرف نمایند (موگ و همکاران .)6323 ،اگرچه عنصر کلیدی در بازاریابی رضایت مشتری
است ،اما در برخی موارد رضایت مشتری به تنهایی کافی نبوده و باید در ایجاد نوعی دلبستگی در مشتریان تالش کرد(حواصلی و
دیلمی .)2087 ،مفهوم دلبستگی از درک عمیق و پایدار ناشی از پیوندهای احساسی در ارتباط یک شخص با شخص دیگر در حوزه
موضوع ،زمان و مکان مشخص سرچشمه گرفته و به تدریج در گونه های دیگری از روابط وارد شده است(پدلینتو و
همکاران .)6322،به بیان ساده تر فرد دلبسته با محصول نوعی پیوند پایدار و تغییر ناپذیر برقرار می کند(پارک و همکاران)6332 ،
که این پیوند ،بر مجموعه ای از واکنش های مصرفکننده تاثیر گذار است(بلید و بهی .)6322،گرچه طول عمر و دلبستگی دارای
معانی جداگانه ای هستند اما وجوه مشترکی نیز دارند.

-2-1-2ظاهر محصول
بلوچ 7در سال  2887بر پایه تحقیقش عنوان کرد که ظاهر محصوالتی که به زیبایی طراحی شده اند بر میزان رضایت از آن
محصوالت تأثیرگذار خواهد بود .کاربرد و ظاهر نه تنها بر رضایت از محصول تاثیر دارد بلکه دلیلی است برای مصرفکنندگان تا
محصول را با ارزش ،خاص و مهم بدانند .از آنجا که مصرفکنندگان تنها به محصوالتی دلبسته میشوند که مفهومی خاص برای
آنها دارد ،لذا نظریه پردازان بر این باورند که محصوالتی با کاربرد بهتر و ظاهری زیباتر میتوانند این وابستگی و دلبستگی را بوجود
آورند .برای رسیدن به این نقطه ،محصول باید بیشتر از یک کاربرد اصلی برای صاحب خود داشته باشد .کاالیی که کاربرد بهتری
دارد مزیت های کاربردی بیشتری خواهد داشت) مثالً کیفیت باالتر ،ویژگیهای بیشتر و کاربرد بهتر (این محصول برای صاحب خود
1 Schifferstein
2 Zwartkruis
3 Mugge
4 Schifferstein
5 Zwartkruis
6. Norman
7 .Bloch
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ارزش و جایگاه خاص خواهد داشت که میتواند منجر به یک رابطه احساسی قوی شود و بالعکس یعنی محصولی با کاربرد متوسط و
ظاهر معمولی براحتی جای خود را به کاالهای دیگر خواهد داد بنابراین احتمال آن کم است که احساس وابستگی و تعلق به
محصوالتی با عملکرد و ظاهر ضعیف بوجود آید (موگ و همکاران.)6338 ،

-3-1-2مفید بودن یا قابلیت استفاده
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بخش عمده ای از قابلیت استفاده به کیفیت محصول مربوط است .طبق نتایج تحقیقات پیشین ،محصوالت با عملکرد بهتر،
ماندگاری و طول عمر بیشتری نزد صاحبان خود دارند .محصوالتی که در کل دوره مصرفشان ،نیاز کمتری به تعمیر و نگهداری
داشته باشند ،کاربردی تر به نظر می رسند .به عنوان مثال چاقوی ارتشی سوئیسی به لحاظ کیفیت استثنایی عمل کرده است و در
طول سال ها به خوبی روز اول کار می کند و تیغ آن همچون روز اول برنده باقی مانده است .چرخ خیاطی نیز یکی از موارد با
کیفیت با قابلیت استفاده باال معرفی شده است (پیج )6327 ،مسئله دوام و ماندگاری محصول از موضوعاتی است که در سال های
اخیر به شدت مورد توجه طراحان و محققان قرار گرفته است (بهاراما 1و لوفتوس 6332 ، 2؛ چیک 9و میک لنتویت.)6322،4
چوپمن 5در سال  6337ماندگاری و طول عمر محصول را اینگونه تعریف کرده است «:ماندگاری ناشی از میزان مطلوبیت ،حس
عالقه و دلبستگی ناشی از عملکرد یک محصول می باشد» .برای آنکه یک محصول نزد افراد پایدار باشد ،باید به لحاظ فیزیکی
دوام باالیی داشته باشد .بدین معنی که یک مصرفکننده بدون داشتن حس دلبستگی به محصول ،تمایل یا نیازی برای نگه داشتن
آن در خود نخواهد دید (گریساف 6و گوین . )6332 ، 7در نتیجه طراحان می بایست نرخ مصرف را در نظر داشته باشند و
محصوالتی طراحی کنند که ماندگار ترند و نیاز مصرفکننده را بهتر پاسخ می دهند (کوپر.)6333 8
شیفرستین 1و زوارکوریس ) 6339( 10می گویند که سه عامل اصلی در تعویض یک محصول دخیل است :ظاهر محصول و
کاربرد آن ،سن و سال مصرفکننده و سبک زندگی وی و تعامل محصول و مصرفکننده.
قابلیت استفاده به عنوان حصول اطمینان از سهولت یادگیری محصوالت تعاملی ،موثر و کارآمد بودن برای استفاده ،و لذت
بخش بودن آنها از دیدگاه کاربر است(راگرز و سارپ و پریس.)6322،این قابلیت شامل بهینه سازی تعامل مردم با محصوالت
تعاملی است که آنها را قادر به انجام فعالیت های خود در محل کار ،مدرسه و زندگی روزمره خود می کند.

-2-2پیشینه پژوهش
بال و تاساکی در سال 2886مطالعات گسترده ای پیرامون انواع محصوالتی که مردم به آن ها دلبستگی پیدا میکنند انجام
دادند .یافته های آنها حاکی از آن است که انواع این محصوالت به نسبت جمعیت و بسته به پیشینه و سبک زندگی آنها تغییر
میکند .بلوچ در سال  2887بر پایه تحقیقش عنوان کرد که ظاهر محصوالتی که به زیبایی طراحی شده اند بر میزان رضایت از آن
محصوالت تأثیرگذار خواهد بود .کوپر در پژوهشی در سال  6336به این نتیجه رسیده است که حتی ظاهر و شکل محصوالت هم
بر طول عمر آنها اثر میگذارد همچنین وی با رویکردی محصول محور بیان می کند که طراحان می توانند با ایجاد یک طراحی
سازگار ،بر تمایل مصرفکننده به تعویض آن تاثیر گذار باشند .نورمان در سال  6337برای دلبستگی بین مصرفکننده و محصول
سه سطح اصلی مطرح می کند و کلین و باکردر همان سال بیان کردند که زمان مالکیت اغلب بر دلبستگی اثر دارد .از دید آن ها
بیشترین میزان دلبستگی متعلق به محصوالت جدید و محصوالتی است که زمان طوالنی در اختیار مصرفکننده بوده است.
شیفرستین و زارتکوویس در سال 6339ارتباط بین مصرفکننده و کاال را به صورت پیوند احساسی قوی یک مصرفکننده با یک
کاال تعریف میکنند که مصرفکننده آن را تجربه میکند و ارتباطات قوی با احساس قویتر در رابطه همراه هستند از جمله با محبت،
عشق و عالقه .موگ و همکاران در سال  6323نیز به چگونگی ارتباط دلبستگی با گره احساسی که بین مصرفکننده و مالکیت
محصولی خاص ایجاد می شود پرداخته اند .نتایج مطالعات آنها حاکی از آن است که دلبستگی در یک دوره زمانی طوالنی شکل
می گیرد اما به محض شکل گرفتن تاثیر به سزایی بر طول عمر محصول و زمان مالکیت آن خواهد داشت .پدلنتینو و همکارا ن در
سال  6322به بررسی تاثیر دلبستگی به محصول پرداخته اند که نشان میدهد که دلبستگی بر مجموعدة گسترده ای از واکنشهای
1 Bhamra
2 Lofthouse
3 Chick
4 Micklenthwaite
5 Chopman
6 Grisaffe
7 Nguyen
8 Cooper
9 Schifferstein
10 Zwartkruis

4

مصرفکننده مانند تغییر در نگرش ،رضایت ،درگیری ذهنی و همچنین بر رفتارهای مصرفی نظیر قصد خرید ،تمایل به پرداخت،
تبلیغات شفاهی و بخشش خطا تأثیرگذار است.

-3روش شناسی پژوهش
 -1-3روش پژوهش
این پژوهش ،یک پژوهش توصیفی میدانی است که با استفاده ازسناریو به همراه پرسشنامه صورت گرفته است جامعه آماری
آنرا دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های آزاد زنجان ،قزوین و علوم و تحقیقات تهران تشکیل
دادند و برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده شد و با کمک جدول کرجسی مورگان حجم نمونه
 097تخمین زده شد .در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از سناریو به همراه پرسشنامه استفاده شد که برای جهت ارزیابی
اعتبار پرسشنامه چهار روش اعتبار صوری ،اعتبار محتوا ،اعتبار همگرا و اعتبار واگرا استفاده گردید .پایایی به روش پایایی همسانی
درونی ارزیابی شد و بدین منظور از آلفای کرونباخ و آزمون دو نیمه کردن و نرم افزار اس .پی .اس .اس 1استفاده گردید .درنهایت
تجزیه و تحلیل های آماری با کمک نرم افزار  SPSSو روش تحلیل واریانس انجام شد و فرضیات آزمون شدند.

 -2-3فرضیات پژوهش
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در این پژوهش با اتکا به مبانی نظری مطروحه و پشیشنه های پژوهشهای صورت گرفته ،جهت بررسی دو متغیر مفید بودن 2و
ظاهر محصول 9به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای دلبستگی به محصول 4و رضایت از محصول 5و خشنودی از محصول 6به
عنوان متغیرهای وابسته  2فرضیه به شرح ذیل مطرح شده است.
برای محصوالتی با میزان مفید بودن باالتر از سطح متوسط ،میزان دلبستگی به محصول بیشتر از محصوالتی با میزان مفید
بودن متوسط است.
برای محصوالتی با میزان مفید بودن باالتر از سطح متوسط میزان رضایت از محصول بیشتر از محصوالتی با مفید بودن
متوسط است.
برای محصوالتی با میزان مفید بودن باالتر از سطح متوسط میزان خشنودی از محصول بیشتر از محصوالتی با مفید بودن
متوسط است.
برای محصوالتی با ظاهری باالتر از سطح متوسط ،میزان دلبستگی به محصول بیشتر از محصوالتی با ظاهری متوسط است.
برای محصوالتی با ظاهری باالتر از سطح متوسط ،میزان رضایت از محصول بیشتر از محصوالتی با ظاهری متوسط است.
برای محصوالتی با ظاهری باالتر از سطح متوسط ،میزان خشنودی از محصول بیشتر از محصوالتی با ظاهری متوسط است.

 -3-3مدل مفهومی پژوهش

دلبستگی به محصول
مفید بودن محصول
رضایت از محصول
ظاهر محصول
خشنودی از محصول
شکل -۱مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از مدل شیفرستین و شورمان)02۱2 ،
1 .SPSS
2 . Product Utility
3 . Product Appearance
4 .Product Attachment
5 . Product Satisfaction
6 . Product Pleasure
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-4تحلیل یافته ها
 -1-4تحلیل واریانس تک متغیره
در این پژوهش جهت ارزیابی تفاوت معنادار از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
جدول  -۱آزمون تحلیل واریانس برای فرضیات پژوهش
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فرضیه اول

دلبستگی به
محصول

فرضیه دوم

رضایت از
محصول

فرضیه سوم

خشنودی از
محصول

فرضیه
چهارم

دلبستگی به
محصول

فرضیه
پنجم

رضایت از
محصول

فرضیه
ششم

خشنودی از
محصول

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل
بین گروهها
درون گروهها
کل

18.080
77.864
95.944
32.411
62.155
94.566
35.719
90.496
126.216
.257
84.457
84.714
32.760
61.805
94.566

18.080
.708

بین گروهها

33.541

32.411
.565
35.719
.823

آزمون F

Sig.

25.543

.000

بررسی معناداری
وجود اختالف معنادار

57.361

.000
وجود اختالف معنادار

43.417

.000
وجود اختالف معنادار

.257
.768

.335

.564

32.760
.562

58.306

.000

33.541

39.811

.000

عدم وجود اختالف
معنادار
وجود اختالف معنادار
وجود اختالف معنادار

جدول  -0محاسبه میانگین بر اساس آزمون تی استیودنت گروه های مستقل

فرضیه اول

دلبستگی به
محصول

فرضیه دوم

رضایت از
محصول

فرضیه
سوم

خشنودی از
محصول

فرضیه
چهارم

دلبستگی به
محصول

فرضیه
پنجم

رضایت از
محصول

فرضیه
ششم

خشنودی از
محصول

مفید بودن محصول باالتر از متوسط
مفید بودن محصول در سطح متوسط
مفید بودن محصول باالتر از متوسط
مفید بودن محصول در سطح متوسط
مفید بودن محصول باالتر از متوسط
مفید بودن محصول در سطح متوسط
ظاهرمحصول باالتر از متوسط
ظاهر محصول در سطح متوسط
ظاهرمحصول باالتر از متوسط
ظاهر محصول در سطح متوسط
ظاهرمحصول باالتر از متوسط
ظاهر محصول در سطح متوسط

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

3.4866
2.6830
4.1310
3.0551
4.0491
2.9196
2.9708
3.0667
4.1243
3.0424
4.0219
2.9273

.76041
.91514
.45279
.96181
.56380
1.15218
.78782
.95936
.45155
.96597
.59523
1.16137

نتیجه آزمون
فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
رد فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه

فرضیه اول  :برای محصوالتی با میزان مفید بودن باالتر از سطح متوسط ،میزان دلبستگی به محصول
بیشتر از محصوالتی با میزان مفید بودن متوسط است».
نتایج جدل  2برای تحلیل واریانس یکطرفه متغیر دلبستگی در دو سناریو اول و دوم وجود اختالف واریانس بین گروهی برای
را تایید می نماید .برای ارزیابی دقیقتر فرضیه از آزمون تی استیودنت گروه های مستقل نیز استفاده شد و نتایجآن که در جدول 6
آمده ،نشان داد که میانگین دلبستگی به محصول برای زمانی که میزان مفید بودن محصول ( 0479باالتر از متوسط) می باشد؛
درحالیکه میانگین دلبستگی به محصول برای زمانی که میزان مفید بودن محصول متوسط است  6429به دست آمد و با اتکا به
نتایج جدول  2و معنادار بودن این اختالف میتوان با اطمینان  87درصد بیان کرد که فرضیه  2تایید می شود.
6

فرضیه دوم «برای محصوالتی با میزان مفید بودن باالتر از سطح متوسط میزان رضایت از محصول
بیشتر از محصوالتی با مفید بودن متوسط است»،
با توجه به معنادار بودن آماره  Fدر جدول  2می توان با اطمینان  87درصد بیان کرد که بین رضایت مصرفکنندگان از
محصول در شرایط با مفید بودن باالتر از متوسط در مقایسه با مفید بودن متوسط محصول ،تفاوت معناداری وجود دارد .بر اساس
جدول  ،6می توان دریافت که میانگین رضایت از محصول زمانیکه مصرفکنندگان با محصولی بسیار مفیدتر از سطح متوسط روبرو
هستند  74202می باشد؛ در حالیکه رضایت از محصول برای محصوالتی با میزان متوسط مفید بودن  04377است و با اتکا به نتایج
تحلیل واریانس که وجود این اختالف را  87درصد اطمینان تایید می کرد ،می توان فرضیه دوم را با اطمینان  87درصد پذیرفت.
فرضیه سوم« :برای محصوالتی با میزان مفید بودن باالتر از سطح متوسط میزان خشنودی از محصول

از محصوالتی با ظاهری متوسط است»،
با درنظر گرفتن نتایج تحلیل واریانس مندرج در جدول  ،2که نشان از عدم معناداری ( )Sig=0.564آماره  Fبا مقدار34007
دارد؛ وجود اختالف بین دیدگاه های مشتریان محصوالتی با ظاهری باالتر از متوسط در مقایسه با محصوالتی با ظاهر متوسط،
برای دلبستگی به محصول است ،می توان بیان کرد که فرضیه چهارم با اطمینان  87درصد رد می شود .که این مهم با توجه به
نتایج جدول  6درخصوص این فرضیه نیز آشکار است که میانگین بین دو سناریو برای متغیر دلبستگی با هم اختالف بسیار کمی
دارند.
فرضیه پنجم« :برای محصوالتی با ظاهری باالتر از سطح متوسط ،میزان رضایت از محصول بیشتر از
محصوالتی با ظاهری متوسط است»
با توجه به نتایج جدول  2و با در نظرگرفتن مقدار آماره  Fبه میزان  794032و سطح اطمینان  87درصد می توان وجود
اختالف بین دیدگاه های مشتریان را درخصوص رضایت از محصول برای محصوالتی با ظاهری باالتر از متوسط در مقایسه با
رضایت مشتریان از محصوالتی با ظاهر متوسط را تایید کرد .پس از تایید معناداری اختالف به کمک آزمون تی گروه های مستقل،
این اختالف بررسی و به کمک جدول  6می توان بیان کرد که با توجه به میزان میانگین رضایت از محصول برای محصوالتی با
ظاهری باالتر از متوسط که  74267به دست آمده و بیشتر از میانگین رضایت از محصول برای محصوالتی با ظاهر متوسط که
 04367به دست آمده می باشد ،لذا فرضیه پنجم با اطمینان  87درصد پذیرفته می شود.
فرضیه ششم« :برای محصوالتی با ظاهری باالتر از سطح متوسط ،میزان خشنودی از محصول بیشتر از
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بیشتر از محصوالتی با مفید بودن متوسط است»
با توجه به نتایج تحلیل واریانس که در جدول  2آمده است ،و با تکیه بر مقدار آماره  Fو سطح معناداری  34333می توان با
 87درصد اطمینان بیان کرد که بین خشنودی از محصول بین این دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .پس از تایید معناداری
اختالف به کمک آزمون تی گروه های مستقل این اختالف بررسی و به کمک جدول  2می توان گفت که با عنایت به مقدار
میانگین خشنودی از محصول برای محصوالتی با سطح مفید بودن باالتر از متوسط که  74378به دست آمده و میانگین خشنودی
از محصول برای محصوالتی با مفید بودن در سطح متوسط که 64828به دست آمده است ،فرضیه سوم با اطمینان  87درصد
پذیرفته می شود.
فرضیه چهارم « :برای محصوالتی با ظاهری باالتر از سطح متوسط ،میزان دلبستگی به محصول بیشتر

محصوالتی با ظاهری متوسط است»
با توجه به معنادار بودن آماره  Fبه میزان  084922در جدول  2میتوان با اطمینان  87درصد بیان کرد که بین خشنودی
مصرفکنندگان از محصول برای محصوالتی با ظاهری باالتر از متوسط در مقایسه با خشنودی از محصوالتی با ظاهری متوسط،
تفاوت معناداری وجود دارد .در نهایت بر اساس جدول  6می توان دریافت که میانگین خشنودی از محصول برای محصوالتی با
ظاهری باالتر از متوسط روبرو هستند  743628است در حالیکه خشنودی برای محصوالتی با ظاهر متوسط  648620است و با اتکا
به نتایج تحلیل واریانس که وجود این برتری را با  87درصد اطمینان تایید می کرد ،می توان فرضیه ششم را پذیرفت.

