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چکـیده
تحوالت سال های اخیر تأثیر شگرفی بر حوزه منابع انسانی داشته است .حضور نسلهای جدید با نگرشها و خواستههای
گوناگون ،توسعه اینترنت و تحوالت دیجیتال ،افزایش تنوع نیروی انسانی از نظر جنسیت ،قومیت ،ملیت و  ،...همگی باعث
شده تا مدیریت منابع انسانی پیچیدگی و در عین حال اهمیتی بیش از پیش داشته باشد .در این میان ،جلب مشارکت و
تعهد نیروی انسانی و انگیزش کارکنان مبحثی حیاتی میباشد ،که سازمان ها و بخصوص فعاالن حوزه منابع انسانی توجه
ویژه ای به آن داشته و با روشها و مدلهای مختلف سعی در افزایش انگیزه ،و همچنین زمینه تعهد و مشارکت بیشتر
کارکنان را فراهم کنند .یکی از روشهایی که طی دهه اخیر بطور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته ،گیمیفیکیشن
میباشد .بطور کلی فلسفه گیمیفیکیشن این است :استفاده از عناصر و تکنیکهای طراحی بازی ،در زمینههای غیر بازی
(یا جدی) که منجر به تشویقِ مشارکت و افزایش درگیرشدن کاربران می شود .این واژه برای نخستین بار در سال 8442
میالدی توسط نیک پلینگ ابداع شد ،اما بیش از هشت سال (یعنی تا نیمه دوم سال  8404میالدی) طول کشید تا مفهوم
یاد شده توجه جهانیان را به خود جلب نماید .گیمیفیکیشن در حیطه های گوناگون مانند :حوزه سالمت ،آموزش ،بازاریابی
و  ...به تناسب نیازهای متنوع موجود در این حیطهها کاربردهایی یافته است .هدف مقاله مروری حاضر معرفی فراروش
گیمیفیکیشن و بررسی کاربردهای آن در زیرسیستم های حوزه مدیریت منابع انسانی از جمله؛ جذب و استخدام،
جامعهپذیری ،آموزش و توسعه کارکنان ،مدیریت عملکرد ،مدیریت استعداد ،مدیریت دانش و  ...میباشد .این کاربردهای
چنان وسیع و همه گیرشده که به نوعی تبدیل به رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی شده است.

واژگـان کلـیدی :گیمیفیکیشن ،مدیریت منابع انسانی ،رویکرد نوین ،کارکردهای منابع انسانی

 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران aliamiri@ut.ac.ir
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هنگامیکه در سازمانها قدم میزنیم متوجه میشویم که برای بسیاری از کارکنان انجام وظایف محوله بسیار کسلکننده است
و فقط اجبار به انجاموظیفه است که آنها را در چنین موقعیت شغلی ای حفظ میکند .بهعنوان مثال کارمندی را تصور کنید که
بیشتر وقت خود را به گفتگو با دوستان و قدم زدن در سازمان و انجام کارهای شخصی میپردازد ،درحالی که همین فرد احتماال در
انجام کارهای شخصی بسیار خالق ،با انگیزه و پرتالش است .سوال اینجاست که چگونه میتوان آن خالقیت ،انگیزه و تالش را در
انجام کارهای سازمانی نیز از وی انتظار داشت؟ (نیک پیام.)0292 ،
درگذشته انسانها ،بخشی از زمان روزانه خود را صرف کار و فعالیتهای اقتصادی و بخشی دیگر را صرف انجام امور رفاهی
گردش ،بازی و  ...میکردند .با توجه به مشغله انسانها در دنیای امروزی و مشکالتی که در همین راستا به وجود آمده است؛ باعث
شده با اوج گرفتن کار و فعالیتهای اقتصادی ،کمکم بازی و سرگرمی نقش کمرنگی در زندگی انسانها داشته باشد .با توجه به
شرایط پیشآمده انسانها ترجیح میدهند که بازی و سرگرمی را بهصورت آمیخته و ترکیبی در اختیار داشته باشند .اینجا بود که
مفهوم گیمیفیکیشن بهعنوان یک راه حل پدیدار گشته و متخصصان این حوزه را بر آن داشته تا بکوشند در غالب بازی و سرگرمی
اهدافی غیر از خود این بازی یا سرگرمی را دنبال کنند)Zichermann., & Cunningham, 2011( .
تحوالت سال های اخیر تاثیر شگرفی بر حوزه ی منابع انسانی داشته است .حضور نسل های جدید با نگرش ها و خواستههای
گوناگون ،توسعه اینترنت و تحوالت دیجیتال ،افزایش تنوع نیروی انسانی از نظر جنسیت ،قومیت ،ملیت و  ،...همچنین شیوع
بیماری های همه گیر (مانند کرونا ویروس) همگی باعث شده تا مدیریت منابع انسانی پیچیدگی و در عین حال اهمیتی بیش از
پیش داشته باشد.
همچنین طی دو دهه گذشته ،اقتصاد دانش بنیان ،با تغییرات شدید و مبتنی بر تکنولوژی های پیشرفته ظهور یافته است که
سرمایه گذاری در منابع انسانی ،تحقیق و توسعه و فناوری اطالعات را به مبحثی حیاتی جهت حفظ مزیت رقابتی سازمان ها و
تصمین بقاء آنها ،تبدیل کرده است ( .)Ramezan, 2012در عصر دانش ،قدرتمندترین ابزار برای هر سازمان دانشی است که
توسط آن مزیت رقابتی پایدار منتج می شود ( .)Suvarchala, 2013لبه ی رقابتی سازمان ها تقریباً وابسته به به این است که
چقدر بخوبی میتوانند از دارایی های ناملموس خود بخصوص کارکنان دانشگر بهره برداری کنند ( .)Sanghani, 2009از اینرو،
جلب مشارکت و تعهد نیروی انسانی و انگیزش کارکنان مبحثی حیاتی میباشد ،که سازمان ها و بخصوص فعاالن حوزه ی منابع
انسانی توجه ویژه ای به آن داشته و با روش ها و مدلهای مختلف سعی در افزایش انگیزه ،و همچنین زمینهی تعهد و مشارکت
بیشتر کارکنان را فراهم کنند .تعهد سازمانی نگرشی در باره وفاداری کارمندان به سازمان است ،و فرایندی مستمر که از طریق آن
کارکنان عالقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان میدهند (باقری ،0229 ،ص .)40
یکی از روشهای افزایش مشارکت و تعهد کارکنان که طی دهه ی اخیر بطور چشم گیری مورد استفاده قرار گرفته،
گیمیفیکیشن میباشد .بطور کلی فلسفه ی گیمیفیکیشن این است :استفاده از عناصر و تکنیکهای طراحی بازی ،در زمینه های
غیر بازی (یا جدی) که منجر به تشویق مشارکت و افزایش درگیرشدن کاربران می شود .این واژه برای نخستین بار در سال 8442
میالدی توسط نیک پلینگ ابداع شد ،اما بیش از هشت سال (یعنی تا نیمه دوم سال  8404میالدی) طول کشید تا مفهوم یاد شده
توجه جهانیان را به خود جلب نماید .گیمیفیکیشن در حیطه های گوناگون مانند :حوزه سالمت ،آموزش ،بازاریابی و  ...به تناسب
نیازهای متنوع موجود در این حیطه ها کاربرد یافته است .بطور کلی گیمیفیکیش سه هدف را دنبال میکند :افزایش درگیر شدن
کاربران با فرآیندها ،حل مسئله و تغییر رفتار کاربران .هدف مقالهی حاضر معرفی اجمالی مفهوم گیمیفیکیشن و بررسی کاربردهای
آن در زیرسیستم های حوزه ی مدیریت منابع انسانی از جمله؛ جذب و استخدام ،جامعه پذیری ،آموزش و توسعه کارکنان ،مدیریت
عملکرد ،مدیریت استعداد ،مدیریت دانش و  ...میباشد که با توجه به کاربرد گسترده ی آن به نظر میرسد به رویکردی نوین در
حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است ،بطوری که کارکنان به دید بازیکنان نگریسته می شوند .تا جایی که فعاالن حوزه ی
گیمیفیکیشن اصطالح "آخرالزمان بازی "0را پیشنهاد کرده اند .یعنی زمانی خواهد رسید که همه ی ابعاد زندگی و کار بشر بنوعی
بازی گونه 8خواهد شد.
گیمیفیکیشن جهانی را توصیف می کند که در کنار تمام مسائل جدی آن ،عنصر سرگرمی گنجانده می شود .در حقیقت با پیاده
سازی بسترهای گیمیفیکیشن ،دیگر کارکردن موضوعی خسته کننده نیست بلکه مشتریان و کاربران با عالقه بیشتری نسبت به
یک سازمان وفادار می شوند .به عبارتی دیگر ،گیمیفیکیشن را می توان به مثابه ابزاری توانمند در نظر گرفت که با بهره گیری از
آن میتوان توجه کاربران را به انجام برخی امور جلب نمود ،مشارکت آنان را در فعالیت های مورد انتظار ارتقاء بخشید ،و حتی در
پاره ای موارد رفتار آنان را تحت تأثیر قرار داد (کیم.)8400 ،
1 Gamepocalypse
2 Gamify
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بنا بر تحقیقات پرنسکای نسل جوان باتوجه به وجود کاربردهای متنوع تکنولوژی و ورود آن به محیط های کاری دیگر جدایی
بین کار ،سرگرمی و یادگیری را نمیپذیرند ) .(Prensky, 2002برای مثال ترکیب تکنولوژی و بازی به افراد کمک میکند تا با
شبیه سازی شرایط واقعی و مشابه محیط اصلی کار و همچنین دادن فرصت تمرین با هزینه های کمتر از شرایط واقعی و خطرات
مرتبط آن یاد بگیرند و آموزش های الزم را در عمل ببینند (برای مثال آموزش های نظامی و خلبانی).
گیمیفیکیشن بر اساس علوم رفتاری و روانشناسی شکل گرفته و مبتنی بر سه عامل اصلی انگیزه ،سطح توانایی و محرکها
است .برای تغییر رفتار وجود این سه عامل ضروری است .چنانچه این سه عامل به درستی عمل کنند ،گیمیفیکیشن باعث عجین
شدن فرد با کارش شده و یادگیری را افزایش می دهد ).(Dale, 2014
استفاده از گیمیفیکیشن توسط شرکتها مزایایی در بردارد از جمله افزایش انگیزه کارکنان ،همراستایی اهداف کارکنان با
اهداف سازمان ،عجین شدن کارکنان با سازمان ،ایجاد رفتارهای مشارکتی در کارکنان ،بهبود یادگیری ،حفظ دانش و امکان
سنجش عملکرد توسط خود کارکنان .اما در عین حال در برخی پژوهشها به مشکالت به کارگیری گیمیفیکیشن در کسب و کار و
همچنین عدم دستیابی به اهداف مورد نظر آن اشاره شده است ) .(Dale, 2014سیستم گیمیفای شده باید با وظایف موجود و
اهداف سازمان هم راستا باشد .گیمیفیکیشن در تعیین اهداف روشن با توجه به نقاط عطف عملکردی ،همزمان با ارائه بازخوردهای
بهموقع به انگیزش بیشتر کارکنان کمک شایانی نماید ) .(Perryer et al, 2016بر اساس تحقیقات انجام شده یکی از فواید
گیمیفیکیشن این است که نیازهای متعدد کارکنان را میتوان از طریق گیمیفیکشن مورد توجه قرار داد و از این رو انگیزه کارکنان
برای بهبود عملکرد آنها نیز توسعه قابل توجهی می یابد.
اصطالح گیمیفیکیشن از سال  8442بهعنوان روشی موثر بر رفتار افراد در دنیای واقعی و مجازی مورد استفاده قرار گرفت
) .(Dale, 2014از آن زمان تاکنون ،این اصطالح در معانی گسترده تری بکار گرفته می شود .از طرفی بر طبق نظر اندیشمندان
مدیریت ،رفتار و نگرش های کارکنان به وسیله ماهیت ارتباطی فعالیت های منابع انسانی شکل می گیرد .در نتیجه استفاده از
گیمیفیکیشن در فعالیتهای منابع انسانی میتواند با تغییر نگرش و رفتار کارکنان به سمت عملکردهای برتر ،برای سازمان مزیت
رقابتی مناسبی در محیط پویا و رقابتی امروز در راستای بقای سازمان ها ایجاد نماید .در این مقالهی مروری ابتدا به تعریف و
توصیف گیمیفیکیشن پرداخته و سپس کاربردهای آن در زیرسیستم های مختلف مدیریت منابع انسانی بطور موردی بررسی
میشوند.
امروزه گیمیفیکیشن در زیرسیستم های مختلف مدیریت منابع انسانی کاربردهایی به فراخور نیاز سازمان ها پیدا کرده است.
این کاربردها بیانگر اثربخشی گیمیفیکیشن در جلب توجه کارکنان ،افزایش مشارکت آنها در فرآیندهای کاری ،تعهد بیشتر در قبال
مسئولیت ها ،توجه بیشتر به حل مسائل سازمانی و  ...میباشد .از جمله زیر سیستم هایی که مورد هدف گیمیفیکیشن بوده عبارتند
از :جذب و استخدام ،جامعه پذیری ،مدیریت استعداد ،آموزش و توسعه ،مدیریت عملکرد ،مدیریت فرهنگ سازمانی و مدیریت
دانش ،که در این مقاله به بررسی نمونه هایی از این کاربردها پرداخته می شود.

 -2معرفی گیمیفیکیشن
تاکنون تعاریف بسیار متنوع و متعددی از گیمیفیکیشن ارائهشده است؛ بااینحال جامعترین و درعینحال مقبولترین تعریف در
بین صاحبنظران این حوزه تعریفی است که گیمیفیکیشن را بهمنزله کاربست محرکهای مرتبط با انجام بازی در بسترهای
نامرتبط با بازی میداند (دتردینگ ،و همکاران 8400؛ باجدور و دراگولی8400 ،؛ هامری و کویستو  .)8402 ،فرهنگ واژگان مریام-
وبستر گیمیفیکیشن را اینگونه تعریف کرده :فرآیند افزودن بازی یا عناصر بازی گونه به چیزی (بهعنوان یک وظیفه) چنانکه باعث
تشویق مشارکت شود .هرچند گیمیفیکیشن از مکانیکهای بازی استفاده میکند ،ولی واقعاً بازی خلق نمیکند.
مارکزِوسکی ضمن مطرح نمودن این موضوع که بهیقین انجام کارهای روزمره با استفاده از ابزار بازی جذابتر و دلپذیرتر
خواهد بود ،تعریف شخصی خود از گیمیفیکیشن را چنین بیان میدارد :بکار بردن استعارات و تشبیهات مرتبط با حوزه بازی در قالب
فعالیتهای روزمره زندگی بهمنظور تحت تأثیر قرار دادن رفتارها ،بارور نمودن انگیزهها و تقویت حس مسئولیتپذیری و مشارکت
بین افراد (مارکزِوسکی.)8402 ،
این نگاه روانشناسانه به گیمیفیکیشن را میتوان در تعریفی دیگر نیز دنبال نمود :گیمیفیکیشن یعنی فرآیند تقویت ارائه خدمات
با بهرهمندی از مشوقهای انگیزشی جهت درگیرساختن تجارب حاصل از بازی و پیامدهای رفتاری افراد (هامری ،کویستو و
سارسا.)8400 ،
آنچه از تعاریف باال حاصل میشود توجه گیمیفیکیشن به فعالیت ها و فرآیندهای کاری روزمره به نحوی است که ضمن
دلپذیرنمودن انجام آن فعالیتها برای افراد درعینحال جنبههایی چون تغییرات رفتاری ،تقویت حس مشارکت ،افزایش
مسئولیتپذیری ،ارتقاء سطح یادگیری ،و توانایی حل مسئله را نیز مد نظر قرار دهد.
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توجه به همین جنبه هاست که میتواند گیمیفیکیشن را به لحاظ مفهومی از حیطه های موضوعی مشابه -مانند بازی ،برنامه
وفادارسازی  ،فناوری های اقناعی  ،معماری انتخاب  ،و سیستمهای حامی تصمیمگیری -کامالً متمایز سازد (هامری و کویتسو،
)8402؛ این تفاوت ها را میتوان چنین مطرح نمود:
 )0گیمیفیکیشن تالش دارد تا تجربیات قابل اجرا در حوزه بازی را در امور کاری پیاده سازی نماید؛ اموری از قبیل جریان مدار
بودن ،و حس حاکمیت و استقالل به جای حس مستقیم تجربهی لذت به واسطه محرکهای اقتصادی و ...
 )8گیمیفیکیشن بر آن است تا به جای اثرگذاری مستقیم روی نگرش ها یا رفتارها (مانند فناوری های اقناعی یا تشویقی)
بهطور غیرمستقیم انگیزه ها و رفتارهای مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد.
 )2گیمیفیکیشن به جای طراحی یک بازی جدید که در بازی های جِدی معمول است ،به اضافه کردن عناصر مبتنی بر بازی
در نظام های موجود می اندیشد.
امروزه استفاده از مفهوم گیمیفیکیشن و مؤلفه های آن در حیطه های گوناگون به حدی است که مؤسسه گارتنر پیش بینی
نموده تا پایان سال  8484میالدی پیشرفت قابل مالحظه ای در حوزه گیمیفیکیشن فرآیندهای درون سازمانی و نیز تعامالت برون
سازمانی -یعنی جذب هر چه بیشتر کاربران و مشتریان  -رخ خواهد داد (بورک .)8408 ،
می توان ادعا نمود که رایج ترین تالش های مرتبط با گیمیفیکیشن بر حوزه بازاریابی و ارتقاء سطح آگاهی از محصوالت (اعم
از کاالها و خدمات) سازمان ها و آموزش و یادگیری تمرکز داشته است .گیمیفیکیشن ترجمانی است از به بازی درآوردن اهداف
سازمانی و تجاری در قالب انتظارات مشتری یا رفتارهای کارکنان ،استفاده از نظام امتیازدهی برای رفتارهای مطلوب ،و تقویت
تجارب از طریق نیل به نشان ها (یا موفقیت ها) ،چالش ها ،جستجوها ،عناصر اجتماعی و پاداش ها.
متخصصان حیطه گیمیفیکیشن بر این باورند که بازی ها از سه طریق بر عملکرد کاربران و کارکنان یک سازمان اثر میگذارد:
 .0بازی به فرد کمک می کند تا در راستای انجام امور محوله به فرد بهتری تبدیل شود؛
 .8بازی حلقه های بازخوردی و کنش های مدون انگیزشی را برای افراد مهیا می سازد؛
 .2تلفیق گیمیفیکیشن با فناوری های نوظهور به شکل گیری تجربیات جدید در محیط سازمان کمک می کند (بورک.)8408 ،
 8400سال ورود گیمیفیکیشن از حوزههای محدود و مجزا به محیط های کاری میباشد ،روشی جدید برای دلبسته کردن و
شناسایی کارکنان با عملکرد باال .مفاهیم بازی از طریق دو فرآیند کلیدی منابع انسانی راه خود را بدرون این حوزه باز کردند:
بهعنوان بازی های جدی مانند استفاده در استخدام متقاضیان جدید تا موتورهای گیمیفیکیشن مبتنی بر رایانش ابری پیشنهاد شده
توسط بجویل ،بانچبال و آکسونیفای .هر دو شکل گیمیفیکیشن در حال ورود به سازمانها هستند زیرا شرکتها در جستجوی
روشهایی جدید برای جذب ،دلبسته کردن ،انگیزه دادن و حفظ کارکنان شان هستند (مایستر .)8400 ،در ادامه به مرور کاربردهای
گیمیفیکیشن در زیر سیستم های مختلف منابع انسانی ازجمله :جذب و استخدام ،جامعه پذیری ،آموزش و توسعه ،مدیریت دانش و
مدیریت عملکرد می پردازیم.
منابع انسانی بهعنوان یک سیستم ،دارای زیر سیستم های مختلفی است .الزیر فرآیند مدیریت منابع انسانی را شامل چهار
فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی ،جذب و بهسازی و نگهداری کارکنان به شرح ذیل میداند( .الزیر ،8444 ،ص)800
)0برنامه ریزی منابع انسانی(برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ،تحلیل و کارشکافی شغل)
)8نگهداری کارکنان (جبران خدمات ،سالمت و ایمنی ،روابط کار ،خاتمه خدمات و پایان فعالیت شغلی)
)2جذب کارکنان (کارمندیابی ،انتخاب)
)0بهسازی کارکنان (آشنا سازی ،آموزش و بهسازی ،ارزیابی عملکرد)
هارل و تزافریر نیز پس از بررسی مجموعه تحقیقات نظری و تجربی در مورد کارکردهای مدیریت منابع انسانی شش کارکرد
را بهعنوان کارکردهای استراتژیک منابع انسانی تشخیص دادهاند که عبارتند از -0 :کارمندیابی  -8انتخاب  -2جبران خدمات
 -0مشارکت کارکنان  -0بازار نیروی کار داخلی  -6آموزش (هارل و تزافریر ،0999 ،صص .)844-020
با بررسی ادبیات موضوع ،گیمیفیکیشن در اغلب زیر سیستم ها و/یا فرآیندهای مدیریت منابع انسانی کاربرد دارد و سازمان ها
از این فراروش جهت افزایش بهره وری ،بطور اثربخش استفاده می کنند .در ادامه کاربردهای گیمیفیکیشن در حوزه مدیریت منابع
انسانی به تفکیک زیرسیستم ها ،بطور موردی بررسی شده است.

 -3گیمیفیکیشن در جذب و استخدام
افزایش رقابت جهانی ،شرکتها را مجبور کرده است تا شیوه عملیات خود را از شیوه های تکراری به شیوه های خالق تغییر
دهند .این تغییر کیفی الزاماتی برای جذب منابع انسانی در شرکت ها مطرح کرده است .اهمیت این موضوع در بازارکار رقابتی
کنونی چندین برابر شده است ،زیرا یکی از دغدغه های اصلی سازمانها و شرکت ها ،جذب و استخدام کارکنان ماهر و با استعداد
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در کمترین زمان ممکن است؛ از جمله کارکنانی کا با الزامات سازمانی و شغلی شرکت ها تناسب بیشتری داشته باشند (واالس و
همکاران.)8400 ،
شمار باالی رزومه های ارسال شده به شرکت های بزرگ و شناخته شده ،به معضلی تبدیل شده بود که انرژی و زمان زیادی
را برای بررسی ،غربال و انتخاب متقاضیان طلب می کرد .در این میان شرکت های بزرگ دست به ابتکاراتی زدند و در جستجوی
روشهای سریع ،مطمئن و بهینه برای فیلتر کردن سیل رزومه های دریافتی و انتخاب شایسته ترین متقاضی بودند .گیمیفیکیشن
راهکارهایی را پیشنهاد کرد که به سرعت جای خود را در بین راه حل های ممکن برای این مشکل بزرگ پیدا کرد .در اینجا به
مرور نمونه های موفق اجرای شده در این زمینه می پردازیم PwC )0( .از گیمیفیکیشن استفاده کرد تا آنچه در محیط کار واقعی
در شرکت اتفاق می افتد را شبیه سازی کند .آنها بازی به نام  Multipolyرا توسعه و منتشر کرد که به متقاضیان شغل در
 PwCامکان این را می داد که بطور مجازی آمادگی خود برای کار در شرکت توسط کار در تیم هایی برای حل مسائل دنیای
واقعی را امتحان کنند )8( .هتل های ماریوت نیز با همین الگو به توسعه و انتشار بازی به نام  My Marriott Hotelاقدام کرد
که نمونه موفقی در مدیریت سیل رزومه های ارسالی بود )2( .در همین زمینه شرکت پیتزا دومینو نیز اقدام به توسعه و انتشار بازی
به نام  Domino's Pizza Heroنمود .اینها نمونه هایی موفق از کاربرد گیمیفیکیشن در جذب و استخدام بودند ،البته مفهوم
گیمیفیکیشن شامل روشهایی ساده تر هم برای گیمیفای کردن فرآیند جذب و استخدام می شود که مثال معمول آن ابتکار گوگل
در طراحی بیلیورد با محتوای چالش برانگیز برای جلب توجه متقاضیان مورد نظر بود (مایستر.)8400 ،

جامعه پذیری سازمانی فرآیندی است که از طریق آن کارکنان ،فرهنگ سازمان خودشان را می آموزند و دانش و معرفت خود
را به دیگران منتقل میکنند (مورهد .)0220 ،جامعه پذیری سازمانی (اجتماعی شدن کارکنان) فرآیندی است که کارکنان از راه آن
به دانش مهارتها و خالقیاتی دست مییابند که آنان را کم و بیش به صورت اعضا توانمند محل خدمت در میآورد (دوالن و شولر،
 .)0246جامعه پذیری سازمانی شامل توجیه و معارفه کارکنان و آشنایی با فرهنگ سازمانی میباشد (سعادت.)0290 ،
با توجه به اهمیت جامعه پذیری در سازمان ها و لزوم توجه به روشهای جدید به دلیل محدودیت های روز افزون ،سازمان ها
همواره در جستجوی روشهایی هستند تا در سریع ترین زمان ممکن کارکنان جدید را به آمادگی کامل جهت انجام وظایف خود در
سازمان برسانند .استفاده از روشهای مبتنی بر گیمیفیکیشن از راهکارهای مورد توجه در این زمینه میباشد .شرکت  pwcبرای
استخدام و جامعه پذیری کارکنان بازی را با عنوان مالتی پلوی 0طراحی کرده است که کارکنانی که جدید استخدام شده اند با انجام
آن ،با سازمان و وظایف خود آشنا شده و در مدت زمان کوتاهی میتوانند برای کار در دنیای واقعی وارد سازمان شوند.
بازی شهر مشاغل سَپ مثالی قابل بررسی در زمینهی کاربرد اثربخش گیمیفیکیشن در جامعه پذیری میباشد که به کارکنان
تازه وارد اجازه می دهد تا در فضای شبیه سازی شده سازمان در غالب یک بازی گردش کنند .این بازی شبیه سازی برای فرآیند
جامعه پذیری کارکنان تازه استخدام شده بکار می رود .این استفاده از گیمیفیکیشن به آنها کمک میکند تا مسئولیت های شغلی
که نیاز دارند تا بدانند را یاد بگیرند.
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 -4گیمیفیکیشن در جامعه پذیری

 -5گیمیفیکیشن در مدیریت استعداد
میتوان فرآیند استخدام را به یک تجربه گیمیفای شده تبدیل کرد توسط پاداش دادن چشم اندازها هم با قدردانی و هم فراهم
نمودن مشوق ها که نه تنها منجر به جذب متقاضیان شایسته از ابتدا میکند بلکه همچنین اثربخشی جامعه پذیری را افزایش می
دهد به این دلیل که متقاضیان تشویق می شوند گام های گوناگون را جهت کسب پاداش ها پشت سر بگذارند .همزمان ،همانند
کارکرد فروش ،تیم منابع انسانی میتواند از گیمیفیکیشن در درون سازمان برای پاداش دادن به کارفرمایان برتر و تشویق کارکنان
به ارجاع به متقاضیان برتر استفاده کنند .فرصت یک کارمند برای کسب جایگاه ارجاع دهنده سال میتواند کارکنان را تشویق به
داشتن نقش فعال تر در کسب استعداد کند ،و حتی به کاهش فشار از خود دپارتمان منابع انسانی کمک کند (سیمز.)8406 ،
نمونه های موفق متعددی در زمینه کاربرد گیمیفیکیشن در جذب و مدیریت استعداد وجود دارد که به بررسی مختصر برخی
می پردازیم Work.com .که قبالً با نام  Ryppleشناخته می شد ،استارتاپ موفقی در حوزه ارزیابی عملکرد و توسعه استعداد
میباشد ،که امروزه مالک آن  salesforceاست .برخالف یک چرخه ارزیابی که کارکنان دو بازخور ساالنه دریافت می کنند،
 Work.comسعی در خلق محیطی از بازخورهای مداوم است .کارکنان و مدیران میتوانند هدفگذاری کنند ،که طبق آن مدیران
و همچنین سایر کارکنان بازخور میدهند .وقتی کارکنان به اهداف خود می رسند آنها امتیاز و نشان می گیرند .بدلیل اینکه برنامه
1 Multiploy

5

از طریق رایانه و تلفن همراه در دسترس است ،کارکنان همیشه بروز می شوند و قادر به دادن بازخور به هم هستند .درمیان
مشتریانی که چرخه منابع انسانی خود را با  Work.comتنظیم کرده اند شرکت هایی مانند فیسبوک و اسپاتفای قرار دارند.