نتیجه گیری
یافته های این پژوهش حاکی از آنست که ظاهر محصول و مطلوبیت محصول توانسته اند به خوبی رفتارهای پس از خرید
مصرفکنندگان من جمله رضایت مصرفکننده ،دلبستگی به محصول و خشنودی از محصول را پیش بینی نمایند .بدین گونه که با
بهبود ظاهر محصول و افزایش مطلوبیت محصول ،رضایت و همچنین خشنودی از محصول نیز افزایش می یابد .همانطور که نشان
داده شه ،از شش فرضیه این پژوهش  7فرضیه مورد قبول قرار گرفته است .درخصوص فرضیه اول که تاثیر مفید بودن
7

محصوالت بر روی دلبستگی به محصول بررسی شد نتایج نشان داد که زمانی که مصرفکننده با محصولی روبرو است که میزان
مفید بودنش بیشتر است دلبستگی بیشتری به محصول وجود دارد که این امر نشان دهنده این است که برای مصرفکنندگان مفید
بودن محصوالت عاملی مهم در دلبستگی شان به حساب می آید .این امر را می توان اینگونه توضیح داد که زمانی که افراد
محصولی را خریداری می نمایند بدلیل این است که با آن نیازشان را مرتفع سازند .چنانچه محصولی از نظر کارکرد و کیفیت بتواند
در سطحی عمل کند که نیاز مشتری را رفع نماید ،مشتری به آن محصول احساس تعلق خاطر و دلبستگی پیدا می کند .لذا زمانی
که مشتریان با محصوالتی مفیدتر از سطح متوسط مواجه می شوند دلبستگی شان به آن محصوالت باال می رود .درخصوص
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فرضیه دوم که رضایت مصرفکننده را از محصول نشان می دهد به این امر می پردازد که زمانی که محصولی دارای عملکردی
مناسب باشد و از نظر مصرفکننده میزان مفید بودن و مطلوبیتش باالتر از سطح متوسط باشد میتواند منجر به رضایت مشتری
شود .برای توضیح بیشتر و بهتر می توان بیان کرد که هنگام مقایسه دو محصول با دو سطح متفاوت از مطلوبیت برای
مصرفکننده و مفید بودن ،مصرفکننده از محصولی بیشتر رضایت دارد که بتواند نیازهای کارکردی او را برطرف ساخته و مطلوبیت
و مفید بودنش باال باشد .برای توضیح فرضیه سوم می توان بیان کرد که خشنودی مصرفکنندگان زمانی باال می رود که
محصولی که خریداری کرده اند میزان مفید بودن و مطلوبیتش باال باشد .با تکیه بر مبانی نظری می توان توضیح داد که خشنودی
مصرفکنندگان احساس مثبتی است که به محصوالت پیدا می کنند که نتیجه تجربه محصولی با کیفیت (از دید مصرفکننده) می
باشد .در ای ن پژوهش نیز یافته ها در راستای ادبیات پژوهش بوده و موید تاثیر مفید بودن و مطلوبیت محصول بر خشنودی از
محصول است .برای توضیح نتیجه فرضیه  4می توان اینگونه بیان کرد که یکی از عواملی که در نظر و دید مصرفکنندگان
درخصوص هر محصولی تاثیر بسزایی دارد ظاهر محصول است .درصورتی که ظاهر محصول مناسب باشد میتواند برای مشتری
احساسات مثبت را به همراه آورد .اما طبق نتایج به دست آمده برای فرضیه چهارم تفاوت معناداری بین دلبستگی به محصوالتی که
ظاهری خوب داشته با دلبستگی به وحصوالتی که ظاهری معمولی دارند ،مشاهده نشده است .این موضوع را با تکیه بر فرضیات
تایید شده  2تا  0می توان اینگونه توضیح داد که برای مصرفکننده ایرانی کارکرد محصول و مفید بودن محصول در درجه اولویت
باالتری نسبت به ظاهر محصول قرار دارد .فلذا محصوالتی که تنها ظاهر زیبایی دارند ،نمی توانند دلبستگی باالیی برای
مصرفکننده ایجاد نمایند .درخصوص فرضیه پنجم می توان اینگونه بیان کرد که زمانی که مصرفکننده محصولی را
خریداری می نماید که ظاهر مناسبی دارد با آن محصول ارتباط برقرار کرده و احساس عالقه به آن محصول شکل می گیرد .به
وجود آمدن این احساسات باعث می شود که مصرفکننده از محصول خریداری شده احساس رضایت نماید .برای فرضیه ششم
نیز می توان توضیح داد که زمانی که محصولی دارای ظاهری زیباست بر دهنیت مصرفکننده نسبت به آن تاثیر گذارده و باعث
می شود که مشتری از خریدش و از تملک محصول احساس خشنودی داشته باشد .به عبارت دیگر با تکیه بر نتایج این تحقیق می
توان بیان کرد که یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مصرفکنندگان و شکل گیری رفتار پس از خرید آنها ظاهر محصوالت است.
با تکیه بر مبانی نظری و نظریه های رفتار مصرفکننده می توان بیان کرد که ظاهر محصول نیازهای زیبایی شناختی و بیان
گرایانه افراد را مرتفع می سازند زیرا به وسیله محصوالتی با ظاهری زیبا ،می توانند خود را نمایش داده و درحقیقت محصول نمادی
باشد از شخصیت مصرفکننده .با تکیه بر نظریه نیازهای مازلو یکی از نیازهای انسان ها نیازهای زیبایی شناختی و نیازهای
اجتماعی است که در دوی این نیازها از طریق خرید و مصرف محصوالتی با ظاهری زیبا و مناسب برآورده شده و مرتفع می گردد.
از آنجا که یکی از عناصر موجود در ظاهر محصوالت برند آنها می باشد ،نیز می توان عنوان کرد که برند نیز میتواند دلیل دیگری
بر خرید و مصرف و رفتار پس از مصرفکنندگان داشته باشد .بدین شکل که افراد شخصیت خود را با برندهایی که خریداری کرده
متجانس می دانند و از طریق نمایش برند سعی در رفع و ارضای نیازهای اجتماعی و بیان گرایانه خود دارند .همچنین می توان
بیان کرد که محصوالتی که میزان مفید بودن و مطلوبیتشان باالست ،با تکیه بر نظریات رفتار مصرفکننده نیازهای کارکردگرایانه
و منفعت جویانه افراد را برآورده می سازند .بدین معنی که انسانها گروهی از نیازهایشان در این راستاست که به واسطه خرید و
تملک محصوالت نفع و فایده به دست آورده و نیازشان را ارضا نمایند .زمانی که مشتری به دنبال محصوالتی با منفعت و فایده
باالست ،به طور عام در جستجوی محصوالتی با کیفیت باال و کارکرد مناسب می باشد .در نتیجه این گروه محصوالت به این دلیل
خریداری می شوند که گره ای از مشکالت مصرفکنندگان را باز کرده و برای آنها فایده به همراه داشته باشند .از یافته های دیگر
این پژوهش این است که درخصوص شکل گیری رفتار پس از خرید مصرفکنندگان می توان بدین شکل بیان نمود که زمانی که
مصرفکننده محصولی را خریداری می نماید چنانچه از خریدش راضی باشد ،نسبت به محصول احساس خوبی پیدا می کند .این
احساس خوب در اثر گذر زمان و با مصرف مکرر محصول تقویت می شود .به نحوی که محصول بعد از مدتی برای مصرفکننده
ارزشی بیش از خود محصول داشته و این به دلیل خاطرات و لحظات خوبی است که مصرفکننده با محصول تجربه کرده است.
این احساسات مثبت نسبت به محصول باعث شکل گیری «دلبستگی» می شود .به عبارتی اولین درجه پایبندی مصرفکننده به
محصول دلبستگی به آن است .پس از آنکه مصرفکننده مدتی به محصولی دلبسته بود ،احساساتی که به محصول دارد تقویت
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شده و باعث می شود که در برابر محصول احساسی قویتر را تجربه کرده و از داشتن محصول «خشنود» گردد .افزایش خشنودی در
اثر گذر زمان و تقویت آن باعث پیدایش « رضایت » مصرفکننده می گردد  .در ادامه با توجه به نتایج حاصل از فرضیه ها
پیشنهادات زیر ارائه می شوند؛
با توجه به نتایج و یافته های این تحقیق می توان برای بازاریابان و مدیران پیشنهاداتی بدین شکل بیان کرد .نخست اینکه
نباید فقط به ایجاد حس خوب بطور مقطعی برای مصرفکنندگان کفایت کنند زیرا این حس خوب در صورتی که تدوام نیابد فقط
در مرحله دلبستگی مانده و به خشنودی و پس از آن به رضایت تبدیل نمیشود .یا به بیانی دیگر مصرفکننده زمانی که محصولی را
خریداری کرده و مصرف می نماید و از خریدش خوشحال است بزودی به رضایت از محصول نخواهد رسید و باید گام به گام از
حس خوب تا دلبستگی و خشنودی و سپس رضایت طی شود .آنچه که بازاریابان باید همواره در ذهن داشته باشند این است که در
تمام این مراحل می باید دوشادوش مصرفکننده بوده و او را حمایت و نیازها و یا مشکالتش را رفع نمایند تا مصرفکننده به
رضایت برسد .بر اساس نظریه های بازاریابی مصرفکننده پس از رضایت وفاداری را تجربه می کند و تنها مشتریان وفادار هستند
که به مشتریان تمام عمر تبدیل شده و برای شرکتها سودآور هستند .این گروه مشتریان با صرف هزینه ای کمتر برایشان توسط
شرکت ،سود بیشتری را برای شرکت به همراه دارند.
دیگر اینکه با توجه به نظرات به دست آمده از مصرفکنندگان ،به بازاریابان و مدیران پیشنهاد می شود که چنانچه از نظر
بودجه و یا توان تولیدی در مضیقه هستند و قصد انتخاب دارند ،بهتر است برای تولید ،کیفیت و منافع کارکردی محصول را بر
ظاهر و زیبایی آن اولویت دهند .زیرا مصرفکنندگان ایرانی دلبستگی ،خشنودی و رضایتشان از محصوالتی که کارکرد بهتری دارند
بیشتر از محصوالتی است که ظاهری زیبا دارند .با توجه به یافته های این پژوهش علی رغم اینکه مصرفکنندگان به ظاهر و
زیبایی محصول اهمیت زیادی قایل هستند اما این عامل در مقایسه با کارکرد و عملکرد در رده دوم قرار دارد.
و دیگر پیشنهاد به بازاریابان این است که درصورتی که بخواهند مشتریانشان را به طور کامل به خود وفادار سازند بهتر است
که محصوالتی با درجه کارکردی خوب و و عملکرد باال را با ظاهری زیبا و مناسب در بسته بندی جذاب و دلپذیر ارائه دهند تا
بدین شکل هم نیازهای کارکردگرایانه و منفعت جویانه مشتریان را پاسخ گفته باشند و هم خواسته های ایشان را درزمینهٔ
نیازهای اجتماعی و بیان گرایانه ارضا نمایند.
پیشنهاد آخر اینکه برای ایجاد ظاهری دلپذیرتر برای محصوالتشان بر ساخت ،ارائه و ترویج برندهای خوب و برتر نیز برای
محصوالتشان تاکید نمایند تا به واسطه داشتن برند از چند مزیت ممکن برخوردار شوند .برند میتواند معیار تشخیصی خوبی برای
کیفیت مناسب محصوالت باشد و بخشی از نیاز شناختی مصرفکننده در هنگام جستجوی محصوالت مناسب را برآورده سازد.
دیگر اینکه برند میتواند بخشی از نیازهای بیان گرایانه و اجتماعی مشتری را نیز برآورده سازد .لذا تالش در این بخش میتواند
برای شرکت مزایای دو جانبه به همراه داشته باشد.
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چکـیده
تشکیل تیم مدیریت بحران ،متشکل از مقامات ارشد که دارای صالحیت تصمیمگیری و اجرای تصمیمات در بحران
هستند در واقع اولین گام در راستای تعریف مدیریت بحران می باشد اما مفهوم ساماندهی گروههای متنوعی از مردم در
شرایط بحرانی ماهیتاَ بسیار مشکلساز است .در فجایع و بحرانهای یک دهه اخیر شاهد آن هستیم که اختالفات و
تفاوتها در رهبری ،فرهنگ و منابع موجود می تواند بر مدیریت بحران در مناطق گردشگری تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.
پژوهش پیش رو به این موضوع می پردازد که چگونه مفاهیم اجتماعی ،فرهنگی و سازمانی میتوانند به ما در درک بهتر
فرایند مدیریت بحران در مقاصد گردشگری کمک کنند و نیز پیش زمینه وضعیت کلی بحرانها مورد بررسی قرار گرفته و
رابطه بین مدیریت بحران و سه مفهوم خاص« :فرهنگ ملی یا منطقهای؛ رهبری و منابع؛ و چگونگی اثرگذاری این
مفاهیم در نحوه اجرای فرایند مدیریت بحران» با استفاده از ابعاد فرهنگی هافستید و ارائه یک مدل ترکیبی و یکپارچه
شامل مفاهیم بحران و وابستگی آن به رویکردهای بین فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگـان کلـیدی :مدیریت بحران ،تفاوت های فرهنگی ،رهبری ،تصمیم گیری ،مقاصد گردشگری

 -1دکترای اجرایی مدیریت کسب و کار در گردشگری ،موسسه آموزش عالی آزاد بهار( ،مسئول مکاتبات) ecoamin@gmail.com

 -0کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش بازاریابی گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
 -0کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش بازاریابی گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
 -4کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری ،موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی
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 -1مقدمه
مدیریت بحران های گردشگری شامل سازماندهی گروه متنوعی از مردم است .انجمن سفر آسیا-اقیانوسیه گام اول برای
مدیریت بحران را «تشکیل تیم مدیریت بحران ،متشکل از مقامات ارشد که دارای صالحیت تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در
بحران هستند» می داند (پاتا .)0330 ،در حالی که این ایده به لحاظ تئوری خوب به نظر می رسد ،اما مفهوم ساماندهی گروه های
متنوعی از مردم در شرایط بحرانی ماهیتاَ بسیار مشکل ساز است و به همین دلیل است که بر اهمیت «پیش برنامه ریزی » در
بسیاری از کتب و مقاالت مربوط به مدیریت بحران تأکید شده است (فاکنر 0331 ،؛ بویسکلر 0330 ،؛ فلمینگ 0330 ،؛ نورث پوما،
 0330؛ پاتا .)0330 ،بر خالف سازمان ها ،مقاصد گردشگری بسیار منسجم تر بوده و گروه های مختلف و متنوعی از ذینفعان را در
خود درگیر میکند .اجتماع ،گردانندگان کسب و کارهای شخصی ،بخش های سازمانی ،سازمان های منطقه ای گردشگری،
نمایندگان محلی ،منطقهای و ملی و غیره .در شرایط مدیریت بحران ،گروه های ذینفع ممکن است اهداف و اولویت های مختلفی
داشته باشند .عالوه بر این ،این گروه ها ممکن است بحران را به شیوه های متفاوتی درک نمایند .به طور مثال در حالی که در یک
شرایط سازمانی ،میتوان انتظار داشت فرهنگ سازمان تا حدودی یکدست باشد در یک شرایط منطقه ای ممکن است فرهنگ های
مختلف منطقهای یا ملی یافت شوند که هر یک از آنها می توانند بحران را با روشی متفاوت مشاهده کنند .درست همانطور که
پیچیدگی سازمان های مقصد گردشگری بر مدیریت بحران تأثیر می گذارد ،به همان مقدار نیز درک مقیاس و گستردگی بحران
های موجود مستلزم در نظر گرفتن مفاهیم مختلف می باشد .فجایع گوناگون و تأثیرات منفی آنها در مقیاس منطقه ای و ملی نیاز
به رهبری و برنامه ریزی جهانی برای مدیریت بحران های پیش رو دارد (سازمان جهانی گردشگری .)0330 ،عالوه بر این ،تأثیرات
چندگانه بحران ها و فجایع اخیر ،اهمیت توجه به تفاوت های فرهنگی را برای آمادگی بهتر و مدیریت بحران نشان می دهد.
تحقیقات اخیر (هافستد 0331 ،؛ لیو و مکنین  0330 ،؛ اشنایدر و لیترل  )0330 ،نشان میدهد که فرهنگ های مختلف تمایل
دارند تا شیوه های مختلف مدیریتی را به کار بندند.
پژوهش پیش رو به این موضوع می پردازد که چگونه مفاهیم اجتماعی ،فرهنگی و سازمانی می توانند به ما در درک بهتر
فرایند مدیریت بحران در مقاصد گردشگری کمک کنند .انتظار می رود که با گسترش دیدگاه های چند بعدی در مورد مسائل دخیل
در مدیریت بحران مقاصد گردشگری ،نتایج این پژوهش برای دولت ها و سازمان ها سودمند باشد .در این بخش برای تالش برای
پاسخ به چنین موضوعی ،پیش زمینه وضعیت کلی بحران ها مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه بین مدیریت بحران و سه مفهوم
خاص را بررسی می کند« :فرهنگ ملی یا منطقه ای ؛ رهبری و منابع ؛ و چگونگی اثرگذاری این مفاهیم در نحوه اجرای فرایند
مدیریت بحران».

-2تفاوت های فرهنگی
در این بخش تعریفی از فرهنگ به عنوان «برنامه نویسی ذهن جمعی »1به کار می رود که اعضای یک گروه یا جامعه را از
دیگر گروه های اجتماعی متمایز می کند (لیتین و کار .)0330 ،اگرچه این مفهوم به روش های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته
است ،اما هدف ما بیشتر در نظر گرفتن فرهنگ یا در سطح ملی یا سازمانی می باشد .بنابراین ،به صراحت استفاده از اصطالحات
"فرهنگ ملی "0و "فرهنگ سازمانی "0در این بخش برای جلوگیری از سردرگمی ضروری است.
تحقیقات اخیر حاکی از آن است که «سواد بین فرهنگی »4برای یک مدیران کسب و کار در سطح بین المللی ضروری است
(فن و زیگانگ  .)0334 ،جالب اینجاست که طی یک نظرسنجی (چانگ ،)0330 ،توانایی مقابله با تفاوت های فرهنگی در بین
هشت ماده نظرسنجی مهارت های اساسی مدیران (از جمله قانون ،رقابت قیمت ،اطالعات ،زبان ،تحویل ،ارز ،اختالف زمان و
تفاوت های فرهنگی) در رده اول قرار گرفت .بنابراین برای سازمان ها مهم است که تفاوت های بین فرهنگی را در مشاغل بین
المللی به منظور توسعه یک تیم مدیریت بین المللی موفق بشناسند ،زیرا دانش در مورد ابعاد فرهنگی ملی ،یک نقطه شروع الزم
برای درک همکاران ،شرکا و رقبا است (راس . )1999 ،بررسی موضوع سوء تفاهم فرهنگی 0در سازمان هایی که در محیط های
فرهنگی مختلف فعالیت می کنند (اشنایدر و بارسوکس )1992 ،طی دهه های اخیر بخشی مهم از ادبیات پژوهشی مورد بحث را
تشکیل داده است .رشد تجارت بین الملل نیاز به معیارهای اخالقی جهانی را برجسته تر می کند زیرا فرهنگ های ملی کدهای
متفاوتی از رفتار را در خود گنجانیده اند (بیر و نینو .)1999 ،عالوه بر این ،مدیریت یک تیم میان فرهنگی نیز مجموعه ای از
1 Collective Programming of the Mind
2 National Culture
3 Organizational Culture
4 Cross-cultural Literacy
5 Cultural misunderstanding

12

مشکالت و موضوعات منحصر به فرد را در رابطه با مدیریت مؤثر مشارکت با فرهنگ های مختلف ملی ایجاد کرده است (فن و
زیگانگ .)0334 ،در حالی که می توان ادعا کرد که تشخیص تمایز بین سبک های مدیریت شرقی و غربی دشوارتر شده است
(فلوید  ،)1999 ،غرب و شرق هنوز فرهنگ های بسیار متفاوتی به شمار میروند ،همچنین باید در نظر داشت که انتقال سبک های
مدیریت شرقی به غرب و بالعکس لزوماً موفقیت آمیز نیست (لیو و مکینون .)0330 ،واضح است که مدیریت تفاوت های فرهنگی
یک چالش اساسی به شمار می رود .برای مقابله با این چالش ،درک ابعاد تفاوتهای فرهنگ ملی به منظور اجرای یک استراتژی
تجاری مناسب در محیط های بین المللی بسیار ضروری است.

 -3ابعاد تفاوت های فرهنگی
لیو و مکینون ( )0330بر اهمیت درک فرهنگ ملی تاکید نمود و خاطر نشان می کنند عالقه به مطالعه و تحقیق در مورد
اثرات تفاوت های میان فرهنگی در مدیریت بین المللی بیش از هر زمان دیگری است (چانگ .)0330 ،تحقیقات استراتژی کسب و
کار چند ملیتی به مدت طوالنی اهمیت ویژگی های فرهنگی ملی را به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار مدیریت تصدیق کرده است
(راس .)1999 ،جالب است که ،نتایج مطالعات طی چند دهه گذشته در زمینه فرهنگ ملی نشان می دهد که تفاوت های ملی در
فرهنگ و ارزش های ملی نیز وجود دارد (جونز و دیویس .)0333 ،
یکی از متفکران بزرگ و مشهور در زمینه مطالعه تفاوت های فرهنگی ،گیرت هافستید 1است و استفاده از اصطالح فرهنگ در
حوزه کسب و کار بدون مراجعه به کارهای وی امکان پذیر نیست (لیتوین و کار .)0330 ،برای شناسایی تأثیر فرهنگ ملی بر سبک
مدیریت ،از ابعاد تفاوت فرهنگ ملی (هافستید) ( )0331استفاده شده است (کریستی و همکاران 0330 ،؛ کلمن و همکاران.)0330 ،
چارچوب مفهومی مبتنی بر ابعاد فرهنگ ملی هافستید ،اجازه می دهد تا بدانیم که تئوری های مدیریت غربی را در کجا و تا چه
میزان می توان با موفقیت پیاده سازی کرد .در حالی که تعدادی از نویسندگان با داللت نظریه هافستید ابراز مخالفت کرده اند
(فانگ 0330 ،؛ عبدو وکالیچه 0334 ،؛ دوالن و همکاران 0334 ،؛ لیتوین و همکاران 0334 ،؛ مولر 0334 ،؛ ربر و همکاران،
 0334؛ ونزیا ،)0330 ،به دلیل اینکه نظریه تفاوت های فرهنگی هافستد به لحاظ اعتبار روایی مورد تایید مجامع علمی دنیا می
باشد ،در حقیقت  ،نظریه هافستد بیشترین استناد به منبع ادبیات بین فرهنگی است (راس 1999 ،؛ جونز و دیویس 0333 ،؛ چونگ
و پارک 0330 ،؛ کریستی و همکاران 0330 ،؛ کلمن و همکاران 0330 ،؛ لیتوین و کار 0330 ،؛ فن و زیگانگ )0334 ،و به مرور
زمان مورد ارزیابی قرار گرفته و اعتبار آن سنجیده شده است (کریستی و همکاران  .)0330 ،به گفته هافستد ( ،)0331ابعاد تفاوت
های فرهنگ ملی از شش بعد مستقل تشکیل شده است :فاصله قدرت؛ اجتناب از عدم اطمینان؛ فردگرایی در مقابل جمع گرایی؛
مردانگی در مقابل زنانگی؛ و جهت گیری بلند مدت در مقابل جهت گیری کوتاه مدت ،لذتجویی در برابر خویشتن داری (شکل .)1
فاصله قدرت
اجتناب از

لذت جویی

عدم اطمینان

خویشتن داری

فردگرایی

رویکرد

جمع گرایی

کوتاه مدت بلندمدت
زنانگی
مردانگی

شکل شماره  1؛ ابعاد تفاوت های فرهنگی (هافستد)1001 ،

1 Geert Hofstede
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 -1-3فاصله قدرت

1

فاصله قدرت به گونه ای ارجح و مقدم از تصمیم گیری اطالق می شود و به نوعی یکی از روش های تقابل جامعه با قدرت
میباشد (پرسی و سالسی  .)0330 ،این تعریف به اندازه ای تعیین می شود که اعضای کم قدرت تر سازمان ها در یک کشور
انتظار داشته باشند و بپذیرند که قدرت توزیع نابرابر است .عالوه بر این ،مفهوم فاصله قدرت با هدف تبیین رابطه بین یک مدیر و
افراد فرعی در یک سلسله مراتب مانند «مؤلفه ارزش» در آن رابطه است .ساختارهای سازمانی مسطح (افقی) در یک فرهنگ
دارای فاصله قدرت کم ترجیح داده می شوند ،در حالی که ساختارهای بلند سازمانی (عمودی و سلسله مراتبی) در یک فرهنگ با
فاصله قدرت زیاد مورد پسند هستند (هافستید ( .)0331 ،شکل .)0

شکل شماره  1؛ فاصله قدرت کم و زیاد (هافستد)1001 ،

-2-3اجتناب از عدم قطعیت

1

اجتناب از عدم قطعیت به حدی است که اعضای یک فرهنگ در اثر شرایط نامشخص یا ناشناخته احساس تهدید می کنند.
این امر شامل ارزش هایی است که افراد در عدم قطعیت زمان قرار می دهند و در بعضی موارد منجر به عدم تمایل به خطرات و
درجه بیشتری از برنامه ریزی برای کاهش عدم اطمینان می شود .به عنوان مثال ،مدیران ارشد در فرهنگ دارای اجتناب از عدم
قطعیت پایین ،تمایل دارند که در سطح تدوین استراتژی شرکت کنند ،در حالی که کسانی که در فرهنگ اجتناب از عدم قطعیت
باال هستند ،تمایل دارند که در سطح عملیاتی و اجرایی درگیر شوند (هافستید ( .)0331 ،شکل )0

شکل شماره  3؛ اجتناب از عدم قطعیت (هافستد)1001 ،

 -3-3فردگرایی در مقابل جمع گرایی

3

طبق گفته هافستد ( ،)0331فردگرایی به معنای جامعه ای است که در آن روابط بین افراد از بین برود و در نتیجه ،از افراد فقط
انتظار می رود که از خود و خانواده خود مراقبت کنند .برعکس ،جمع گرایی به معنای جامعه ای است که در آن افراد از بدو تولد به
بعد در گروه های قدرتمند و منسجمی قرار می گیرند که در طول زندگی مردم در ازای وفاداری بی چون و چرا از آنها محافظت
میکنند .در تصمیم گیری مدیریت ،تصمیم جمعی در فرهنگ جمع گرایی ارجح است ،در حالی که تصمیم فردی در فرهنگ
فردگرایی بیشتر دیده می شود( .شکل .)4

1 Power Distance
2 UncertaintyAvoidance
3 Individualism versus collectivism
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شکل شماره  4؛ فرد گرایی در برابر جمع گرایی (هافستد)1001 ،

 -4-3مردانگی در برابر زنانگی

1

مردانگی در مقابل زنانگی با تقسیم نقش های عاطفی بین زن و مرد ارتباط دارد .عالوه بر این ،دوگانگی جنسیت ها یک
واقعیت اساسی است که جوامع مختلف به طرق مختلف با آن کنار می آیند .مردانگی در جامعه ای یافت می شود که در آن نقش
های جنسیتی اجتماعی کامالً مشخص است .بنابراین مردان تشویق می شوند که پرادعا ،سرسخت و متمرکز بر موفقیت مادی
باشند .انتظار می رود که زنان نسبتاً معتدل ،مشاور و نگران کیفیت زندگی باشند .بر خالف مردانگی ،زنانگی به معنای جامعه ای
است که در آن نقش های جنسیتی اجتماعی با هم همپوشانی دارند و زن و مرد هر دو تشویق می شوند که متواضع ،منسجم و
نگران کیفیت زندگی باشند (هافستید ( .)0331 ،شکل .)0

شکل شماره  5؛ مردانگی در برابر زنانگی (هافستد)1001 ،

 -5-3رویکرد بلند مدت در برابر کوتاه مدت

1

یک جهت گیری بلند مدت به معنای پرورش فضیلت هایی است که به پاداش های آینده ،پایداری و ترقی متمایل می شوند.
برعکس ،جهت گیری کوتاه مدت به معنای تقویت فضیلت های مرتبط با گذشته و حال است که مبتنی بر احترام به سنت ،حفظ
ظاهر و انجام تعهدات اجتماعی است .در محیط کسب و کار ،یک فرهنگ با جهت گیری کوتاه مدت تمایل دارد که به دنبال نتایج
کوتاه مدت باشد و با قدرت به خط پایان برسد .از طرف دیگر ،یک فرهنگ با رویکرد بلند مدت ،یک رابطه قوی و موقعیت های
جدید را در بازار ایجاد می کند (هافستید ( .)0331 ،شکل .)6

شکل شماره  6؛ رویکرد بلند مدت در برابر کوتاه مدت (هافستد)1001 ،

 -6-3بخشندگی (لذت جویی) در برابر خویشتن داری

3

جوامع لذت جو و بخشنده (آمریکای جنوبی ،نوردیک) معتقدند که خودشان کنترل زندگی و عواطف خود را کنترل می کنند.
جوامع محدود و خویشتن دار (روسی و آسیای جنوب شرقی) معتقدند عواملی خارجی زندگی و عواطف آنها را تحت کنترل دارد.

1 Masculinity versus femininity
2 Long-term versus short-term orientation
3 Indulgence Versus Restraint

11

استدالل می شود که فرهنگ های لذت جو اهمیت بیشتری به آزادی بیان می دهند که احتماالً تأثیر آن در چگونگی کارکنان مایل
به ابراز عقاید و بازخورد می باشد (هافستند( .)0331 ،شکل .)2

شکل شماره  7؛ لذت جویی در برابر خویشتن داری (هافستد)1001 ،

در نتیجه این بحث ،بدیهی است که فرهنگ ،مفهوم مفیدی برای بررسی سبک مدیریت بحران در انواع محیط های ملی به
شمار می رود.

 -4رابطه فرهنگ ،تصمیم گیری و رهبری
مفهوم دوم مرتبط با فرهنگ ،ماهیت و ذات رهبری است .مطالعات بیشماری تأثیر فرهنگ ملی را در فرایند تصمیم گیری و در
نتیجه طیف متنوعی از سبک های مدیریت در بین کشورها تأیید کرده است (لیو و مکینون  0330 ،؛ اشنایدر و لیترل  .)0330 ،به
عبارت دیگر ،افراد با ملیت های مختلف وقتی که با هم همکاری می کنند درک متفاوتی از شغل خود خواهند داشت (چانگ،
 .)0330عالوه بر این ،افراد با فرهنگ های ملی متفاوت ممکن است نتیجه گیری های متفاوتی را از یک مساله مشابه انجام دهند
و منجر به سوء تفاهم های فرهنگی شوند (پرنتیس و میلر .)1999 ،

-1-4تصمیم گیری
تأثیر فرهنگ ملی در تصمیم گیری توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است (هیلز و همکاران  ،)0334 ،زیرا تصمیم گیری
به وضوح یکی از مهمترین وظایف در فرایند مدیریت است .افراد با فرهنگ های مختلف بر اساس تأکیدی که بر مراحل مختلف
فرآیند تصمیم گیری دارند ،روش های متفاوتی برای تصمیم گیری اتخاذ می نمایند (شرمن -نیلسن .)0331 ،مطالعات همچنین
حاکی از آن است که افراد با فرهنگ های ملی واگرا از رویکردهای مختلف مذاکره استفاده می کنند زیرا برداشت آنها از وضعیت
تصمیمگیری ،به ویژگی های فرهنگ ملی که از آن می آیند ،متکی است .فرهنگ ملی نه تنها تأثیر زیادی در نحوه تصمیم گیری
مدیران و کارمندان دارد بلکه بر نحوه تفسیر نقش های آنها نیز تأثیر می گذارد (چانگ .)0330 ،در نتیجه ،تعدادی از پژوهش ها
تأکید کردهاند که تصمیم گیری تحت تأثیر فرهنگ ملی است (به عنوان مثال  ،فن و زیگان 0334 ،؛ هایلس و همکاران .)0334 ،
در برخی از تئوری های سنتی ،تصمیم گیری به عنوان یک پدیده جهان گرا 1تعبیر می شود ،به این معنی که اصول فرآیندهای
تصمیم گیری و شیوه های آن جنبه جهان شمول دارد .فرض بر این است که مدیران در شرایط مشابه در همه کشورها به همان
روش مدون شده اقدام می کنند (شرمن  -نیلسن  .)0331 ،نظریه فرهنگی هوفستید ( )0331موارد دیگری را مطرح می کند .اول،
فاصله قدرت مستقیماً در تصمیم گیری دخیل است .در فرهنگ از با فاصله قدرت زیاد ،ساختار تصمیمات متمرکز است ،در حالی که
یک تصمیم غیر متمرکز در فرهنگ هایی با فاصله قدرت کم ترجیح داده می شود .ثانیا ،فردگرایی در مقابل جمع گرایی نیز با یک
فرایند تصمیم گیری متفاوت همراه است .همانطور که قبالً بحث شد ،تصمیمات فردی در یک فرهنگ فردگرایانه مورد حمایت قرار
می گیرد و تصمیمات گروهی در یک فرهنگ جمع گرایانه مورد حمایت قرار می گیرد (هافستید .)0331 ،
سوم ،بعد فرهنگی اجتناب از عدم قطعیت نیز ممکن است مربوط به ریسک پذیری در مقابل پرهیز از ریسک در تصمیمات
مدیریت باشد .طبق گفته های فن و زیگان ( ،)0334یکی از این نمونه های شدید تفاوت های بین فرهنگی بین چین و ایاالت
متحده یافت می شود .مدیران چینی و آمریکایی در تصمیم گیری با نگرش خود نسبت به خطرات تفاوت زیادی دارند .مدیران
چینی با داشتن فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان باال ،معموالً فاقد روحیه پرماجرا و احساس خطر هستند .آنها تمایل دارند تصمیم
بگیرند که در صورت عدم اطمینان شرایط تصمیم فوری نگیرند که به نوبه خود می تواند از مزیت رقابتی آن ها کاسته شود .از
طرف دیگر ،اجتناب از عدم قطعیت پایین در مدیران آمریکایی احتماالً خطرات را طبیعی دانسته و داوطلبانه آنها را می پذیرند،
خصوصاً هنگام تولید محصوالت جدید ،کاوش در بازار جدید و استفاده از فناوری جدید .با توجه به این تضادهای فرهنگی واضح در
بین کشورها  ،لیو و مکینون ( )0330پیشنهاد کردند که وجود آموزش های بین فرهنگی در فرایند تصمیم گیری برای مدیرانی که
در محیط بین المللی کار میکنند الزم است.
1 Universalist Phenomenon
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 -2-4رهبری
تأثیرات فرهنگی در برخی از جنبه های تصمیم گیری مدیریت قبالً مورد بحث قرار گرفته است .به طور کلی ،رهبری تحت
تأثیر فرهنگ ملی است (هایلس و همکاران0334 ،؛ زاگورسک .)0334 ،از آنجا که میل به نوآوری و ارزش های شخصی در
فرهنگ های ملی متفاوت است ،می توان انتظار داشت که توصیف و رفتار رهبران نیز در فرهنگ های ملی متفاوت باشد (اشنایدر و
لیترل  .)0330 ،جالب است که ،فرآیندهای رهبری تحت تأثیر فرهنگ ملی است که در آن اتفاق می افتند (مینگ .)0330 ،بنابراین
درک رهبری نشانگر فرهنگ غالب ملی یک کشور است .درخواست از مردم برای توصیف ویژگی های یک رهبر خوب ،روش دیگر
درخواست از آنها برای توصیف فرهنگ ملی خود است (هافستید .)0331 ،
در نتیجه به نظر می رسد که سبک خاصی از رهبری که از فرهنگ ملی نشآت گرفته است ،مطلوب تلقی و در آن فرهنگ ملی
پذیرفته شود (دی انونیزو  -گرین .)0330 ،با اتخاذ بعد فرهنگی هافستد ( )0331برای توضیح این پدیده ،بدیهی است که فاصله
قدرت با رهبری مستقیماً درگیر است .به عنوان مثال ،در فرهنگ با فاصله قدرت باال ،رهبری معتبر و نظارت دقیق منجر به
رضایت ،عملکرد و بهره وری مطلوب می شود .از طرف دیگر ،رهبری مشورتی در فرهنگ فاصله کم قدرت ارجح است .عالوه بر
این ،مردانگی در برابر نظریه زنانگی نیز می تواند تأثیر فرهنگ ملی را تقویت کند زیرا انتظار می رود مدیران یک فرهنگ زنانه از
ادراک ،شهود همراه با احساسات استفاده کنند و به دنبال اجماع باشند .از طرف دیگر ،مدیران در یک فرهنگ مردانگی قرار است
قاطع ،استوار ،ادعا کننده  ،پرخاشگر و رقابتی باشند .باز هم ،مردانگی در مقابل زنانگی نشانگر رابطه بین فرهنگ ملی و یک فرآیند
تصمیم گیری است (هافستید .)0331 ،
به هر حال می توان نتیجه گرفت که فرهنگ ملی تأثیر قابل توجهی در تصمیم گیری سازمانی و رهبری دارد .در بخش بعدی،
این یافته را به مدیریت مقاصد گردشگری گسترش می دهیم

 -5مدیریت بحران
تعاریف مختلف و بی شماری از یک بحران وجود دارد .فاکنر ( )0331و پریدو ( ،)0330بر مسئولیت مدیریتی برای یک بحران
تأکید دارند ،در حالی که پیرسون و کلر ( )1993بیشتر روی ویژگی های این رویداد (احتمال کم و مبهم) متمرکز شده اند .پوچانت و
دوویل ( )1990به تازه بودن و ضرورت تصمیم گیری الزم در یک بحران توجه دارند .همچنین فاکنر ( )0331تأثیرات داخلی و
خارجی یک بحران را بررسی کرده است .از این منظر ،مدیریت بحران شامل برخورد با یک مشکل جدید و فوری است که
پیامدهای جدی و بسیار دور از ذهن دارد.
از طرف دیگر ،مدیریت بحران به عنوان یک تالش سیستماتیک توسط اعضای سازمان برای جلوگیری از بحران یا به طور
مؤثر برای مدیریت مواردی که اتفاق می افتند مورد مطالعه قرار گرفته است (کینگ  .)0330 ،این شامل مجموعه عواملی است که
به طور خاص برای مقابله با بحران ها و کاهش خسارت های واقعی ناشی از بحران هدف دارند .اصوالً ،مدیریت بحران به دنبال
جلوگیری یا کاهش نتایج منفی یک بحران است و از این طریق ،سازمان ،ذینفعان و صنعت را از آسیب محافظت می کند .به عنوان
یک مدیریت ریسک گسترده ،مدیریت بحران نیز به عنوان یک کمک تصمیم گیری مدیریتی تلقی می شود .همچنین از مدیریت
بحران به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری فعال استفاده می شود که به طور مداوم خطرات احتمالی را ارزیابی می کند ،خطرات
مهم تر را در اولویت قرار می دهد و استراتژی هایی را برای مقابله با آن خطرات پیاده سازی می کند (پاتا.)0330 ،
رویکردهای مرحله بندی شده برای مدیریت بحران ساز و کاری به منظور ایجاد چهارچوب سازماندهی نوشتارهای گسترده و
متنوع مدیریت بحران را فراهم می کند .ویلکس و مور ( )0334اظهار داشتند که چارچوب ها و رویکردهای زیادی برای مدیریت
بحران وجود دارد (آگوستین 0333 ،؛ شوارتز 0333 ،؛ پاتا 0330 ،؛ راف و عزیز 0330 ،؛ سازمان جهانی گردشگری .)0330 ،در این
بخش با استفاده از الگوی مدیریت بحران که توسط سازمان جهانی جهانگردی و در سه مرحله قبل از بحران (آماده سازی بحران)،
در طول بحران (پاسخ به بحران) و به دنبال یک بحران (بهبود بحران) .پیشنهاد شده است ،یک مدل مفهومی در (شکل  )3ارائه
شده است.
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فرهنگ

منابع  /مقاصد

رهبری

مراحل مدیریت بحران

در طول بحران

زمان

وقوع بحران

خروجی
بحران

بهبود بحران

قبل از بحران

شکل شماره  8؛ عوامل موثر بر مدیریت بحران در مقاصد گردشگری (سازمان جهانی گردشگری)1005 ،

 -6مدیریت بحران برای منابع و مقاصد گردشگری
ویژگی های مدیریت بحران برای یک مقصد گردشگری تا حدودی با ویژگی های درگیر در مدیریت بحران در یک سازمان
خاص متفاوت است .همانطور که در باال گفته شد ،مقصد گردشگری افراد ذینفع مختلفی را درگیر می کند که به صورت مشارکتی
و همچنین در قالب رقابت فعالیت می کنند .در حالی که مسئولیت مدیریت یک مقصد گردشگری از نظر تبلیغات و یا بازاریابی
ممکن است با یک سازمان گردشگری منطقه ای یا ملی باشد ،مسئولیت برنامه ریزی و زیرساخت ها ممکن است در اختیار دولت یا
مشاغل شخصی باشد .این تکه تکه شدن کنترل یا مسئولیت ها ممکن است منجر به عدم برنامه ریزی و عدم دسترسی به منابع
برای رفع بحران های مقصد گردشگری شود .انتظار می رود که در دسترس بودن مسئولیت مدیریتی یکپارچه در یک مقصد
گردشگری و همچنین منابع الزم از جمله پول ،منابع انسانی و منابع برای پاسخ به بحران ها در کشورها و مناطق گوناگون ،متفاوت
باشد.
مدیریت بحران در مناطق گردشگری نیاز به منابع کافی دارد .با بررسی پژوهش های پیشین ،عملکرد مدیران برای انتخاب
سطح کافی از منابع مفید در زمان بحران بسیار مهم است و می تواند در تعدادی از شرایط بحرانی که تأثیر منفی بر گردشگری
دارند ،مشاهده شود (هندرسون 0330 ،؛ روزنتال .)0330 ،به عنوان مثال ،در بروز ویروس کرونا ،وجود منابع کافی برای مدیریت
موثر بحران از طریق هماهنگی منابع انسانی و مالی بسیار مهم است .عالوه بر این ،روش های پیشرفته مدیریت بحران در صورت
عدم دسترسی به منابع در سطح سازمانی قابل اجرا نیستند.
در برخی کشورها ،خدمات اورژانس و ارتش سهم بسزایی در آماده سازی برای شرایط اضطراری دارند .در بخش خصوصی،
فقط برخی از شرکت های چند ملیتی مانند نفت و گاز و نیز شرکت های هواپیمایی می توانند میلیون ها دالر و تعداد زیادی از
پرسنل را برای آماده سازی و مقابله با بحران اختصاص دهند .بنابراین و به طور طبیعی میزان منابع موجود برای تهیه مدیریت
بحران در مناطق و کشورها متفاوت می باشد.