 -6گیمیفیکیشن در آموزش و توسعه
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در ابتدا بطور مختصر به بررسی تفاوت بین گیمیفیکیشن در آموزش و آموزش های مبتنی بر بازی می پردازیم .برخالف دوره
های آموزشی که عمدتاً شامل یادگیری کتاب های درسی و سخنرانی اند ،کالس های ساخته شده با استفاده از مکانیک های بازی
مثل نشان ها ،امتیازات تجربی ،سطوح و جدول رهبران ،درگیر شدن دانش آموزان را توسط فراهم کردن قدرت انتخاب از جویش
ها و پیشرفت با سرعت خود را از طریق مجموعه ای از فعالیت های آموزشی تقویت میکند .برخالف گیمیفیکیشن ،آموزش مبتنی
بر بازی به استفاده از بازی ها برای باال بردن تجربه یادگیری اطالق می شود (ایزاکس.)8400 ،
کاربرد گیمیفیکیشن در آموزش قدمتی طوالنی تر از سایر حوزههای دارد .مکانیزم های روشهای آموزش قدیمی به دالیل
متعددی دیگر برای افراد سودمند نیستند ،در مکانیزم های آموزشی قدیمی افراد صرفاً روی آزمون ها تمرکز میکردند به جای اینکه
سعی کنند مفاهیم زیربنایی موضوع را درک کنند .جهت فراهم کردن فرصتی برای یادگیری بوسیله تجربه ،پژوهشگران ترغیب
شدند تا محیط های یادگیری مجازی را خلق کنند که شامل استفاده از گیمیفیکیشن و یادگیری مبتنی بر بازی میباشد (االزاوی
و همکاران.)8406 ،
فرانگ و ملستراند ( )8408گیمیفیکیشنِ سازمانیِ فرآیندِ توسعه کارکنان در یک شرکت مشاوره اینفوکام را مورد بررسی قرار
دادند .در این پژوهش آنها به دنبال پاسخ به دو پرسش اساسی بودند )0( :گیمیفیکیشن چطور کار میکند و چه عوامل روان
شناختی زیربنایی دارد؟ )8( ،سایبرکام چطور میتواند از یک الیه بازی در فرآیند توسعه کارکنان خود استفاده کند؟
بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط اسکوایر ( ،)8440یادگیری مبتنی بر بازی به یادگیرنده به وسیله تجربه تصمیم گیری
در موقعیت ها و یا تجربه شکست و موفقیت در بازی میتواند به بهبود عملکرد کارکنان کمک شایانی نماید .در حالی که اذعان
شده است که هدف اصلی از بازی سرگرمی است ،لیکن میتوان هر بازی را شامل کار کردن در مجموعه ای از قوانین برای رسیدن
به یک هدف که خود شامل حل مسئله ،ایجاد تعامل موثر و یادگیری استفاده است؛ نیز در نظر گرفت ).(Perryer et al, 2016
والمارت از انفجارهای کوچک بازی گونه جهت تقویت آموزش ایمنی برای  0444همکار در هشت مرکز توزیع والمارت استفاده
کرد .گیمیفای کردن آموزش ایمنی موضوع کسب و کار مهمی را خطاب قرار می دهد :تضمین اینکه نیروی کاری شدیداً پراکنده
به رویه های ایمنی در کار وفادار بمانند .پلتفرم بازی گونه والمارت فقط در کاربردهای سه دقیقته ای گیمیفای شده ارائه می شد،
که درون یک جریان کاری وابسته جاسازی شده بود .نتایج این اقدام تا به امروز چشمگیر بود 00 :درصد کاهش در اتفاقات کاری
در هشت مرکز توزیع والمارت (مایستر.)8400 ،
شرکت زیراکس نمونه ای عالی از استفاده گیمیفیکیشن در آموزش و یادگیری کارکنان میباشد .شرکت از مکانیک های بازی
برای آموزش مدیران جدید در اپلیکیشن  Stepping Upبهره می برد .مدیران جدید مجبور اند تا مهارت های آموخته شده را در
دنیای واقعی در فعالیت های ضمن خدمت بکار ببرند .این فعالیت های بنا به میل آنها میتواند در تعامل با سایر مدیران انجام شود
که به بهبود توانایی تعامل آنها با همکاران شان منجر می شود .این بهترین مثال از کاربرد گیمیفیکیشن در یادگیری میباشد.

 -7گیمیفیکیشن در مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد منابع انسانی عبارت از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در ارتباط با نحوه انجاموظیفه آنها در مشاغل
محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها بهمنظور رشد و بهبود میباشد (میرسپاسی.)0222 ،
آلبادان و همکاران ( )8406مدلی برای ارزیابی عملکرد در فرآیند انتخاب مبتنی بر گیمیفیکیشن را مورد بررسی قرار دارند.
عابدی و همکاران ( )8402ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگر در مراکز تحقیق و توسعه را با استفاده از گیمیفیکیشن مورد پژوهش و
بررسی قرار دادند .در این تحقیق آنها سیستمی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگر واحد تحقیق و توسعه در صنعت بانکداری
(بانک ملت) با استفاده از رویکرد گیمیفیکیشن طراحی کردند .در این پژوهش عابدی و همکاران با استفاده از مصاحبه های نیمه
ساختار یافته با  08خبره 82 ،متریک و سه شاخص کلیدی عملکرد ،شامل؛ فاکتور اثر پژوهش ،فاکتور اثر دانش و فاکتور جذب
دانش ،برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگر شناسایی کردند .سیستم طراحی شده توسط عابدی و همکاران ( )8402میتواند در
واحد های تحقیق و توسعهی صنعت بانکداری جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان دانشگر مورد استفاده قرار گیرد (عابدی
و همکاران.)8402 ،
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 -8گیمیفیکیشن در مدیریت فرهنگ سازمانی

 -9گیمیفیکیشن در مدیریت دانش
امروزه دانش بهعنوان مهم ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می رود .این سرمایه برخالف سایر
سرمایه های سازمان که درصورت مصرف از ارزش آن کاسته می شود ،در اثر استفاده با ارزش تر میگردد .به این دلیل است که
مدیریت این سرمایه حیاتی به یکی از اهداف مهم سازمان ها و موسساتی که به دنبال مزیت رقابتی هستند تبدیل شده است.
بنابراین پیاده سازی و مدیریت پویا و فعال دانش برای افزایش عملکرد سازمانی ،حل مسئله و تصمیم گیری ضروری میباشد
(جعفری و همکاران .)8442 ،مدیریت دانش ،مدیریت سیستماتیک دانش سازمانی که شامل فرآیند خلق ،انباشت ،سازماندهی،
ذخیره ،پخش ،استفاده و بهره برداری از دانش برای ایجاد ارزش در کسب و کار و بهبود مزایای رقابتی است (چانگ و چوی،
.)8440
سازمان ها میتوانند عناصر متعدد بازی را در سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر گیمیفیکیشن به کار بگیرند .برخی از این
عناصر ،مکانیک های بازی را می سازند ،که شامل مکانیک های تکراری و مکانیک های اجتماعی می باشند (Wolfinger,
) .2013اجزای بازی که میتوانند در سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر گیمیفیکیشن مورد استفاده قرار بگیرند شامل :امتیازات،
نشان ها و مدال ها ،چالش ها و مسابقات ،رتبه ها و لیدربوردها و پاداش ها و جوایز می باشند ).(Trees, 2013
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مقصود از فرهنگ سازمانی ،سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب
تفکیک دو سازمان از یکدیگر میشود .کریس آرجریس ،فرهنگ سازمانی را نظامی زنده میخواند و آن را در قالب رفتاری که مردم
در عمل از خود آشکار میسازند ،راهی که بر آن پایه بهطور واقعی میاندیشند و احساس میکنند و شیوهای که بهطور واقعی با هم
رفتار میکنند تعریف میکند .ادگار شاین نیز فرهنگ سازمانی را اینگونه تعریف میکند :الگویی از مفروضات بنیادی که اعضای
گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می گیرند و چنان خوب عمل می کند که معتبر
شناخته شده ،سپس به صورت یک روش صحیح برای درک ،اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای
جدید آموخته می شود (شاین.)24 ،0222 ،
شناخت فرهنگ سازمانی و مدیریت آن در راستای اهداف بلند مدت و استراتژیهای سازمان میتواند تأثیر بسزایی را در رشد و
پیشرفت سازمانها داشته و زمینه ساز ایجاد مزّیت رقابتی پایدار مبتنی بر منابع انسانی گردد.
بَجویل در گزارش سال  8406مواردی را مطرح که با کاربرد گیمیفیکیشن به بهبود فرهنگ سازمانی کمک شده بود ،یکی از
این موارد یک کارخانه مواد شیمیایی پیشرو جهانی تولید کننده مکمل های غذایی با بیش از  98444کارمند در سراسر جهان بود
که از گیمیفیکیشن جهت تغییر فرهنگ سازمانی استفاده کرده بودند .چالش این سازمان فرهنگ های چندگانه ای بود که در بخش
ها و واحدهای مختلف تولیدی وجود داشت و گاهاً با ارزش ها و استراتژی های کالن سازمان تناقض داشت .همچنین از دیگر
چالش های اساسی این سازمان حذف برخی واحدها و تملک و ادغام واحدهای تولیدی جدید بود که هسته موفقیت این استراتژی
تضمین همکاری افراد در شرکت های ادغام شده و ادغام کننده بود .این سازمان با استفاده از بجویل موفق به تغییر و همسوسازی
فرهنگ سازمانی شد که فواید زیر را به همراه داشت :افزایش آگاهی از ارزشها و رسالت سازمان ،همسوسازی و افزایش در
رفتارهایی که بیانگر ارزش ها هستند ،افزایش انطباق و افزایش همکاری ارتباطات اجتماعی (بجویل.)8406 ،0

نتیجهگیری
امروزه از گیمیفیکیشن در حوزهای گسترده ای نظیر بازاریابی ،آموزش ،تجارت الکترونیک ،نظامی ،استخدام کارکنان و جذب
نیروی انسانی ،حوزه بهداشت و سالمت ،پزشکی ،محیط زیست ،آموزشهای درون سازمانی و همچنین پیاده سازی استراتژی های
سازمانی استفاده می گردد .که خود دلیل اهمیت این موضوع میباشد.
محیط های کاری در حال تغییر اند ،و ما در عصری جدید به سر می بریم که تجربه کارکنان موضوع مهمی است .متعهد و
دلبسته نگهداشتن کارکنان و ایجاد این احساس که قسمتی از تیم هستند ،برای نگهداشت کارکنان حیاتی است .بعالوه ،نگهداشت
مشارکتی کارکنان ،مهمترین عامل در حفظ کارکنانِ ارزشمند ،دانشگر و باثبات بهعنوان دارایی های سازمان بوده ،و مانع ترک
خدمت کارکنان (که برای سازمان هزینه بر است) میباشد.
با ظهور تکنیکهای جدید و گسترش آنها در حوزههای مختلف مسیر برای کاربست این تکنیکها در سایر حوزه ها نیز
فراهم می شود .گیمیفیکیشن را بهعنوان یک فراروش می دانند که در حوزههای گوناگون از آموزش و کتابخانه ها تا بازاریابی و
1 www.badgeville.com
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مشتری مداری کاربردهایی یافته است .بطور کلی گیمیفیکیش سه هدف را دنبال میکند :افزایش درگیر شدن کاربران با فرآیندها،
حل مسئله و تغییر رفتار کاربران .گیمیفیکیشن در حوزه مدیریت منابع انسانی نیز یکی از زمینه های مستعد بکاربست این فراروش
میباشد که اهداف کلی مذکور را در رابطه با کارکنان و در بستر سازمانی دنبال میکند .از اینرو جریانی از پژوهش های نظری و
کاربردی دراین باره براه افتاده و در حال گسترش است.
پژوهش های انجام شده درباره گیمیفیکیشن و کاربردهای آن در حوزه ی مدیریت منابع انسانی بطور کلی در دو زمینه بنیادی
و کاربردی انجام شده است .در زمینه بنیادی ،پژوهشها روی عوامل مؤثر بر مشارکت عمیق کارکنان در فرآیندهای کاری تمرکز
داشته اند .همچنین پژوهش های کاربردی در زمینهی طراحی و پیاده سازی ،یا بررسی اثرات پیاده سازی سیستم خای گیمیفای
شده روی تغییر رفتار و مشارکت کارکنان و بطور کلی کاربران تمرکز داشته اند.
گیمیفیکیشن در سازمانها بر روی تمایل طبیعی افراد برای رقابت ،موفقیت ،خشنودی ،ارزش اجتماعی ،لذت و سود بیشتر
تمرکز میکند؛ و نه تنها باعث افزایش مشارکت و روحیه همیاری کارکنان می شود بلکه هزینه ها را نیز کاهش داده و در آمدی
هدفمند را موجب میشود .از گیمیفیکیشن در سازمانها برای افزایش مشارکت ،رفتارهای مثبت ،ایجاد هیجان و لذت و ایجاد
احساس درگیر بودن با پروژه ها در سازمان ها استفاده می کنند.
استفاده از گیمیفیکیشن در زمینه سازمان به معنای بکارگیری المانهای طراحی بازی جهت درگیرسازی هرچه بیشتر نیروی کار
برای حل مسائل سازمانی است .درحقیقت با استفاده از گیمیفیکیشن به دنبال دستیابی به سطح باالتری از درگیرسازی ،تغییر رفتار
و ایجاد انگیزش در سازمان هستیم .از آنجایی که نیروی کار آینده در جهانی رشد کرده است که بازی های رایانه ای بهعنوان
سرگرمی رایج و دردسترس همه عمومیت داشته اند ،استفاده اهرمی از گیمیفیکیشن بهمنظور ایجاد انگیزش در آنها امری توجیه
پذیر است ،هرچند استفاده از آن به معنی نادیده انگاشتن سایر عوامل نیست.
مدیریت منابع انسانی حوزهای جذاب برای کاربست مفاهیم مرتبط با فراروش گیمیفیکیشن میباشد ،به همین جهت
سازمانهای زیادی شروع به گیمیفای کردن زیرسیستمهای مختلف مدیریت منابع انسانی کردند .و به نظر میرسد که گیمیفیکیشن
مفهومی است که فرصتهای چشمگیری را برای متخصصان منابع انسانی فراهم میکند تا ارزشهای بیشتری را به مشاغل
مختلف تزریق کنند.
روشهای مختلفی وجود دارد که میتوان از مفاهیم بازی در مدیریت منابع انسانی استفاده کرد .بهعنوان نمونه ،گیمیفیکیشن
میتواند در منابع انسانی برای جذب ،اثربخشی ،آموزش (یادگیری) و توسعه ،تعامل و حفظ کارمندان مورداستفاده قرار گیرد.
فرصتهای استفاده از گیمیفیکیشن در منابع انسانی بسیار فراتر از مواردی است که در این مقاله ذکر کردیم .در مقاله مروری حاضر
فراروش گیمیفیکیشن بهطور اجمالی معرفی شد و کاربردهای آن در زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی موردبررسی قرار گرفت.
یکی از حوزههایی که بیشترین کاربرد گیمیفیکیشن را داشته است ،حوزه آموزش و توسعه نیروی انسانی میباشد .مدیریت عملکرد
هم زمینه مستعدی برای کاربست تکنیکها و مدلهای گیمیفیکیشن بوده است .در سایر حوزههای مرتبط با مدیریت منابع انسانی
هم همانطور که در مقاله حاضر پرداخته شد ،گیمیفیکیشن کاربردهایی داشته است .عالوه بر کاربردهای گیمیفیکیشن در مدیریت
منابع انسانی ،پژوهش های زیادی هم به مطالعه اثرات بکار گیری گیمیفیکیشن در مدیریت منابع انسانی پرداخته اند.
هدف مقاله مروری حاضر ترسیم چشماندازی کلی درزمینه کاربردهای گیمیفیکیشن در حوزه مدیریت منابع انسانی بود.
کاربردهایی که هرروز وسیعتر و عمیقتر میشوند ،بهگونهای که تبدیل به رویکردی نوین به مدیریت منابع انسانی شده است و
بازیکنان سازمانی جای خود را به کارکنان سنتی دادهاند .امید است این مقاله مروری سرآغازی برای پژوهشهای بنیادی و کاربردی
آینده در این حوزه باشد.
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حسابداری ذهنی و اشتباهاتی بزرگ در مورد پول
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چکـیده
حسابداری از چندی پیش در زندگی انسان نقش و جایگاه ویژهای داشته است.حسابداری از ابتدای عمر بشر بهصورت ساده
به کار گرفته میشد اما امروزه به یکی ازشاخههای مهم و پرطرفدار و البته کاربردی تبدیل شده است .از انواع مختلف
شاخههای این رشته میتوان به حسابداری صنعتی ،تولیدی ،ذهنی و  ...نام برد .انسانها تمایل به نگهداری حوادث خاصی
در ذهن خود بهصورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بررفتار
افراددارند.توجه به این موضوع ضروری است که بخش عمدهای از تئوریهای مالی و اقتصادی بر این مفهوم استوار است
که افراد عقالیی رفتار میکنند و در آینده تصمیمگیری ،همه اطالعات را در نظر میگیرند.از سوی دیگر محققین به
شواهد فراوانی دست یافتهاندکه نشان دهنده رفتار غیرعقالیی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است.یکی از دالیل
این تصمیمات غیرمنطقی ،حسابداری ذهنی است .حسابداری ذهنی ،مطالعه موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطالعات برای
اتخاذ تصمیم بر اساس تجزیهوتحلیل آنها ازتأثیر حوادث رخ داده درذهنشان میباشد که ممکن است از اصل عمومی
منطقی بودن تخطی شود.حسابداری ذهنی شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است .بر این اساس افراد در تصمیمات مالی
خود برای هر تصمیم حسابی جداگانه در ذهن باز میکنند و سعی میکنند عواقب هر تصمیم (مثبت یا منفی) را تنهایی
بررسی کنند؛ بنابراین نمیتوانند یک نگاه کلی بهمجموعه تصمیمهای خود داشته باشندو ممکن است تصمیمهایی بگیرند
که منجر به حداکثر سازی ثروتشان شود.در این مقاله به مفهوم حسابداری ذهنی و اشتباهات بزرگ درمورد پول پرداخته
شده است.

واژگـان کلـیدی :حسابداری ذهنی ،بازار سرمایه ،پول ،درآمد ،سود

 -1گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الرستان ،الرستان ،ایران (نویسنده مسئول)؛ Ashtaheri2002@yahoo.com
 -2گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد الرستان،الرستان،ایران؛ peyman.pirooz@gmail.com
 -0گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد الرستان،الرستان،ایران؛ Zare.hamayesh@yahoo.com
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حسابداری نقش مهمی را در بازارهای سرمایه ایفا میکند زیرا صورتحسابهای مالی سازمان ،پیامدهای اقتصادی فعالیتهای
تجاری آن سازمان را خالصه کرده و بهعنوان یک منبع بسیار گستردهای از اطالعات در دسترس تلقی میگردد .نظام حسابداری
یک سازمان مکانیزم برابری شناسایی و اندازهگیری این فعالیتهای تجاری فراهم کرده و آنها را در داخل صورتحسابهای مالی
جمع کرده و آنها را با سهامداران و سایر کاربران اطالعات اقتصادی رد و بدل میکند (عابدینی و همکاران.)1097 ،
حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط تیلور 1در سال  1983مطرح شد .وی بیان کرد که حسابداری ذهنی میکوشد فرایندی را
که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری ،طبقهبندی و ارزیابی میکنند تشریح نماید .اغلب تئوریهای اقتصادی بر
این اساس بنا شدهاند که افراد در رویارویی با رویدادهای اقتصادی بهصورت منطقی عمل میکنند و کلیه اطالعات موجود ،در
فرایند تصمیمگیری آنها منظور میشود .این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کار است؛ اما برخی یافتههای محققان در این فرضیه
بنیادی تردید کرده و مدارکی را کشف کردهاند که نشان دهنده شایع نبودن رفتار منطقی در تصمیمگیری افراد است .از جمله این
محققان ،بیور ،2کنلی ،0واس 0و استرلینگ 5را میتوان نام برد که به ارائه نمونههای حقیقی از الگوی تصمیمگیری و سودمندی
اطالعات در تصمیمگیری پرداخته و هر یک الگوهایی را برای تصمیمگیری ارائه کردهاند تا افراد بتوانند بر اساس آن الگوهای
تصمیمهایی در دامنهای از آگاهی و منطق بگیرند (ستایش و همکاران.)1092 ،
بر اساس دیدگاه مالی سنتی ،فرض میشود که مردم برای حداکثر کردن ثروت در سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن
ریسک در سطح معینی از ثروت ،تصمیمات منطقی میگیرند .چنین رویکردی که بیان میکند مردم چگونه باید رفتار کنند را
هنجاری 3میگویند .در مقابل این دیدگاه سنتی ،تأمین مالی بر اساس رویکرد رفتاری (مالی رفتاری ،)7خطاهای ادراکی و هیجانات
که اغلب بر تصمیمگیرندگان مالی تأثیر میگذارند و باعث میشوند که آنها تصمیمهای نامطلوبی را اتخاذ نمایند را شناسایی
میکند .تأکید این رویکرد بر توصیف مثبت 8رفتار انسانی است و اینکه بهطور عینی در یک زمینه مالی ،مردم چگونه رفتار میکنند
را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد (رهنمای رودپشتی و صالحی.)1089 ،
حسابداری ذهنی یک مفهوم اقتصادی است که اولین بار در سال  1985توسط ریچارد تیلور ارائه گردید .از مهمترین تبعات
چنین سازوکار ذهنی این است که افراد ارزشهای متفاوتی برای یک واحد پولی یکسان قائل هستند .حسابداری ذهنی ،مطالعه
موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطالعات برای اتخاذ تصمیم بر اساس تجزیهوتحلیل آنها از تأثیر حوادث رخ داده در ذهنشان
میباشد که ممکن است از اصل عمومی منطقی بودن تخطی شود .حسابداری ذهنی ،شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است .بر
این اساس افراد در تصمیمات مالی خود برای ارزیابی هر تصمیم حسابی جداگانه در ذهن باز میکنند و سعی میکنند عواقب هر
تصمیم (مثبت یا منفی) را تنهایی بررسی کنند بنابراین ،نمیتوانند یک نگاه کلی به مجموعه تصمیمهای خود داشته باشند و ممکن
است تصمیمهایی بگیرند که منجر به حداکثر سازی ثروتشان نشود .حسابداری ذهنی ،یک شکل کامالً مشهودی از حسابداری
است که منابع مالی را برای استفاده اشخاص در بر میگیرد و اغلب بدون دالیل منطقی بهآسانی قابل نقل و انتقال نیستند .ارتباط
بین علم مالی و سایر رشتههای علوم اجتماعی که بهعنوان روانشناسی مالی ،معروف است ،باعث گردیده که محققان بررسیهای
زیادی در خصوص رفتارهای سرمایهگذاران در بازارهای مالی و عکسالعمل آنها در شرایط مختلف به عمل آورند (بنایی قدیم و
کرباسی یزدی.)1090 ،

 -2پیشینه پژوهش
بازنگری پژوهشهای انجام شده بیانگر این است که دربارۀ نقش حسابداری ذهنی در گزارشگری مالی ،شواهد و پژوهشهای
بسیار کمی در حوزۀ حسابداری و گزارشگری مالی وجود دارد .بیشتر پژوهشهای انجامشده نیز به بررسی و بیان مبانی نظری
حسابداری ذهنی پرداختهاند .با این حال ،در این بخش پژوهشهایی مرور میشوند که با موضوع پژوهش ارتباط دارند.
دلیسل 9و همکاران ( )2315در مطالعهای با عنوان «نظریۀ چشمانداز ،حسابداری ذهنی و قیمتهای اختیار معامله» ،اظهار
کردند نظریۀ چشمانداز استدالل میکند فرایند تصمیمگیری انسان تمایل به ترکیب نقاط مرجع و وزن کردن نادرست رویدادهایی با
1. Thaler
2. Beaver
3. Kennelly
4. Voss
5. Sterling
6. Normative
7. Behavioral finance
8. positive
9. DeLisle
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احتمال وقوع کم دارد .نتایج بررسی آنان نشان داد سرمایهگذاران بازار حق اختیار معامله ،مانع افزایش قیمتها میشوند و تابع وزن-
دهی احتماالت را ایجاد میکنند که مشابه تابعی است که بهوسیلۀ نظریۀ چشمانداز ارائه شده است .زمانی که شرکتها نوسانات
ضمنی نسبتاً باال یا پایینی دارند ،سوگیریها منجر به قیمتهای ناکارآمد برای اختیار معامله میشود.
بانر 1و همکاران ( )2310در مطالعهای با عنوان «حسابداری تفکیک مبتنی بر عالمت و بزرگی اقالم صورتهای مالی» ،به این
نتیجه رسیدند که ترجیحات مدیران برای تفکیک ،انعکاسدهندۀ حسابداری ذهنی است .عالوه بر این ،آثار حسابداری ذهنی فقط
زمانی تعدیل میشود که مدیران احساس فشار زیادی برای شفافیت گزارشگری میکنند .از همه مهمتر اینکه ارائههای مرجح
مدیران منتج به باالترین ارزشگذاری بهوسیلۀ سرمایهگذاران میشود .کیو )2337( 2ریسکگریزی را از بعد حسابداری ذهنی
بررسی کرد و توضیح جدیدی در مورد سوگیری بازنده دلخواه ارائه کرد .نتایج این پژوهش نشان داد سوگیری یادشده در غیاب این
دالیل رخ میدهد :ترجیح افراد برای پذیرش ریسک؛ هزینههای معامالت؛ وارد کردن احتماالت بهصورت غیرخطی به مدل
تصمیمگیری؛ درجۀ سوگیری نیز با توجه به نوع فرایند حسابداری ذهنی مورد استفاده متفاوت خواهد بود.
کولمن )2337( 0در مطالعۀ خود با عنوان «ریسک و تصمیمگیری مالی مدیران» از یک پژوهش آزمایشگاهی برای مطالعۀ
انتخابهای مدیران در راهکارهای ریسکی استفاده کرد .وی نشان داد مدیران برای دفعات تکرار نتایج تصمیمات و احتماالت آن
نتایج از حسابهای ذهنی جداگانه استفاده میکنند .در واقع هر حساب ذهنی آنها ،کارکرد و عملکردش با حساب ذهنی دیگر
متفاوت است.
هنس و ورمن )2333( 0تالش کردند تا صرف حقوق صاحبان سهام را با استفاده از نظریۀ حسابداری ذهنی تشریح کنند.
استدالل آن ها بر این پایه قرار دارد که معمای صرف حقوق صاحبان سهام از کاربرد حسابداری ذهنی در آزمونهای ریسکگریزی
و کاربرد نداشتن آن در مصرف استاندارد مبتنی بر مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ناشی شده است .نتایج این پژوهش
نشان میدهد استفاده از حسابداری ذهنی در هر دو محدوده ،با درجه ریسکگریزی بهدست آمده مطابقت دارد و معمای صرف
حقوق صاحبان سهام توجیه میشود.
وبر و ولفنز )2333( 5معامالت خریدوفروش  0379سرمایهگذار آلمانی را بررسی کردند .آنها دریافتند که گریز از شناسایی
زیان ،یک اشتباه مشترک در بین سرمایهگذاران است در حالی که در مورد شناسایی سود ،عدم تجانس زیادی وجود دارد.
گرینبلت و هن )2335( 3تمایل سرمایهگذاران را برای نگهداشت سهام زیانده از بعد نظریههای انتظارات و حسابداری ذهنی
بررسی کردند .این دو پژوهشگر بیان کردند بر مبنای این دو نظریه تفاوتی بین ارزش بنیادی و قیمت تعادلی سهام وجود دارد و
همچنین ،قیمت سهم در برابر اطالعات ،واکنشی کمتر از واقع نشان میدهد .بر اثر ارزیابی تصادفی ارزشهای بنیادی و
بهروزرسانی قیمتهای مرجع ،تفاوت پوشش مییابد .بهعبارت دیگر ،در این پژوهش از یک مدل تعادلی قیمت داراییها که مبتنی
بر دو نظریۀ انتظارات و حسابداری ذهنی است؛ بهره گرفته شده است .در این مدل بازدهیهای یک سال قبل ،بازدهیهای آتی را
بهخوبی پیشبینی نمیکنند .بهعالوه ،در این مدل راهبردهای شتاب سودده هستند .نتایج آزمونهای مقطعی این دو پژوهشگر با
این مدل سازگاری دارد.
اوهلر 7و همکاران ( )2332رفتار معامالتی  093سرمایهگذار آلمانی را بررسی کردند .آنها قیمت خرید و قیمت آخرین دوره را
نقطۀ مرجع در نظر گرفتند و دریافتند که اثر تمایلی شدیدتر است ،زمانی که قیمت خرید ،نقطۀ مرجع باشد.
الک و من )2333( 8در بررسی رفتار سرمایهگذاران در بورس کاالی شیکاگو از زاویۀ دیگری به موضوع نگریستند و دورۀ
نگهداری سهام را بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که متوسط دورۀ نگهداری سهم بهوسیلۀ سرمایهگذاران زیاندیده،
طوالنیتر از متوسط دورۀ نگهداری افرادی است که در موقعیت سود قرار دارند.
وبر 9و همکاران ( ،)1998رفتار سرمایهگذاران آمریکایی را در یک شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند .آنها با توجه به اثر
تمایلی دریافتند ،افراد تمایل کمی به فروش سهامی دارند که قیمتش نسبت به قبل افت کرده و یا به زیر قیمت خرید رسیده است.
اودین )1998( 1متوسط قیمت خرید هر یک از سرمایهگذاران را نقطۀ مرجع در نظر گرفت و بین سود و زیان شناساییشده و
شناسایی نشده تفاوت قائل شد و سپس نسبت سود به زیان شناساییشده را معیاری از اثر تمایلی در نظر گرفت (الک و من،
 .)2333یافتههای اودین نشان داد سرمایهگذاران ترجیح میدهند سهام در سود را بفروشند و سهامی که در زیان است را نگه دارند.
1. Bonner
2. Qiu
3. Coleman
4. Hens & Wohrmann
5. Weber & Welfens
6. Grinbllate & Han
7. Oehler
8. Locke & Mann
9. Weber
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برای نخستین بار سِلدِن ،)1912( 2عوامل روانشناختی در بازار سهام را مطرح کرد .او در کتاب خود با عنوان «روانشناسی
بازار سهام» عنوان کرد حرکتهای قیمتی اوراق بهادار ،وابستگی قابل مالحظهای به طرز تفکر ذهنی جامعۀ سرمایهگذاران و
معاملهگران دارد.
جهانگیریراد و همکاران ( )1090در مطالعهای با عنوان بررسی رفتار گروهی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران ،با
استفاده از مالی رفتاری تالش کردند تا رفتار گروهی سرمایهگذاران را تبیین کنند .نتایج بررسیهای آنان نشان داد سرمایهگذاران در
بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند و این نوع رفتار در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی است.
صالحنژاد و فراهی ( )1090در مطالعهای با عنوان مطالعۀ الگوهای رفتاری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران ،به
بررسی این مسئله پرداختند که چگونه تصمیمات سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران از رفتارهای متفاوت سرمایهگذاران
تأثیر میگیرد .نتایج بررسیهای آنان نشان داد اریبهای رفتاری مطرحشده در پژوهش ،دارای رابطۀ معناداری با تصمیمات
سرمایهگذاری است .عالوه بر این ،بین اریب رفتاری فرااعتمادی و خوداسنادی با تصمیمات سرمایهگذاری رابطۀ مستقیم وجود دارد.
محمدی و همکاران ( )1089در مطالعهای با عنوان تجزیهوتحلیل رفتار جمعی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از مدل فضای جمعی ،با استفاده از رویکرد اندازهگیری و سنجش رفتار جمعی سرمایهگذاران و بهکارگیری مدل فضای
حالت ،تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عوامل بازار ،ارزش و اندازه را بررسی و مطالعه کردند .نتایج بررسیهای آنان نشان داد
سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران ،بهصورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت میکنند .ضمناً تبعیت جمعی سرمایه-
گذاران از عامل بازار و نادیده گرفتن متغیرهای بنیادی بهوسیلۀ سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار باعث میشود تا روابط تعادلی
در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی تضعیف و بازار به سمت ناکارایی متمایل شود.
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 -3حسابداری ذهنی
حسابداری ذهنی به معنای مجموعهای از عملیات ادراکی برای کدگذاری فعالیتهای مالی بهعنوان سود یا زیان است که این
فعالیتها را به حسابهای ذهنی متفاوت طبقهبندی میکند و سپس آنها را ارزیابی میکند .فرض پایه تئوری حسابداری ذهنی
این است که افراد هنگام ارزیابی فعالیتهای پولی خود از تئوری مطلوبیت مورد انتظار پیروی نمیکنند .در عوض افراد از اینکه پول
چه عنوانی دارد ،چگونه جمع و گزارش شده است اثر میپذیرند .رفتار افراد به دلیل وجود حسابداری ذهنی ،با جریانات نقدی که از
منابع مختلف به دست میآید ،متفاوت است (کاستیا و راناپوسکا.)2338 ،0
چارچوبها و حسابهای ذهنی قسمتی از تئوری چشمانداز است که گرایش افراد به قرار دادن رویدادهای مخصوص ،در
حسابهای ذهنی متفاوت بر اساس ویژگیهای ظاهری را مطرح میکند (شیلر .)2331 ،0ایده اساسی در خصوص حسابداری ذهنی
این است که سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری تمایل دارند که انواع متفاوت خطرات یا ریسکهایی که با آنها مواجه هستند را در
حسابهای جداگانه در ذهن خود نگه دارند .در واقع حسابداری ذهنی به توضیح این نکته کمک میکند که در یک دنیای بدون
هزینه معامالت و مالیات باز ،افراد بین سود تقسیمی و سود سرمایه تفاوت قائل میشوند (گلدبرگ.)2331 ،5
حسابداری ذهنی شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است .در حسابداری ذهنی ما به دنبال درک توضیح اثرات احساسات انسانی
در فرایند تصمیمگیری هستیم .بهعنوان مثال رانندگان تاکسی پس از رسیدن به سطح خاصی از درآمد در طول روز ،تمایل به دست
کشیدن از کار دارند .به بیان دیگر پس از آنکه حساب ذهنی خاص آنها پر شد .در یک روز بارانی ،هنگامی که درآمد استفاده از
تاکسی در باالترین حد خود است ،آنها زود از کار دست میکشند و در یک روز آرام بیشتر کار میکنند .در حقیقت آنها زمانی که
کسب درآمد آسان است ساعات کمتری کار میکنند و ساعاتی که سخت است بیشتر کار میکنند (سلیمانی امیری و همکاران،
.)1093

 -1-3تئوری حسابداری ذهنی
انسانها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود بهصورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی مواقع اثرات
بیشتری از خود حوادث بر رفتار افراد دارند .افراد در تصمیمگیری خودشان بر اساس مدلهای منطقی و اقتصادی عمل نمیکنند.
مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیرمنطقی افراد را در مباحث سرمایهگذاری و پولی اثبات کرده است .بیشتر نظریههای اقتصادی بر
این اساس بنا شدهاند که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی بهصورت منطقی عمل میکنند و کلیه اطالعات موجود را در فرایند

1. Odean
2. Selden
3. Kaustia and Rantapuska
4. Shiller
5. Goldberg
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سرمایهگذاری در نظر میگیرند .این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا است؛ اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر سؤال بردهاند
و مدارکی را کشف کردهاند که عدم رفتار منطقی در مبحث سرمایهگذاری را بازتاب میدهد (بنایی قدیم و کرباسی یزدی.)1090 ،
حسابداری ذهنی چارچوبی فراهم میکند تا تصمیمگیرندگان بتوانند مجموعهای از نقاط مرجع را برای هر حساب تهیه کنند و
سود و زیان آن را تعیین کنند و سپس با استفاده از نظریه انتخاب ،تفاوت بین انواع حسابها را مشاهده کنند و در نهایت
تصمیمگیری کنند (گرینبالت و هان .)2335 ،1به نظر میرسد نظریه انتخاب دانیل کانمن و آموس تی ورسکی ،)1979( 2همراه با
حسابداری ذهنی تیلور ( )1983بتواند اثر این تغییر وضعیت را تشریح کنند .حسابداری ذهنی یک مفهوم اقتصادی است که اولین بار
در سال  1985توسط ریچارد تیلور ارائه گردید .این مفهوم حاکی از آن است که افراد داراییهای آتی و جاری خود را به سهمهای
غیر قابل انتقال و جداگانه تقسیم میکنند؛ به عبارت دیگر افراد درجات مختلفی از مطلوبیت را برای هر گروه از داراییها تخصیص
میدهند .واضح است که تأثیر چنین اولویتبندی از مطلوبیت در رابطه با داراییها بر رفتار مصرفی افراد ظاهر میشود .از مهمترین
تبعات چنین سازوکار ذهنی این است که افراد و ارزشهای متفاوتی برای یک واحد پولی یکسان قائل هستند .در حسابداری ذهنی
بیان میشود که مردم بهطور ذهنی گرایش به تقسیمبندی داراییهایشان به سبدهای مختلف دارند و مایلاند هر سبد را بهطور
مستقل مدیریت کنند؛ به عبارت دیگر مبادالت به جای آنکه بهطور پیوسته با موارد دیگر ارزیابی شوند بهصورت تکتک ارزیابی
میشوند (تیلور .)2330 ،حسابداری ذهنی داللت بر این دارد که افراد تمایل دارند تصمیمگیری درباره مسائل مختلف مالی را در
حسابهای ذهنی جدا انجام دهند .بدون در نظر گرفتن این فرض منطقی که بهتر است تمامی این تصمیمگیریها را در یک
پرتفوی اتخاذ کنند ،حسابداری ذهنی هم تعامل بین تصمیمگیریهای مختلف را نادیده میگیرد .بعضی افراد برای مثال در زمان
سرمایهگذاری به دنبال بهینه کردن پرتفوی خود نیستند بلکه سهام را بهصورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با
همدیگر خریداری میکنند (رو کن بک .)2330 ،0بر اساس تحقیقات شافیر و تیلور ،افراد تمایل دارند درآمدشان را به سه منبع
طبقهبندی کنند :درآمد حقوق ،سود داراییها و درآمدهای آینده ،همچنین آنان دریافتند که میل نهایی برای خرج با این طبقهبندی
تفاوت دارد .این رفتار اصل اقتصادی تعویضپذیری پول را نقض میکند؛ زیرا پولی که در یک حساب ذهنی جای میگیرد بهطور
کامل قابل تعویض با پول یک حساب ذهنی دیگر نمیباشد (شافیر و تیلور.)2333 ،0
یکی دیگر از مفاهیم کاربردی در حسابداری ذهنی ،مفهوم قالببندی میباشد ،این مفهوم به این معنی است که روش هر فرد
بهطور ذهنی ،معاملهای را در ذهنش تشکیل میدهد که در نهایت مطلوبیت دریافتی و مطلوبیت مورد انتظار فرد را تعیین خواهد
کرد .این مفهوم بهطور مشابه در تئوری چشمانداز کاهن من و تورسکی مورد استفاده قرار میگیرد .بسیاری از تئوریسینهای
حسابداری ذهنی ،مفهوم قالببندی را بهعنوان تابع ارزش در تحلیلهایشان به کار میبرند (بنار تزی و تیلور .)1995 ،5این تابع سه
مشخصه دارد که هر یک ،عنصر حیاتی از حسابداری ذهنی را حاصل میکند (خواجوی و قاسمی:)1085 ،
الف) تابع ارزش بهعنوان سود و زیان اضافی نسبت به یک نقطه مرجع تعریف میشود .در حسابداری ذهنی مبادالت به جای
آن که بهصورت پیوسته با موارد دیگر ارزیابی شوند بهصورت تکتک ارزیابی میشوند.
ب) تابع سود و زیان حساسیت نزولی را نشان میدهد .این مشخصه انعکاس دهنده اصل روانشناسی است که بیان میکند،
تفاوت بین  13ریال و  23ریال بیشتر از تفاوت  1333ریال و  1313ریال است.
ج) زیان گریزی .نفرت از دست دادن  133ریال ،از لذت کسب  133ریال تأثیر بیشتری دارد .زیان گریزی روی حسابداری
ذهنی تأثیر زیادی دارد ،یعنی ) V(X)<V(-Xحساسیت نزولی تابع ارزش داللت بر این دارد که افراد توسط ادغام زیان و
تفکیک سودهایشان به مطلوبیت بیشتری دسترسی مییابند.

 -2-3فرایند حسابداری ذهنی
حسابداری ذهنی یک پدیده روانی است که باعث میشود ما بهطور ذهنی پول را به حسابهای مختلف از جمله پول برای
صورتحسابها و پول برای تعطیالت تفکیک کنیم .ما آرامش روانی ناشی از داشتن پول در بانک را دوست داریم ،حتی در حالی که
با انتقال پول از پسانداز برای پرداخت با یک کارت اعتباری ،درصدی از درآمد ما کسر میشود .به جای دادن وجه کامالً نقد
بهعنوان هدیه ،ما کارت هدیه برای دیگران میخریم .این مطلوبیت پول را محدود کرده است ،اما در حساب ذهنی «هدیه» مربوط
به گیرنده ،به حساب گرفته میشود و مطلوبیت گیرنده را تأمین میکند .مردم برای اهداف مختلف حساب ذهنی جداگانه ایجاد
1

. Grinbllate & Han
. Daniel Kahneman & Amos Tversky
3
. Rockenback
4
. Shafir & Thaler
5
. Benartzi & Thaler
2
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میکنند .حسابهای پول برای ضروریات ،پول برای تفریح و سرگرمی ،پول هدیه ،دستمزد و ثروت .یکی از ترجیحات
سرمایهگذاران ،حسابداری ذهنی است .اصطالحی که معرف گرایش طبیعی افراد به سازماندهی امور اطرافشان در قالب حسابهای
ذهنی جداگانه است .به فرایندی که از طریق آن تصمیمگیرندگان مسائل را برای خودشان فرمولبندی میکنند فرایند حسابداری
ذهنی گفته میشود .یکی از مفاهیم حسابداری ذهنی شکلگیری کوتهبینانه است ،یعنی سرمایهگذاران تمایل دارند تا به هر یکی از
عناصر سبد داراییهای خودشان ،بهطور جداگانه بپردازند که همین میتواند منجر به اتخاذ تصمیم ناکارآمد شود .با اندکی توجه
میتوان دریافت که حسابداری ذهنی ،به معنای داشتن نگرش چندگانه نسبت به ریسک است ،همانگونه که میر استتمن 1معتقد
است ما داراییهایمان را به داراییهایی با ایمنی باال و داراییهایی با ایمنی پایین تقسیم میکنیم .بهعنوان نمونه بسیاری از افراد به
هزینههای آموزشی فرزندان خود راحتتر (و شاید غیراقتصادیتر) بودجه تخصیص میدهند ،در حالی که همین افراد برای برخی
فرصتها حساب جداگانهای دارند و به دنبال کسب باالترین بازده از آن فرصتها هستند .حسابداری ذهنی یک تئوری روانشناسی
قوی است که توضیح میدهد افراد درگیر در گزارشگری مالی و افشای اختیاری چگونه تصمیمگیری و ارزیابی میکنند .با توجه به
نقش مهم گزارشگری مالی و افشای اختیاری در تصمیمگیری و تشکیل پرتفوی ،درک این موضوع برای سرمایهگذاران مهم است.
موارد تشابه بین حسابداری ذهنی و گزارشگری مالی و افشای اختیاری زیاد است (تیلور.)1999 ،
دالیلی که افراد برای ثبت ،خالصه کردن ،تجزیهوتحلیل و گزارش نتایج معامالت و سایر رویدادهای مالی دارند ،همان
انگیزههایی است که یک سازمان برای استفاده از حسابها دارد .این دالئل کنترل هزینهها و پیگیری اینکه پول چگونه خرج شده
است میباشد .در واقع سه ویژگی اصلی تئوری حسابداری ذهنی (کدگذاری ،طبقهبندی و ارزیابی) ،مطابق با ویژگیهای اصلی
گزارشگری مالی و افشای اختیاری میباشد .برای استفادهکنندگان گزارشهای مالی ،اصول حسابداری ذهنی برای ارزیابی
گزارشها توسط آنها نقش دارد؛ به این شکل که حسابداری ذهنی بیان میکند چگونگی ارائه اطالعات مالی بر ارزیابی افراد اثر
میگذارد .فنما و کونس 2رابطه حسابداری ذهنی و گزارشگری مالی و افشای اختیاری را بررسی کردند (فنما و کونس.)2313 ،
یک سونگری حسابداری ذهنی در سرمایهگذاری نیز نقش دارد .تیلور ( )1983در تحقیق خود نشان داد که فرایند حسابداری
ذهنی که سرمایهگذاران بهوسیله آن سودشان را ارزیابی میکنند از فرایندی که با آن زیانشان را ارزیابی میکنند متفاوت است و با
این کار مطلوبیت کل خود را افزایش میدهند .برای مثال ،بعضی سرمایهگذاران بهمنظور اجتناب از بازده منفی که
سرمایهگذاریهای بر مبنای تفکر خودشان در بازده کل پرتفوی دارد ،مبلغ سرمایهگذاریشان را بین پرتفوی امن و پرتفوی فکری
خود تقسیم میکنند .مشکل چنین فعالیتهایی این است که برخالف تمام وقت و پولی که سرمایهگذار جهت جداسازی پرتفوی
انجام میدهد ،ثروت خالص وی هیچ تغییری نمیکند (تیلور.)1999 ،
سیلر 0و همکاران ( )2313موارد مالی رفتاری مرتبط با سرمایهگذاری در امالک و مستغالت را بررسی کردند .آنها رابطه
آماری معناداری بین حسابداری ذهنی و سرمایهگذاری در امالک در یک پرتفوی ترکیبی از چند نوع دارایی یافتند .اگر افراد منطقی
و در پی حداکثرسازی مطلوبیت باشند ،تصمیم فروش یک دارایی باید مستقل از قیمت پرداختی برای دارایی باشد ،چرا که این
قیمت برای تصمیمات آتی خرید ،فروش یا نگهداری بیربط است؛ اما آنها دریافتند که زمانی که ارزش سرمایهگذاری از قیمت
پرداختی باالتر میرود ،افراد تمایل بیشتری برای فروش دارند (سیلر و همکاران.)2313 ،
در فرآیند حسابداری ذهنی سه مفهوم کلیدی به شرح زیر نقش دارد (سلیمانی امیری و همکاران:)1093 ،
نتایج چگونه درک و آزموده شده و تصمیمها چگونه گرفته میشوند و سپس ارزیابی گردند .حسابداری ذهنی ،تحلیل هزینه –
منفعت پیشبینی شده و واقعی را مجاز میشمارد.
تخصیص فعالیتها به حسابهای خاص :منابع و موارد استعمال وجوه نقد طبقهبندی میشوند .مخارج به طبقات (مسکن ،غذا،
تفریح و  )...و وجوهی که قرار است خرج شود ،گروهبندی میشوند ،همچنین ،جریانهای (درآمد منظم در برابر پاداشهای باد
آورده) و موجودیها (وجه نقد ،سرمایه خانه ،پرتفویهای سرمایهگذاری داراییها) برچسبگذاری میشود.
حسابهای ذهنی موجود پیدرپی بهطور ارزیابی و مانده گیری میشوند؛ روزانه ،هفتگی ،ساالنه.