 -7فرهنگ و رهبری در مدیریت بحران
مفاهیم شرح داده شده در بخش های قبلی این فصل مربوط به مدیریت بحران بوده است و نشان می دهده که فرهنگ ملی
چه تأثیر قابل توجهی در مدیریت بحران دارد ،و بر این کته تاکید دارد که تفاوت های فرهنگی عمده ای بین کشورهای مختلف و
نحوه مشاهده بحران از سوی آنان وجود دارد .یک بحران باعث می شود فرهنگ جهانی متداول همگن برای آشکار کردن
ارزشهای مختلف منطقه ای از بین برود .جانسون و پپپاس ( )0330اشاره کردند که شدت بحران از کشور به کشور دیگر و
فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است ،به این معنی که بسیار مهم است که برنامه های پاسخ به بحران برای یک مکان خاص
تدوین شود و همچنین شامل ورودی های مدیریت محلی و مقامات دولتی باشد .رهبری و مدیریت بحران نیز ارتباط نزدیکی دارند
(بوین و هارت  .)0330 ،مدیریت بحران ،به معنای پیشگیری و کنترل آسیب ،یک مسئولیت اساسی در فرایند رهبری است .قبل از
وقوع بحران ،روند مدیریت بحران با درک و آشنایی رهبری از میزان ریسک و تصمیم آگاهانه برای یافتن راه هایی برای جلوگیری
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یا کاهش آن آغاز می شود (اسمیتز و عزت .)0330 ،در مواقع بحرانی ،رهبران باید با اجرای مؤثرترین برنامه اقدام متقابل ،و نظارت
مستمر بر عملکرد سازمان ،مهارت های بین فردی را نشان دهند (برنمن.)0333 ،
فرهنگ و رهبری ملی همچنین در مدیریت بحران ها و روند واکنش به بحران مرتبط هستند (چندلر .)0330 ،در برخی از
کشورهای در حال توسعه ،فرهنگ ملی غالباً با مدیریت فعال بحران ها همدلی ندارد (السوباغ و همکاران .)0334 ،به طور معمول،
مردم از ایده ها و شیوه های محلی برای هدایت تعامالت خود ،و هماهنگی پاسخ های خود و در نهایت زندگی به شیوه های خاص
فرهنگ استفاده خواهند کرد (پرنتیس و میلر .)1999 ،در نتیجه ،مردم تمایل دارند بحران ها را در فرهنگ های مختلف ملی به
صورت متفاوت مدیریت کنند .به عنوان مثال ،مدیران ارشد برخی از کشورها لزوم ریشه کن کردن فرهنگ فردگرایی را که بیشتر
در کشورهای در حال توسعه یافت می شود ،تشویق می کردند و یک فرهنگ مشارکتی را هم به صورت افقی در بین مدیران و هم
در بین کارکنان در زمان بحران تشویق می کردند (السوباغ و همکاران .)0334 ،در نتیجه ،بدیهی است که فرهنگ ملی در
برنامهریزی و فرآیندهای پاسخ به بحران تأثیر غیرمستقیم دارد.

نتیجهگیری
در قلب هر بحران فرصت خارق العاده ای نهفته است و شاید به همین دلیل است که در فرهنگ شرقی برای واژه بحران به
طور شگفت آوری از دو نماد "خطر" و "فرصت" استفاده می شود (هولمز .)0330 ،در فجایع و بحران های یک دهه اخیر شاهد آن
هستیم که اختالفات و تفاوت ها در رهبری ،فرهنگ و منابع موجود می تواند بر مدیریت بحران در مناطق گردشگری تأثیر مثبت یا
منفی بگذارد .چهار پیام مهم در این پژوهش وجود دارد .در مرحله اول ،مجموعه های مختلف و متفاوتی از ذینفعان در مدیریت
منابع و مقاصد ،اصالح مدل مدیریت بحران را ضروری می دانند زیرا مدیران در فرهنگ های مختلف ممکن است بحران ها را به
صورتی متفاوت درک کنند .ثانیاً ،مدیریت بحران در مقصد و سازمان های گردشگری نیازمند ترجمه مفاهیمی است که قبالً در
سطح متفاوتی از آن یاده شده بود .بخشی از دلیل آن این است که الگوی مدیریت بحران ،که تا حد زیادی برای بستر سازمانی
توسعه یافته است نیاز به تعدیل دارد تا کارآیی خود را قبل از اجرا در مقصد گردشگری به حداکثر برساند .ثالثاً ،در حالی که تحقیقات
قبلی به این نتیجه رسیده است که رهبری و منابع نقش مهمی در مدل های مدیریت بحران دارند  ،این پژوهش با در نظر گرفتن
تأثیرات فرهنگی ،آن مدلها را گسترش می دهد (رجوع به شکل  .)3این پژوهش از یافته های مطالعات قبلی پشتیبانی می کند
(هافستید 0331 ،؛ لیو و مکینون 0330 ،؛ اشنایدر و لیترل )0330 ،که نشان می دهد مردم در فرهنگ های ملی مختلف ،تمایل به
داشتن سبک های مختلف مدیریتی دارند .بنابراین درک دولت ها و سازمان ها از اهمیت فرهنگ ملی بر مدیریت بحران بسیار مهم
است .چهارم ،توانایی مقاصد گردشگری برای پرداختن به تأثیر بحران ها به دلیل تفاوت در منابع موجود متفاوت خواهد بود .برای
یک دولت در سطوح ملی ،منطقه ای و محلی بسیار مهم است که قبل از تهیه یک برنامه مدیریت بحران برای مناطق خاص
گردشگری ،میزان دسترسی و قابلیت استفاده از منابع خود را ارزیابی کند.
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ارزیابی تأثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکتهای
کوچک و متوسط صنایع غذایی استان زنجان
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چکـیده
با پیچیدگی و رقابت رو به گسترش نوآوری بهعنوان یکی از مزیتهای اصلی حیات شرکتها محسوب میشود .سازمانها
برای بقا نیازمند ایدههای نو و بدیع هستند به خالقیت و نوآوری بهعنوان دیدگاه راهبردی که برای سازمان مزیت رقابتی
به همراه میآورد مینگرند در مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر سرمایهانسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک
و متوسط صنایع غذایی استان زنجان پرداختهشده آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و آزمون
همبستگی و رگرسیون جهت تعیین همبستگی شاخصها با نرمافزار  spssانجام شد در پژوهش حاضر چهار متغیر مستقل
آموزش  -تحصیالت رضایت به تغییر و رضایت شغلی سرمایه انسانی نوآورانه بررسی و رابطه مثبت و معناداری بین
متغیرهای مزبور با تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی مشاهده و پیشنهاداتی در خصوص بهبود
و ارتقای تمایل به نوآوری شرکتهای مزبور ارائه شد

واژگـان کلـیدی :سرمایه انسانی نوآورانه ،مزیت رقابتی ،شرکتهای کوچک و متوسط

 -0دکترای اقتصاد توسعه استادیار دانشگاه آزاد زنجان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد زنجان
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 -1بیان مسئله
سازمانها برای بقا نیازمند ایدههای نو و بدیع هستند که همچون روحی در کالبد سازمانها دمیده شده و آنها را از نیستی و
فنا نجات میدهد (پیکا 0)2112و برای بقای طوالنیمدت سازمانها مهم هستند .اصالحات عمده در چشمانداز استراتژیک سازمان
اولویتهای کسبوکار و بازبینی مدلهای سنتی و حتی مدلهای معاصر الزامی شده رویکرد و دیدگاههای جدید ضروری گردیده
است .با بررسی ارزیابی تأثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی و اهمیت
موضوع و نقش کلیدی آن در موفقیت شرکتها بهعنوان مسئله اصلی تحقیق برآنیم تا ضمن بیان مفهوم و اهداف سرمایه انسانی
نوآورانه گامی بهسوی این مهم برداریم و زوایای آن را تا حد امکان بشناسیم تا سازمانها و شرکتها در این موقعیت حساس رقابتی
(جهانیشدن) بتوانند میان فعالیت منابع انسانی و استراتژی سازمانی پیوند مستحکمی ایجاد کنند.

-2فرضیات تحقیق
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 .0بین آموزش سرمایه انسانی نوآورانه با تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد.
 .2بین تحصیالت سرمایه انسانی نوآورانه با تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد.
 .0بین رضایت به تغییر سرمایه انسانی نوآورانه با تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد.
 .4بین رضایت شغلی سرمایه انسانی نوآورانه با تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد.

-3متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل :سرمایه انسانی نوآورانه (آموزش –تحصیالت –رضایت به تغییر و رضایت شغلی)
متغیر وابسته :تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط

-4روش تحقیق
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته که بین نمونه آماری توزیعشده و تحلیل توصیفی شامل نمودارها و تحلیل
دموگرافیک و آزمونهایی مانند آلفای کرونباخ جهت پایایی و روایی پرسشنامه و آزمون همبستگی و رگرسیون جهت همبستگی
شاخصها با نرم افزار spss

-1-4پایایی
جدول -1نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرها
آلفای کرونباخ

رضایت به تغییر
1/500

تمایل به نوآوری
1/529

آموزش
1/562

تحصیالت
1/509

رضایت شغلی
1/320

کل سواالت
1/542

براساس نتایج جدول فوق پرسشنامه از قابلیت اعتماد الزم (پایایی) برخوردارست.

-2-4روایی
اعتبار محتوایی این پرسشنامه توسط ضریب  kMOاندازه گیری شده و برای بررسی روایی صوری و محتوایی از نظر اساتید
استفاده شده و اصالحات الزم اعمال گردید

KMO

جدول -2نتایج حاصل از آزمون روایی متغیرها
رضایت به تغییر تمایل به نوآوری آموزش تحصیالت رضایت شغلی
1/069
1/600
1/624
1/005
1/049

کل سواالت
1/050

1pyka2002
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-5تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
نوآوری :توانایی بدست آوردن نتایج حاصل از دستاوردهای علمی نوآوری شامل ایجاد محصول جدید –بهبود آن و رویههای نو
در تولیدست .میتواند خلق و پیادهسازی یک محصول (کاال یا خدمت) فرایند جدید یا یک روش جدید بازاریابی یا روش جدید
سازمانی باشد.
سرمایه انسانی :انسانها در خود از طریق ابزارهایی مانند آموزش .کارآموزی یا فعالیتهایی که بازده آتی فرد را ارتقا میدهد
سرمایهگذاری میکنند در واقع سرمایه انسانی تلفیقی از ویژگیهای ژنتیک – توانمندیهای احراز شده –مهارتها و تجربیات است.
سرمایه انسانی نوآورانه :سرمایه گذاری برروی منابع انسانی جهت افزایش بازدهی با هدف بهرهبرداری در آینده جهت بررسی
نرمال بودن متغیرها استفادمی کنیم.

-6آزمون نرمال بودن متغیرهای مطالعه
مهمترین فرض در تحلیل های چند متغیره نرمال بودن است .جهت بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تحت بررسی از
آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده می شود.
 :H0متغیرهای تحت بررسی دارای توزیع نرمال هستند.
 :H1متغیرهای تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیستند.

کل سواالت
0/046
1/062

باتوجه به اینکه میزان سطح معناداری از میزان خطای نوع اول در سطح /10بیشترست ،لذا نرمال بودن متغیرهای فوق الذکر
تایید میگردد.
جدول -4ضریب همبستگی فرضیه اول
متغیر وابسته
متغیرها
1/004
همبستگی پیرسون
متغیر مستقل
1/10
معناداری دو سویه
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کولموگروف اسمیرنف
سطح معناداری

جدول  -3نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن متغیرها
رضایت به تغییر تمایل به نوآوری آموزش تحصیالت رضایت شغلی
0/211
2/203
1/606
1/400
0/400
1/092
1/069
1/022
1/606
1/200

ضریب همبستگی بین آموزش و تمایل به نوآوری /004نشانگروجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکورست یعنی افزایش
یکی باعث افزایش دیگری میشود.
جدول -5ضریب رگرسیون فرضیه اول
متغیر پاسخ

متغیرپیشگو

Cox & Snell R
Square

Sig.

B

تمایل به نوآوری

آموزش

1/24

1/11
1/11

1/004
0/040

X1
Constant

مقدار کاکس و اسنل رگرسیون متغیر آموزش برتمایل به نوآوری  /24بیانگر این مطلب است که  24درصدتغییرات تمایل به
نوآوری توسط متغیر آموزش قابل پیشگویی است وباتوجه به مقدار( sigانحراف معیار خطای کمتر از )1/10متغیرپیشگو یعنی متغیر
آموزش معنادار میباشد.
جدول -6ضریب همبستگی فرضیه دوم
متغیر وابسته
متغیرها
1/000
همبستگی پیرسون
متغیر مستقل
1/10
معناداری دو سویه

ضریب همبستگی بین تحصیالت و تمایل به نوآوری /000می باشد که نشانگر وجود همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکورست
یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود.
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جدول-7ضریب رگرسیون فرضیه دوم
متغیر پاسخ

متغیرپیشگو

Cox & Snell R
Square

تمایل به نوآوری

تحصیالت

1/00

Sig.

B

1/10

1/202

X1

1/10

0/00

Constant

مقدار کاکس و اسنل رگرسیون متغیر تحصیالت بر تمایل به نوآوری  /00می باشد یعنی  00درصد تغییرات تمایل به نوآوری
توسط متغیر تحصیال ت قابل پیشگویی است وبا توجه به مقدار (sigانحراف معیار خطای کمتر از )1/10ضریب متغیر پیشگو یعنی
تحصیالت معنادارست.
جدول -8ضریب همبستگی فرضیه سوم
متغیر وابسته
متغیرها
1/502
متغیر مستقل همبستگی پیرسون
1/10
معناداری دو سویه

ضریب همبستگی بین رضایت به تغییر و تمایل به نوآوری  /502می باشدکه نشانگر همبستگی مثبت بین دو متغیر مذکورست
بعبارت دیگر افزایش یکی موجب افزایش دیگری میشود.
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جدول -9ضریب رگرسیون فرضیه سوم
متغیر پاسخ

متغیرپیشگو

تمایل به نوآوری

رضایت به تغییر

Cox & Snell R Square

1/09

Sig.

B

1/14

1/632

X1

1/10

0/040

Constant

مقدارمالک کاکس و اسنل متغیر رضایت به تغییر و تمایل به نوآوری  /09است بعبارت دیگر  09درصد تغییرات تمایل به
نوآوری توسط متغیر رضایت به تغییر قابل پیشگویی است وباتوجه به مقدار ( sigانحراف معیار خطای کمتر از  )1/10ضریب متغیر
پیشگو یعنی متغیر رضایت به تغییر معنی دارست.
جدول -11ضریب همبستگی فرضیه چهارم
متغیر وابسته
متغیرها
1/460
همبستگی پیرسون
متغیر مستقل
1/10
معناداری دو سویه

ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تمایل به نواوری  /460است که نشانگر همبستگی بین دو متغیر مذکورست یعنی
افزایش یکی باعث افزایش دیگری میشود.
جدول -11ضریب رگرسیون فرضیه چهارم
متغیر پاسخ

متغیرپیشگو

Cox & Snell R Square

تمایل به نوآوری

رضایت شغلی

1/06

Sig.

B

1/11

1/650

X1

1/10

0/406

Constant

مقدار مالک کاکس واسنل رگرسیون متغیر رضایت شغلی بر تمایل به نوآوری برابر  /06می باشد یعنی  /06تغییرات تمایل به
نوآوری توسط متغیر رضایت شغلی قابل پیشگویی است و باتوجه به مقدار (sigانحراف معیار خطای کمتر از  )/10ضریب متغیر
پیشگو یعنی متغیر رضایت شغلی معنی دارست.
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جدول -12توزیع فراوانی نمونه اماری از نظر سطح تحصیالت
درصد
فراوانی
طبقه
00
02
دیپلم و زیر دیپلم
21
09
کاردانی
03
003
کارشناسی
0
01
کارشناسی ارشد
2
0
دکتری
011
212
جمع کل
جدول -13توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت
جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی درصد
63
مرد 006
02
66
زن
کل 011 212

الهه امیری در سال  0091در پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی و تحلیل نوآوری در آموزش بزرگساالن سه کشور آلمان-هند
و ایران فرایند آموزش و تأثیر آن بر نوآوری را در این سه کشور مقایسه کرده و میگوید میتوان مانند هندوستان از نیروهای
متخصص بخش خصوصی استفاده کرد یا مانند آلمان با تقویت آموزشهای دانشگاهی بر میزان صالحیت آموزشگران افزود .ایمان
غفوری در سال  0090پژوهشی با عنوان گرایش استراتژیک و نقش آن در بهبود مؤلفههای نوآوری در شرکتهای بزرگ
لوازمخانگی ایران داشته اشاره میکند به اینکه در کشور ما به دلیل کمتر بودن جو رقابتی در میان شرکتهای فعال در بازار کمتر به
مسئله نوآوری در ارائه محصوالت و خدمات توجه میشود درحالیکه در اغلب کشورهای توسعهیافته نوآوری بهعنوان یکی از
مزیتهای رقابتی و بعنوان پایه بهکارگیری استراتژی تمایز مطرح میگردد .بااینحال در سالهای اخیر شدت رقابت در بین
شرکتهای ایرانی بویژه در حوزه لوازمخانگی افزایش یافته ونوآوری بهعنوان یکی از الزامات وعوامل موثر در ایجاد مزیت رقابتی
مطرح میگردد .براساس نتایج از بین سه مؤلفه گرایش استراتژیک دو مؤلفه گرایش به مشتری وگرایش به رقبا رابطه معنا داری با
مؤلفههای نوآوری (محصول –فرایند-استراتژی نوآوری) وجود دارد.
امیررضا کنجکاو در سال  0091به شناسایی ابعاد سیستم مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی و تحلیل تأثیر آن بر توسعه
نوآوری در دانشگاه یزد پرداخته وبیان میدارد امروزه عواملی همچون تغییرات محیطی – پیشرفتهای تکنولوژیکی وافزایش رقبا
باعث رقابتی بی پایان بین سازمانها گردیده سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند با این تغییرات انطباق یافته واز قدرت نوآوری
الزم برخوردار باشند .دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی از این قاعده مستثنی نیستند مشاهدات او نشان میدهد بین کلیه ابعاد
فرایندی و زیر ساختی مدیریت دانش ونوآوری رابطه معنا داری وجود دارد.
سورسکو وهمکاران 21000در تحقیقی تحت عنوان نوآوری در مدلهای کسب وکار خرده فروشی نوآوری در ساختار –ابزار
ومحصول را مورد بررسی قرار دادند براساس نتایج نهایی پژوهش نوآوری در محصوالت بیشترین نوع نوآوری در کسب وکار خرده
فروشی بوده ومراتب پایین تر در فرایندها و ساختار دیده میشود.
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-7پیشینه پژوهش

1soresco
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آموزش

تحصیل
رضایت به تغییر

تمایل به نوآوری

رضایت شغلی
شکل -1مدل تحقیق

نتیجه گیری
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در بررسی صورت گرفته نزدیک به  63درصد پاسخ دهندگان مرد و  02درصد ایشان زن بوده اند که ازاین مورد میتوان
اینگونه استنباط کرد که تعدادمردان در سازمان بیشتر از زنان بوده ومدیریت منابع انسانی باید در تصمیم گیری وسیاستگذاری های
خود به این مهم توجه کرده وسیاستهایی متناسب باحجم بیشتر کارکنان مرد اتخاذ نماید از سوی دیگر بیشترین درصد فراوانی
تحصیالت متعلق به کارشناس ی وکمترین درصد فراوانی متعلق به دکترا است بیش از نیمی از نیروی انسانی دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی وباالتر هستند که این نوید را به سازمان میدهد که با نیروی تحصیل کرده ونخبه مواجه است لذا نه تنها باید از این
سرمایه عظیم به بهترین نحو استفاده نمایدبلکه باید زمینه را برای پیشرفت بیشتر این نیرو مهیا کند سیاست گذاری های منابع
انسانی باید متناسب با نیروی تحصیل کرده بکار گرفته شود.
فرضیه اول :براساس یافته های پزوهش فرضیه اول باسطح معناداری /10تاییدمیگردد از طریق آموزش شرکتها بوسیله
پیروی از قوانینی که توسط اکثریت شرکت کنندگان شناخته شده به اهداف خود دست می یابند که شامل ابعاد زیرست.
روابط :ارتباط با مشتریان –تامین کنندگان –شرکا سهامداران ودیگر ذینفعان .گرایش به مشتری ورقبا دارای رابطه مثبت و
معنادار با مؤلفههای نوآوری (محصول .فرایند واستراتژی) است( .غفاری ایمان )0090 -
شرکتها :نه تنها سیستم وساختار های مشهود بلکه زیر ساختار نامشهود .دارایی فکری روابط فیمابین کارکنان وفرهنگ را در
بردارد.
احیا وتوسعه :روی نامشهود هرچیز وهمه چیزکه در آینده ارزش ایجاد میکند اما هنوز آن اثر را نشان نداده است.
یادگیری سازمانی نسبت به رهبری تحول آفرین تأثیر قوی تری برنوآوری سازمانی دارد (طباییان کمال)0091-
پیشنهادات:
شرکت در دوره های بازآموزی – آموزش های مدون –مشارکت با مراکز آموزشی دولتی وخصوصی (موسسه استاندارد .سازمان
غذا دارو .جهاد دانشگاهی و )...بویژه در طرح های اجرایی وپژوهشی.
حضور در کنفرانس وسمینارهای مرتبط باصنعت غذا ونمایشگاه های استانی وکشوری از جمله موارد آموزش نیروی انسانی
بشمار میرود البته باید در نظر داشت نتایج آموزش ونکات آموزشی اغلب در بازه زمانی بلند مدت ظهور می یابد فرایندی زمانبر
ست.
فرضیه دوم :براساس یافته ها فرضیه دوم نیز در سطح معناداری  /10تایید میشود تحصیالت می تواند بینش افراد را عمق
بیشتری ببخشد و قدرت تفکر وتعقل را به تحرک بیشتر وادارد ایده هارا شکل بدهد میرغفوری وصادقیاندر تحقیق خود به سال
 0092این نکته دست یافته اندکه ابعاد فرایندی و زیر ساختی مدیریت دانش با نوآوری مرتبط است .توانایی خالقیت و برخورداری
از دانش ضروریت توانایی خالقیت و برخورداری از دانش ضروریت نوآوری است.
پیشنهادات:
شرکتها می توانند از طریق ارتباط موثر و پایدار با مشتریان و ارباب رجوع –شرکتهای دیگر (رقبا .تامین کنندگان) مطالعات
بازار وبازاریابی و ...ضمن کسب اطالع از خواسته های ایشان و ایجاد راه های موثر وجدید برا ی پاسخگویی به تقاضای ایشان
تقویت کمی وکیفی کانالهای ارتباطی با مشتریان .رقبا .شرکا وسازمان های دیگر از جمله مراکز دانشگاهی و سازمانهای تحقیقاتی
و پژوهشی ویادگیری ساز وکار رقابت برنامه ریزی وسیاستگذاری الزم را اعمال نمایند ضمن اینکه بخش قابل توجه سرمایه انسانی
دارای تحصیالت کارشناسی وباالتر هستند شرکتها نه تنها باید در حفظ نیروی انسانی کوشا باشند بلکه باید زمینه پیشرفت و
توسعه این سرمایه را مهیا و در استخدام نیروی جدید تاحد امکان کارکنانی تحصیل کرده مجرب و با انگیزه بکار گیرند.

فرضیه سوم:
براساس نتایج فرضیه سوم نیز در سطح معناداری  /10مورد تایید ومعنادارست توقف در دنیای به شدت رقابتی امروز باعث
عقب افتادگی و پسرفت سریع و حتی حذف زودهنگام شرکت از گردونه رقابت میگردد افرادی که مایل به تغییر وتحول هستند
روحیه منعطف و اعتماد به نفس باال داشته بدنبل اهداف چالش برانگیز هستند؛ ذهن خالق ایده پرور دارند .رهبری تحول آفرین
تأثیر مثبت بر نوآوری سازمان دارد نوآوران خوشنود از تغییر هستند (میرغفوری سیدحبیب اهلل وصادقیان زهرا .)0092
جذب نیروی انسانی متخصص دارای تجربه با انگیزه ونگرش مثبت به زندگی وکار.
ایجاد جو صمیمی وفضایی مناسب برای اشتراک گذاری ایده ها و تجربیات تسهیم دانش بین کارکنان ویادگیری از یکدیگر
ارتقا برمبنای شایستگی وعملکرد – تشویق کار گروهی که موجب ارتقا نواوری شده وبعالوه موجب بهبود عملکرد شرکت
میشود.
تعهد مدیریت ارشدشرکت به اهداف توسعه محصول جدید – شیوه های جدید تولید و تقویت توانایی تکنولوژیک شرکت.
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فرضیه چهارم:
براساس نتایج آماری فرضیه چهارم در سطح معناداری  /10مورد تایید و معنادارست مورالیس وهمکاران در سال  2100متغیر
راهبردی محیط سازمانی را عاملی موثر بر نوآوری سازمانی دریافتند در همان سال محمود و همکاران در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که فضای مناسب سازمان شرایط مطلوب بروز خالقیت و تفکر را فراهم آورده وخالقیت مسیر نوآوری را هموار میسازد.
مدیران نوآور متکی به تامین و ارتقای رضایت شغلی کارکنان هستند کارکنان راضی از شغل تعهد کاری بیشتری داشته روابط
مستحکم بین ایشان و سازمان برقرارست ضمن اینکه مسئولیت پذیری باالیی دارند.
پیشنهادات:
پرداخت عادالنه :کارکنانی که اعتقاد وباور دارند سیستم پرداخت عدالت محورست رضایت شغلی بیشتری دارند در این باره
میتوان به رعایت و اجرای شفاف قوانین کار (دستمزد .بیمه و نوبت کاری) تفاوت دستمزد براساس سابقه کار و مسئولیت .مدرک
تحصیلی و تخصص شغلی اشاره نمود.
بهبود کیفیت نظارت :انتخاب سرپرستان ومدیران بر پایه صالحیت شغلی واخالقی که رفتار محترمانه با کارکنان داشته باشند
تمرکز زدایی :تفویض اختیار در تصمیم گیری ها تا حد امکان و مشارکت افراد حسب مسئولیت در فرایند تصمیم گیری
به کارگماری افراد در مشاغل حسب توان وعالقه :در این صورت مهارت و توانمندی افراد بهتر و بیشتر بروز یافته استعدادها
شکوفا میشود و رضایتمندی بیشتری حاصل می آید .جابجایی کارکنان در مشاغل و گردش شغلی بمنظور جلوگیری از یکنواختی
وظایف کاری معموال نتایج خوبی بدنبال دارد.
اقدامات حمایتی :پرداخت تسهیالت و مساعده حتی المقدور –بیمه تکمیلی و حوادث را می توان در این مورد نام برد.

منابع
-

ابراهیمی ،عبدالکریم ( " )0091بررسی عوامل موثر در افزایش صادرات بنگاههای کوچک و متوسط تولید کنندهی کاالها و
خدمات فناورانه و دانش بینان :تأثیر عامل نوآوری" پایان نامه جهت کارشناسی ارشد ،دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی
دانشکده مدیریت.
اسکندری ،محمد؛ قیدر جلجانی ،جعفر (" )0092الگوی ھماھنگی راھبرد های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب
ارزش های رقیب" فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،شماره  ،00صص049-000
امیری ،الهه (" )0091بررسی تطبیقی و تحلیل نوآوریها در اموزش بزرگساالن در سه کشور آلمان ،هند و ایران" پایان نامه
جهت دریافت کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،تهران.
ایمایی ،ماساکی (" )0090کایزن" ،ترجمه :محمدحسین سلیمی ،تهران ،ناشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
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بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بر اساس نقش
میانجی سیستم اطالعاتی حسابداری
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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بر اساس نقش میانجی سیستم اطالعاتی
حسابداری انجام گردید .تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گرد آوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی
میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارکنان بانک ایران زمین استان فارس
 751نفر در نظر گرفته شد ،شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و حجم نمونه از طریق جدول مورگان به تعداد 151
مشخص گردید .به منظور جمع آوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق ،از پرسش نامه استاندارد استفاده
شد .روایی ابزار اندازه گیری از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ()PLSاستفاده شد .نتایج الگو سازی معادالت ساختاری نشان داد ابعاد سرمایه
فکری ارتباط معناداری با عملکرد سازمان دارد .همچنین بعد انسانی و رابطه ای سرمایه فکری ارتباط معناداری با سیستم
اطالعات حسابداری دارند .سیستم اطالعات حسابداری ارتباط معناداری با عملکرد سازمان دارد.

واژگـان کلـیدی :عملکرد سازمان ،سیستم اطالعات حسابداری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی

 -1کارشناسی ارشد ،مدیریت کسب و کار ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
 -7مربی گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران(نویسنده مسئول) dr.sabet@apadana.ac.ir

 -0استادیار گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی آپادانا ،شیراز ،ایران.
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نقش و عملکرد نظام بانکی کشور بعنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت نقدینگی،
ارایه خدمات به مردم و مشتریان  ،مشارکت فعال در توسعه اقتصادی ،توزیع اندوخته سپرده گذاران در قالب تسهیالت اعطایی و
غیره بر کسی پوشیده نیست .بانک ها ،خدمات و محصوالت مالی به مشتریان ارایه می کنند ،در حالی که مجموعه ای از ریسک ها
را همراه با نوسانات نرخ های ارز و سود ،اعتبار ،کفایت سرمایه و نقدینگی ،ریسک عملیاتی و غیره مدیریت می نمایند(یزدانی،
 .)1035از این رو هنگامی که عملکرد سازمانی از دریچه های مختلف و با اهداف متفاوت مورد مطالعه قرار می گیرد ،مدل های
سنجش عملکرد متفاوتی نیز به تناسب اهداف استفاده خواهد شد .محققان معتقد هستند که عملکرد را می توان بر پایه توانایی
اهداف سنجش (یعنی :سازمان ،تیم یا کارکنان) ،در تامین بر آمدهایی با خصیصه های از پیش تعیین شده و مطابق با اهداف
مشخص ،تعریف کرد( .)Busi, 2006عملکرد فرد ،معیار میزان موفقیت او در انجام کارش است و معموال از میزان خروجی
فرد(برای مثال ،میزان فروش یا تولید) یا ارزشیابی میزان موفقیت رفتار فرد در مقایسه با انتظارات سازمانی به دست می
آید) .(Millar & Stevens, 2012عملکرد سازمانی ،به چگونگی انجام ماموریت ها ،وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج
انجام آنها اطالق می شود .در تعریفی دیگر ،عملکرد سازمانی عبارت است از دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از
آنها و انجام مسئولیت هایی که سازمان به عهده دارد( .)Busi, 2006در تعریفی دیگر ،عملکرد سازمانی شاخصی است که
چگونگی تحقق اهداف سازمان یا موسسه را اندازه گیری می کند(نوروزی و همکاران.)1092 ،
از سوی دیگر ،امروزه توفیق سازمان ها را نمی توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فناوری
اطالعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد ،زیرا سرمایه های مالی ،فیزیکی و انسانی ،بدون سرمایه های نامشهود فاقد کارایی موثرند(صفر
زاده و همکاران .)1039 ،نظریه پردازان سازمانی بر این عقیده اند که سرمایه فکری و اجتماعی در سازمان ،ابزاری حیاتی برای
ارتقای عملکرد است) .(Yauch, 2010مدیران و کسانی که بتوانند از سرمایه فکری به نحوه احسنت در سازمان استفاده کنند ،راه
کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند .سازمان ها تا زمانی که برای بقا تالش می کنند و خود را نیازمند حضور در
عرصه های مختلف می دانند ،باید به بهبود عملکرد خود بپردازند .این بهبود عملکرد سازمانی حاصل نمی شود ،مگر اینکه زمینه
دستیابی با ارتقای سرمایه فکری امکان پذیر باشد .سرمایه فکری دارائی های نامشهودی است که از فناوری ،اطالعات مشتریان،
اعتبار و فرهنگ سازمان تشکیل شده است که برای توان رقابتی سازمان بسیار مهیم و حیاتی است (Seetharaman et al,
) .2002بعبارت دیگر سرمایه فکری مجموعه ای از دانش ،اطالعات ،اموال فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی است که می
تواند برای ایجاد ثروت به کارگرفته شود .در واقع ،سرمایه فکری کلیه کارکنان ،دانش سازمانی و توانایی های آنان را برای ایجاد
ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می شود(قلیچ لی و مشبکی.)1031 ،
محققان سرمایه فکری را به شامل سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای تقسیم می کنند).(Bontis, 1998
سرمایه انسانی ،عناصر مختلف منابع انسانی شامل :نگرش ،شایستگی ها ،تجربه ها و مهارت ها ،دانش ضمنی و نوآور بودن،
استعداد و دانش ضمنی موجود در ذهن افراد در سازمان ها را در برمی گیرد .سرمایه انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و بازسازی
استراتژیک ،برای سازمان ها مهم است) .(Marr et al, 2007سرمایه ساختاری ،محیطی ایجاد می کند که دانش از طریق آن،
خلق و آماده ورود به بازار می شود) .(Shiu, 2006سرمایه ساختاری به یادگیری و دانش مقرر در فعالیت های روزمره گفته می
شود .مجموعه دانشی که در یک سازمان در پایان روز و بعد از اینکه افراد سازمان را ترک کردند ،باقی می ماند ،هسته اصلی
سرمایه ساختاری را نشان می دهد .سرمایه ساختاری ،زیر ساختار حمایتی سرمایه انسانی محسوب می شود و شامل همه ذخایر
غیرانسانی دانش در سازمان ها مانند پایگاه داده ها ،دفترچه های راهنمای فرایندها ،استراتژی ها ،رویه ها ،فرهنگ سازمانی،
انتشارات می شود که برای سازمان ها ایجاد ارزش می کنند و بنابراین به ارزش مادی سازمان ها می افزایند(علوی و قریشی،
 .)1031سرمایه رابطه ای ،روابط رسمی و غیررسمی یک سازمان را با ذینفعان خارجی و ادراک های آنها درباره سازمان و نیز تبادل
اطالعات بین سازمان و آنها را مشخص می کند. .سرمایه رابطه ای برای یک سازمان اهمیت دارد؛ زیرا با ربط دادن سرمایه انسانی
و سرمایه سازمانی با سایر ذینفعان خارجی ،مانند یک عنصر افزایش دهنده ارزش آفرینی برای سازمان عمل می
کند).(Andriessen, 2005
از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد سیستم های اطالعاتی حسابداری تاثیر مثبتی بر عملکرد سازمان داد (Boulianne,
) .2012سیستم های اطالعاتی پیشینه ای به قدمت زندگی بشر بر روی زمین دارند .شواهد و مدارک تاریخی نشان می دهد
انسان ها از همان ابتدا درصدد تولید و کاربرد و انتشار اطالعات بوده و این کار را به طرق مختلف ؛ ازجمله به تصویر کشیدن
رویدادها و حوادث مهم بر دیواره های غارها یا تحریر آنها انجام می دادند ) .(Rommny & Steinbart, 2011سیستم های
اطالعاتی حسابداری می تواند بر رفتار و عملکرد کارا و موثر افراد نیز اثر بگذارد به بیان دیگر می توان ادعا کرد این سیستم ها قادر
هستند بر رفتار و عملکرد افراد ،بخش ها ،سازمان ها ،و حتی کشورها نیز اثر بگذارند ) .(Pairat, 2012سیستم اطالعاتی

حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده های اطالعاتی به گزارش های سودمند مالی و ارائه آنها به مدیریت درون سازمان و مراجع
بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری می باشد .سیستم های اطالعاتی در واقع ابزارهایی هستند که اطالعات را برای اهداف
خاصی جمع آوری ،پردازش ،تجزیه و تحلیل ،ذخیره و گسترش و توزیع می نماید .سیستم های اطالعات حسابداری یکی از اجزای
مهم سیستم های اطالعاتی می باشد .این سیستم ها اگر با رشته ی سیستم های فناوری اطالعات توام و طراحی شده باشند ،می
تواند نقش به سزایی در کنترل و مدیریت حوزه های اقتصادی و مالی شرکت ایفا کند .در همین اثنا پیشرفت های چشم
گیرتکنولوژی در سال های اخیر زمینه را برای افزایش احتمال تولید و استفاده ی اطالعات در قالب یک نگرش و دیدگاه
استراتژیک فراهم نموده است) .(Huang & Liu, 2005با توجه به مطالب بیان شده هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین
سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بر اساس نقش میانجی سیستم اطالعات حسابداری است.