 -3-3کاربردهای حسابداری ذهنی
عمده کاربردهای حسابداری ذهنی به شرح زیر است (عابدینی و همکاران:)1097 ،
 -1حسابداری ذهنی و تصمیمات اقتصادی :از مفاهیمی که اندیشمندان بزرگی مانند دانیل کانمن و آموس تیورسکی
و تیلو ر روی آن کار کردند تورش حسابداری ذهنی است .بر اساس تورش حسابداری ذهنی افراد در تصمیمات مالی خود برای
ارزیابی هر تصمیم حسابی جداگانه باز میکنند وسعی میکنند عواقب هر تصمیم را به تنهایی بررسی کنند .بر اساس مطالعات تالر
افراد در ارزیابی تصمیمات نه تنها تصمیمات را مجزا بررسی میکنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم
1. Mir Stetman
2. Fennema & Koonce
3. Seiler
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روی نتایج تصمیم اثرگذار است .تورش حسابداری ذهنی باعث میشود نگاه کالن به مجموعهی سرمایهگذاریها را از دست بدهیم.
وقتی یک فرد تصمیم به انجام یک معامله یا خرید چیزی را میگیرد چه اتفاقی میافتد؟ یک احتمال این است که به دست آوردن
آن را یک سود و پول پرداختی را یک زیان بداند .تالر ( )1985بیان میکند که مشتریان از خرید دو نوع لذت میبرند .لذت تحصیل
کاالها و خدمات و لذت معا مله .لذت تحصیل ،اندازه ارزش کاالی تحصیل شده نسبت به قیمت آن است .از نظر مفهومی لذت
تحصیل ارزش کاال برای مشتری بهصورت دریافت هدیه منهای قیمت پرداختی است .لذت معامله ،ارزش دریافتی از یک مبادله
است و بهصورت تفاوت بین مبلغ پرداختی و قیمت مرجع کاال تعریف میشود.
 -2حسابداری ذهنی و هزینه فرصت :اقتصاددانان و حسابداران از واژه هزینه فرصت بهطور غیرمستقیم در توصیف
یکی از پدیدههای حسابداری ذهنی استفاده میکنند .هزینه فرصت یعنی مزیتی که از انصراف از انجام عملی در ارتباط با وضعیت
پیشفرض به دست آید .برای نمونه فردی تصمیم میگیرد یک ماشین خرید کند که در آن یک وام خرید خودرو با نرخ پایین سود
پیشنهاد میشود هنگامی که فرد به اندازه کافی پول داشته باشد (وضعیت پیشفرض) ممکن است از دریافت وام مورد نظر منصرف
شود و شاید فکر کند که چرا باید سود پرداخت کند وقتی که پول دارد؟ اما باید این را مدنظر قرار دهد که اگر پول خود را صرف
نکند ،این فرصت را دارد که آن را در جای دیگر سرمایهگذاری کرده و سود دریافت کند؛ بنابراین اگر نرخ سود سرمایهگذاری بیشتر
از نرخ سود وام خودرو باشد آنگاه باید از وام استفاده کند .در سیستمهایی مانند این مورد برای از دست ندادن فرصت و عدم
پرداخت هزینه فرصت بهتر است که به جای تمرکز سود یا ضرر مرتبط با نقطه مبنایی ،بر روی تفاوت بین گزینهها تمرکز شود.
 -3حسابداری ذهنی و ارزیابی متوازن :قالببندی در حسابداری ذهنی بیان میکند که نحوه برخورد افراد در رابطه با
سود و زیانها با مبالغ یکسان ،متفاوت میباشد هنگام ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از معیارهای متفاوت ،نتایج ارزیابی میتواند
باال و یا پایین اهداف از پیش تعیین شده قرار گیرد که بهعنوان موفقیت (سود) و یا شکست (زیان) مطرح میشود .حسابداری ذهنی
افراد هنگام ارزیابی عملکرد در چارچوب مفهوم قالببندی میتواند منجر به پردازش متفاوت اطالعات در خصوص سود و زیان
گردد .مفهوم قالببندی بهطور مشابه در تئوری چشمانداز کانمن و تورسکی مورد استفاده قرار میگیرد .در تصمیمهای
سرمایهگذاران فرض بر این است که تصمیمگیری عقالیی میباشد ،ولی همواره افراد در تصمیمگیریهای خود احساسات و
شناختهای خود را دخالت داده و یا تحت شرایط مختلف امکان رفتار عقالیی در تصمیمگیری از افراد سلب میگردد .عواملی
همچون احساسات (خشم ،اضطراب و  ،)...فرهنگ ،شخصیت ،دین و ایدئولوژی نقش بسزایی در رفتار افراد در موقعیتهای مختلف
تصمیمگیری دارند .همواره افراد بین آنچه درک میکنند و فکر میکنند تناقض وجود دارد .تناقض و عدم دسترسی به اطالعات
منجر به بروز خطاهای روانشناختی و بروز اشتباهات تصمیمگیری میگردد .بخش اعظم شبکه پیچیده ذهن آدمی را نگرشها و
عادات آور تشکیل میدهد ،درک رفتارهای تأثیرگذار بر فرآیندهای تصمیمگیری بسیار مفید میباشد ،این تصمیمها مبتنی بر
احساسات (هیجانات :نحوه احساس کردن انسانها) و شناختها (چگونگی اندیشیدن) میباشند .عوامل تأثیرگذار بر نوع
سرمایهگذاری به عوامل روانشناختی (نگرشهای ذهنی ،شیوه زندگی ،ارزشها ،شخصیت افراد و  )...و عوامل جمعیت شناختی
(جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،درآمد ،نوع شغل و  )...تقسیم میشوند .احساس یک حالت روانشناختی و فیزیولوژیک حاصل از
تعامل با یک شی ،یک شخص و یا یک واقعه است ،احساس بعد از پردازش تبدیل به ادراک میشود ،اما همیشه آنچه که درک
میشود منطبق بر واقعیت نیست ،زیرا عوامل زیادی در آن دخیل است .ادراک تصمیمگیرنده یکی دیگر از عوامل مهمی است که
بر تصمیمگیریهای مالی در زمان خرید و فروش سهام تأثیر میگذارد .نداشتن اطالعات صحیح منجر به بروز خطاهای ادراکی
میشود .خطاهای ادراکی ،متأثر از حاالت روانی در وضعیت طبیعی و غیرطبیعی هستند .درک خطاهای ادراکی ،این امکان را فراهم
میسازد که تأثیرشان بر روی تصمیمگیری سرمایهگذاری کاهش و به بهبود نتایج سرمایهگذاری منجر شود .دیدگاههای افراد ،درجه
ریسکپذیری ،تجربه ،تیپ شخصیتی ،ویژگیهای شخصیتی (عوامل و عناصر شخصیتی نظیر هوش ،خلقوخوی ،نگرش یک فرد)
و انحرافات رفتاری سرمایهگذاران ،فاکتورهای جمعیتشناسی از قبیل سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و  ...نیز در امر تصمیمگیری
سرمایهگذاران دخیل میباشند.

 -4-3نقشهای اصلی حسابداری ذهنی
بنابراین بر اساس مطالب پیشگفته ،حسابداری ذهنی بر اساس تئوری چشمانداز ،مبتنی بر سه تفکر کلیدی است که عبارتند
از )1 :کدگذاری  )2طبقهبندی  )0ارزشیابی.
 -1-4-3نقش کدگذاری حسابداری ذهنی
بر اساس تئوری بهرهگیری اقتصادی ،نتایج چندگانه در یک جنبه ترکیب میشوند ،ولی حسابداری ذهنی عنوان میکند که
افراد چنین محاسباتی را انجام نمیدهند .بر اساس منطق حسابداری ذهنی اینکه افراد چگونه نتایج را ترکیب میکنند ،مبتنی بر
اصول زیر میباشد )1 :تفکیک سودها  )2یکپارچه کردن زیانها  )0یکپارچه کردن زیانهای کم با سودهای زیاد و  )0مجزا کردن
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سودهای کم از زبانهای زیاد .از طرفی افراد نه تنها تمایل دارند که معامالت و وقایع را در قالب پول ،کدگذاری کنند بلکه از این دید
که آیا آنها بهعنوان معامله خوب یا بد تصور میشوند نیز کدگذاری میکنند .اینکه چیزی خوب است یا خیر ،بستگی به منبع
پذیرفته شده آن توسط تصمیمگیرندگان نیز دارد (فنما و کونس.)2313 ،1
 -2-4-3نقش طبقهبندی حسابداری ذهنی
بر اساس حسابداری ذهنی ،افراد تمایل به طبقهبندی پول دارند .در واقع یک نقطه کلیدی در فرایند حسابداری ذهنی این است
که جریانهای ورودی و خروجی ابتدا میبایست شناسایی و سپس به حسابهای مناسب ذهنی ،تخصیص یابند .بر اساس تحقیق
تیلور ( ،)1999حسابهایی که افراد استفاده میکنند عبارتند از :مخارج (برای مثال خواروبار تعطیالت و  )...که در بودجه طبقهبندی
میشوند ،ثروت که بهوسیله نوع حساب (برای مثال حساب جاری ،بازنشستگی و  )...طبقهبندی میشود و درآمد که بهوسیله منبع
آن (برای مثال عایدات و باد آورده و  )...طبقهبندی میشوند (بنابی قدیم و کرباسی یزدی.)1090 ،
 -3-4-3نقش ارزشیابی حسابداری ذهنی
همانطور که ذکر گردید افراد نتایج را کدگذاری میکنند و سودها را به جای اینکه با هم جمع کنند ،از هم تفکیک میکنند و
همچنین معامالت و وقایع را به حسابهای ذهنی مناسب جهت کنترل رفتار یا دستیابی به اهداف دیگر ،طبقهبندی میکنند .این
اقدامات چگونگی ارزشیابی معامالت و وقایع را تحت تأثیر قرار میدهند .بهطورکلی سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ،داراییها را
بهتر و مطلوبتر از بدهیها تصور میکنند .بر اساس موازات بین حسابداری ذهنی و گزارشگری مالی ،در اینجا بعضی از زمینههای
مهم که در آن تئوری حسابداری ذهنی میتواند بهوسیله محققان در قالب مثالهای عینی و کاربردی جهت راهنمایی آنان بکار
گرفته شود ،مورد اشاره قرار میگیرد .این زمینهها عبارتند از )1 :کاربردها برای سرمایهگذاران )2 ،کاربردها برای تدوینکنندگان
استانداردها و  )0کاربردها برای تهیهکنندگان گزارشهای مالی (فنما و کونس.)2313 ،
 -4-4-3نقش حسابداری ذهنی در گزارشگری مالی
گرچه حسابداری ذهنی عموماً به تشریح تصمیمات مصرفکننده و خانوار میپردازد ،اما برخی معتقدند به چندین دلیل در حوزۀ
گزارشگری مالی برون سازمانی و افشای اختیاری نیز کاربرد دارد که برخی از این دالیل در ادامه آمده است (کیان و همکاران،
:)1093
نخست اینکه ،به گفتۀ تیلور همسویی بین حسابداری ذهنی ،گزارشگری مالی و افشای اختیاری کامالً مشهود است .افراد و
خانوارها اقدام به ثبت ،تلخیص ،تحلیل و گزارش نتایج معامالت و سایر رویدادهای مالی به دالیل مشابه با انگیزههای سازمان
میکنند و هدف هر دو گروه ردیابی پول خود (منابع مالی خود) و کنترل مصارف و مخارج است .باید توجه داشت که سه ویژگی
اصلی نظریۀ حسابداری ذهنی (کدگذاری ،طبقهبندی و ارزیابی) با ویژگیهای مهم گزارشگری مالی و افشای اختیاری مطابقت دارد؛
برای مثال ،تهیهکنندگان صورتهای مالی مرتب اقالم جریانهای نقدی و نیز اقالم تعهدی را سود و یا زیان کدگذاری میکنند.
همچنین ،آنها این اقالم را برحسب احتمال وقوع مجددشان کدگذاری میکنند .در برخی موارد ،عملیات کدگذاری و طبقهبندی با
کمک سیستم حسابداری انجام میگیرد ،اما در اغلب موارد الزم است در مورد چگونگی گزارش اقالم در صورتهای مالی،
یادداشتها و نیز افشای اختیاری ،قضاوت قابل مالحظهای انجام گیرد .از طرفی ،ممکن است استفادهکنندگان گزارشات مالی به
هنگام ارزیابی گزارشات ارائهشده به آنها ،اصول حسابداری ذهنی را مدنظر قرار دهند .به این معنا که حسابداری ذهنی در مورد
تأثیر نحوۀ ارائۀ اطالعات مالی بر ارزیابی استفادهکنندگان مطالبی را عنوان میکند .بهعالوه ،با تغییر محتوای گزارشات مالی
ارائهشده از طریق تحلیل صورتهای مالی ،ممکن است تصورات مبتنی بر حسابداری ذهنی ایجاد شود.
دوم اینکه ،پژوهشهای پیشین نشان میدهد با وجود استانداردهای حسابداری ،روشهای مناسب تحلیل اعتبار و ارزیابی
حقوق صاحبان سهام و پیشبینی ،تمایل ذاتی برای درگیری در حسابداری ذهنی بسیار چشمگیر است .برای مثال ،تیلور و
سانستین )2338( 2استدالل کردند که حسابداری ذهنی ممکن است یکی از عوامل افزایش قیمت سهام در دهۀ  1993باشد؛ آنها
معتقد بودند که افراد بسیاری با این توجیه که تنها سودی که در سالهای قبل کسب کردهاند ،در معرض خطر قرار دارد ،اقدام به
پذیرش ریسک بیشتری کردند .همچنین ،بنارتزی و تیلور ( )1997پیشنهاد کردند حسابداری ذهنی معمای صرف حقوق صاحبان
سهام را حل میکند .به نظر آنها حساسیت باال نسبت به زیان زمانی که با تمایل فرد برای ارزیابی موقعیت وی (ایدهای در
حسابداری ذهنی) ترکیب میشود؛ موجب میشود تا افراد صرف سرمایۀ بزرگتری را تقاضا کنند تا تغییرپذیری بیشتر سهام را در
مقایسه با اوراق قرضه بپذیرند .بهعالوه ،کمرر )2331( 0مثالهای مختلفی را در مورد حسابداری ذهنی در چارچوبهایی به غیر از
چارچوب مصرفکنندگان ارائه کرد که در آنها رهنمودها و یا قواعدی در مورد نحوۀ رفتار ،تعیین شده بود؛ بنابراین ،با توجه به