-2پیشینه تحقیق
-1-2مطالعات داخلی
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دهقان ( ،)1091در مقاله خود به بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی پرداخت در این راستا یک فرضیه اصلی و 0
فرضیه فرعی تنظیم و برای آزمون فرضیهها پرسشنامه ای شامل  21سوال طراحی گردیده است .پس از جمع آوری پرسشنامه ها،
اطالعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شد و با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
نتایج نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با عملکرد سازمانی بانک
رابطه مثبت و معنی داری دارند.
عزیزپور لیند و همکاران( ،)1095در مقاله خود به بررسی نقش تعدیلگری سرمایۀ فکری بر رابطۀ چابکی و عملکرد سازمان
(مورد مطالعه :ادارۀ کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران) پرداختند .روش انجام تحقیق توصیفی -پیمایشی و روش
نمونهگیری به روش در دسترس است .جامعۀ آماری شامل  711نفر است که تعداد  155نمونه انتخاب و توسط پرسشنامۀ استاندارد
فرضیات تحقیق بررسی شده است .ارزیابی و تجزیهوتحلیل دادهها با مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار ( Smart-plsحداقل
مربعات جزئی) انجام گرفته است .نتایج حاکی از اثرگذاری مثبت و معنیدار سرمایۀ فکری بر رابطۀ چابکی و عملکرد سازمان (به
میزان  70/2درصد) و بهطور مستقل بر چابکی سازمان و بر عملکرد سازمانی (بهترتیب به میزان  27/0و  00/2درصد) دارد.
همچنین نتایج اثر مثبت و معنیدار چابکی بر عملکرد سازمانی (به میزان  27/1درصد) را نیز تأیید کرده است .در پایان ،برای بهبود
سرمایۀ فکری و چابکی در سازمان مورد تحقیق ،پیشنهادهایی مطرح شده است.
اسدی و همکاران ( )1097به بررسی تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پرداختند .در این تحقیق برای
سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری استفاده شده است .دادههای مورد نیاز تحقیق از اطالعات مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای  1032تا  1033گردآوری شده است که در مجموع 129
سال -شرکت مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و
رگرسیون خطی چندگانه نشان میدهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی
ارزش افزوده اقتصادی شرکتها دارد .همچنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته
شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی ،بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.
سبزواری ( )1091به بررسی حسابداری منابع انسانی و مدیریت پرداخت .از انجا که منابع انسانی بخش عظیمی از سرمایه
شرکت ها را به خود اختصاص میدهند .لذا برنامه ریزی دقیق و توجه همه جانبه به این سرمایه عظیم می تواند سازمان ها رادر
حرکت هرچه بهتر و بیشتر به سوی توسعه اجتماعی و اقتصادی پیش برده و دسترسی به اهداف واالی سازمان را به دنبال داشته
باشد از انجا که مدیریت منابع در دستور کار کلیه جوامع نهاده شده است مدیریت منابع انسانی نیز می تواند به اصالح باورها و
عقاید و درنتیجه کاهش هزینه های پرسنلی بیانجامد از طرفی با توجه به تدوین گزارشات عمده مدیریتی از طریق حسابداری به
نظر می رسد گزارشگری منابع انسانی در صورت های مالی سهم مهمی در ارائه اطالعات مطلوب مورد نیاز استفاده کنندگان ازاین
صورت ها ایفا خواهدکرد .از این رو درمقاله حاضر سعی گردیده پس از تعریف منابع انسانی و ضرورت به کارگیری این منابع
معیارهای اندازه گیری آن مطرح گردد .همچنین در ادامه به مدیریت منابع انسانی و نحوه گزارشگری آن ازطریق حسابداری اشاره
شده است.
نظری پور و پرویزی ( )1039به بررسی نقش حسابداری مدیریت استراتژیک در اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری
پرداختند .آنها بیان میکنند امروزه دارایی های نامشهود سهم قابل توجهی از دارایی های هر شرکتی را تشکیل داده و لذا اندازه
گیری و گزارشگری پیش نیاز مدیریت صحیح اینگونه دارایی ها می باشد با توجه به اهمیت استراتژیک سرمایه فکری و قرار
داشتن آن در حیطه حسابداری مدیریت می توان از تکنیکهای حسابداری مدیریت برای مدیریت کارامد آن استفاده کرد دراین مقاله
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پس از مرور ادبیات مرتب طبا حسابداری مدیریت استراتژکی و همچنین سرمایه فکری تالش خواهد شد راه کار مناسبی برای
اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری ارائه گردد.

-2-2مطالعات خارجی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :خرداد 1311

هیانگ و هسو  )7112(1به سنجش سرمایه ی فکری با شاخص ارزش افزوده و بررسی نتایج آن بر عملکرد مالی ،اقتصادی و
ارزش بازار بر  011شرکت انگلیسی پرداختند .برای سنجش سرمایه ی فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری استفاده شده
است نتایج ناشی از آزمون ها نشان می دهد که کارایی سرمایه فکری با عملکرد اقتصادی و عملکرد مالی رابطه مثبت معناداری
دارد اما در مورد عملکرد ارزش بازار تنها در صنعت تکنولوژی رابطه با اهمیت است و هم چنین سرمایه ی به کار گرفته شده
(فیزیکی و مالی) با عملکرد اقتصادی رابطه منفی دارد اما با عملکرد ارزش بازار و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نواس و همکاران  )7111(7به بررسی رابطه بین سیستمهای حسابداری مدیریت ،عملکرد شرکت و سرمایه فکری پرداختند.
شواهد تجربی از این ایده حمایت میکند که فرآیند ایجاد ارزش به شدت به سطح سرمایه فکری بستگی دارد .از طرفی حسابداری
مدیریت ابزاری مناسب در استفاده مناسب از سرمایه فکری است .نتایج پژوهش نشان داد که سیستمهای حسابداری مدیریت رابطه
معناداری با ابعاد انسانی و ساختاری سرمایه فکری دارند .همچنین سیستمهای حسابداری مدیریت نقش مهمی را در توسعه سرمایه
فکری دارند .سرمایه فکری نیز تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها دارد.
چن و همکاران  )7115(0به بررسی رابطه بین سرمایه فکری ،ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تایوان
طی سالهای  7112تا  7111پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر مثبت سرمایه فکری بر عملکرد مالی و ارزش بازار این
شرکتها بود .همچنین این تحقیق نشان داد که میتوان از سرمایه فکری به عنوان یک شاخص پیشبینیکننده عملکرد مالی آتی
استفاده نمود.
2
گیل پادیال و همکارش ( )7112قابلیت های حوزه سیستم های اطالعاتی ،ارزش و منابع استراتژیک و تأثیر آنها بر عملکرد
سازمانی در بخش هتلداری اسپانیا را بررسی کردند .نتایج نشان می دهد که حوزه سیستم اطالعاتی بی نظیر و ارزشمندتر و غیر
قابل جایگزین موجب عملکرد غیر مالی بهتر می شود .همچنین نتایج نشان داد که قابلیت ها و منابع که بیشترین تأثیر بر عملکرد
هتل دارند منابع فنی درونی و بیرونی و قابلیت های حوزه سیستم اطالعاتی تحت تأثیر روابط بالقوه با استفاده کنندگان و در
واحدهای مختلف هتل هستند .از طرف دیگر یافته ها حاکی از آن است که قابلیت های سازمانی تأثیر خاصی بر عملکرد غیر مالی
به ویژه در رابطه با کیفیت سازمانی دارد .این تحقیق به استقرار چارچوب جدید تجزیه و تحلیل در ادبیات بر روی مدیریت سیستم
اطالعاتی با ارائه دیدگاه تحلیلی ،برای مطالعه توسعه استراتژیک خصوصیات سیستم اطالعاتی کمک می کند که مبتنی بر نگرش
منبع محور از شرکت است و از این نظر که به شناسایی منابع و قابلیتهای سیستم اطالعاتی کمک می کند از اهمیت بسزا و نوینی
در توسعه برتریهای متمایز هر هتل دارد.

-3فرضیه ها و مدل تحقیق
-1-3فرضیه اصلی
بین سرمایه فکری و عملکرد سازمان با نقش میانجی سیستم اطالعاتی حسابداری ارتباط معناداری وجود دارد.

-2-3فرضیه های فرعی
بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمان ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سرمایه انسانی و سیستم اطالعاتی حسابداری ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمان ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سرمایه ساختاری و سیستم اطالعاتی حسابداری ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سرمایه ارتباطی و عملکرد سازمان ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سرمایه ارتباطی و سیستم اطالعاتی حسابداری ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سیستم اطالعاتی حسابداری و عملکرد سازمان ارتباط معناداری وجود دارد.

1 Huang & Hsueh
2 Novas et al
3 Chen et al
4 Gil-Padilla et al
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-4مدل تحقیق

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل مدیران و کارکنان بانک ایران زمین استان فارس به تعداد  751نفر است .حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان  151نفر تعیین شد .شیوه نمونه گیری به صورت طبقه ای  -تصادفی صورت پذیرفت .برای جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه استاندارد استفاده شده جهت سنجش متغیر عملکرد سازمان از پرسشنامه عملکرد سازمان یانگ لین  )7119(1که دارای
5گویه می باشد ،برای سنجش متغیر سرمایه فکری از پرسشنامه سرمایه فکری یانگ لین ( )7119که شامل  11گویه میباشد،
نهایتا جهت سنجش متغیر سیستم اطالعات حسابداری از پرسشنامه سیستم اطالعات حسابداری لئو و لیم )7117(7که دارای 1
گویه می باشد استفاد شد .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از فن مدل سازی معادالت ساختاری )SEM(3با رویکرد روش حداقل
مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار  Smart PLS 3برای بررسی الگوی مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است.

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :خرداد 1311

-5روش تحقیق

-6یافته ها
در روش مدل سازی معادالت ساختاری ،قبل از اجرای مدل برای آزمودن فرضیه ها ،برازش مدل بررسی می شود تا از صحت
و دقت یافته ها اطمینان حاصل شود .برای سنجش مدل از شاخص های ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیب) ، (CRمیانگین واریانس
استخراج شده ( )AVEو ضریب تعیین(  )R2استفاده شد که در جدول شماره یک گزارش شده است.
جدول -1معیار های برازش مدل پژوهش

سرمایه انسانی

میانگین واریانس تبیین
شده
)(AVE ≥ 0/5
12572

پایایی ترکیبی
≥ (CR
)0/7
12317

آلفای کرونباخ
≥ (Alpha
)0/7
12253

ضریب
تعیین
)(R2
---

ضریب قدرت پیش
بینی
)(Q2
---

سرمایه ساختاری

12531

12295

12222

---

---

سرمایه رابطه ای

12511

12371

12212

---

---

12513

12320

12319

12392

12151

12515

12312

12255

12325

12212

متغیر

سیستم اطالعات
حسابداری
عملکرد سازمان

1 Yang and Lin
2 lau & lim
3 structural equation modeling
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باتوجه به جدول شماره یک تمامی اعداد به دست آمده برای ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی باالتر از 1/2
بدست آمد که نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل اندازه گیری دارد ( .)Nunnally, 1978همچنین میانگین واریانس
ترکیبی باالتر از  1/5بدست آمد که نشان می دهد برازش مدل ،در سطح مطلوبی است ( .)Fornell & Larcker, 1981نتایج
به دست آمده از تحلیل مدل ساختاری ،معیار )  (𝑅2را برای متغیر درونزای مدل پژوهش نشان می دهد .نتایج این معیار نشان می
دهد که برازش مدل ساختاری ،به طور کلی باالی متوسط و در حد خوبی بوده است ( .)Chin, 1998در ادامه به بررسی بارهای
عاملی متغیرهای پژوهش می پردازیم.
تحلیل عاملی تأییدی ،برای سنجش اعتبار و روایی مقیاس اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد .در تحلیل عاملی تأییدی،
فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد .در تحلیل عاملی
تأییدی هرچه میزان بار عاملی به عدد یک نزدیک تر باشد ،گویای این مسئله است که سؤاالت پرسشنامه ارتباط قوی تری با
متغیرهای مکنون دارند و اگر میزان بار عاملی استاندارد صفر باشد ،به معنای عدم ارتباط بین سؤال پرسشنامه با متغیر مکنون است
( .)Joe et al, 2014نتایج نهایی تحلیل عاملی تأییدی درجدول شماره  7نمایش داده شده است .بارهای عاملی باالتر  0/5از
اعتبار مناسبی برخوردار است.

گویه ها

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :خرداد 1311

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

جدول -2تحلیل عاملی تاییدی گویه های پرسشنامه
گویه ها
بار عاملی
گویه ها
بار عاملی
1/200
1/215
Q17
Q9
1
/
223
1/112
Q18
Q10
1/222
1/222
Q19
Q11
1/533
1/275
Q20
Q12
1
/
511
1/215
Q21
Q13
1/113
1/251
Q22
Q14
-1/252
1/312
Q15
1/201

Q16

1/125

--

--

در نمودارهای زیر مقادیر بار عاملی و ضرایب معناداری برای سؤالهای هر متغیر مکنون آورده شده است.

نمودار  .1تحلیل عاملی تأییدی (بار عاملی) برای کل مدل
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بار عاملی
1/322
1/370
1/251
1/515
1/321
1/303
--

برای برازش کلی مدل از معیار  GOFاستفاده شد ،توسط این معیار محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازه
گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .معیار  GOFرا می توان از طریق محاسبه
میانگین هندسی میانگین مقدار اشتراک و  R2به دست آورد (.)57

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√=Gof
̅̅√× 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶
𝑅̅2̅= √0.550 ∗ 0.871=0.692
با توجه به اینکه سه مقدار  1/75 ،1/11و  1/01به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است
()Wetzels et al, 2009؛ نتایج حاصل حاکی از برازش مناسب مدل در جامعه آماری تحقیق مورد نظرمی باشد.
پس از بررسی برازش مدل اندازه گیری و ساختاری و داشتن برازش مناسب مدل ها ،به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش
پرداخته شد .نتایج حاصل از ضرایب معنی داری ( )t-valuesبرای هر یک از فرضیه ها ،ضرایب استاندارد شده مسیر های مربوط
به هر یک از فرضیه ها و نتایج بررسی فرضیه در جدول شماره  0ارائه شد.

سرمایه انسانی
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای
سرمایه رابطه ای
سیستم های
اطالعات حسابداری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای

جدول :3نتایج آزمون های آماری فرضیه های تحقیق
ضریب مسیر
روابط مدل مفهومی
سیستم های اطالعات
1/011
حسابداری
1/512
عملکرد سازمان
سیستم های اطالعات
1/125
حسابداری
1/021
عملکرد سازمان
سیستم های اطالعات
1/219
حسابداری
1/519
عملکرد سازمان
1/213
عملکرد سازمان
از طریق نقش میانجی
از طریق نقش میانجی
از طریق نقش میانجی

عملکرد سازمان
عملکرد سازمان
عملکرد سازمان

1/723
1/071
1/207

آمارهt

نتیجه

7/773

تأیید

0/200

تأیید

1/709

عدم تأیید

7/990

تأیید
تأیید

0/217

تأیید
تأیید

7/131
0/171
2/711

تأیید
تأیید
تأیید

0/512

2/512

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)22 :خرداد 1311

نمودار  .2تحلیل ضرایب معناداری (مقادیر تی ) برای کل مدل

33

نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بر اساس نقش میانجی سیستم اطالعاتی
حسابداری صورت پذیرفت .این پژوهش بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی اسـت کـه قصـد دارد از طریق روشهای علمی
به توسعه عملکرد سازمان در بلندمدت کمک کند.
نتایج یافته ها نشان می دهد که ابعاد سرمایه فکری بر سیستم اطالعات حسابداری ارتباط مستقیم و
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معناداری ندارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد سرمایه فکری ارتباط معناداری با سیستم اطالعات حسابداری دارد.
که این نتیجه با پژوهش های کیان بخت ( )1095و نواس و همکاران ( )7111همسو است .سیستم اطالعاتی حسابداری به عنوان
مهمترین زیرمجموعه سیستمهای اطالعاتی مدیریت ،وظیفه تبدیل داده های مالی به اطالعات مالی را بر عهده دارد .نواس و
همکاران ( )7111نیز بیان میکنند که سیستم اطالعاتی حسابداری میتواند روشی موثر برای منابع سازمانی و شرح ارتباط آن برای
فرایند ایجاد ارزش در سازمان باشد .به همین دلیل ،در نظر گرفتن سیستم اطالعاتی حسابداری به عنوان مکمل سرمایه فکری
منطقی به نظر می رسد .برای تبیین این فرضیه می توان بیان کرد سیستم های اطالعاتی حسابداری یکی از سیستم های مهم و
حیاتی سازمان محسوب می شود .که نقش بسزای در فعالیت های سازمان ایفا می کند .با توجه به عدم تایید بعد ساختاری فرضیه
فوق در جامعه آماری مورد مطالعه می توان بیان کرد که سازمان مربوطه به درستی از سرمایه های ساختاری خود در جهت توسعه
سیستم های اطالعات حسابداری استفاده نمی کند.
نتایج یافته ها نشان می دهد که ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد سازمان ارتباط مستقیم و معنادار دارد.
سرمایه فکری یکی از محرک های اصلی ارزش سازمان و از عوامل مهم و موثر در کسب مزیت رقابتی و عملکرد سازمان به
شمار می رود .پژوهش حاضر شواهد تجربی مبتنی بر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین بعد ساختاری و ارتباطی سرمایه فکری با
عملکرد سازمان و عدم ارتباط معنادار بعد انسانی سرمایه فکری با عملکرد سازمان را نشان داد .باید توجه داشت که تأکید بر سرمایه
انسانی منجر به درک بهتر ارزش های نهفته افراد ،بنگاه ها ،نهادها و جوامع در حال حاضر و حتی در آینده برای بهره گیری بهتر از
سرمایه فکری می شود .آنچه در جهان آیند ه خالق ارزش اقتصادی است نه نفت و گاز و مواردی مانند آنها بلکه فرزندان عاقل
دانشمند و دانش دوست هر ملت هستند .لذا سازمان مورد مطالعه باید به این نکته ارزشمند توجه بیشتری نماید .در جوامع دانش
محور کنونی نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده
سرمایه مالی به کار گرفته شده است .در اقتصاد دانش محور سرمایه فکری بخش مهمی از ارزش شرکت ها محسوب می شود .
توانایی برای مدیریت و کنترل سرمایه فکری مستلزم این است که شرکت ها بتوانند سرمایه فکری را شناسایی ،کند .لذا ارزش
زمانی ،خلق می شود که اجزای سرمایه فکر متقابالً بر هم اثر کنند و هر چه این اثرات متقابل بیشتر باشد ،ارزش ایجاد شده نیز
بیشتر خواهد بود و نهایتا عملکرد سازمان را تحت شعاع خود قرار می دهند .یافته ها این فرضیه همسو با نتایج تحقیق مک دوول
و همکاران ( ،)7113عزیزپور لیند و همکاران( ،)1095از منظر بعد ساختاری و رابطه ای است .بلوردی ( )1092در تحقیق خود به
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان های دولتی شهر کرمان پرداخت .نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه فکری
بر عملکرد سازمان تاثیر دارد و از میان ابعاد ان ،دو بعد انسانی و رابطه ای بر عملکرد سازمان های مورد مطالعه تاثیر دارد و بعد
سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمان های مورد مطالعه بی تاثیر است.
نتایج یافته ها نشان می دهد که سیستم اطالعات حسابداری بر عملکرد سازمان ارتباط مستقیم و
معنادار دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سیستم اطالعات حسابداری ارتباط معناداری با عملکرد سازمان مورد
مطالعه دارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات دیگری همچون تحقیق گیل پادیال و توماس ( )7112حاکی از تأکید بر اینکه منابع
استراتژیک و قابلیت های حوزه سیستم های اطالعاتی بر عملکرد سازمانی تأثیر داشته و طراحی و استقرار سیستم اطالعاتی بینظیر
و مناسب موجب بهبود عملکرد سازمان خصوصاً در ارتقاء کیفیت فعالیت های سازمان و در نهایت منجر به توسعه خصوصیات
سیستم اطالعاتی می شود همخوانی داشته و به نقش بسیار مهم و اهمیت بسزای مدیریت اطالعات با توسعه سیستم اطالعاتی
حسابداری با شناسایی و دسترسی به منابع مالی در رسیدن به مزیت رقابتی شرکت ها تأکید می کند .سیستم اطالعاتی حسابداری
به عنوان مهمترین زیرمجموعه سیستم های اطالعاتی مدیریت ،وظیفه تبدیل داده های مالی به اطالعات مالی را بر عهده دارد.
گزارشات مالی سالیانه از مهمترین دستاوردهای این سیستم است.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between intellectual capital and
organizational performance based on the mediating role of accounting information system. The
present study is a descriptive-correlational one from the point of view of applied purpose and
from the point of view of data collection. Statistical population of this study The statistical
population of this study consisted of managers and staff of Bank of Iran Bank of Fars province
with 250 persons. A standard questionnaire was used to collect the required data and to evaluate
the research variables. The validity of the measuring instrument was confirmed by content and
its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. PLS software was used for data
analysis. The results of structural equation modeling showed that intellectual capital dimensions
had a significant relationship with organizational performance. Also, the human and relational
dimensions of intellectual capital have a significant relationship with the accounting information
system. The accounting information system has a significant relationship with the performance
of the organization.
Keywords: Organizational Performance, Accounting Information System, Human Capital,
Structural Capital, Communication Capital
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چکـیده
با روزافزونشدن جمعیت شهرنشینی دیگر شهرها بهتنهایی نتوانستهاند تمامی نیازهای خود را حل کنند بلکه نیاز به
مدیریت درست و بخردانه الزمه توسعه شهرها میباشد .البته دراینبین آگاهی مردم از حقوق و قوانین شهری و همچنین
مشارکت شهروندان در حیطه اداره امور شهر خود بهعنوان حقی که هر شهروند دارد ،میتواند بر توسعه مدیریت شهری
تأثیر زیادی داشته باشد .سرمایه اجتماعی دارای مؤلفهها و ابعاد فراوانی است که از میان آنها سه بعد اعتماد ،مشارکت و
آگاهی از ابعاد اصلی آن بشمار میروند که این پژوهش سعی بر آن دارد که به تحلیل و ارزیابی این ابعاد باألخص بعد
مشارکتی سرمایههای اجتماعی بپردازد .هدف اصلی این تحقیق؛ شناسایی ،تعیین رابطه و اثرگذاری شهروندان در نظارت
عمومی با رویکرد نقش مشارکت شهروندان و تولید سرمایه اجتماعی میباشد .لذا با تبیین نظارت همگانی بهعنوان یکی از
مؤلفههای مدیریت و مدیریت شهری در عصر حاضر و لزوم کاربست عنصر مشارکت اجتماعی در جهت توفیق و کارآمدی
نظام مدیریت شهری در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان به افزایش و زایش سرمایه اجتماعی درنتیجه رضایت
شهروندان و اعتماد عمومی از نحوه عملکرد سیستم مدیریت شهری پرداخته میشود.

واژگـان کلـیدی :مدیریت شهری ،نظارت همگانی ،مشارکت ،سرمایه اجتماعی

 -7کارشناس مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،رئیس حراست منطقه 6
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چگونگی اداره جامعه از مسائل مهم حیات بشری است که ریشه در نیازهای طبیعی و اجتماعی وی دارد .واقعیتهای زندگی
انسانها نشان میدهد که زندگی انسان در تنهایی و انزوا ناممکن و ناپسند است .چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و اداره اجتماعات
از همان آغاز همواره موردتوجه انسانها بوده است .امروزه پس از میلیونها سال تجربه حیات اجتماعی روشهای اداره جوامع ازنظر
شکل و محتوا یکروند رو به کمال را طی کرده است .محوریترین تفاوت این روشها را اصل مشارکت تعیین میکند( .حسین
زاده و ایدر)7197 ،
مشارکت بهعنوان یکی از جنبههای مهم سرمایه اجتماعی تأثیر شگرفی بر پیشرفت جوامع دارد و میتوان اذعان داشت که
امروزه رویکرد مشارکتی هم بهعنوان مبنای تصمیم سازی و هم بهعنوان شیوهای برای دستیابی به فعالیت و همکاری مشترک
درروند بهسازی زندگی فردی و جمعی ،یکی از لوازم جامعه مدنی و برنامهریزی دموکراتیک محسوب میشود .از مهمترین آثار
مشارکت در فرایند برنامهریزی و مدیریت میتوان به ایجاد عالقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت ،تقویت همبستگی
اجتماعی ،روحیه همکاری و همدلی ،استفاده بهینه از منابع و امکانات و کاهش تمرکززدایی اشاره کرد( .مهدی زاده،
جوادودیگران )7181،عملکرد شهرداری و مدیریت شهری میتواند تأثیر فزایندهای بر روی یک شهر داشته باشد .در میان
سازمانهای مختلف مدیریت شهری ،شهرداری یکی از دستگاههایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارد .وظایف
شهرداری در گسترههای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،عمرانی ،شهرسازی و خدماتی است؛ بهگونهای که هر فرد شهرنشین از آغاز
تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیردولتی است .همراه با گسترش روزافزون تکنولوژیها و فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی شهرداری ها باعث گردید که مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری بیش از پیش بهعنوان یک راهکار کارگشا و
مددرسان نهادها و سازمانهای اجتماعی ،در جهت به حداکثر رساندن کارایی و اثربخشی سازمان شهرداری مورد توجه و نظر برنامه
ریزان و صاحب نظران شهری قرار بگیرد؛ این پتانسیل باعث گردید که متخصصان توسعه ،کنترل شهروندی را عالی ترین سطح و
نوع مشارکت تشخیص بدهند( .زاهد زاهدانی ،زهری بیدگلی)7197،
مدیریت شهری میتوان د در ایجاد و آفرینش مشارکت اجتماعی در جهت ارتقاء سرمایه های اجتماعی و به تبع آن ایجاد و
رونق توسعه مورد بررسی قرار گیرد .که در این ارتباط بایستی بر اهمیت شهرداری ها بعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی مدیریت
شهری در فرآیند جلب مشارکت و آفرینش سرمایه های اجتماعی در راستای توسعه تاکید نمود( .اهلل ویردی)7198،

-2روش تحقیق
روش تحقیقی که در این پژوهش به کار گرفته شده است از نوع توصیفی -تحلیلی می باشد .روش گردآوری داده های
پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ،اسنادی و پیمایش های میدانی انجام گرفته است .برای تکمیل اطالعات مورد
نیاز با مراجعه به سازمان های زیربط و شهرداری

-3پیشینه
نجاتی و حسینی()7182در پژوهشی باعنوان «جامعه مدرن ،شهروندی و مشارک» رابطه و نسبت جامعۀ مدرن (جامعۀمدنی،
جامعۀسیاسی و جامعه شهری) ،شهروندی (حقوق ،وظایف ،تکالیف ،مسئولیتها) و مشارکت (اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی)
را بررسی کرده است.
سفیری و صادقی ( )7188در مقاله ای به مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاههای تهران
و عوامل اجتماعی موثرآن ،چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی موثر بر آن را بررسی و تحلیل
کرده اند .عباس زاده ،میرزائی و علیاری ( )7191در مقالهای تحت عنوان؛ تأثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان
در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی (نمونه مورد مطالعه شهروندان شهر ارومیه)
بنی اسدی و همکاران ( )7186در تحقیقی با عنوان تأثیر نظارت همگانی بر افزایش احساس امنیت در جامعه نشان می دهند که
نظارت همگانی ،اهرم مثبت و مؤثری است که با توسل به آن ،رضایت مندی افراد جامعه از امنیت ،جامعه پذیری فعاالنه و مثبت
آحاد اجتماع ،ظهور و شکوفایی پدیده اعتماد متقابل در جامعه ،تعامل گسترده مردم با پلیس ،مسئولیت پذیری و مشارکت جویی
شهروندان ،تضمین سالمت و تکامل ساختار شخصیت افراد جامعه تحقق می یابد.
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-4ادبیات تحقیق
-1-4شهر
محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع

-2-4مدیریت شهری

-3-4شهرداری
در میان سازمانهای مختلف مدیریت شهری ،شهرداری یکی از دستگاههایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم
دارد .عملکرد شهرداری و مدیریت شهری میتواند تأثیر فزاینده ای بر روی یک شهر داشته باشد .وظایف شهرداری در گسترههای
گوناگون اجتماعی ،فرهنگی ،عمرانی ،شهرسازی و خدماتی است؛ بهگونهای که هر فرد شهرنشین از آغاز تولد تا پایان زندگی
نیازمند خدمات این نهاد غیردولتی است .وظایفی نظیر سیاست گذاری وبرنامه ریزی برای توسعه شهری ،امور فنی و اجرایی و
عمران شهری ،وظایف خدماتی ،وظایف اجتماعی و فرهنگی و ،...همگی از جمله مواردی هستند که برعهده شهرداری ها و مدیریت
شهری می باشد .لذا؛ ازجمله پیامدهای اثربخش که بیانگررضایت ازنحوه عملکردمدیریت شهری در ارائه سرویس و خدمات،
احساس رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری است (حبیبی وکساالیی و همکاران)7191،
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مدیریت شهری به مثابه جزئی از سیستم حکومتی ،اداره امور شهرهاست و نقشی که دولت برای این سیستم قایل میشود
تعریف این هدف را روشن می سازد .تردیدی نیست که این تعریف ،هرچه باشد ،هدف سیستم مدیریت شهری در جهت اهداف ملی
بوده و با آن هم سوست و از کلیات آن تبعیت میکند .به همین دلیل برنامه های این سیستم برای ساماندهی امور شهر ،به طور کلی
در چارچوب برنامه های کالن و قوانین جاری کشور تدوین می گردد و اقدامات این سیستم ناقض مقررات قانونی کشور نیست.
امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را
تامین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری و
همچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر بنایی و
امثال آن ها بر عهده دارد( .تقوایی ،صفرآبادی)7192،
نظام مدیریت شهری باهدف اداره مطلوب امور شهر ،سعی دارد .روابط میان عناصر شهری را هماهنگ سازد .به دلیل
گستردگی و میان رشتهای بودن سیستم مدیریت شهری بهمثابه یک سیستم باز ،عوامل مختلفی در آن دخالت دارد و بدون شناخت
این سیستم نمیتوان عناصر و روابط را در جهت اهداف آن تغییرشکل داد ،زیرا هنر برنامهریزی ،شناخت عناصر سیستم و ایجاد
روابط بین آن عناصر است ،به نحوی که این مجموعه عناصر در جهت هدف سیستم عمل کنند .بیتوجهی به اجزاء همچنین عدم
کشف روابط و میزان تاثیر هر یک از عناصر درنظام تصمیمگیری هرگز به یک نظام تصمیمگیری منسجم ،موثر و معطوف به
اهداف مطلوب منجر نخواهدشد( .زاهدی فر)7111،
منظور از مدیریت شهری در این مقاله نظامی است .متشکل از متولیان اداره امورشهر که در رأس آنها شهرداری تهران قرار
داردکه فعالیتهای شهر را سازمان میدهد و به منظور انجام بهینه وظایف برآنها نظارت دارد.

-4-4سرمایه اجتماعی
سرمایه به هرنوع قابلیت ،مهارت و توانایی اطالق میشودکه فرد میتواند درجامعه به صورت انتصابی ویا اکتسابی به آن دست
یابد .یکی ازعوامل اصلی رشد وتوسعه اقتصادی ،سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی و چند الیه است که
درسالهای اخیر درحوزه های گوناگون علوم اجتماعی ،اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است .مشارکت اجتماعی بهعنوان
مهمترین بعد سرمایه اجتماعی فرایندی است که در طی آن مردم به طور عاقالنه و با آگاهی ،اراده و رغبت با قبول گوشه ای از
مسئولیت آن به طورگروهی سعی درارضای نیازهای روحی ،روانی ،فردی وگروهی دارند و در جهت رسیدن به اهداف ازپیش تعیین
شده با در نظرگرفتن امکانات و محدودیتها جهت یافتن هویت فردی و جمعی درجامعه تالش می کنند( .قاسمی خوزانی ،عطا،
دهقانی ،موسی زاده)7191،
سرمایه اجتماعی به طورکلی اشاره به ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند شبکه ها ،هنجارها و اعتماد داردکه هماهنگی و
همکاری را برای سود متقابل تسهیل کرده وافزایش منافع حاصل ازسرمایه گذاری در منابع فیزیکی و انسانی را به دنبال دارد.
(کماسی ،حسینی )7191 ،اصطالح سرمایه اجتماعی اولین بار توسط هانیفان مطرح و سپس در  ،7962جان جیکوبز در کتاب پرنفوذ
زندگی و مرگ در شهرهای بزرگ آمریکا» آن را به طور جد مورد مطالعه قرار داده است (حاجی پور)7181،
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سرمایه اجتماعی دارای مؤلفه ها و ابعاد فراوانی است که از میان آنها سه ذیل از ابعاد اصلی آن بشمار می روند .ابعاد و
شاخصهای سرمایه اجتماعی عبارتند از؛
 اعتماد مشارکت-آگاهی

-5-4اعتماد
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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 میشود (شارع پور )7182،اعتماد اجتماعی شامل مجموعه ای از انتظارات ،تعهدات اکتسابی و به لحاظ اجتماعی
تایید شده می باشد که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهاد های مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند( .ابراهیمی،
جانعلی زاده ،رازقی)7191،
در حوزه مدیریت شهری نیز بعنوان سازمانی منسجم که بر پایه اصول و مبانی خدمت رسانی به شهر و شهروندان درحال انجام
وظیفه است .هر میزان که مدیران شهری در بخش های عمرانی کالبدی ،اجتماعی فرهنگی ویژگی های درون سازمانی بتوانند
رضایت شهروندان را جلب کنند به همان میزان هم میتوانند اعتماد شهروندان را جلب نمایند؛ و بلعکس هرچقدر عملکرد نامطلوب
تری 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 میشود ،دارد .به عبارتی اعتماد پایین به مدیران شهری ،مشارکت پایین را هم در پی خواهد
داشت( .گنج خانلو )7198،مشارکت اجتماعی بهعنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی یکی از محور های اصلی آموزش در بسیاری
کشور هایی است که در راستای رشد وتوسعه همه جانبه گام برمیدارند (مرادی)7196،
اعتماد موجب مى گردد روابط میان افراد به اندازه کافى عمیق باشد تا سرمایه اجتماعى مطلوب ایجاد شود .نتیجه این که مى
توان گفت :اعتماد اجتماعى هم منبع سرمایه اجتماعى است و هم نتیجه سرمایه اجتماعى .چون اگر سرمایه اجتماعى در صورتی که
به اندازه کافى وجود داشته باشد اعتماد میان افراد را تقویت مى کند و به عبارتى ،اعتماد همان سرمایه اجتماعى است؛ چون اعتماد،
از دو منبع هنجارها و شبکه های مشارکت مدنى و شبکه های روابط ،ناشى مى شود( .دادگرونجفی)7181،

-6-4مشارکت
فعالیت گروه درگرو مشارکت اعضا است و مشارکت اعضا هویت زندگی گروهی را تداوم می بخشد( .حسین زاده و ایدر)7197،
اندیشه مشارکت شهروندان در اداره امور شهر قدمتی دیرینه و به اندازه تاسیس شهردارد (محسنی ،رضا علی )7181،مشارکت
اساس زندگی بشری است و یکی از حقوق بنیادی انسان به شمار می آید .انسان موجودی هوشیار است و بایدآگاه و خودهدایت گر
باشد از سوی دیگر ،انسان موجودی اجتماعی است و درجامعه به دنیامی آید ،درآن زندگی می کند و مهارت های زندگی را در
کناردیگران می آموزد و توانمند می شود .شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه ،نوع دید و نگاه مسئوالن و برنامه ریزان،
خلقیات و روحیات مردم ،تجارب و واقعیات گذشته جامعه بر پذیرش و یا عدم پذیرش یا نحوه مشارکت مردم اثر دارند .الزمه توسعه
پایدار و همه جانبه ،بسط روزافزون انگیزش و مشارکت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مردم در تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی
مرتبط با زندگی اجتماعی آنها است( .موسوی)7181،
تقبل آگاهانه انجام بخشی ازامور درشکل همکاری ازروی رغبت به قصد بهبودوبهسازی زندگی اجتماعی است( .مرادی)7196،
ازطرفی ،بسیاری ازنظریه پردازان مانند روسو معتقدندکه فقط مردم وظیفه مشارکت درجامعه را ندارند ،بلکه جامعه نیز باید
بازخوردی برای افراد داشته باشد تا زمینه های احساس تعلق و انجام تعهد وظایف درآنان ایجاد و تداوم یابد( .شیبانی)7180،
مشارکت موثر و کارا ،مشارکتی است که در آن به دو بعد ابزار و هدف توجه گردد .شناسایی زمینه ها و موانع هر دو بعد باید به
صورت ترکیبی موردتوجه قرار گیرد .اگر مشارکت را بهعنوان کنش اجتماعی (کنش یا عمل مشارکتی به عملی گفته میشود که
عامل با توجه به انتظارات افراد دیگر آنرا انجام می دهد) در نظر بگیریم ،دارای دو جنبه است -7 :چه انگیزه هایی فرد را ترغیب به
انجام کنش می نماید -0 .فرد چقدر نسبت به عمل مورد مشارکت آگاهی دارد)(سفیری وتمیز)7192،
مشارکت اجتماعی را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگران و محیط اجتماعی در جهت نیل به اهداف معین و از
پیش تعیین شده تعریف شده است .به لحاظ مفهومی نیز واژه مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کار یا فعالیتی اجتماعی به
جهت بحث و تصمیم گیری می باشد .به طور کلی جوهره اصلی مشارکت در فرآیند فعالیت و تاثیر و تاثر پذیری است( .علی پور،،
زاهدی وشیانی)7188،

-7-4آگاهی
پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماع"آگاهی" است .آگاهی یک متغییر معرفتی متعلق به افراد است .جایی که افراد ازماهیت
مسائل اجتماعی آگاه نمی شوندیا ابزارهای موجودکه از جوابگویی به این مشکالت بی خبرند ،فرصت های مشارکت اجتماعی و
حس قوی یا خیره اجتماعی هم پایین تر خواهد بود( .کماسی ،حسینی)7191،
آگاهی به معنای شناخت شهروندان از وظایف حکومت و شهرداری در قبال شهروندان و تالش برای تحقق حقوق و اجرای
تعهداتشان است .آگاهی از حقوق شهروندی باعث میشود که مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب پایداری ،استمرار و
مسئولیت پذیری بیشتری برخوردارگشته و تاثیر بیشتری داشته باشد( .باغستانی برزکی)7181،