1. Fennemam & Koonce
2. Thaler & Savinys
3. Kamerer
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از مفاهیمی که اندیشمندان بزرگی مانند دانیل کانمن و آموس تی ورسکی و تیلور روی آن کار کردند تورش حسابداری ذهنی
است .بر اساس تورش حسابداری ذهنی افراد در تصمیمات مالی خود برای ارزیابی هر تصمیم حسابی جداگانه باز میکنند وسعی
میکنند عواقب هر تصمیم را به تنهایی بررسی کنند .بر اساس مطالعات تالر افراد در ارزیابی تصمیمات نه تنها تصمیمات را مجزا
بررسی میکنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم روی نتایج تصمیم اثرگذار است .تورش حسابداری
ذهنی باعث میشود نگاه کالن به مجموعهی سرمایهگذاریها را از دست بدهیم .حال سؤال این است که وقتی یک فرد تصمیم به
انجام یک معامله یا خرید چیزی را میگیرد چه اتفاقی میافتد؟ یک احتمال این است که به دست آوردن آن را یک سود و پول
پرداختی را یک زبان بداند .تیلور ( )1985بیان میکند که مشتریان از خرید دو نوع لذت میبرند .لذت تحصیل کاالها و خدمات و
لذت معامله .لذت تحصیل ،اندازه ارزش کاالی تحصیل شده نسبت به قیمت آن است .از نظر مفهومی لذت تحصیل ارزش کاال
برای مشتری بهصورت دریافت هدیه منهای قیمت پرداختی است .لذت معامله ،ارزش دریافتی از یک مبادله است و بهصورت تفاوت
بین مبلغ پرداختی و قیمت مرجع کاال تعریف میشود (عابدینی و همکاران.)1097 ،
افراد معموالً تمایل دارند که ارزش پول را بسته به اینکه منبع ایجاد آن کجاست ،جداگانه برآورد کنند .اگر شما  53دالر در یک
قرعهکشی برنده شوید ،یا بهاصطالح پول پیدا کردید ،بیشتر مایلید که آن را صرف خرید وسایل بیهوده کنید نسبت به زمانی که این
 53دالر را از دسترنج کار خود به دست آورده باشید .یا اگر وجوهی از استرداد مالیات به دست آورید ،بجای اینکه آن را پسانداز
کنید بالفاصله آن را خرج میکنید؛ و معموالً افراد همه قربانی مفهوم «ارزش نسبی» هستند .فرض کنید شما قصد دارید برای
خرید یک ماشین  13533دالر هزینه کنید؛ اما دالل ماشین به شما میگوید در این فصل سال باید  533دالر اضافه نیز بپردازید.
حسابداری ذهنی به شما میگوید  533دالر اضافه در مقایسه با ارزش ماشین خیلی بد نیست؛ اما شما قصد دارید با  533دالر یک
جاروبرقی نیز بخرید .فروشنده میگوید در حال حاضر قیمت جاروبرقی  1333دالر است .آیا آن را میخرید؟ نه .از این مسائل در
حسابداری ذهنی بهعنوان مسائل دیوانهوار یاد میشود .به نظر میرسد پولهای کهنه بیشتر استفاده میشود ،اما همچنان این
حقیقت وجود دارد که مردم بیشتر با کارت اعتباری خرید میکنند و زمانی که وزن کیف پول آنها تغییر نکرده ،کمتر به این مسئله
فکر میکنند که واقعاً پولی خرج نکردهاند .سرمایهگذاران و تجار میدانند که باید در برابر تصمیمگیریهای ذهن مسموم بعضی
افراد مقابله کنند .استدالل غلط ارزش سوخته ،یکسونگری ادراکی و پایهگذاری ارزش فقط تعداد کمی از این مشکالت است .حتی
ممکن است مشکالت بیشتری نسبت به این خطاها نیز وجود داشته باشد که همه به حسابداری ذهنی مربوط میشود .حسابداری
ذهنی به تمایل افراد به تصمیمگیری و بهبود آن بر اساس طبقهبندیهای ذهنی محض اشاره دارد .در حالی که این مطلب گاهی
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مسائل عنوانشده ،دور از انتظار نیست که تهیهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشات مالی ،مفاهیم حسابداری ذهنی را از زندگی
شخصی خود به تهیه و ارزیابی صورتهای مالی و افشای اختیاری انتقال دهند.
سوم اینکه ،برای هر دو گروه تهیهکنندگان استفادهکنندگان گزارشات مالی ،اطالعات در دسترس ،حسابداری ذهنی را تسهیل
میکند .آشکار است که تهیهکنندگان گزارشات مالی به دادههای زیربنایی بسیاری دسترسی دارند که مبنای گزارشها و یادداشتها
هستند؛ برای مثال ،آنها میتواند در مورد میزان تفکیک اطالعات موجود در مورد مشتقات مالی در یادداشتهای پیوست شرکت و
یا مقدار اطالعات قابل ارائه در مورد پیشبینی سود شرکت تصمیمگیری کنند .اگرچه سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به تمامی
اطالعات زیربنایی شرکت دسترسی ندارند ،اما اطالعاتی که در معرض دید آنها قرار دارد ،نیز قابل استفاده در حسابداری ذهنی
است؛ برای مثال ،سهامدار میتواند به هنگام ارزیابی اوراق قرضه قابل تبدیل ،برآوردی در مورد حسابها پس از تبدیل اوراق قرضه
داشته باشد .با وجود شباهتهای عنوانشده بین حسابداری ذهنی ،گزارشگری مالی و افشای اختیاری ،اغلب نظریههایی که برای
مطالعۀ رفتار تهیهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشات مالی و نیز افشای اختیاری بهکار رفته است؛ بر مبنای اصول اقتصادی قرار
دارند .این نظریهها درک ما را از اهمیت گزارشات مالی و افشای اختیاری بهبود بخشیدهاند ،اما چنین نظریههایی به این دلیل دارای
نقیصه هستند که قادر به تشریح کامل ارزیابی سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایرین از گزارشات مالی و نیز موارد افشای اختیاری
نیستند؛ بنابراین ،با کاربرد نظریۀ حسابداری ذهنی پژوهشگران پژوهشهایی را طراحی میکنند که نتایج آنها به تدوینکنندگان
استانداردهای حسابداری و قانونگذاران برای درک بهتر نحوۀ واکنش استفادهکنندگان گزارشات مالی در برابر قوانین و
استانداردهای تصویب شده و پیشنهادی بینش دهد .الزم به یادآوری است گرچه استانداردهای حسابداری بر پایۀ چارچوب نظری
هستند ،اما تدوینکنندگان استاندارد راغب هستند تا پیش از انتشار قوانین جدید حسابداری از چگونگی تفسیر آنها بهوسیلۀ
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان مطلع شوند .عالوه بر این ،پژوهشگران میتوانند با مدنظر قرار دادن نظریۀ حسابداری ذهنی در
پژوهشهای خود ،مدیران را در درک بهینۀ واکنش سرمایهگذاران و اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع در برابر گزارشات مالی
یاری کنند (سلیمانی امیری و یوسفی اصل.)1090 ،
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اوقات میتواند منطقی باشد ،اغلب این مسئله مورد توجه است که طبقهبندیهای ذهنی که ما برای خود ایجاد میکنیم کام ً
ال
اختیاری است و در بعضی موارد نیز اشتباهات خطرناکی مرتکب میشویم .اگر دقت نکنیم ،حسابداری ذهنی میتواند استراتژی
سرمایهگذاری و حتی همه عمر مالی ما را به نابودی بکشاند (سلیمانی امیری و همکاران.)1093 ،
برای بیشتر مردم ،منبع کسب یک پول ،تأثیر زیادی در تصمیمشان نسبت به آن پول دارد؛ مثالً پولی که از بانک برنده شدهایم
را راحتتر به خیریه میدهیم تا پولی که از مدتها پیش در حساب خودمان بوده است .در حسابداری معمولی ،جمع تمام داراییها و
بدهیها ،به شکل یک عدد خود را نشان میدهد .مهم نیست که درآمد از فعالیت عملیاتی ناشی شده باشد یا از سرمایهگذاری .برای
مثال شما  133میلیون در بورس دارید و آن را با ریسک زیاد سرمایهگذاری کردهاید .خواهرتان  13میلیون به شما میدهد .وقتی
می خواهید با این پول سهم بخرید ،ممکن است بیشتر احتیاط کنید و برای او صندوق درآمد ثابت بگیرید .در حالی که چه این 13
میلیون از دست برود ،چه پرتفوی خودتان  13تومان ضرر کند ،در نهایت جمع دارایی شما یکی خواهد شد .مثال مشهور ریچارد تیلر
در مورد حسابداری ذهنی ،فردی است که در بانک یک پسانداز  133میلیونی ،با نرخ سود  15درصد دارد و برای خرید خانه به
 133میلیون پول نیاز پیدا میکند .او به پسانداز خود دست نمیزند ،بجای آن یک وام  133میلیونی با نرخ بهره  17درصد میگیرد.
آقای الف امروز  1میلیون سود کرده 533 ،هزار ضرر و بعد دوباره  1میلیون سود .خانم ب  1.5میلیون سود کرده ،بدون ضرر.
آیا برای آقای الف و خانم ب ،بازار امروز ،کامالً یکسان به نظر میرسد؟ خیر!
جالب اینجا است که برخورد ما با سود و زیانهایی که به دنبال هم میآیند ،بیشتر از آن که تابع اصول حسابداری باشد ،از
حسابداری ذهنی پیروی میکند:
1
الف -سود چندگانه مجزا
برای ما دو سود جداگانه به ارزش  2و  0هزار تومان ،ارزشمندتر است تا یک سود به ارزش  5هزار تومان! هدیه گرفتن یک
کیف پول و یک تراول  133هزار تومانی بهصورت جداگانه ،خوشایندتر است تا هدیه گرفتن یک کیف پول که در آن یک تراول
 133هزار تومانی گذاشته باشند.
(V(a+b)>)V(a)+V(b
به همین دلیل دوست داریم سودهای مختلف را بهصورت مجزا گزارش کنیم« :امروز  1میلیون در بورس سود کردم 2 ،میلیون
حقوقم را گرفتم و یک طلب  0میلیونی داشتم که پرداخت شد .تازه برای خرید پیتزا هم  13هزار تخفیف گرفتم! چه روز خوبی
بود!»
2
ب -زیان چندگانه مجتمع
برای ما یک زیان  5هزار تومانی مطلوبتر است تا دو زیان جداگانه  2و  0هزار تومانی.
)V(-a)+V(-b)< V-(a+b
به همین دلیل ،کسی که در یک معامله  13میلیون تومان از دست داده ،کمتر احساس بدبختی میکند تا کسی که در یک
معامله  1میلیون از دست داده ،ماشینش جریمه شده ،صفحه گوشیاش شکسته ،کفشش پاره شده ،سرماخورده ،در بورس  1میلیون
تومان ضرر کرده و طلبش هم وصول نشده است .حتی اگر جمع تمام این اتفاقهای بد کمتر از  13میلیون تومان ارزش داشته
باشد.
3
ج -سود مرکب مجتمع
فرض کنید در یک روز ،از یک منبع سود کردهاید و از منبع دیگر زیان ،به شکلی که در مجموع در سود هستید .یک سود 0
میلیونی برای ما مطلوبتر است تا یک سود  5میلیونی و بعد یک زیان مجزای  2میلیونی.
)V(a)+V(-b) <V(a-b
در این حالت راحتتر هستیم که جمع نهایی را گزارش کنیم و به زیان اشارهای نداشته باشیم .برای همین اگر پرتفوی ما در
کل مثبت باشد ،راضی هستیم .حتی اگر یک یا دو سهم بد داشته باشیم( .حتی ممکن است در بلندمدت هم فکری به حال
سهمهای بد نکنیم .چون در مجموع اوضاع خوب به نظر میرسد).
4
د -زیان مرکب مجزا
اگر در یک روز هم زیان داشته باشیم و هم سود ،به شکلی که در مجموع ضرر کردهایم ،راحتتر هستیم که به سود و زیان به
شکل مجزا اشاره کنیم.
)V(-a)+V(b)> V(-a+b
1. Segregated Multiple Gains
2. Integrated Multiple Losses
3. Integrated Mixed Gain
4. Segregated Mixed Loss
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درست است که امروز  2میلیون ضرر کردم ،اما شکر خدا  1میلیون پاداش گرفتم و بخشی از ضرر جبران شد.
به همین دلیل اگر پرتفوی در مجموع عملکرد بدی داشته باشد ،دلمان را به یک یا دو سهمی که صف خرید بودهاند خوش
کرده ،آالم خود را اندکی التیام میدهیم.
محصوالت اپل در ذهن شما گران هستند و معموالً خرید آنها کار سادهای نیست .در ذهن شما این طور ثبت شده که برای
داشتن یک گوشی مدرن اپل باید بیش از  15میلیون پول بدهید .حاال اگر یک آیپد را با قیمت  5میلیون پیشنهاد دهم ،به نظر
پیشنهاد خیلی خوب خواهد آمد .در یک دنیای منطقی ،قیمت آیفون نباید تأثیری در مطلوبیت کسبشده از خرید یک آیپد بگذارد.
آیپد محصول دیگری است و باید ارزش آن را بهصورت جداگانه سنجید؛ اما در عمل ،اگر آیفون  23میلیون باشد و آیپد  5میلیون،
آیپد گزینه جذابتری به نظر میرسد تا اگر آیفون  8میلیون باشد و آیپد  0میلیون!
یک جفت کتانی نایکی  933هزار قیمت دارد .گران است نه؟ یک جفت کتانی آدیداس  2میلیون است اما در تخفیف آخر فصل
میتوانید آن را  1.5میلیون تومان بخرید! چه خوب! ذهن ما ،این اختالف  533هزار تومانی را به شکل سود شناسایی میکند.
به خاطر حسابداری ذهنی ،ممکن است ما بجای آن که دنبال کاالیی خوب بگردیم ،تمایل داشته باشیم پیشنهادهای فروش
خوب را کشف کنیم؛ یعنی برای بیشتر مردم خریدِ خوب یک کاالی معمولی احساس بهتری دارد تا خرید معمولی یک کاالی
خوب!
«برای بیشتر مردم خریدِ خوب یک کاالی معمولی احساس بهتری دارد تا خرید معمولی یک کاالی خوب!»
بیشتر مردم خرید از فروشگاههای زنجیرهای تخفیفدار را ترجیح میدهند ،حتی اگر بدانند اجناس این فروشگاهها کیفیت
کمتری دارد.
فرض کنید دو انتخاب دارم .یا یک کاالی  1میلیونی بخرم .یا کاالیی که  1.5میلیون تومان بود را با  533هزار تومان تخفیف
تهیه کنم .در هر صورت  1میلیون پول از جیبم میرود؛ اما به خاطر «زیان مرکب مجزا» از دست دادن  1.5و به دست آوردن
جداگانه  533هزار تومان ،حس بهتری دارد تا از دست دادن  1میلیون.
به همین دلیل یک معامله تخفیفدار خوشایندتر است .حتی اگر کاالی بدون تخفیف مطلوبیت باالتری داشته باشد.
در یک مجلس به همه شیرینی رایگان تعارف میکنیم 93 .درصد مهمانها شیرینی بر میدارند .در مجلسی دیگر ،به مهمانها
میگوییم که هر شیرینی  1333ریال است .با وجود قیمت بسیار ارزان ،این بار تعداد بسیار کمتری شیرینی برمیدارند .پرداخت،
همیشه درد دارد .حتی پرداخت مبلغی بسیار جزئی .برای سه نفر ،سه اتفاق متفاوت میافتد:
الف :در خانه نشسته است .نه پولی گیرش میآید و نه ماشینش خراب میشود.
ب :ساعت  9صبح میفهمد سهمی که خریده 2 ،میلیون سود تقسیم میکند .ساعت  13ماشینش خراب میشود و باید دو
میلیون هزینه کند.
ج :ساعت  9ماشینش خراب شده و باید  2میلیون هزینه کند .ساعت  13میفهمد سهمی که خریده 2 ،میلیون سود تقسیم
میکند.
در پایان روز ،هر سه نفر پولی در حساب ندارند و ماشینشان هم سالم است؛ اما ج خوشحالترین است و ب ناراحتترین.
ب به این فکر میکند که اگر ماشین خراب نشده بود ،این  2میلیون از دست نمیرفت.
ج به این فکر میکند که اگر سود تقسیم نمیشد ،نمیتوانست ماشین را تعمیر کند.
الف نه به سود فکر میکند و نه به خرابی ماشین.
اما چرا باید حال ب و ج با هم فرق کند؟ چرا حال آنها شبیه به فرد الف نیست؟
دلیل این ماجرا به یک اصل دیگر از اقتصاد رفتاری باز میگردد :برای ما رنج از دست دادن بزرگتر است تا لذت بهدست
آوردن؛ یعنی بزرگی رنجی که بابت از دست دادن  1333تومان تحمل میکنید ،بیشتر است از بزرگی لذتی که به دست آوردن
همین  1333تومان برای شما به همراه دارد.
اما افراد ب و ج که به یک میزان دریافتی و خسران داشتند .چرا حال آنها مثل هم نیست؟ به خاطر حسابداری ذهنی!
فرد ب ،بهخاطر بهدست آوردن سود خوشحال است ،اما حادثهای که برایش رخ میدهد ،باعث میشود که پول بهدست آمده ،از
دست برود و رنج این از دست رفتن ،بزرگتر است .او بجای آن که احساس کند خوششانس است که برای تعمیر ماشین ،پول
دارد؛ حس میکند بدشانس است که سود اینقدر ساده از دستش رفت.
فرد ج ،برای خرابی پیشآمده ناراحت و مضطرب است .حاال باید  2میلیون از جیب بگذارد و ماشین را درست کند .پولی که آن
را برای کار دیگر ،مثل خرید لباس اختصاص داده بود .رنج از دست دادن ،او را آزردهخاطر میکند .سود سهام ،باعث میشود که او
از شر این رنج خالص شود.
فرد ب ،در ذهن خود سود سهم را در دسته داراییها قرار میدهد ،بعد به خاطر از دست دادن آن ناراحت میشود .پیش خودش
میگوید «میشد ماشین خراب نشود و پول را بگذارم توی جیبم».
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فرد ج ،در ذهن خود خرابی ماشین را در قسمت بدهیهای جاری قرار میدهد .بعد به خاطر خط خوردن این بدهی خوشنود
میشود .او پیش خودش میگوید «من که این پول را نداشتم ،االن هم خیال کن آن را نداری ،خدا رو شکر که مشکل حل شد!».
حسابداری ذهنی همین است .ما در ذهنمان برای درآمدها و هزینههای مختلف ،فایلهای متفاوتی درست میکنیم .به همین
دلیل جایزه بانک را راحتتر به خیریه میبخشیم تا معادل همان عدد پول از حساب خودمان.
بعضی از محصوالت ،بعد از خرید بهصورت فیزیکی (یا غیرفیزیکی) نزد شما میمانند و میتوانید آنها را مشاهده کنید .برای
مثال مبل ،ماشین و کامپیوتر به این شکل هستند.
بعضی محصوالت بعد از خرید ،تمام میشوند و از بین میروند؛ مثالً غذایی که در رستوران میخورید ،مسافرتی که میروید یا
مکالمه تلفنیای که انجام میدهید ،پس از خرید دیگر قابل بازیابی نیستند.
به نظر خیلی طبیعی می آید که اول ماشین را تحویل بگیرید بعد اقساط آن را پرداخت کنید؛ اما به سختی حاضر میشوید اول
اقساط ماشین را بدهید و وقتی تمام بدهی پرداخت شد ،خودروی خود را تحویل بگیرید.
اما در مورد سفر ماجرا کامالً برعکس میشود .منطقی است که چند قسط بپردازید و بعد از آخرین پرداخت ،به سفر بروید؛ اما
هیچ جالب نیست که اول به سفر بروید و بعد شروع کنید به پرداخت قسط!
سیمکارت اعتباری از همین خاصیت استفاده میکند .شما مقداری پول میپردازید که بعدها مکالمهای داشته باشید .این کار
رنج کمتری دارد تا اول مکالمه کنید و بعد از دو ماه بخواهید قبض موبایل را پرداخت کنید.
این اثر هم با حسابداری ذهنی قابل توجیه است .در ذهن شما ،کاالهای دسته دوم ،در قسمت داراییها ثبت نمیشود .به
همین دلیل احساس بدهکار بودن میکنید.
اما در دسته اول ،تمام کاال را جزء دارایی میدانید ،در حالی که فقط یک یا چند قسط پیش رو را بهعنوان بدهی منظور
میکنید .به همین دلیل حس میکنید وضعتان بهتر از قبل است.
مهم نیست پول از کجا آمده و قرار است برای چه چیزی خرج شود .پول یک عدد است 133 .میلیون پسانداز شما فرقی با
 133میلیون جایزه بانک ،ارث ،سود بورس و غیره ندارد.
بیشتر مردم درآمدهای کوچک و جاری خود را پسانداز نمیکنند .آنها برای سرمایهگذاری و پسانداز منتظر یک پول بزرگ
مینشینند؛ و گاهی این پول بزرگ هرگز نمیآید.
بهترین روش برای گریز از این خطای ذهنی ،این است که به حسابداری مرسوم روی بیاورید.
در اکسل برای خود ترازنامه شخصی درست کنید .داراییها و بدهیها را بدون در نظر گرفتن منابع ،در آن بنویسید.
یک صورت جریان وجوه نقد بسازید .تمام پولهایی را که به حساب شما وارد و خارج میشود ،به دقت ثبت کنید .مهم نیست
که پول ،دستمزد است یا هدیه.
هر چه تالش کنید ،باز انسان هستید و اسیر احساسات میشوید .بگذارید اعدادِ بیاحساس در مورد دارایی شما تصمیم بگیرند
(فخری زاده.)1098 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
انسانها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود بهصورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی از مواقع اثرات
بیشتری از خود حوادث بر رفتار افرادشان دارند .افراد در تصمیمگیریهای خود بر اساس مدلهای منطقی و اقتصادی عمل
نمیکنند .مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیرمنطقی افراد را در مباحث سرمایهگذاری و پولی اثبات کرده است .بیشتر نظریههای
اقتصادی بر این اساس بنا شدهاند که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی بهصورت منطقی عمل میکنند و کلیه اطالعات موجود
را در فرآیند سرمایهگذاری در نظر میگیرند .این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا است .اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر
سؤال بردهاند و مدارکی را کشف کردهاند که عدم رفتار منطقی در مبحث سرمایهگذاری را بازتاب میدهد .آنان به دنبال درک و
توضیح اثرات احساسات انسانی در فرآیند تصمیمگیری هستند .بسیاری از سرمایهگذاران بر این باورند که آنان بهطور موفقیتآمیزی
همیشه میتوانند از بازار پیشی بگیرند .اما در واقع مدارک زیادی وجود دارد که این موضوع را رد میکنند ،این اطمینان بیش از حد
باعث انجام معامالت زیاد و از بین رفتن سود سرمایهگذاران میشود .حسابداری ذهنی چارچوبی فراهم میکند تا تصمیمگیرندگان
بتوانند مجموعهای از نقاط مرجع را برای هر حساب تهیه کنند و سود و زیان آن را تعیین کنند و سپس با استفاده از نظریهی
انتخاب ،تفاوت بین انواع حسابها را مشاهده کنند و در نهایت تصمیم بگیرند .به نظر میرسد نظریهی انتخاب کانمن و تی
ورسکی ( )1979همراه با حسابداری ذهنی تالر ( )1983بتوانند اثر این تغییر وضعیت را تشریح کنند.
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات مالی و تحلیل رویدادهای اقتصادی به نحوه گزارشگری مالی و افشای اختیاری اطالعات
به وسیله واحدهای تجاری حساسیت ویژهای دارند؛ اما طی دهههای اخیر ،رفتارهای خالف قاعدهای در بازارهای مالی به وجود
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آمده است که نظریههای مالی کالسیک قادر به توضیح و تبیین آنها نیستند .به همین دلیل ،مفاهیمی مانند حسابداری ذهنی که
در زمینه مالی -رفتاری مطرح شده ،بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .در نتیجه ،این پژوهش درصدد بود
تا به بررسی اشتباهات رایج پول در حسابداری ذهنی بپردازد .سرمایهگذاران حتی با استفاده از مدلهای اقتصادی میتوانند در
خالف جهت منافع خویش حرکت کنند .مدلهای تصمیمگیری سرمایهگذاران بر اساس حسابهای ذهنی ،میتوانند استثناهای
گزارش شده توسط مدیریت مالی رفتاری در بازارهای مالی را تبیین کنند .آگاهی از استثنائات بازار و داشتن یک راهبرد خوب در
سرمایهگذاری و وفادار ماندن به آن ممکن است کمک شایانی در اجتناب از اشتباهات معمول سرمایهگذاری نماید.
بررسیها نشان میدهند که تصمیمهای مردم لزوماً همواره بهطور منطقی با مدلهای تصمیمگیری معرفی شده در متون مالی
هماهنگ نیست ،بهطوری که حسابداری ذهنی بهعنوان رویکردی متفاوت از سناریوهای تصمیمگیری ظاهر میشود .بر اساس
حسابداری ذهنی که از آن بهعنوان یک تورش رفتاری یاد میشود ،افراد در تصمیمهای مالی خود برای ارزیابی هر تصمیم حسابی
جداگانه در ذهن باز میکنند و سعی میکنند عواقب هر تصمیم (مثبت یا منفی) را به تنهایی بررسی کنند .حسابداری ذهنی
چارچوبی فراهم میآورد تا تصمیمگیرندگان بتوانند مجموعهای از نقاط مرجع را برای هر حساب تهیه و سود و زیان آن را تعیین
کنند و سپس با استفاده از نظریه انتخاب ،تفاوت بین انواع حسابها را مشاهده کرده و در نهایت تصمیم بگیرند .مدلهای
تصمیمگیری سرمایهگذاران بر اساس حسابهای ذهنی ،میتواند استثناهای گزارش شده توسط مدیریت مالی رفتاری در بازارهای
مالی را توضیح دهد.
پژوهشهای متعدد صورت گرفته در حوزه حسابداری ذهنی نشانگر این واقعیت است که افراد در ارزیابی تصمیمات نه تنها
تصمیمات خود را بهصورت مجزا بررسی میکنند بلکه نوع تصمیم ،زمانبندی انجام هزینه و کسب منافع بر روی نتایج تصمیم،
اثرگذار است .تحقیقات مربوط به حوزه حسابداری ذهنی و انتخاب مبتنی بر دلیل در سطح گستردهای تداوم داشته و موجب درک
رفتارهایی میشوند که پیش از این به واسطه تئوریهای اقتصادی قابل تبیین نبودند؛ اما هنوز سؤاالت بسیاری بیپاسخ ماندهاند که
مستلزم انجام تحقیقات بیشتری هستند .برای مثال سؤاالتی در مورد عوامل تعدیلکننده ،عوامل محرک و یا بازدارنده میزان
استفاده از حسابهای ذهنی وجود دارد.
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چکـیده
اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح میشود که کشوری برای آزادیخواهی از قیدوبند استکبار جهانی ،با استکبار وارد انواع
جنگها شده و خود را مهیا میکند که در این جنگ پیروز میدان باشد و اولین بار لفظ اقتصاد مقاومتی را رهبر معظم
انقالب بیان فرمودند ،اقتصاد مقاومتی میسر نمیشود مگر اینکه کشور امکاناتی را که میتواند در اقتصاد مقاومتی از او مدد
بگیرد بشناسد ،ایران با توجه به مواهب خدادادی که دارد بهغیراز نفت میتواند از آنها بهره جوید و آنها را در بخشهای
صنعت گردشگری ،کشاورزی و جنگلداری و استفاده بهینه از انرژیهای ارزان مانند بادوخورشید به کارگیرد و الزمه کار
این است که بحث آموزشوپرورش و فرهنگسازی جامعه را جدی بگیریم که بهعنوان ساختار معنوی و ضروری برای
بهکارگیری صنایع مذکور بهحساب میآید ،در این مقاله برای مشخص کردن متغیرها و رتبهبندی از لحاظ تأثیرشان بر
اقتصاد مقاومتی از پرسشنامه بهعنوان ابزار تحقیق و از آزمونهای کرونباخ و رتبهبندی فریدمن و برای تعیین نوع
استراتژی که از نوع تهاجمی بود از جدول استراتژی اس.دبلیو.او .تی استفاده شد که مؤلفههای آموزش و فرهنگسازی و
گردشگری و کشاورزی و جنگلداری و باالخره تحقیق و نوآوری به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را به خود اختصاص
دادند.

واژگـان کلـیدی :آزادی ،بند ،استکبار ،اقتصاد ،مقاومت ،ساختار
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اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مبارزه با وضع تحریم ظالمانه توسط استکبار جهانی مطرح شده است تا راه عالجی برای
عبور از این مقطع زمانی باشد متأسفانه تصمیمگیرندگان سیاست پولی و مالی را بدون مطالعه اتخاذ میکنند بعد که دچار اشتباه
میشوند آن را اصالح میکنند که با این وضع نهتنها به اهداف نرسیدهایم بلکه از آن دور هم شدهایم تا شناخت درستی از اقتصاد
ایران نداشته باشیم نمیتوانیم برای آن نسخه بپیچیم ،پس باید شناخت درستی از اقتصاد ایران داشته باشیم و سپس سیاستهای
پولی و مالی را برای آن تجویز کنیم()10در طول چند سال گذشته هیچ مفهومی در اقتصاد بهاندازه اقتصاد مقاومتی برجسته نبوده
است و این اصطالح در سال  1869توسط رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شد که تاکنون ابهاماتی در مورد مفهوم آن به وجود
آمده است و در رابطه با اقتصاد بلندمدت در میان اقتصاددانان ،سیاستمداران و عموم مردم بحثهای زیادی برانگیخته
است()10اقتصاد مقاومتی راهکاری است که از سوی رهبر معظم انقالب مطرح شده و برای مبارزه با اهداف اقتصادی نظام سلطه
است و اقتصادی است که نهتنها منفعل و تدافعی نیست بلکه تهاجمی است و قصد تغییر ساختار اقتصادی موجود و بومیسازی آن
بر اساس جهانبینی و اهداف دارد()17اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریمها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده میباشد
در شرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور اجازه داده نشده است .اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزههای
فشار و متعاقبأ تالش برای کنترل و بی اثرکردن آن تاثیرات می باشد؛ و در شرایط آرمانی تبدیل این فشارها به فرصت است.
همچنین برای نایل شدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای خارجی را کاهش داد و بر تولیدداخلی کشور و تالش برای
خوداتکایی تاکید کرد .اقتصاد مقاومتی اصطالح جدیدی است که رهبر معظم در مواجه باتحریم های ظالمانه استکبار جهانی بیان
فرموده اند ،کلمه اقتصاد به معنی میانهروی است و اما کلمه مقاومت ازریشه قوم یعنی قوام ودوام و ایستادگی است یعنی اینکه
بتوانیم خودمان را ازدرون استحکام ببخشیم ،یعنی اینکه رشد و توسعه از لحاظ تمام جهات علمی ،فنی ،اقتصادی ،وغیره که
استحکام داخلی را رقم خواهد زد و در مقابل تهدیدات خارجی استحکام و مقاومت خارجی را دربرابر دشمنان موجب میشود.
نظردولتمردان ایران درتعریف اقتصاد مقاومتی ،ضرورت مقاومت برای ردکردن فشارها و عبور از سختی ها برای رسیدن به نقاط
مثبت ملی است .این روش اقتصادی از نظر تعریف با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد .در این مقاله به مطالعه و تحلیل زاویای مختلف
اقتصاد مقاومتی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری میپردازیم.

-2ادبیات تحقیق
کارآفرینی میتواند یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی باشد وباایجاد اشتغال بررونق و توسعه تولیدداخلی اثرگذارباشد .دولت بایدبه
بخش خصوصی بهابدهد وشرایط را طوری سازماندهی کندکه بخش خصوصی میدان عمل بیشتری داشته باشدودولت ومردم دست
به دست یکدیگر و هرکدام خودرادرتوسعه ورونق کاالهای ایرانی مسئول بدانندواین مشارکت درهمه بخش ها اعم از صنعتی،
کشاورزی ،خدمات وگردشگری خودرا نشان دهد .و در وهله اول باید ازدولت شروع شود که خود بزرگترین مصرف کننده کاالست؛
و از دستگاههای اجرایی تحت پوشش بخواهد که مصرف کاالهای ایرانی را بر کاالهای خارجی ترجیح دهند .منابع ارزی باید به
نحو بهینه کنترل شود و فقط برای ورود کاالهای ضروری ازمنابع ارزی استفاده شودواز تعدد دستورالعملهای مختلف برای اینکه
ثبات در ارز حکمفرما شود خودداری شود و به جای دستورالعمل های متزلزل و متغیر ،دستورالعمل محکم صادرشودکه برنامهریزی
در امکانات تولید را بامشکل مواجه نکرده و ازنوسانات ارزی هم جلوگیری شود و در مصرف نباید روش اسراف را در پیش بگیریم و
ازدولت باید شروع شود و اسراف را کنار بگذارد و سپس برای مردم این موضوع نهادینه شود .صرفه جویی درمصرف را جزو عادات
خود قراردهیم و از محصوالت درست استفاده کنیم که دردین مقدس اسالم هم اسراف نکوهیده شده است .اقتصاد مقاومتی برای
این هست که دشمن مارا مورد تحریم ظالمانه خود قرارداده و می خواهد که ماتسلیم شویم و به چند سال گذشته برگردیم و مجددأ
مارا زیر سلطه داشته باشد؛ بنابراین ،هدف جمهوری اسالمی نیست بلکه ملتی است که در چهل سال پیش فریاد آزادیخواهی
سرداده است ؛ بنابراین برای اینکه به چهل سال قبل رجعت نکنیم ،اقتصاد مقاومتی تنها ابزار نجات دهنده است.
که بتوانیم ثابت کنیم ملتی مستقل و آزاد هستیم و مایحتاج و ملزومات مورد نیاز مان را خودمان تولید می کنیم ،در این میان
نقش شرکت های دانش بنیان پررنگتر جلوه می کندودانشجویان و افراد دارای ذوق و انگیزه می توانند آستین همت را باالزده و
تالش و کوشش مضاعف را انجام دهند و در خلق محصوالت که نوآور بوده و مارا از وابستگی خارج می کندداشته باشندشعارهایی
که هرسال دررابطه با رشد و توسعه کشور توسط رهبرمعظم انقالب نامگذاری می شوند ،تنها شعا ر منحصر به آن سال نیست بلکه
بطور زنجیروار وهم افزا به هم متصل اند ودر جهت تحقق یک آرمان که همانا رشدوشکوفایی اقتصادکشور ومتکی بودن به
صادرات غیرنفتی به جای صدور نفت هست .فرهنگسازی مردم درزمینه اقتصاد مقاومتی وجنبه های آن یکی از الزامات مهم
اقتصاد مقاومتی است ،بحث یارانه اگر درست اجرا شود وخود مردم هزینه های ناقلین انرژی را عهده دار شوند که خودبه خود صرفه
جویی اقتصادی را درپی خواهدداشت؛ که حرکت مثبتی در رشد اقتصادی تلقی میشود .باید به تحقیق ومحقق بیشتر بها دهیم

وامکانات در اختیارآنان بیشتر قرار گیرد .این کار به نوآوری بیشتر منجر میشودوکشوری که نوآور باشدبیشتر درجهان کسب آبرو
می کند وحرفی برای گفتن دارد وباید درزمان ومنابع وامکانات درراه رشد وتوسعه اقتصادی کشور حریص بودوازآنان بطوربهینه
استفاده حداکثری را برای تحقق اهداف عالیه کرد .آنچه که تحقیق ونوآوری را پایدار می کندوازعرصه ذهن وفکر خارج کرده وبه
ورطه عمل می کشاند کارآفرینی وافراد کارآفرین هستند که می توانند در بنگاه های کوچک ومتوسط عرض اندام کنندورشد
وتوسعه اقتصادی را رقم بزنند .چون در کارخانجات بزرگ روند اقتصادی بطور مثبت پیش می رود ولی برای مردم ودر اقتصاد
خانواده ،این بنگاه های کوچک ومتوسط وکارآفرینان هستند که نقش مهم واساسی را بازی میکنند)1( .

-1-2حمایت از تولیدملی

-2-2مشارکت دولت ومردم
باظهور انقالب اسالمی ،همه ساختارها از جمله ساختار اقتصادی تغییر کرد وبنای حکومت اسالمی برضد استکبار ونظام سلطه
قرار گرفت ،بنابراین هر کشور برای قطع وابستگی الگوی اقتصاد مقاومتی را پیشه کارخود کرد وهرکشوری که قصد آزاد بودن از
قیود استکبارجهانی را دارد باید این الگورا در مسیر حرکت خود قراردهد ،اقتصاد مقاومتی زمانی معنی ییدا می کندکه کشور درحال
جنگ باشد .یکی از راه های توسعه کشور آزاد سازی اقتصاد ومحدود کردن اقتصاددولتی است .بااجرای اصل  00قانون اساسی
بخش خصوصی می توانددراین زمینه ایفای نقش کند وباهمکاری مردم وجذب سرمایه های غیردولتی درراه توسعه قدم محکمی
بردارد .بخش خصوصی برسرمایه های معنوی وهمدلی آحاد مردم استوار است که می تواند اقتصاد را دربرابر حرکات تهاجمی
استکبار وایادی آن بیمه کند.
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هدف کشورهای غربی علی الخصوص آمریکا این است که از طریق تحریم ملت ایران را وادار به تسلیم کنند؛ اما مقوله
حمایت از تولیدملی در اقتصاد مقاومتی میسر نمیشود مگر اینکه حمایت اجتماعی از تولید ملی که وابسته به عواملی است که در
خانواده برای این حمایت انگیزه بوجود می آورد بطوریکه تولیدداخلی بودن کاالرا برکاالهای پرزرق وبرق خارجی ترجیح دهند
ودولت در این میان باید نقش انسجام دهنده بین تولیدکننده داخلی واین حمایت اجتماعی را ایفا کند )7( .در چند سال اخیر اقتصاد
کشور وضع نابسامانی به خود دیده است از جمله تعطیلی کارخانه هاومتعاقب آن بیکار شدن افراد ،خانواده ها را دچار چالش کرد ه
است ومردم کاالی ایرانی را به علت عدم کیفیت آن نمی خرند .وقتی دراثرنتیجه خریدمردم تولیدداخلی رونق بگیرد تولیدکننده با
توجه به سرمایه بدست آورده سعی می کندکه کیفیت کاالها را نسبت به مراحل قبلی افرایش دهد .وقتی کاالهادراثررونق وافزایش
سرمایه به تولید انبوه رسیدندچونکه قیمت تمام شده کاالها کاهش می یابد .در نتیجه قیمت کاال هم سیرنزولی طی خواهدکرد.
وازلحاظ اقتصادی هم وقتی تولیدداخلی افزایش یابد وازحمایت اجتماعی برخوردار شوداز خروج ارزجلوگیری شده ،نهتنها ذخیره ارزی
کاهش نمی یابد بلکه وقتی ک اال ی داخلی مرغوب باشد ارزش صادرات پیدا می کند وباعث آوردن ارز به کشور شده که این مهم
ذخیره ارزی کشوررا افزایش می دهدواز وابستگی به صدور نفت کاسته شده وچون منابع فسیلی تجدیدناپذیراست اگر که به صدور
کاالهای داخلی غیر نفتی وابسته نباشیم نابودی اقتصادی خودرا رقم می زنیم .ودر حوزه سیاسی هم می توانیم حرفی برای گفتن
داشته باشیم ،چون کشورهایی که درعرصه اقتصادی ونظامی قوی هستند بطور قابل مالحظه ای دراموربین المللی وسیاسی می
توانند اعمال نفوذ کنند وعالوه برآن باقوی شدن اقتصادوسیاست هجمه دشمنان به کشور بطورقابل مالحظه ای کاهش
خواهدیافت)8( .

-3-2مدیریت منابع ارزی
باید مصرف منابع ارزی را کنترل کرد وار واسطه گری ارزی در بازار جلوگیری کرد .دولت می تواند با تثبت نرخ ارز از مختل
شدن چرخه تولید و عرضه و مصرف جلوگیری کند ،چونکه وقتی نوسان نرخ ارزدر بازار بوجود آبد برنامهریزی منابع که برای اهداف
آینده درنظر گرفته شده است با مشکل مواجه خواهدشد .دولت باید تخصیص ارز را با اولویت نیاز صنایع و مایحتاج مردم قراردهد و
همچنین ارجحیت را بر بخشهایی که واقعا ارز نیاز دارند قراردهد .تادشمن را که باهدف شکست نظام در جنگ اقتصادی آمده
است را باشکست مواجه وکشتی نظام را از میان حوادث و بالیا به ساحل نجات رهنمون کند)0( .

-4-2مدیریت مصرف در اقتصاد مقاومتی
استقامت وپایداری نظام جمهوری اسالمی الگویی برای کشورهایی است که بانظام استکبار در جهت آزادی سر ستیز دارند
وچون الگوی مصرف ونگرش وبینش ها درعرصه اقتصادی درجهت ارتباطات وتعامالت بین فردی واجتماعی بعنوان سبک زندگی
بیان میشود ،لذا تغییر سبک زندگی ومدیریت درآن از لحاظ مصرف وسایر متغیرها می تواند گام مهمی درجهت رشد وتوسعه
اقتصادی باغلبه بر عوامل داخلی وخارجی مخل داشته باشد .دشمنان نظام مطالعه گسترده را برروی نقاط قوت وضعف جامعه انجام
داده اند .در زمینه های اقتصادی ،مذهبی وسیاسی تا بتوانند ازاین طریق برعمق جامعه رسوخ کند .یکی ازاین راه ها تشویق به
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مصرف بی رویه است ،جامعه ای که مصرف گسترده بی رویه را پیش بگیرد جامعه ای وابسته خواهد بود که وابستگی به تولید
داخل آسیب زده وورود کاالهای خارجی را به داخل تسهیل وزمینه سلطه نظام استکبار را مجددأ فراهم میکنند.
در دین مبین اسالم نیزاسراف مورد مذمت قرار گرفته وآن را اولین گام در مدیریت مصرف می داند و اخیرأ سنسورهای
هوشمندی اختراع شده که بطور خودکار جلوی هدر رفت ومصرف بی رویه انرژی را می گیرد که به خانه هوشمند تعبیر میشود که
چنین امکاناتی در اداره جات هم متداول میشود که حرکت بسیار باارزشی درجهت کنترل ومدیریت مصرف انرژی است)0( .

-5-2تبیین اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی یک ساختارنظام مند است وسعی دارد با تکیه برآزادی عمل مردم ومیدان دادن به تولیدات داخلی در مقابل
توطئه دشمنان که قصد از هم پاشیدن ومستعصل کردن نظام را دارند ایستادگی کند .دراقتصاد مقاومتی باتکیه بر مردم وتوسعه
تولیدات داخلی بر رقبای تولیدات ملی وبردشمنان پیروز شویم وچون در حال جنگ اقتصادی هستیم آن نظامی که دارای رویه
اقتصاد مقاومتی است در جنگ پایدار خواهد ماند )7( .رهبر انقالب اسالمی با آگاهی کامل از جنگ اقتصادی دشمن واهداف آن ها
از تشدید فشارها وتحریم هابرعلیه مردم ایران همواره با برنامه ها وارائه راهکار در جهت مقابله بااین اهداف دشمن با مطرح کردن
اقتصاد مقاومتی وراه کارهای آن به ملت ایران گوشزد کرده اند .همواره دردهه حساس قرارداریم واین برهه اززمان همگرایی
وهمدلی ویکپارچگی مردم را بیش از پیش می طلبد تا بااین اتحادوهمبستگی کشتی نظام بتواند ازمیان این حوادث ومخاطرات
عبورکرده وسالم به ساحل نجات وپیروزی برسد)2( .

-6-2نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)54 :مرداد 9911

در مورد اقتصاد مقاومتی صاحب نظران نگرش های زیادی را مطرح کرده اند .برخی ا ز آن ها از منظر علم اقتصاد وبرخی
دیگر از منظر اقتصاد اسالمی وگروهی نیز از منظر فرهنگ وسیاست به این قضیه نگاه کرده اند .در گذشته عوامل تولید د راقتصاد
را سرمایه کافی ،زمین ،نیروی کار می دانستند که هرکسی واجد این عوامل بود از مزایای تولید اقتصادی بهره بیشتری می گرفت،
پس ار گذراندن دوران چالش اقتصادی ،کشورهای پیشرفته درمیدان رقابت جدی باهم قرارگرفتند ودراین میان دانش وبهره وری
تولید به عنوان حلقه مفقوده شده بود که مورد توجه فراوان قرارگرفت ،بطوریکه دانشمندی بنام جوزف شومپیتزنقش دانش
دراقتصاددانش بنیان را مورد توجه قراردادوآن را مطرح کرد .اقتصاد دانش بنیان یکی از عوامل تولید دانش وفناوری است .کشوری
که خودرا در اقتصاد مبتنی بر دانش مجهز کند حرف هایی را در جامعه بین المللی کنونی خواهد داشت .واقتصاد دانش بنیان توسط
شرکت های دانش بنیان انجام می گیرد که بااستفاده ازاین ابزار می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش به سزایی را ایفا کند .ودانش
منبعی است که هرگز روبه کاهش نیست ودارای وزن کافی هم نمی باشد .وهرچه برعکس ازآن استفاده بیشتری شود پویاتر ورشد
وشکوفایی بیشتری خواهدداشت)6( .

 -7-2هدف دشمن از فشارهای اقتصادی بر ملت ایران
درطول این سال ها تهدیدها و فشارهای روانی زیادی در عرصه های مختلف از سوی دشمنان نظام اسالمی بر ایران تحمیل
شده و مردم ایران اسالمی درمیدان های مختلف و با ایستادگی ومقاومت توانسته اند درمقابل تهدیدات دشمن ایستادگی نمایند و
آن را خنثی کنند و اگر در برابر فشارها وتهدیداتی که دشمنان برای ملت ایران روا داشته اند ،مردم بترسند قطعأ دشمن پیروز این
میدان خواهد بود .برای نمونه در  6سال دفاع مقدس ،یک روز صدام پشت رادیو اعالم کرد که ظرف مدت یک روز یک شهر مرزی
باجمعیت یکصدو پنجاه هزارنفری را درایران تصرف خواهدکرد وبا ورود یک سردار نام آشنا به این شهر مردم شهر روحیه گرفتندو
توانستند با صدوهشتاد نفر از سربازان عراقی مبارزه کرده وشهر را از سقوط نجات دهند .وحشت وترس از دسیسه های آمریکا علیه
مردم ایران هست .ومی خواهد که باایجاد فتنه وآشوب درداخل وفشارهای سیاسی واقتصادی مردم راخسته ونظام اقتصادی را فلج
کند وکارآمدی نظام را ازبین ببرد .داشتن تقوا وایمان در مقابل دسیسه های دشمنان نظام مهم است واگر این دوخلصت در میان
مردم ومسئوالن باشدوآن را حفظ کنند ،نباید ارطریق اشرافی گری وثروت اندوزی از بیت المال آن را ازدست بدهند ،درغیر این
صورت مسیر به جهتی پیش خواهد رفت که دشمنان آن را می خواهند باتوسل به تقوی وایمان می توانیم ازاین شرایط که استکبار
جهانی برایمان ایجادکرده به سالمت عبورکنیم ودشمنان را وادار به تسلیم کنیم ()9

-8-2تبیین ارائه مدل الزامات اقتصاد مقاومتی
گذر از برجام و دوره های اول تحریم این مفاهیم را در ذهن متباتر میکند که باید برتوان داخلی تکیه زد و استعدادجوانان
مومن و متعهد را دست کم نگرفت تا بتوان به عنوان ضربه گیر تهدیدات خارجی ،استحکام وتوان داخلی را به میدان آورد تا از
وابستگی به دولت های استکباری خالصی یابیم .با وقوع انقالب اسالمی خیلی ها سعی کردندکه جلوی رشد وتوسعه اقتصادی
کشور را بگیرند .در واقع نظام جدید جمهوری اسالمی وارث یک دولت نظامی که رانتیر ووابسته به درآمدهای نفتی بودوپس
ازانقالب سعی مسئوالن این بود که دولت را از وابستگی به درآمد نفت به سوی درآمدهای غیرنفتی سوق دهندکه باشروع جنگ
تحمیلی عراق برعلیه ایران برای تامین مخارج جنگ دولتمردان کشور ناگزیر شدند که به درآمدهای نفتی متوسل شوندوپس از
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پایان جنگ درسال  ،76دولت های گذشته که برسرکار آمدند برنامه هایی را تدوین کردندکه متاسفانه سیاست های نامتناسب در
رابطه با رشدوتوسعه کشور اتخاذ شدکه عمأل این مسئله عقیم ماندوهمچنان وابسته به درآمدهای نفتی شدند؛ بنابراین الزامات وشاه
کلید در اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور را باتکیه بر درآمدتولیدات غیرنفتی بناکنیم.

-9-2اهمیت تحقیق وافراد نخبه دراقتصاد مقاومتی
اهمیت دادن به دانشگاه ها وتحقیق وافراد نخبه می تواند برای رشدوتوسعه اقتصادی کشور موثرباشد .فرد نخبه باذوق ونبوغ
خودش موجب تولید علم ودانش وفناوری میشودکه موجب رشدوپیشرفت کشور در پاسخ گوئی به تحریم های ظالمانه است ومی
تواند درزمانی که یک کاال بافناوری پیشرفته مورد تحریم قرار می گیرد .بامیدان دادن به افراد نخبه واجازه کار برای تحقیق نهتنها
درزمینه کاالی مورد نظر به خودکفایی می رسیم ،بلکه می تواند زمینه ساز صادرات وتجاری سازی کاالی مورد نظر باشد)11( .

-11-2اقتصاد مقاومتی وکارآفرینی
مدیریت در کارآفرینی ،ایجاد اشتغال وانسجام نیروهای انسانی وهدایت آنها بطور خودجوش به سمت خود کارآمدی
وکارآفرینی وخالقیت است ،بدین منظور سازمان ها می توانند در این مورد برنامه ریزی داشته باشندکه شالوده مدیریت در این
رابطه است؛ اما درعمل مشکالت ومسائلی وجود دارد که مانع از پیشرفت در برنامه اقتصاد مقاومتی است که از جمله این مسائل
فضای اقتصاد مقاومتی است .افتصاد مقاومتی مفهومی است که تمام ابعاد فرهنگی ،سیاسی ،واجتماعی راشامل میشود که تضمینی
برای ارتقا خرد جمعی وتحوالت مثبت سازمان یافته درتمام ارگان ها ونهادها خواهدشد)17( .

-11-2نقش آموزش وپرورش وفرهنگسازی در اقتصاد مقاومتی

-12-2توسعه پایدار کشاورزی در اقتصاد مقاومتی
نقش کشاورزی درتوسعه و رشد اقتصادی درکشورها برکسی پوشیده نیست .بطوریکه بیشترین اشتغال زایی را داشته ومی تواند
افراد زیادی را تحت پوشش قراردهد .درحال حاضر بنگاههای زودبازده کوچک ومتوسط وبازارهای مالی وپولی میتوانند نقش به
سزایی دررشدوتوسعه دربخش کشاورزی وسایر بخشها داشته باشند ،بطوریکه بازارهای پولی و بانکها میتوانند ازطریق
ایجاداشتغال اثرکوتاه مدت واز طریق سرمایه گذاری بطور بلندمدت دررشد وتوسعه کشاورزی واشاعه اقتصادمقاومتی به سایر بخشها
سهیم باشند )18( .بخش کشاورزی یکی از بخشهای تاثیرگذار در اقتصاد هرکشوری است با توجه به تنوع اقلیمی ،رطوبت ،ارتفاع،
وسایر معیارهاکه درکشوروجود دارد ،می توان بخش کشاورزی (که شامل غالت ،حبوبات ،گیاهان داروئی وغیره هست) را توسعه
دادوعالوه بر تامین مایحتاج داخل ،بعنوان یکی از مهمترین کاالی غیرنفتی به آن برای صادرات به آن نگریست .برای توسعه این
امر با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد ،می توان در هرزمان باتوسعه بخش کشاورزی ،توسعه روستائی را نیز مالک قرارداد
بطوریکه مهاجرت معکوس از شهر به روستا صورت گیرد .درحال حاضر بخش کشاورزی  0.1درصد ازتولید ملی 8.1،درصد
ازاشتغال ،بیش از  0.0درصد ازنیازهای غذایی و  8.1درصد ازصادرات غیرنفتی و  9.14درصد از نیاز صنایع به محصوالت کشاورزی
را به خود اختصاص داده است ،با توجه به پتانسیل های شناخته شده می توان بطور قطع یقین به ارتقاء درصدها امیدواربود.
وهرکشوری که روی بخش کشاورزی سرمایه گذاری کند یقینأ به توسعه پایدار دست خواهدیافت؛ زیرا که بخش کشاورزی منابع
تجدیدپذیررا شامل میشود ،به لطف خداوند با توجه به اینکه به فناوری هسته ای صلح آمیز عالوه بر کارشکنی دشمنان نظام دست
پیدا کرده ایم می توان ازفناوری مذکور دربخشهای دیگر تولید علی الخصوص دربخش کشاورزی بهره جست)0( .
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سازماندهی نیروهای انسانی می تواند نقش محوری واساسی داشته باشد .هرکشوری که دارای سیستم آموزش وپرورش
کارآمدو قوی است بالطبع آن کشوراز رشد وتوسعه اقتصادی نیز بهره مند خواهد بود .آموزش وپرورش می تواندباایجاد ارتباط موثر
بادانش آموزان ومربیان واولیا نقش به سزایی را درتحقق اقتصاد مقاومتی از طریق درست مصرف کردن وصرفه جویی در مصرف
کاال وب هادادن به کاالها و تولیدات داخلی نسبت به کاالها ی خارجی و همچنین آماده کردن روحیه افراد برای کارآفرینی
وایجاداشتغال و همینطور با تدوین کتاب و دروس برپایه اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

-13-2توسعه صنعت گردشگری درانواع آن و صنایع دستی
می توان رشد و توسعه اقتصادی کشور را در قالب اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و ارزیابی قرارداد که بخش گردشگری وصنایع
دستی هم با توجه به هنرواستعدادی که درافراد ایرانی برای خلق هنر و صنایع دستی وجود دارد وهم اینکه ایران سرزمینی پهناور
بااقلیم های متفاوت است که دارای محیط های کویری ،کوهستانی ،مراتع وجنگل ها وغارها وهمچنین آثار باستانی متعلق به قرون
گذشته وزیارتگاه ها واماکن متبرکه است وهمچنین خوشبختانه از لحاظ پزشکی جزو معدود کشورهایی هستیم که در این زمینه
حرفی برای گفتن داریم و همچنین معادن آب معدنی فراوانی که در سطح کشور وجود دارد جهت آب درمانی وهینطور در زمینه
ورزش به خصوص ورزش کشتی که خاستگاه کشور ماهست وسایر رشته های ورزشی ،گردشگری های پزشکی ،ورزشی وطبیعت
گردی ومذهبی را با توجه به پتانسیل هایی که بحمداهلل درکشور وجود دارد توسعه دهیم ،ودر زمینه مذهبی هم با توجه به زیارتگاه
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های زیادی که در کشور وجود دارد می توان به رشد صنعت گردشگری در این بخش هم امید بست( .)12کشور برزیل از لحاظ
اقتصادی وضع خوبی نداشت ویکی از مقروضترین کشورهای امریکای التین محسوب می شد وبا میزبانی جام جهانی فوتبال توسط
این کشور اقتصاد این کشور متحول شد ،نهتنها دیون خود بابت وام هایی که از کشورهای خارجی گرفته بود تسویه کرد ،بلکه
ذخیره مالی فراوانی کسب کرد ،ویا اقتصاد کشور همسایه ترکیه ،با توجه به اینکه درسواحل دریای سیاه دارای منابع نفتی قابل
توجهی است ،براساس گردشگری بنا شده است که در پیشرفت وتوسعه اقتصادی این کشور نقش مهم واصلی را ایفا می کند .درآمد
هر فرد گردشگر با درآمد حاصل از فروش  10بشکه نفت برابری می کند ،عالوه براین ایجاداشتغال فراوان می کندوهزاران شغل
مستقیم وغیر مستقیم ایجاد می کند .در کل کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه به مزایای صنعت گردشگری درزمینه رشد
وتوسعه اقتصادی کشور وتاثیرآن در زیرساخت ها پی برده اند .طبق نظر سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل ،صنعت
گردشگری حتی از صنایع مادر همچون صنایع دفاع ونظامی وکشاورزی هم می تواند از لحاظ کسب درآمد باالتر باشد ودرکل
رتبهبندی بعداز صنعت نفت وخودرو ،مقام سوم را به خود اختصاص داده است و از لحاظ تجهیز منابع وارزآوری که ا ز طریق صنعت
گردشگری بر ای کشور بدست می آید میتواند نقش مهم وشایانی را در اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد بدون نفت ایفاکند)16( .

 -2حفظ وصیانت از مراتع وجنگل ها
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جنگل ها ومر اتع بر تعدیل آّ ب وهوا وتولید اکسیژن تاثیر فراوان دارند وبه شش زمین معروف هستند وچند سال اخیر باازبین
بردن بی رویه ونامنظم درختان جنگل واز بین بردن مراتع که می تواند محل چرای دام ها باشد .در چند دهه اخیر شاهد وقوع
سیلهای خطرناک وویرانگر بوده ایم که همگی به علت ازبین بردن جنگل ها وپوشش گیاهی مربوط میشود ومالحظه می کنیم
که در مناطقی که دارای جنگل های انبوه وپوشش گیاهی مناسب هستند شاهد چنین بالیای طبیعی نیستیم که به اقتصاد کشورها
ضربه فراوان بزند .جنگل ها ازلحاظ اقتصادی دارای اهمیت هستند .بطوریکه عالوه بر مزایای غیرمستقیمی که ذکرشد ،دارای
مزایای مستقیمی از جمله تولید چوب وکاغذوسایر تولیدات وابسته به چوب هستند که چرخ هزاران هزار کارگاه های کوچک وبزرگ
را می چرخاند و عالوه براین شرکت های تولید چوب وکاغذ باصدنوع کارخانه ها وشرکت ها تعامالت اقتصادی دارند که میتواند
تحرک کالن اقتصادی را موجب شود ،بطورمثال کشورهای کوچکی مثل چک واسلوواکی تنها منبع درآمد دردرختان جنگل
وفرآورده های چوبی آن می باشد ومنبع درآمد دیگری ندارند وباهمان منابع اقتصاد کشورشان را می چرخانند بدون اینکه منابع نفت
داشته باشندودرختان را منظم وبابرنامه ریزی قطع کرده وبه جایشان نهال قرص میشودومردم این دوکشور آنقدر به بلوغ فکری
رسیده اند که از درختان جنگل بهعنوان تنها منبع در آمد نگاه کرده و مانند بچه های خود ار آنها مواظبت میکنند ،بطوریکه
بزرگترین تولید کننده چوب کبریت همین دوکشور چک واسلوواکی هستند)19( .
انرژی تجدیدپذیر ،انرژی برگشت پذیربه انواع انرژیهایی می گویند که به طبیعت آسیب نمی زند وبه طبیعت برمی گرددکه
شامل انرژیهای بادی ،خورشیدی وهسته ای می باشد .درسال های اخیر که انرژیهای تجدیدناپذیر رو به اتمام هستند ،توجه دنیا به
این انرژیها بیشتر شده است .آمارها نشان می دهد که درسال  %7447،16از انرژی مصرفی جهان از رده انرژیهای تجدید پذیر به
دست آمده است ،سهم زیست توده بطور سنتی -%18که جهت حرارت دهی و  %8انرژی آبی بود ،به حول قوه الهی کشورمان
عالوه بر سنگ اندازی وکارشکنی استکبار جهانی به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیزو برای رشدوتوسعه افتصادی کشور
دست یافت ،اما به دلیل وضعیت جغرافیایی وبادخیز بودن برخی از مناطق کشور می توان از انرژی پاک وتجدیدپذیری چون انرژی
بادی برای تولید برق بهره گرفت .همچنین مناطق جنوب کشور که روزهای آفتابی بیشتری نسبت به مناطق دیگر کشور دارند
وانرژی خورشیدی وگرمایی بیشتر متمرکز هست می توان از صفحه های گیرنده انرژی خورشیدی که مبدل انرژی خورشیدی به
انرژی برق والکتریسته هست (نیروگاه های خورشیدی) بهره جست که می توان با توجه به ارزان قیمت بودن و تجدیدپذیر بودن
این انرژیها ،از برق حاصل ازآن چرخ بنگاه های تولیدی را برای تولید و توسعه بیشتر چرخاند و همچنین صفحه های گیرنده
خورشیدی را می توان در پشت بام خانه ها نصب کرد که ازاین طریق برق مورد نیاز مناطق مسکونی تامین میشود که تاثیر مثبتی
در اقتصاد خانواده دارد .وحتی شرکت توزیع برق می تواند برق مازاد حاصله از منازل را به همراه انرژیهای تجدیدپذیر دیگر که ازاین
طریق بدست می آید به عنوان صادرات به کشورهای مجاور صائرکنندکه گامی در جهت پررنگ کردن اقتصاد مقاومتی می تواند
باشد.

-3سئواالت تحقیق
-1آیا بخشهایی چون آموزشوپرورش قوی و فرهنگسازی ،کشاورزی و جنگلداری ،گردشگری و استفاده از انرژیهای پاک و
تجدیدپذیر بر اقتصاد مقاومتی تاثیر دارند؟
-7استراتژیهای مناسب برای رسیدن به یک اقتصاد مقاومتی خوب وپویا چیست؟
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 -4روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف توصیفی است ،چونکه موقعیت و آنچه که درآن هست را توصیف می کند و از لحاظ نتیجه کاربردی
است و در ادامه جامعه آماری و نمونه آماری مورد توجه قرار می گیرد.

-1-4جامعه آماری
در این تحقیق جامعه آماری مردم استان گیالن درنظرگرفته شده است.

-2-4نمونه آماری
در پژوهش حاضر ،مشتریان شعب بانک صادرات گیالن که به تعداد  00می باشند به روش تصادفی ساده انتخاب شده است.
در هر شعبه  84مشتری اعضای نمونه پژوهش حاضر هستند .بدین ترتیب حجم نمونه تعداد  00ضربدر  84یعنی  1804نفرند.
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ردیف
1
7
8
0
0
7
2
6
9
14
11
17
18
10
10
17
12
16
19
74
71
77

جدول شماره  -1شعب انتخاب شده بانک صادرات استان گیالن (حجم نمونه)
نام شعبه
ردیف
کد شعبه
نام شعبه
شفت
78
20
کالچای
بندرکیاشهر
70
7176
خلیفهآباد
انقالب رودسر
70
70
فومن
آیت اله وحید
77
8001
امامزاده هاشم
دستک
72
7177
لیجارکی
امام خمینی لنگرود
76
210
خشکبیجار
الکانی
79
7176
شاقاجی
شهید بازیار
84
1724
سردارجنگل
سلیمانداراب
81
217
خیابان شپه انزلی
پل عراق
87
72
بندر انزلی
صومعه سرا
88
79
رودسر
پیر بازار
80
277
رستم آباد
خیابان تختی
80
1466
شاندرمن
آستارا
87
761
لوشان
حویق
82
620
طالقانی
سیاهکل
86
1976
آیت اهلل العظمی بهجت
بازارجمعه
89
879
رحیم آباد
رودبار
04
1979
بلوار امام خمینی
بازاررشت
01
117
هشتپر طوالش
زیباکنار
07
1418
سیاهکلرود
الهیجان
08
8000
لوندویل
قایقران
00
7202
چاف
بنادر ودریانوردی انزلی
00

کد شعبه
1747
697
1412
7721
8090
047
1977
7449
8006
1790
147
8004
1790
22
1148
24
1109
787
8100
8097
11
1882
8440

 -3-4ابزار تحقیق
در این تحقیق از پرسشنامه بامقیاس پنج ستونی لیکرت استفاده شده است که برای تدوین آن از خبرگانی که در کار مسائل
اقتصادی صاحب نظر هستند استفاده شده است.

 -4-4متغیرهای تحقیق
آموزشوپرورش قوی و فرهنگسازی ،تولیدات کشاورزی ،صنعت گردشگری ،استفاده انرژیهای پاک و تجدیدپدیر ،حفاظت و
صیانت از جنگل ها و مراتع به عنوان متغیرهای مستقل و اقتصاد مقاومتی به عنوان متغیر وابسته هستند.

-5-4پایائی پرسشنامه
به این منظور پرسشنامه مذکوربا مشورت خبرگانی که درزمینه اقتصاد تخصص دارند در زمینه اینکه آیا ابزار مورد نظر مربوط
به موضوع تحقیق هست وآیا تمام ابعاد تحقیق را در بر می گیرد بررسی شد.
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-6-4روائی 1پرسشنامه
در این تحقیق برای سنجش میزان اعتبار مقیاس ها ،بعد از انجام دادن پیش آزمون ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ تست و پاره تست را نشان می دهد.

1
7
8
0
0
7
2
6
9

جدول شماره  -2کرونباخ
تعداد گویه پاسخگویان
ابعاد
84
6
آموزش وفرهنگسازی
84
0
کشاورزی
84
0
گردشگری
84
0
تحقیق و نوآوری
84
0
تولیدملی
84
8
مدیریت منابع ارزی
84
8
کارآفرینی
84
12
سبک زندگی
84
7
انرژیهای غیرفسیلی

ضریب آلفای کرونباخ
4.91
4.66
4.62
4.60
4.67
4.68
4.67
4.60
4.61

-7-4روش تجزیه و تحلیل داده ها
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تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده است.
در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری نظیر میانگین ،انحراف معیار ،به توصیف دادههای پژوهش پرداخته شده
است.
برای توصیف ویژگیهای دموگرافیک در نمونه های تحقیق (تحصیالت ،سابقه خدمت ،سن ،جنس) از جداول توزیع فراوانی،
برای نمایش تصویری آنها ،از نمودار ستونی استفاده به عمل آمده است .در نهایت ،از جداول آمار توصیفی به منظور توصیف
متغیرها استفاده شده و در آن میانگین به عنوان شاخصهای گرایش مرکزی ،انحراف معیار به عنوان شاخص های پراکندگی اسفاده
شده است.
آزمون های بکار رفته در تحقیق حاضر از نوع آزمون های ناپارامتریک آمار استنباطی است که عبارتند از:

-1-7-4آزمون آلفای کروبناخ
مربوط به همگونی گویه های (سؤاالت) پژوهش است .فرض اصلی این آزمون بر همگونی درونی داده هاست.

-2-7-4آزمون کولموگرف اسمیرنف و شاپیروویلک
این آزمون به بررسی توزیع نرمال داده ها در داده های بدست آمده از پژوهش می پردازد.

-3-7-4آزمون کای اسکور( 2مجذور مربع)
مشهور ترین آزمون های آمار غیر پارامتریک ،آزمون خی دو یا کای اسکوار می باشد که در تحلیل های آماری ،بسیار از آن
استفاده میشود .فرآیند آزمون با دسته بندی یک متغیر در تعدادی طبقات ،به محاسبه آماره کای اسکوار می پردازد.

-4-7-4آزمون فریدمن
در این آزمون شاخص های اثرگذار براقتصاد مقاومتی رتبهبندی می شوند.

-5مدل اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار
با توجه به عواملی که می توانند بر اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار اثرگذار باشند می توان مدل زیر را ارائه نمود:

1 Reliability
2 chi-square
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-6یافته های تحقیق
از لحاظ آمارتوصیفی در رابطه با سن پاسخگویان %70 ،درصد پاسخگون جوانان و  %80میان سال وکهنسال بودند و از جنبه
تحصیلی  %24دارای مدرک لیسانس وفوق لیسانس و  %84دارای مدرک فوق دیپلم و دیپلم بودند؛ و از لحاظ جنسیتی  %20آقایان
و  %70خانم بودند % ،آقایان و  %70خانم بودند؛ و براساس آزمون کرونباخ (همبستگی درونی معرف ها) شاخصهای آموزش
وپرورش باضریب  %91و کشاورزی باضریب  %66و گردشگری باضریب  %62به ترتیب در جایگاه های اول تاسوم قرار گرفتند.
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تصویر -1مدل مفهومی تحقیق

جدول شماره -3رتبهبندی شاخصهای تاثیرگذار در اقتصاد مقاومتی درآزمون فریدمن
میانگین رتبه ای
شاخص های
7.44
کارآفرینی
7.10
کشاورزی
7.70
آموزش و فرهنگ
7.40
گردشگری
0.78
تولیدات ملی
7.48
تحقیق و نوآوری
0.77
انرژیهای غیر فسیلی
0.70
مدیریت منابع ارزی
0.24
سبک زندگی
آزمون فریدمن
116
فراوانی
14.149
کی دو
14
درجه آزادی
سطح معناداری 4.081

با توجه به جدول فوق (رتبهبندی آزمون فریدمن) به شاخص های آموزش وفرهنگ بارتبه  ،7.70کشاورزی بارتبه ،7.10
گردشگری بارتبه  ،7.40تحقیق ونوآوری بارتبه  ،7.48کارآفرینی بارتبه  ،7.44سبک زندگی بارتبه  ،0.24مدیریت منابع ارزی بارتبه
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 ،0.70تولیدات ملی بارتبه  0.78وانرژهای غیرفسیلی بارتبه  ،0.77به ترتیب از لحاظ رتبهبندی به ترتیب در جایگاه های یکم تا نهم
قرار گرفتند .برای تدوین استراتژی برای هر مقوله ای باید اهدافی را ترسیم کرد که اقتصاد مقاومتی هم از این قاعده مستثنی
نیست که هر هدفی شامل سه عنصر ماموریت ،چشم انداز و ارزشها می باشد.
ماموریت اقتصاد مقاومتی :دردوران تحریم وبعداز تحریم قطع وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی به خصوص دول غربی
باتکیه بر امکانات داخلی و پتانسیل های آن.
چشم انداز :تا افق سال  1040درآمدهای نفتی  %14کل درآمدهای اقتصادی را تشکیل خواهد داد.
ارزش ها :چون وابستگی اقتصادی وابستگی فرهنگی را در پی خواهدداشت ،بنابراین بااجرائی شدن اقتصاد مقاومتی اصالت
فرهنگی ایرانی اسالمی ملت بزرگ ایران حفظ گردیده و از هجمه های فرهنگی جلوگیری میشود.
برای رسیدن به وضع مطلوب و ایده آل ابتدا باید وضع موجود را بررسی کرد که این مهم از طریق بررسی عوامل داخلی و
خارجی حاصل میشود به عبارت دیگر پس از شناسایی عوامل اثر گذار باید استراتژیی را بکار برد که عوامل مذکور را که اثر منفی
بر ایجاد اقتصاد مقاومتی می گذارند را کنترل و عوامل مفید را تقویت کرده و به خدمت گرفت بنابراین برای تعیین نوع استراتژی
باید موقعیت فعلی کشور را ،به عبارت دیگر وضع موجود کشور را از لحاظ عوامل خارجی وداخلی مورد ارزیابی قرار دهیم که طبق
جداول ذیل عوامل مذکور آورده شده اند.
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جدول شماره - 4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEدراقتصاد مقاومتی
امتیاز وضع
امتیاز وزن دار
وزن
عوامل استراتژیک خارجی
موجود
فرصت ها:
-1حفظ وگسترش و تعمیق روابط باکشورهای همسایه ودوست
 -7تبلیغات رسانه ای منطقه ای و فرامنطقه ای (سمعی ،بصری) درمورد انواع
پتانسیل ها و امکانات گردشگری درایران وغیره
-8مراودات اقتصادی و سیاسی باکشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای دوست باتکیه
بر صادرات غیرنفتی
 -0پیگیری تفاهم نامه ها و پروتکل های همکاری منطقه ای مثل اکو و شانگهای
 -0ارتباطات فرهنگی باکشورهای منطقه وفرامنطقه
تهدیدها:
-1تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و متحدانش از لحاظ نفتی و غیرنفتی بطور
مستقیم
-7 -1تحت فشار گذاشتن کشورهای دوست از جانب استکبار
جمع

4/74
4/6

0
0

4/64
4/27

4/17

0

4/70

4/10
4/17

0
8

4/07
4/87

4/17
4/46

7
1

4/70
4/6

1

توضیحات

8/04

منبع( :ماهنامه سپهر بانک صادرات ایران)1894،

با توجه به عدد بدست آمده  ،8/04بیانگر این مطلب است که در بررسی عوامل خارجی که بیرون از کشور بر اقتصاد مقاومتی
می توانند تاثیرگذار باشند فرصت ها بر تهدیدات غلبه دارد.
جدول شماره -5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( )IFEبانک صادرات گیالن
وزن امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار توضیحات
عوامل استراتژیک داخلی
قوت ها:
4/04
0
-1انرژیهای تجدیدشونده وپاک 4/14
4/04
0
4/14
 -7کشاورزی
4/87
0
4/46
 -8کارآفرینی
4/04
0
4/14
 -0گردشگری
4/87
0
4/46
 -0تحقیق ونوآوری
4/70
8
4/46
 -7معادن
7
ضعف ها:
4/74
4/14
 -1آموزش وپرورش
4/74
7
4/14
 -7حمایت تولیدات ملی
4/46
1
4/46
 -8مدیریت منابع ارزی
4/46
1
4/46
-0سبک زندگی
4/74
7
4/14
-0فرهنگسازی
7/60
1
جمع
منبع( :ماهنامه سپهربانک صادرات ایران)1894،
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عدد بدست آمده  ،7/60چون از حد میانگین  7/04باالتراست بیانگر این مطلب هست که در ایجاد یک سیستم اقتصاد مقاومتی
که نهتنها حالت تدافعی ندارد بلکه پویا و مهاجم است نقاط قوت برنقاط ضعف غلبه دارد .اگر  Oرا عالمت فرصت بنامیم و  Tرا
عالمت تهدید فرض کنیم و برای نقاط قوت عالمت  Sو برای نقاط ضعف عالمت  Wرا درنظر بگیریم ،آنگاه چهار استراتژی
خواهیم داشت WT,WO,ST,SO :که می توان بر اساس این چهار استراتژی جدول زیر را تشکیل داد.
جدول شماره -6ج استراتژی ها
WO
SO
WT
ST

بر اساس اعدادی که برای عوامل داخلی  7/60و برای عوامل خارجی  8/04بدست آمده می توان بر اساس جدول قبلی جدول
زیر را بر اساس جداول فوق می توان منحنی موقعیت یابی استراتژی اقتصاد مقاومتی را رسم کرد.
جدول شماره  -8ژنریک استراتژی اقتصاد مقاومتی

تهاجمی
رقابتی

محافظه کارانه
تدافعی

جدول شماره  -7موقعیت استراتژی اقتصاد مقاومتی بانک
صادرات گیالن

0

7/60

7/0
WO

8/04
7/0

SO
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ST

WT

تصویر شماره  -2موقعیت استراتژی اقتصاد مقاومتی

بر اساس جداول و منحنی مذکور می توان  8نوع استراتژی تهاجمی را برای ایجاد اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد:
 -1استراتژی تقویت آموزش وپروش قوی وکارآمد و فرهنگسازی
 -7استراتژی تقویت و بهادادن به صنعت گردشگری و تولید انرژیهای پاک و استفاده از آن وصادرات آن برای بالندگی
اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار
-8استراتژی تقویت بخش کشاورزی و جنگلداری و صنایع زیر مجموعه آنها برای رشد و توسعه اقتصاد مقاومتی و توسعه
پایدار

 -7اولویت بندی استراتژی در ایجاد اقتصاد مقاومتی
اولویت بندی بر اساس دو موضوع عوامل داخلی و خارجی (فرصت ها ،تهدیدات ،قوت ها و ضعف ها) و اهداف و با استفاده از
نظرات  0نفر از خبرگان بانک صادرات استان گیالن و مشورت با آنان صورت گرفته است.

-1-7اولویت بندی براساس عوامل داخلی و خارجی
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جدول شماره  -9ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ()QSPM
استراتژی های برتر
مرحله دوم :تطبیق
استراتژی تقویت بخش
استراتژی تقویت
استراتژی تقویت و بهادادن
کشاورزی جنگلداری و صنایع
ضریب آموزشوپرورش قوی و کارآمد
به صنعت گردشگری
زیرمجموعه آنها
و فرهنگسازی
اهمیت
مرحله اول:
جمع
جذابیت
جمع
جذابیت
جمع
جذابیت
ورودی
نمره
نمره
نمره
>0نمره>1
>0نمره>1
>0نمره>1
حفظ وگسترش وتعمیق
4/64
0
4/64
0
4/64
0
4/10
روابط باکشورهای همسایه
تبلیغاته رسانه ای منطقه ای
و فرامنطقه ای برای معرفی
4/20
8
4/144
0
4/20
8
4/74
امکانات و پتانسیل های
گردشگری درایران
مراودات اقتصادی و سیاسی
باکشورهای منطقه ای و
4/64
0
4/74
8
4/74
8
4/10
فرامنطقه ای دوست باتکیه
بر صادرات غیرنفتی
پیگیری تفاهمنامه ها و
همکاری
پروتکلهای
4/74
0
4/74
0
4/00
8
4/10
منطقه ای و قاره ای مثل
اکو وشانگهای
فرهنگی
ارتباطات
4/74
8
4/64
0
4/64
0
باکشورهای دوست منطقه 4/10
ای و فرامنطقه ای
تحریم های ظالمانه استکبار
4/84
7
4/84
7
4/10
1
جهانی و متحدانش از لحاظ 4/14
نفتی وغیرنفتی
تحت فشار گذاشتن
4/10
1
4/10
1
4/10
1
کشورعای دوست از جانب 4/14
استکبار جهانی
7/94
8/08
8/41
1
جمع

-2-7اولویت بندی استراتژی براساس اهداف
مرحله دوم :تطبیق

مرحله اول:

ضریب
اهمیت

اهداف
ماموریت (قطع وابستگی
به کشورهای خارجی
باالخص کشورهای غربی
دردوران تحریم و
پساتحریم)
چشم انداز(تاافق سال
 1040درآمدهای نفتی
 %14از کل درآمدهای
اقتصادی کشور را تشکیل
خواهند داد.
ارزش ها (قطع وابستگی
فرهنگی به تبع قطع
وابستگی اقتصادی و
حفظ و سیانت از ارزش
های ایرانی –اسالمی)
جمع کل امتیاز استراتژی
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جدول شماره  -11اولویت بندی استراتژی
استراتژی های برتر
استراتژی توسعه صنعت گردشگری
استراتژی توسعه بخش
و استفاده از انرژیهای پاک
کشاورزی و جنگلداری و
تجدیدشونده و صادرات برق مازاد
صنایع زیر مجموعه آنها
تولید شده از آنها به کشورهای
خارجی همسایه
جمع
جذابیت
جمع
جذابیت >0نمره>1
نمره
نمره
>0نمره>1
0

4/84

0

1/7

4/04

0

1/7

4/84

0

1/7

8

1

>1>0s1

0/44

>7>0s1

0

استراتژی ایجاد و توسعه
آموزش و پرورش قوی و
فرهنگسازی جامعه به تبع آن
جذابیت >0نمره>1

جمع
نمره

1 /7

8

4/9

1 /7

8

1/7

4 /9

0

1/7

8 /2

>8>0s1

8/8

که در این نوع از اولویت بندی که با نتیجه اولویت بندی بر اساس عوامل داخلی و خارجی همخوانی دارد ،بنابراین با توجه به
جداول باال استراتژی های فوق الذکر به ترتیب ذیل بر اساس اولویت و جذابیت قرار می گیرند:
 -1استراتژی تقویت وبها دادن به صنعت گردشگری و استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدشونده وصادرات مازاد تولید برق آن
به کشورهای خارجی همسایه برای بالندگی اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار
-7استراتژی تقویت بخش کشاورزی وجنگلداری و صنایع زیر مجموعه آنها برای رشد وتوسعه اقتصاد مقاومتی وتوسعه پایدار
 -8استراتژی تقویت آموزش وپروش قوی وکارآمد و فرهنگسازی

-8جمع بندی
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اقتصاد مقاومتی در کشوری که می خواهد بدون هیچ قیدوبندی باشد واز استکبار اطاعت بی چون وچرا نکند ودر نبردی نابرابر
باشد معنی پیدا می کند که برای اولین توسط رهبر معظم انقالب این اصطالح بیان شد و دارای الزاماتی است که باید آنها را به
کاربست .کارآفرینی از آ ن متغیرهای کارساز است که می تواند در اقتصاد مقاومتی موتور محرکه باشد که می تواند بستری برای
بخشهای گردشگری وکشاورزی وجنگلداری وانرژیهای پاک باشد و بعد از کلیات و مباحث نظری به جنبه کاربردی اقتصاد
مقاومتی توجه شد .بها دادن به صنعت گردشگری می تواند دررشدوتوسعه اقتصاد کشور از طریق جذب گردشگر خارجی بسیار مهم
واساسی باشد .با توجه به اینکه درکشور ما مواهب طبیعی ازقبیل مناطق کویری ،مناطق کوهستانی ،جنگل ومراتع وآثار باستانی با
توجه به اینکه قدمت تمدن ایران به  7044سال می رسد وهمچنین اماکن مذهبی وزیارتگاه ها وجوددارد وباتوجه به اینکه ایران از
لحاظ پیشرفت علم پزشکی جزو چند کشور معدود جهان است و همینطور وجود معادن زیاد آب معدنی برای آب درمانی وهمچنین
گردشگری ورزشی ،پتانسیل زیادی را برای صنعت گردشگری بوجود می آورد و می تواند منابع ارزی کشور را از طریق ارزآوری
گردشگران خارجی غنی کند وگذشته ازاین هزاران شغل مستقیم وغیرمستقیم برای برای رفع معظل بیکاری بوجودآورد ،با توجه به
اینکه ایران کشوری پهناور است ودشت های فراوانی برای کشت وکار دارد می تواند دربخش کشاورزی و جنگلداری توسعه
چشمگیر داشته وایجاد اشتغال فراوان را باعث شود؛ و استفاده از انرژیهای پاک وارزان قیمت و تجدید پذیر چون باد ،خورشید می
توانند در رشد وتوسعه پایداراقتصادی کشور موثر باشند  4درادامه براساس تحقیقات انجام شده براساس پرسشنامه وآزمون های
کرونباخ ورتبهبندی فریدمن شاخص های آموزش وپرورش وکشاورزی وگردشگری وانرژی پاک و تجدیدشونده به ترتیب رتبه های
اول تا سوم را به دست آوردندوباتوجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و عوامل داخلی وخارجی کشور تاثیر گذار براقتصاد مقاومتی وتوسعه
پایدار ومدل ارائه شده به ایم منظور ،سه نوع استراتژی از نوع تهاجمی استراتژی های توسعه گردشگری وانرژیهای پاک وتوسعه
بخش کشاورزی وجنگلداری وصنایع زیر مجموعه وایجاد توسعه سیستم آموزش وپرورش قوی وپویا وفرهنگسازی استخراج
گردید.

نتیجه گیری و پیشنهادات
اقتصاد مقاومتی یعنی این که کشوری در جنگ باشد چه نظامی ،چه سیاسی ،چه جنگ نرم باشد برای اینکه بتواند روی پای
خودش بایستد ووابسته به قدرتهای خارجی استکباری نباشد .با توجه به اینکه کشوربرزگ ماایران ازلحاظ وسعت و جمعیت ومنابع
طبیعی و خدادای و اقلیمی جز نفت جزو معدود کشورهای جهان است بنابراین پتانسیل فراوانی را برای اجرای واقعی اقتصاد
مقاومتی داراست بنابراین با توجه به مزایای بخشهای مختلفی که در متن مقاله ذکر شد ،ما میتوانیم حتی درآمد بیشتر از نفت را
بدست آوریم ،بطور نمونه کشور هلند درآمدی که از فروش و صادرات گل به جهان بدست می آورد بادرآمد نفت عربستان برابری
می کند ،برای رشد و شکوفایی اقتصاد مقاومتی اول باید ریزساخت ها را آماده کنیم بعد سراغ کارکردن روی بخشهای مذکور
اقتصادی
برویم که یکی ازاین زیرساخت ها ،زیرساخت معنوی است که حرف آخر را می زند ،یعنی اینکه -1 :به بخش آموزش وپرورش
و فرهنگ جامعه بیشتر بها دهیم ،از لحاظ مالی معلمان و استاتید و دبیران دغدغه مالی وشغل دوم نداشته باشند وتمام افکار خودرا
متمرکز به دانش آموزان ودانشجویان که به حق آینده سازان کشور عزیز اسالمی مان هستند ،نمایند تا از لحاظ علمی وفرهنگی و
ورزشی بافروغ بیشتر در جهان بدرخشیم تا همواره خودرا به عنوان ام القراء جهان اسالم مطرح کنیم؛ که درتمام ابعاد پیشرفته و
نمونه هستیم.
 -7جلوی فساد ورانت خواری باید بطور جدی گرفته شد ونباید هیچگونه مماشاتی ومالحظه ای در کار باشد که همچون آفتی
است که جلوی رشد وتوسعه را می گیرد ،بعنوان نمونه یکی از راه هایی که کشور باجمعیت یک میلیارد نفری چین را سر پا نگاه
داشته پی گیری وبرخورد جدی وبدون تعارف مقامات چینی بااین مسئله است که چین را تبدیل به یک قدرت وغول اقتصادی و
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نظامی در مقابل آمریکا کرده است ،بحمداهلل حجت االسالم حاج آقا رئیسی با ورودشان به قوه قضایه همین روش کشور چین را در
این زمینه پیش گرفته اند که جای امید و خوشحالی دارد.
 -8مسئوالن باید بامردم صادق و همدل باشند که اگر غیر این باشد دشمن ازاین شکاف و فاصله سوءاستفاده می کند و خود را
دایه مهربانتر از مادر معرفی می کند ،اگر مسئله ای اتفاق افتاده ،خود دولتمردان آن را به مردم بگویند تا که از کشورهای خارجی
و معاند نظام واقعیت را بشنوند و این مسئله می تواند حربه ای برای جنگ روانی برعلیه نظام باشد و عده ای از خرابکاران مردم
نما در خیابان های شهر دادوهوار سردهندو شعارهای بی محتوا بدهند .با توجه به مسائل مطرح شده به خود بیاییم ،سعی کنیم
این آفات ذکر شده را از نظام مقدس جمهوری اسالمی دور کرده و انشاءاهلل به اقتصاد مقاومتی واقعی ضد استکباری دست پیدا
کرده وروح شهدای  6سال دفاع مقدس ومدافعان حرم باالخص سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی از ما راضی وخشنود کنیم.

منابع
.1
.7
.8
.0

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)54 :مرداد 9911

.0
.7
.2
.6
.9
.14
.11
.17
.18

نیاکان ،پدرام()1897اقتصاد مقاومتی از نظر مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان ،نشریه سبزپندار
نیاکان ،پدرام ()1892درباره مزیت های استفاده از تولیدات ملی ،نشریه سبز پندار ،شعار سال  11 ،92مارس 7416
زورقی ،حجت ،شفیعی .هادی ،سیاهک .افشین()1891اقتصاد مقاومتی ،ضرورت مقاومت اقتصادی ،نشریه دوست شما
قلی پور .مریم ،علمی مقدم .مصطفی ،قلی پور .حسینعلی ()1890نقش اصالح الگوی مصرف دراقتصاد مقاومتی ،مقاالت
کنفرانسها و ژورنالها ،سال
رشنوی .میالد ،نوری .هادی()1897تبیین راهکار های مدیریت مصرفبرمبنای اقتصاد مقاومتی ،نشریه مرجع دانش-ناشر
تخصصی کنفرانس های ایران
بابائی نژاد .ایوب()1890تبیین اندیشه اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ،از مجموعه مقاالت کنفرانسها وژورنالها
میرحاج .عذرا ،آیین امامی .مهر ،سلطانی .حسن()1892تبیین شاخصها ،مولفهها وارکان اقتصادمقاومتی ،اولین همایش ملی
مدیریت بارویکرد اقتصاد مقاومتی ،اسفندماه 1890
جباری پور هریس .مجتبی()1897اقتصاد دانش بنیان ،نشریه راسخون
احمدی زرندی .امیر()1890تبیین مدل الزامات اقتصاد مقاومتی ،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت درقرن 71
ازغندی .علیرضا ،اسحاقی .سیدحسین( )1860نگاهی به پدیده رانت خواری درایران ،برگرفته از کتاب درآمدی بر جامعه
شناسی سیاسی ایران
رحمتی .مریم ،ودودی .محمد ()1892واکاوی شرایط خودکارآمدی کارآفرینانه درشرایط اقتصاد مقاومتی ،نشریه مرجع دانش
سلمانی زاده .صدیقه ،آشفته پورلیالکوهی .سپیده()1890نقش گردشگری دراقتصاد مقاومتی ،سومین همایش ملی گردشگری
و جغرافیا و محیط زیست
آرام .محبوبه و همکاران()1891نقش گردشگری در رشد و توسعه اقتصاد مقاومتی با تکیه بر درامدزایی ،توسعه زیرساختها،
همایش ملی بررسی وتبیین اقتصاد مقاومتی.
article-1-761-fa<ej:p.ir
article-42054.www.jmsp.ir
www.civilica.com
article aper sell.ir/tag
www.nooria,behesht.ir
Aranp..ir

92

14.
15.
16.
17.
18.
19.

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)44 :مرداد 9911

ارائه مدل جهت خوشهبندی کشورهای درگیر ویروس کووید 91-با
بهکارگیری روشهای خود سازمانده

زهره مؤمنی

تاریخ دریافت99/40/72 :
تاریخ پذیرش99/40/72 :

*1

کد مقاله00044 :

چکـیده
در اواخر دسامبر سال  ،7409ویروس جدیدی ،با نام کروناویروس جدید ،7409-باعث آغاز شیوع پنومونی از ووهان ،به
سراسر کشور چین شد که در حال حاضر تهدیدات بهداشتی بزرگی را برای سالمتی عمومی جهان ایجاد کرده است.
بیماری همه گیر کووید 09 -ناشی از کرونا ویروس جدید 7409 -در سراسر جهان ،در حال گسترش است و تا اول مارس
 7474تعداد  72کشور ،از جمله ایران را مبتال و درگیر کرده است .در این پژوهش ،دادههای مرتبط با کرونا ویروس جدید-
 7409که از سایت بهداشت جهانی اخذ شده ،به منظور خوشه بندی ،از روش های خود سازمانده از جمله الگوریتمهای
کوهونن و کا از میانگین و خوشه بندی دومرحله ای بهره گرفته شده است که هدف تمامی روش ها این است که کدام
رکورد در کدام خوشه جای می گیرد ،سپس با انجام آزمون ،کارایی این سه تکنیک تعیین شده است .نتایج حاکی از آن
است که روش خوشه بندی دومرحله ای کارایی باالتری نسبت به دو روش دیگر دارد و در خوشه بندی شاهد نتایج
مطلوب تری با بهره گیری از این روش هستیم.

واژگـان کلـیدی :کووید ،09-خوشه بندی ،روشهای خود سازمانده

 -0دانشجوی دکتری تخصصی ،مدیریت صنعتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران؛
zohrehmomeni21@gmail.com
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خبر ابتالی چندین نفر به یک ذات الریه غیرمعمول در ابتدای سال نو میالدی  7474به سازمان بهداشت جهانی از سوی چین
باعث معرفی نوع جدیدی از کروناویروس به عنوان عامل ایجاد یک بیماری تنفسی جدید گردید .با گسترش بسیار سریع این
بیماری در چین و پس از آن به سایر نقاط دنیا ،کروناویروس جدید با نام علمی  SARS-CoV-2و بیماری حاصل از آن به نام
کووید 009-نگرانی و وحشت زیادی را در بین مردم جهان به وجود آورد و سازمان بهداشت جهانی نیز طی اطالعیه ای ،شیوع این
ویروس را عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سرتاسر جهان اعالم نمود .بیماری کروناویروس 7409 7یا کووید 09-که به
آن بیماری تنفسی حاد انکاو 47409-نیز گفته میشود ،بیماریای عفونی است که بر اثر کروناویروس سندرم حاد تنفسی  7ایجاد
میشود .این بیماری دلیل دنیاگیری  7409–74کروناویروس است .عالیم معمول آن تب ،سرفه ،تنگی نفس و به تازگی نابویایی
هستند .درد عضالنی ،گلودرد ،ناچشایی و سرخی چشم از جمله نشانههای کمتر معمول آن هستند .با این که اکثریت موارد این
بیماری باعث عالیم خفیف میشود ،بعضی از موارد به سینهپهلو و نارسایی چند اندامی پیشرفت میکند .نرخ مرگ و میر بین  ٪0و
 ٪0تخمین زده میشود ولی بر حسب سن و دیگر شرایط سالمتی تغییر میکند .این بیماری اساساً از طریق قطرات ریز تنفسی
افراد مبتال ،وقتی سرفه یا عطسه میکنند ،به سایر افراد سرایت میکند .زمان مابین در معرض بیماری قرار گرفتن و بروز نشانهها،
بین  7و  00روز است .از طریق شستن دستها و دیگر تدابیر بهداشتی ،میتوان از پخش آن جلوگیری کرد (توکلی و همکاران،
 0490و  .)Thompsom, 2020 & Lai et al., 2020محمدی و روحانی ( )0497در مقاله ای تحت عنوان "به کارگیری
روش های خوشه بندی کا از میانگین ،میانگین فازی و گوستافسون کسل در تلفیق نتایج وارون سازی داده های توموگرافی
لرزهای انکساری و مقاومت ویژه الکتریکی برای ارزیابی آبرفت و سنگ بستر" به مطالعه پرداخته اند .در این مطالعه با استفاده از
روش شاخص دان برای بهینه سازی تعداد خوشه ها عدد  07به دست آمد که با توجه به نقشه های به دست آمده برای مقاومت
ویژه الکتریکی و توموگرافی لرزهای انکساری ،تعداد خوشه مناسبی است .با توجه به بررسی های انجام شده در این مطالعه در بستر
سد ،محدوده آبرفت و سنگ بستر و همچنین الیه بندی ،روش خوشه بندی گوستافسون کسل نتیجه بهتری را نشان داده است .با
به کار بردن نتایج میانگین فازی در آغاز الگوریتم گوستافسون-کسل ،گام های تکرار کاهش و سرعت همگرایی افزایش می یابد
(محمدی و روحانی .)0497 ،توکلی و همکاران ( )0490در مقاله ای تحت عنوان "کروناویروس جدید  :7409بیماری عفونی
نوظهور در قرن  "70به بررسی پرداخته اند .در این مطالعه ،در جستجوی اولیه ،تعداد  0007مقاله استخراج شد که پس از حذف
موارد تکراری و ارزیابی عنوان و چکیده 04 ،مقاله برگزیده شد .پس از بررسی متن کامل مقاالت در نهایت تعداد  42مقاله شرایط
الزم برای شرکت در این مطالعه را دارا بودند .بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،دوره نهفتگی کرونا ویروس جدید بین -7
04روز می باشد .به طور کلی نرخ کشندگی این ویروس  0.4درصد بوده و نتایج این مطالعه نشان می دهند که میزان مرگ و میر
این ویروس در سالمندان و افراد مبتال به بیماری های زمینه ای در مقایسه با افراد سالم به میزان قابل مالحظه ای باالتر می باشد.
گروه های پرخطر برای این بیماری به ترتیب شامل بیماران قلبی -عروقی ،دیابتی ،مبتالیان به بیماری های تنفسی مزمن و فشار
خون باال می باشند .نرخ مرگ و میر در افراد سالم کمتر از یک درصد برآورد شده است (توکلی و همکاران .)0490 ،جعفری و
همکاران ( )0499در مقاله ای با عنوان "تحلیل موضوعی مطالعات کووید 09-در پنج قاره بزرگ" به مطالعه پرداختند .هدف این
مطالعه آشکارسازی موضوعات پژوهشی کووید 09-در پنج قاره بر اساس آثار نمایه شده در وب آو ساینس است .نتایج این مطالعه
نشان داد که پژوهشگران آسیایی برمباحث اپیدمیولوژیک ،پژوهشگران اروپایی بر مباحث بیولوژیکی و پژوهشگران آمریکایی بر
مباحث اپیدمیولوژیک و ژنتیک متمرکز هستند (جعفری و همکاران .)0499 ،علی پور و همکاران ( )0490در مقاله ای تحت عنوان
"مروری بر اثرات عصبی و شناختی کووید "09-به بررسی پرداختند .در این بررسی گزارش ها نشان از حمالت ویروسی به دستگاه
اعصاب مرکزی و ایجاد التهاب ویروسی مغز داشته همچنین بر نقش واسطه ای سیستم ایمنی بدن در مقابله با عفونت تاکید
گردیده است .فقدان حس بویایی و چشایی در افراد مبتال و ارتباط آن با سیستم عصبی از دیگر نشانه های مهم این ویروس بوده و
از اولین عالیم حمله به دستگاه عصبی محسوب می گردد .در این بررسی بیماری حاد مغزی – عروقی و روند شکل گیری آن در
اثر هیپوکسی و دیگر عوارض ناشی از آلودگی نیز تشریح گردیده است (علی پور و همکاران .)0490 ،فرنوش و همکاران ( )0499در
مقاله ای با عنوان "شناخت کروناویروس نوین 7409-و کووید 09-بر اساس شواهد موجود -مطالعه مروری" به مطالعه پرداختند.
در این مطالعه مروری ،بر اساس شواهد منتشر شده تا اول مارس  ،7474ویژگی های اپیدمی و اتیولوژیک کرونا ویروس نوین-
 ،7409ویژگی های اساسی بیولوژیکی آن ،از جمله گیرنده ها و مسیر انتقال آن ،تشریح رویکردهای پیشگیری از بیماری و درمان
کووید 74 -ارائه شده است (فرنوش و همکاران .)0499 ،جوادی و همکاران ( )0492در مقاله ای تحت عنوان "تحلیل چند پارامتره
1 COVID-19
2 Coronavirus disease 2019
3 nCoV acute respiratory disease-2019
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آلودگی آبخوان قزوین بر مبنای نقشه کاربری اراضی و با استفاده از تکنیک خوشه بندی کا از میانگین" به بررسی پرداختند .در این
تحقیق با به کارگیری تکنیک خوشه بندی و با توجه به کاربری اراضی وضع موجود ،نقشه پهنه بندی کیفی بر اساس ترکیب چند
پارامتر استخراج شده است .نتایج نشان می دهد با توجه به استاندارد جهانی آب شرب و در نظر گرفتن سه پارامتر منتخب ،مناسب
ترین خوشه ( )C1با مساحت  77درصد در نواحی شمالی آبخوان بوده و به سمت نواحی مرکزی ،که تمرکز فعالیت های کشاورزی
و صنایع است ،آلودگی در آبخوان (خوشه های  C4و  )C5با مساحت  40درصد به عنوان نامناسب ترین منطقه شناخته شده اند
(جوادی و همکاران .)0492 ،کریمی علویجه و همکاران ( )0490در مقاله ای تحت عنوان "روش فراابتکاری در یکپارچه سازی
مدل بخش بندی بازار مشتریان تلفن همراه تهران با استفاده از شبکه های خودسازمانده و روش میانگین کا" به مطالعه پرداختند.
در این مطالعه ،بـا هـدف دسـتیابی بـه درکـی صـحیح از بـازار هـدف ،رفتـار مصـرف و سـبک زنـدگی خرده بازارهای تحقیق،
پس از نقد روش های سنتی و معرفی تکنیک های بخش بندی مبتنی بـر شبکه های عصبی ،با بهره مندی از روش دلفی فازی،
متغیرهای بخش بندی بازار هـدف انتخـاب شده است و از طریق شبکه های خودسازمانده کوهنن ،تعـداد خوشـه هـای مناسـبی
از جامعـة آمـاری به دست آمد و در نهایـت بـا اسـتفاده از تکنیـک میـانگین کـا و تکنیـک تجمعـی ،بـه تـدقیق خوشه بندی ها
و بخش بندی بازار پرداخته شده است .پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشـنامه و تجزیه وتحلیل آن ها ،یافته ها نشان داد
بازار تلفن همراه تهران در پنج خوشه دسته بندی مـی شـود که هر یک می تواند قابلیت پیـاده سـازی اسـتراتژی هـای بازاریـابی
مجـزا ،بـا در نظـر گـرفتن مزیت های رقابتی شرکت های حوزة  ،ICTبرای حداکثرسازی تقاضا و حاشیة سود ،داشته باشد
(کریمی علویجه و همکاران .)0490 ،روش های خوشه بندی در برخی از تحقیقات توسعه یافته است یا با روش های دیگر جهت
بهبود نتایج ادغام شده است .در این تحقیق روش خوشه بندی کا از میانگین توسه یافته و شاخص ارزیابی دان بهبود بخشیده شده
و شاخص اعتبار جدیدی مبتنی بر ضریب نیمرخ برای روش خوشه بندی کا از میانگین معرفی شده است ( Manochandar et
 . )al., 2020در این مطالعه یک روش طبقه بندی درخت تصمیم چند متغیره خطی دودویی مبتنی بر الگوریتم کا از میانگین
معرفی شده است .در این روش جدید ،از حذف موارد اقلیت در موارد نامتعادل خودداری به عمل آمده است؛ عالوه بر این مدل
پیشنهادی جدید مبتنی بر هایپرپلن 0بوده و به روند طبقه بندی سرعت می بخشد ( .)Wang et al., 2020در تحقیقی دیگر با
استفاده از روش خود سازمان ده کوهونن جهت بهبود شبکه های عصبی چندالیه بهره گرفته شده است .در این تحقیق علی رغم
کاهش ابعاد مسئله به افزایش آن پرداخته شده است تا شبکه های عصبی پیکربندی شبکه های جدید را تشکیل دهند تا اطالعات
بیشتری داشته باشند .برای تقویت اطالعات ،از روش خود سازمان ده کوهونن استفاده شده است ،که می تواند ورودی های بیشتر
را ارائه داده و به همان اندازه وزن مشابه تولید کند ( .)Kamimura, 2019پژوهش حاضر بر آن است که داده های مرتبط با
کرونا ویروس جدید 7409 -را که از سایت بهداشت جهانی به آدرس  -covid19.who.int -در تاریخ  2ژوئن اخذ نموده و به
منظور خوشه بندی ،از روش های خود سازمانده از جمله الگوریتم های کوهونن و کا از میانگین و خوشه بندی دومرحله ای بهره
گیرد و در نهایت با انجام آزمون ،کارایی این سه تکنیک تعیین شده است.

-2اهداف پژوهش
هدف اصلی :خوشه بندی داده های کرونا ویروس جدید 7409 -می باشد که اهداف فرعی به شرح ذیل می باشند:
خوشه بندی با الگوریتم کوهونن7
)0
خوشه بندی با الگوریتم کا از میانگین4
)7
خوشه بندی با روش خوشه بندی دومرحله ای0
)4

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
1 hyperplane
2 Kohonen
3 K-means
4 Two-step
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 -3روش تحقیق
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امروزه ،میزان داده های تولید شده و ذخیره شده به دلیل پیشرفت شگفت انگیز ابزارهای تولید ،اندازه گیری و جمع آوری
اطالعات به طور چشمگیری افزایش یافته است .به علت وجود ظرفیت شناسایی دانش از داده های اندازه گیری شده ،رشته جداگانه
علمی ایجاد شد که به علم «کشف دانش از بانک داده ها »0شناخته شده است .داده کاوی در واقع کاربرد یک الگوریتم خاص
برای استخراج الگوها از داده هاست که امکان استخراج دانش جدید را در یک فرآیند علمی یا یک سیستم فراهم می سازد .انواع
مختلفی از روش های داده کاوی ارائه و توسعه شده اند که پرکاربردترین آن ها خوشه بندی می باشد .در تحقیقات مهندسی و
مدیریت ،تحلیل خوشه ها ابزار بسیار کارآمدی به شمار می رود« .تحلیل خوشهبندی »7بطور خالصه خوشهبندی ،فرآیندی است
که به کمک آن میتوان مجموعهای از اشیاء را به گروههای مجزا افراز کرد .هر افراز یک خوشه نامیده میشود .اعضاء هر خوشه با
توجه به ویژگیهایی که دارند به یکدیگر بسیار شبیه هستند و در عوض میزان شباهت بین خوشهها کمترین مقدار است .در چنین
حالتی هدف از خوشهبندی ،نسبت دادن برچسبهایی 4به اشیاء است که نشان دهنده عضویت هر شیء به خوشه است .به این
ترتیب تفاوت اصلی که بین تحلیل خوشهبندی و طبقهبندی وجود دارد ،نداشتن برچسبهای اولیه برای مشاهدات است .در نتیجه
براساس ویژگیهای مشترک و روشهای اندازهگیری فاصله یا شباهت بین اشیاء ،باید برچسبهایی بطور خودکار نسبت داده شوند.
در حالی که در طبقهبندی برچسبهای اولیه موجود است و باید با استفاده از الگویهای پیشبینی قادر به برچسب گذاری برای
مشاهدات جدید باشیم .با توجه به روشهای مختلف اندازهگیری شباهت یا الگوریتمهای تشکیل خوشه ،ممکن است نتایج
خوشهبندی برای مجموعه داده ثابت متفاوت باشند .شایان ذکر است که تکنیکهای خوشهبندی در علوم مختلف مانند،
گیاهشناسی ،هوش مصنوعی ،تشخیص الگوهای مالی و  ...کاربرد دارند .اگر چه بیشتر الگوریتمها یا روشهای خوشهبندی مبنای
یکسانی دارند ولی تفاوتهایی در شیوه اندازهگیری شباهت یا فاصله و همچنین انتخاب برچسب برای اشیاء هر خوشه در این
روشها وجود دارد  .به طور کلی روش های خوشه بندی به دو دسته روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و خوشه بندی بخشی
تقسیم می گردد .خوش ه بندی بخشی نیز شامل دو گروه روش های انحصاری و هم پوشاننده است (شکل  .)7در خوشه بندی
انحصاری ،یک جزء منحصراً عضو یک مجموعه است .تکنیک هـای کا میـانگین و شبکة عصبی خودسازمان ( )SOM0نمونه ای
از ایـن نـوع روش هـا هسـتند؛ امـا روش هـای هم پوشاننده ،بر اساس تئوری مجموعه های فازی بنا شده اند که در آن ها هر
جزء مـی توانـد عضـو یک یا چند مجموعه باشد (جوادی و همکاران 0492 ،و کریمی علویجه و همکاران.)0490 ،

شکل  -2طبقه بندی از انواع خوشه بندی (کریمی علویجه و همکاران)1931 ،

 -1-3الگوریتم کوهونن
الگوریتم کوهونن توسط تیوو کوهونن ،0استاد دانشگاه هلسینکی فنالند و نویسنده کتاب  Self-organizing mapsبرای
اولین بار ارائه شد .فرض این الگوریتم ،یک ساختار توپولوژیکی در بین واحدهای خوشه مشابه آنچه در مغز انسان می باشد که در
سایر روش ها دیده نمی شود .شبکه خود سازمانده کوهونن ،یک شبکه عصبی بدون سرپرست می باشد که هدفش کاهش بعد و
خوشه بندی است.کوهونن به علت استفاده از تابع همسایگی به منظور حفظ ویژگی های مکانی فضای ورودی با سایر شبکه های
1 (KDD) Knowledge Discovery in Database
2 Cluster Analysis
3 Subject
)4 Self-Organization Map (SOM

5 Teuvo Kohonen
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عصبی متفاوت است .هر شبکه کوهونن از تعدادی نود (گره) تشکیل شده است .هر نود دارای برداری از وزن ها می باشد .ابعاد این
بردار با ابعاد فضای ورودی برابر است .پس از آموزش شبکه هر ناحیه از نودهای شبکه به الگوهای خاصی از داده های ورودی
واکنش نشان می دهند .روش آموزش شبکه یادگیری رقابتی است .وقتی نمونه آموزشی جدید به شبکه اعمال می شود فاصله
اقلیدسی آن از بردار وزن تمام نودهای شبکه حساب می شود .در خوشه بندی کوهونن ،گام هایی به قرار زیر طی می شود :
مرحله صفر  :مقداردهی اولیه به وزن ها ،پارامترهای مربوط به ساختار همسایگی را تعیین نمایید ،پارامترهای نرخ یادگیری را
تعیین نمایید.
مرحله  : 0تا زمانی که شرایط توقف برقرار نیست ،مراحل  7تا  0را انجام دهید.
مرحله  : 7برای هر بردار ورودی  ،Xمراحل  4تا  0را انجام دهید.
مرحله  : 4برایی هر  ،jمقدار زیر را محاسبه نمایید :
𝐷(𝑗) = ∑𝑖 (𝑤𝑖𝑗 − 𝑥𝑖 )2

)(1

مرحله  : 0اندیس  jرا طوری بدست آورید که ) D(jکمینه گردد.
مرحله  : 0برای تمام واحدهای  jکه در همسایگی مشخصی از  jقرار دارند و برای تمام iها قرار داده شود :
])𝑑𝑙𝑜( 𝑗𝑖𝑤 𝑤𝑖𝑗 (𝑛𝑒𝑤) = 𝑤𝑖𝑗 (𝑜𝑙𝑑) + 𝛼[𝑥𝑖 −

)(2

 -2-3الگوریتم کا از میانگین
روش کا میـانگین ،کاربردی ترین روش خوشه بندی داده هاست .این روش اولین بار توسط (مک کویین )0972 ،ارائه شد.
تعداد خوشه ها در این روش ثابت و از پیش تعیین شده است .این روش برای خوشه بندی داده هایی طراحی شد که به صورت
عددی
(کمی) باشند و خوشه دارای مرکزی به نام «میانگین» باشد .در این روش ابتدا اشیاء به صورت تصادفی به  Kخوشه تقسیم
می شوند .در گام بعد ،فاصله هر یک از اشیاء از مرکز خوشه خود محاسبه می شود .در صورتی که فاصله شیء مورد نظر از میانگین
خوشه خود زیاد و به خوشه دیگری نزدیک تر باشد ،این شی به خوشه ای که نزدیک تر است اختصاص می یابد .این کار آنقدر
تکرار می شود تا تابع خطا حداقل شود و یا اعضای خوشه ها تغییر نیابند .تابع خطا ( )EFمجموع فواصل هر شیء از مرکز خوشه
خودش تعریف می شود که طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد :
)(3
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مرحله  : 7نرخ یادگیری را به روز نمایید.
نرخ یادگیری  :تابعی از زمان (یا دورهای آموزش) است که با گذشت زمان به آرامی کاهش می یابد و کاهش این پارامتر به
صورت خطی ،برای کاربردهای ملی مناسب تر است.
مرحله  : 2شعاع همسایگی ساختار توپولوژیک را در زمان های مشخص کاهش دهید.
شعاع همسایگی ساختار توپولوژیک  :شعاع ناحیه اطراف یک خوشه نیز با پیشروی فرآیند خوشه بندی کاهش می یابد.
مرحله  : 0شرایط توقف را بررسی نمایید (سلطانی و همکاران 0409 ،و .)Ebrahim ghadiri & Mazlumi, 2019

)) 𝑖𝐶(𝜇 𝐸𝐹 = ∑𝑘𝑖=1 ∑𝑋∈𝐶𝑖 𝑑(𝑋,

که در آن μ ،نشاندهنده مرکز (میانگین) خوشه ،و )) 𝑖𝐶(𝜇  𝑑(𝑋,فاصله هر شیء از مرکز خود است .به دلیل این که در این
نوع خوشه بندی تابع خطایی داریم که باید آن را حداقل نماییم ،می توان به این مسائل به دید مسائل بهینه سازی نگریست .در
این نوع خوشه بندی تابع هدفی وجود دارد که تابع خطاست و به دنبال حداقل سازی آن هستیم و محدودیت هایی چون  :الف)
تعداد خوشه ها از پیش تعیین شده استو نمی توان آن ها را کم یا زیاد کرد؛ و ب) تعداد اعضای هر یک از خوشه ها نمی تواند صفر
باشد ،وجود دارد.
در خوشه بندی کا میـانگین ،گام هایی به قرار زیر طی می شود :
گام آغازین  :تفکیک داده های اولیه به  Kخوشه به صورت دلخواه،
گام تکراری  :الف) محاسبه فاصله هر شئ از مرکز خود ،ب) محاسبه تابع خطا،
گام بهبود  :جابجایی عضوی که بیشترین فاصله را با مرکز خوشه خودش دارد ،به خوشه ای که کمترین فاصله را با آن دارد.
دستور توقف  :تغییر نیافتن اعضای خوشه ها یا کاهش نیافتن مقدار تابع خطا یا عدم تغییر در خوشه ها (مؤمنی 0490 ،و
.)Kantardzic, 2011
در نهایت ،متدولوژی روش خوشه بندی مطابق الگوریتم ذیل می باشد (شکل : )4
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شکل  -9مراحل انجام الگوریتم خوشه بندی کا از میانگین (جوادی و همکاران)1931 ،

 -3-3خوشهبندی دومرحلهای
جهت تحلیل و گروه بندی مجموعه داده های بزرگ از الگوریتم های خوشه بندی استفاده می شود .این نوع الگوریتم ها با
استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی ،مشاهدات را در خوشه ها گروه بندی می کنند .در مقایسه با دیگر روش های خوشه
بندی ،الگوریتم خوشه بندی دومرحله ای دو مزیت اصلی دارد  :اول اینکه امکان خوشه بندی هم معیارهای پیوسته و هم
معیارهای گسسته را فراهم می کند .همچنین تعداد خوشه های بهینه توسط خود الگوریتم تعیین می شود ،در نتیجه احتمال خطا تا
حد امکان به صفر می رسد .یکی از الگوریتم های خوشه بندی ،الگوریتم خوشه بندی دومرحله ای است .این روش ،ابزاری
اکتشافی است که برای آشکار نمودن خوشه های ذاتی و طبیعی موجود در مجموعه داده که به طور معمول دیده نمی شوند،
طراحی شده است .وجه تمایز الگوریتم موجود در این روش با فنون سنتی خوشه بندی عبارت است از :
قابلیت خوشه بندی بر اساس متغیرهای گسسته (رسته ای) و پیوسته
انتخاب خودکار تعداد خوشه ها
قابلیت تحلیل کارآمد فایل داده های بسیار بزرگ
الگوریتم تحلیل خوشهای دومرحلهای بدین صورت است که با فرض مستقل بودن متغیرها در مدل خوشه بندی ،اندازه
درستنمایی 0را به عنوان فاصله موجودیت ها درنظر می گیرد .هم چنین ،فرض بر این است که هر متغیر پیوسته دارای توزیع نرمال
و هر متغیر گسسته دارای توزیع نرمال چندمتغیری است .البته آزمون های تجربی نشان می دهد که الگوریتم دومرحله ای نسبت به
تغییر فرض های استقالل و نرمال بودن ،به اندازه کافی نیرومند 7است .الگوریتم خوشه بندی دومرحله ای به صورت زیر خالصه
می شود:
0
4
مرحله اول  :در این مرحله که مرحله پیش -خوشه می باشد ،بر اساس رویکرد خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی  ،هر رکورد
به عنوان یک خوشه درنظر گرفته می شود .تمامی رکوردها یک به یک بررسی شده و بر اساس معیار درنظرگرفته شده برای فاصله
موجودیت ها ،در مورد ادغام آن با خوشه های قبل یا آغاز یک خوشه جدید تصمیم گیری می شود .بنابراین در این مرحله به
زیرخوشه هایی دست می یابیم.
مرحله دوم  :در این مرحله زیرخوشه های مرحله اول به عنوان ورودی ها درنظر گرفته شده و بر اساس خوشه بندی سلسله
مراتبی تجمعی به تعداد خوشه های موردنظر تبدیل می شوند .در صورت عدم تعیین تعداد خوشه ها ،این الگوریتم به صورت

1 Likelihood Measure
2 Robust
3 Pre-cluster
4 Agglomerative hierarchical clustering method
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خودکار و با معیارهایی هم چون  BIC0و  AIC7زیرخوشه ها را به تعداد بهینهای از خوشه ها تبدیل میکند (زعفریان و همکاران،
 0492و .)Hassannezhad & Clarkson, 2017

نتایج و بحث
پژوهش حاضر داده های مرتبط با کرونا ویروس جدید 7409 -را که از سایت بهداشت جهانی در تاریخ  2ژوئن اخذ نموده و به
منظور خوشه بندی ،از روش های خود سازمانده از جمله الگوریتم های کوهونن و کا از میانگین و خوشه بندی دومرحله ای بهره
گرفته است که هدف تمامی تکنیک ها این است که کدام رکورد در کدام خوشه جای می گیرد و در نهایت