-8-4نظارت همگانی
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نظارت همگانی قاعده ای عرفی -نهادی است و به دنبال بهره برداری بهینه از نقطه نظرات شهروندان بهواسطه الیه های
مشارکت آنها در قالب های 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 شهری و با مدل افقی
نظارت ،این خود مردم هستندکه بر سازمانهای دولتی و عمومی «نظارت مشارکت محور» خواهند داشت( .حبیبی)7191،
نظارت همگانی مجموعه وسایل وشیوه هایی است که با استفاده از آنها یک گروه یا یک واحد ،اعضای خود را به پذیرش
رفتارها ،هنجارها ،قواعدی در سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه مطلوب تلقی می کند ،سوق می دهد .نظارت
همگانی به معنای ارزیابی و سنجش عملکرد فرد یا سازمان توسط همه گروه های مختلف جامعه است(پیرعلی)7192،
نظارت همگانی به این معنا می باشدکه ،نهادهای جامعه مدنی که شامل ،احزاب ،جمعیت ها ،رسانه های گروهی ،گروه های
اجتماعی و مردم بتوانند بر عملکرد دستگاه های دولتی نظارت داشته باشند( .فرهادی نژاد )7182،نظارت همگانی خود دارای دو
بعد می باشد :
الف  :نظارت همگانی به معنای اعم؛ شامل نهاد های نظارتی حاضر درسه عرصه دولتی ،خصوصی و مدنی می باشد.
ب :نظارت همگانی به معنای اخص که شامل مشارکت نظارتی شهروندان بر عملکرد نهادهای فعال در حوزه های مختلف
کشور است(نادری ملک شاه)7191،
نهادینه شدن نظارت همگانی به معنای افزایش کنشگری شهروندان جامعه و انباشت بیشتر سرمایه اجتماعی و بالفعل شدن
سرمایه انسانی جامعه خواهد بود( .ترحمی)7189،
به نظر میرسد در صورت پرداختن به ابعاد فرهنگی رسالت دینی و عرفی نظارت همگانی در عرصه اجتماع و بهره مندی
ازاثربخشی های آن در حوزه سازمانی ،این نهاد میتواند پیش زمینه و حتی فصل مشترکی برای دستیابی به حد مورد انتظار از
شاخص هایی همچون پاسخگویی و مشارکت و سالمت اداری باشد .بنابراین مخرج مشترک هرسیاستی که درچارچوب حکم رانی
توصیه شده و یاعملیاتی میشود عبارت است از وجود نهادهای نظارتی مؤثر وکارآمد .امروزه در بسیاری ازکشورهای دنیا ،نهادهای
کارآمد نظارتی بهعنوان ابزارهای مفید در جهت حکمرانی و مدیریت در نظر گرفته شده اند واغلب بهعنوان محافظان حقوق مردم و
پیشگامان مبارزه با فساد محسوب میشوند .مطابق با این تلقی و برداشت ،تحقق حکمرانی در همه ابعاد مستلزم وجود نظارت
همگانی مؤثراست( .عطار)7192،
نظارت همگانی بهعنوان یک نهاد مدنی و بر مبنای حکمرانی ،الگویی مشارکتی و ارتباطی ویژه ای است که کانالها وجهت
های ارتباطی آن از بیرون به درون ،از پایین به باال و شامل نظارت مردم بر حاکمیت است .مفهوم نظارت همگانی به مثابه سرمایه
اجتماعی ،بیانگر عالی ترین سطح مشارکت اجتماعی است( .کاظم زاده)7189،
نظارت همگانی و مردم محور ،نظارت جامعه مدنی (نظارت عمومی) بر تصمیم گیری وعملکرد بخش دولتی و مشارکت در این
امور یک موازنه سازی و ابزار مهم برای مبارزه با فساد و بهبود مدیریت است .که باعث شفافیت و افزایش اختیارات شهروندان برای
یک نقش فعال میشود .نظارت همگانی میتواند زمینه یادگیری ،تطبیق و تغییر در سازمانها را فراهم آورد تا با توجه به تغییرات
محیطی در مسیر تحوالت گام برداشته و پویایی خود را حفظ کنند( .مک لگان و نل)7111،

-9-4حق قانونی مشارکت
دیدگاه های گوناگون در زمینه مشارکت اجتماعی باعث گردیده تا هریک از افراد و گروه ها از نقطه نظرات خاصی به این
مسئله توجه نمایند .مشارکت یکی از ارکان یک نظام مردم ساالرانه و دموکراتیک محسوب میشود .مشارکت و نظارت شهروندی،
به طور معمول به اثربخشی سیاست ها و برنامه های بخش عمومی منجر میشود .مشارکت شهروندان در نظارت عمومی میتواند
در تأمین منابع اقتصادی ،کاهش هزینه خدمات ،افزایش انسجام اجتماعی ،کاهش آسیب ها وتنش های ناشی از زندگی و رضایت
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شهروندان مؤثر باشد .به طور کلی اهمیت مشارکت مردمی تا حدی است که قانون گذار قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در
بند  8اصل سوم قانون اساسی ،تصریح به مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش
کرده است و نیز در اصل شش قانون مذکور تصریح به اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی کرده و یکی از راه های مشارکت
مردم در حکومت را برگزاری انتخابات یا همه پرسی اعالم کرده است( .دانش فرد ،رجبی فرجاد)7191،
مشارکت دارای دو بعد فعال( )Activeو غیرفعال( )Passiveاست؛ مشارکت فعال حق و شهروندان و مشارکت 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 پذیری ،نقش انفعالی دولت و حاکمیت است .منظور از شهروند فعال کسیاست که مشارکت را حق خود و خویش را دارای
اختیار میداندو در مقابل شهروند منفعل باید ملزم به انجام تکالیف و وظایف خویش شود .در بحث از مشارکت غیرفعال ،هنجارسازی
برای رعایت قانون کارگشاست( .جعفری)7191،

-11-4نقش مشارکت اجتماعی برکیفیت عملکرد مدیریت شهری
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فرآیند تصمیم گیری در شهر زمانی موجب منفعت شهر و مدیریت شهری میگردد که شهروندان از توانایی الزم جهت
مشارکت مؤثر برخوردار باشند .ولی متأسفانه در این زمینه نیز مشکالت فراوانی وجود دارد .افزایش گستردة وظایف در ادارة شهر و
تعامالت شهروندان با شهرداری روند پیچیده به خود گرفته است( .محمدی و تبریزی)7191،
باگسترش معنای مشارکت ،بیشتر اندیشمندان تاثیرگذاری شهروندان درتصمیم های شهری را باهدف توانمندسازی آنان دراداره
امور محلی و تحصیل خدمات بهینه شهری یادآور شده اند .ازجمله اینکه ؛ با مشارکت برنامه ها کامل تر اجرا شده ،خدمات با هزینه
کمتر عرضه خواهد گردید ،انگیزه و ارزش درونی افراد بلوغ یافته ،احساس مسئولیت تقویت شده ،تضمین اجرای امور به شیوه
درست و آگاهی مردم را نسبت به علل محرومیت ها و اینکه برای بهبود وضعیت زندگی چه کار میتوانند انجام دهند را افزایش
میابد( .غفاری و نیازی )7186،بسترسازی الزم برای مشارکت اجتماعی شهروندان و درک جایگاه آنان در هر برنامه ریزی توسعه
بسیار ضروری است .هم اکنون ،در کشور های پیشرفته ،شهرداری ها ،بهعنوان یک نهاد اجتماعی ،پتانسیل همکاری گسترده و
جلب مشارکت بخش خصوصی و مردمی ،مشارکت جویی و جلب همکاری سازمانهای غیر دولتی و مردم نهاد را به نحو احسن
برای ایفای بهتر وظایف خود به کارگرفته اند و بدین ترتیب خودرا ازیک سازمان صرفاً خدماتی به یک نها اجتماعی تبدیل نموده
اند( .زاهد زاهدانی و زهری بیدگلی)7197،
مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری بیش از پیش بهعنوان یک راهکارکارگشا و مددرسان نهادها و سازمانهای
اجتماعی ،در جهت به حداکثر رساندن کارایی و اثربخشی سازمان شهرداری مورد توجه و نظر برنامه ریزان و صاحب نظران شهری
قرار بگیرد؛ (شادی طلب)7180،
اندیشه مشارکت شهروندان در اداره امور شهر قدمتی دیرینه و به اندازه تاسیس شهر دارد .مشارکت اجتماعی شهروندان در امور
شهری بیش از پیش بهعنوان یک راهکار کارگشا ومدد رسان نهادها و سازمانهای اجتماعی ،در جهت به حداکثر رساندن کارایی و
اثربخشی سازمان شهرداری مورد توجه و نظر برنامه ریزان و صاحب نظران شهری قرار بگیرد؛ این پتانسیل باعث گردید که
متخصصان توسعه ،کنترل شهروندی را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص بدهند .در اینگونه مشارکت ،مردم درتصمیم
گیریهایی که زندگی روزانۀ آنها را تحت تأثیر قرار می دهد دخالت می کنند .با این ویژگی ،حکومت های محلی (شهرداری) و
شوراها نمونه هایی واقعی از این نوع مشارکت هستند( .شادی طلب)7180،
شهرداریها در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا در مشارکت با مردم درپروژه های مختلف و سرمایه گذاری ریسک پذیر حضور
پیدا می کنند و امکانات مالی خود را از طریق مشارکت در سرمایه گذاری شهروندان تأمین می کنند( .مجموعه اقتصاد)7186،
با وجود اهمیت و ضرورت فاکتور مشارکت اجتماعی شهروندان در توسعه شهرها و در حالی که یکی از نیازهای اصلی
کشورمان در جهت توسعه همه جانبه و بسط ایده دموکراسی ،توجه به مفهوم مشارکت اجتماعی است( .قدیری)7192،
اعتماد و مشارکت مردم در برنامه های توسعه پیش شرط عمده و کلیدی بر ای موجودیت هر جامعه ای محسوب می شود و
همچنین تسهیل کننده مبادالت در بستر و فضای اجتماعی است .ارزش و اهمیت روزافزون نقش مردم در اداره جوامع و رشد
نظامهای مردم ساالر موجب توجه به ایده مشارکت مردم در امور شده است .تجربیات حاصل از توسعه مبتنی بر برنامه ریزی های
صورت گرفته نشان می دهد که عدم مشارکت مردم در این فرایندها سبب به وجود آمدن زیان فراوان شده ،از این رو جوامع را به
سوی توجه به امر مشارکت عمومی سوق داده است( .آذربایجانی و دریایی)7186 ،

نتیجه گیری
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با توجه به آنچه که ذکر گردید؛ سرمایه اجتماعی را میتوان بعنوان یکی از اصلی ترین سرمایه های هر سازمانی علی
الخصوص سازمان های دولتی و خدماتی که مجموعه مدیریت شهری و شهرداری نیز جزء آن به شمارمی روند دانست .که در پرتو،
کسب ،ارتقاء و تثبیت آن میتوان توفیق و بقاء مدیریت و سازمان را تضمین نمود و این موضوع در گرو تامین سه شاخصه اصلی
آن یعنی ،اعتماد ،آگاهی و مشارکت می باشد.
اعتماد در پرتو تامین رضایت شهروندان یا به عبارت دیگر مشتری سازمان تامین می گردد که در قبال ارائه بهینه و با کیفیت
خدمات کسب می گردد .به گونه ای که شهروند احساس کند آسایش وآرامش بهتر و بیشتری را به لحاظ دریافت خدمات از نهاد
ارائه دهنده خدمت که در اینجا مدیریت شهری می باشد دارد.
در عصر حاضر با توجه به تغییر بسیاری از مفاهیم در مدیریت که متاثر از پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی می
باشد .موضوع اطالع رسانی ،آگاهی بخشی ،مشارکت طلبی و توجه به بدنه جامعه هدف و مورد خدمت بسیار حائز اهمیت می باشد.
لذا؛ در بحث مدیریت شهری میتوان به بعد نظارت همگانی دراین خصوص اشاره نمود که ؛ شهروند بهعنوان جامعه هدف یا
به تعبیری بهتر ((مشتری سازمان)) ،با مشارکت در امر نظارت همگانی ،ضمن یاری رساندن به سازمان خدمت رسان که مدیریت
شهری می باشد .در ارتقاء کیفیت محصول آن نیز خود را سهیم و شریک دانسته و با مشارکتی فعاالنه و آگانه همراه با احساس
مسئولیت به خود ،جامعه و شهر که بهره بردار و منتفع از محصول ارائه شده می باشند تالش و اهتمام خواهد نمود .که نتیجه آن ؛
رضایتمندی عمومی ،اعتماد شهروندان و نتیجتاً افزایش سرمایه اجتماعی سازمان مدیریت شهری می باشد که میتوان از شهرداری
بعنوان بازوی اصلی و توانمند آن نام برد.
به همین لحاظ و در راستای ارتقاء و افزایش هرچه بهتر و بیشتر سرمایه اجتماعی سازمان مدیریت شهری و سازمان های
مشابه پیشنهاد می گردد؛ تا به عواملی که از مولفه ها و شاخصه های اصلی آن می باشند بیشتر پرداخته شود تا ضمن باال بردن
ضریب استحکام و بقای سازمان در جامعه ،بهره برداران نیز به نحو احسن از آن منتفع گردند.
لذا پیشنهاد می گردد موضوعات ذیل بیشتر مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد؛
 افزایش شفافیت سازمانی و باالبردن ضریب آگاهی عمومی نسبت به سازمان بررسی مولفه های مشارکت شهروندان در اداره امور مرتبط با خود با سازمان دولتی و خدمت رسان بررسی میزان آگاهی عمومی و شهروندان در خصوص موضوعات مرتبط با نظارت همگانی تاکید بر تاثیر و نفوذ آراء و نظرات شهروندان بر نحوه مدیریت سازمان ها بررسی راه ها و طرق مختلف نظارتی اعم از رسمی و غیر رسمی نظارت همگانی -ارائه تعریفی دقیق و مبسوط از سازمان نظارت پذیر و قابل کنترل

منابع
-

حسین زاده ،علی حسین ،ایدر ،نبی اهلل و عباسی ،الهام()7197بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندی در بین شهروندان
شهر خرم آباد ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری ،سال دوم ،شماره دوم ،ص)81-19:
مهدی زاده ،جوادودیگران( ،)7181برنامهریزی راهبردی توسعه شهری( تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) ،چاپ
دوم ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران ،ص176-171 :
زاهد زاهدانی ،سید سعید ،زهری بیدگلی ،سید محسن ،مدیریت شهری و تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداری،
( ،)7197فصلنامه مطالعات جامعهشناختی شهری ،سال دوم ،شماره پنجم ،ص702-81:
اهلل ویردی مهرشاد ،)7198( ،تاثیر عملکرد مدیریت شهری در فرآیند توسعه پایدار سیاسی با تاکید بر نقش میانجیگرمشارکت
و سرمایه های اجتماعی،
تقوایی ،مسعود .صفرآبادی ،اعظم ،)7192( ،نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه
موردی :شهر کرمانشاه ،مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال اول ،شماره  ،1ص16:
زاهدی فر ،محمدحسین ،)7111( ،تحلیل نظام تصمیم گیری درشهرتهران ،بررسی امکان پذیری تمرکزگرایی درتصمیم
گیری ،پایان نامه کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ومنطقه ای ،تهران ،دانشگاه شهیدبهشتی
حبیبی ،داود ،کساالیی ،افسانه ،افتخاری ،سیدجمشید یوسف آباد ،محمدی ،سید هدایت ،)7191( ،بازخوانی شاخص های
اثرگذار در رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و مدیریت شهری
قاسمی خوزانی ،محمد ،عطا ،بهنام ،دهقانی ،حسین ،موسی زاده ،حسین ،)7191( ،بررسی نقش سرمایه اجتماعی شهر بیرجند
با تأکید بر بعد مشارکت از دیدگاه شهروندان و مدیران شهری ،تهران ،هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای
سیاسی شهر) 0271
کماسی ،حسین ،حسینی ،سید علی ،)7191( ،تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان(مطالعه
موردی :محله ولیعصر شمالی) ،مجله علمی -پژوهشی برنامهریزی فضایی ،سال چهارم ،شماره سوم
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حاجی پور ،خلیل ،)7181( ،برنامهریزی محله -مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار ،نشریه هنرهای زیبا،
شماره ،06دانشگاه تهران
شارع پور محمود ،)7182( ،فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامتد هتای آن ،ماهنامه انجمن جامعه شناسی ایران ،شماره1
ابراهیمی ،قربانعلی ،جانعلی زاده ،حیدر ،رازقی ،هادی ،)7191( ،بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر اعتماد اجتماعی( ،بررسی
موردی شهروندان  78سال و باالترشهر تهران) تهران :فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان ،سال ششم ،شماره بیست
ویکم
گنج خانلو ،جواد ،)7198( ،افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی حاکمیت سیاسی بواسطه رضایت از عملکرد مدیریت شهری،
مرادی ،علی ،)7196( ،مطالعه بررسی نقش مشارکت شهروندان درتأمین احساس امنیت اجتماعی ،فصلنامه انتظام اجتماعی،
سال نهم ،شماره چهارم766-719،
دادگر ،یداهلل ،نجفى ،محمدباقر ،)7181( ،مجله اقتصاد اسالمی ،سرمایه اجتماعى و بازتولید آن در عصر پیامبراسالم ،ش01
محسنی ،رضا علی ،)7181( ،جنبه های اجتماعی مدیریت کالن شهرها با تأکید بر مشارکت شهروندان ،فصلنامه مدیریت
فردا ،سال دوم ،شماره  1و ،8ص92-81:
موسوی ،میرطاهر ،)7181( ،مشارکت اجتماعی یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،دوره ششم شماره
 ،01ص91-61 :
شیبانی ،ملیحه ،)7180( ،مباحث نظری مشارکت اجتماعی کودکان ،مجله رفاه ،اجتماعی ،شماره ،1صص12-71
سفیری ،خدیجه ،تمیز ،رقیه ،)7192( ،فرا تحلیل مطالعات مشارکت اجتماعی ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال
سوم ،شماره سوم ،ص711-700:
باغستانی برزکی ،حوریه( ،)7181بررسی تفسیرآگاهی شهروندان از حقوق شهروندی برتوسعه شهروندی فعال وپاسخگویی و
شفافیت شهرداری تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته مدیریت امورشهری ،دانشگاه تهران
وحید ،حبیبی ،)7191( ،ارزیابی نهادی حکمرانی شهری در تهران با تاکید بر نظارت همگانی ،فصلنامه علمی پژوهشی
سیاستگذاری عمومی ،دوره ،0شماره ،1ص81-17:
پیرعلی ،مصطفی(( ،)7192( ،نظارت همگانی ؛ چرایی ،چگونگی)) ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی نظارت همگانی،
تهران ،دانشگاه شهید بهشتی
فرهادی نژاد ،محسن ،)7182( ،فساداداری و شیوه های کنترل آن ،مجموعه مقاالت دومین همایش نظارت و بازرسی در
کشور ،تهران ،مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور
نادری ملک شاه ،محمد( ،)7191نقش نهادهای مدنی درپیش گیری ازفساد اداری ،ماهنامه تدبیر ،سال شانزدهم ،شماره762
ترحمی ،مهدی ،)7189( ،بررسی تطبیقی نظارت همگانی درایران وجهان ،مجموعه مقاالت همایش علمی  -تخصصی
نظارت همگانی ،تهران :نشر فرهنگ صبا
عطار ،سعید ،)7192( ،آسییب شناسی نظارت همگانی درایران؛درآمدی برنظریه مثلث نظارت همگانی ،سازمان بازرسی کل
کشور ،نشریه دانش ارزیابی ،شماره نهم
کاظم زاده ،اکبر ،)7189( ،نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی ،در مجموعه مقاالت نظارت همگانی شهروندی و توسعه
سازمانی ،تهران :نشر صبا
مک لگان ،پاتریشیاو نل ،کریستو ،)7111( ،عصر مشارکت ،ترجمه مصطفی اسالمیه ،تهران :نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی
دانش فرد ،رجبی فرجاد ،)7191( ،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 ،ص)08-7:
جعفری ،عطیه ،)7191( ،نقش حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در راستای ارتقاء مدیریت شهری ،ماهنامه شباک(شبکه
اطالعات کنفرانس های کشور) ،سال دوم ،شماره(72پیاپی ،)71:جلد ،7مطالعات هنر و علوم انسانی
محمدی ،جمال ,تبریزی ،نازنین(")7191سنجش میزان آگاهی های عمومی به حقوق شهروندی وقوانین شهری؛ مورد
مطالعه :گروه سنی02تا 11سال شهرهای ساری ،بابل ،آمل و قائمشهر" ،نشریه جامعه شناسی مطالعات جوانان ،شماره ،7
دوره ،صص 792-711:
غفاری ،غالمرضا و نیازی ،محسن)7186( ،جامعه شناسی مشارکت ،چاپ نخست ،تهران ،نشر نزدیک
شادی طلب ،ژاله ،)7180( ،مشارکت اجتماعی زنان ،مجله پژوهش زنا ن ،شماره ،1ص716-717:
مجموعه اقتصاد ،)7186( ،شورایی در اندیشه تهران ؛ شهرداری در خدمت تهران ،فصلنامه رونداقتصادی ،شماره،711
ص08-06:
قدیری ،لقمان ،)7192( ،بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه
شیراز) ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
آذربایجانی ،کریم ،دریایی ،جواد ،)7186( ،بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداری (مطالعه موردی :شورای
اسالمی شهر و شهرداری آباده) ،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،مدیری ،ت سال هفتم ،شماره ،01ص08-71:
علی پور ،پروین ،زاهدی محمدجواد ،شیانی ،ملیحه ،)7188( ،اعتماد ومشارکت(بررسی رابطه بین اعتمادومشارکت اجتماعی در
شهرتهران ،مجله جامعه شناسی ایران ،دوره دهم ،شماره ،0ص711-729:

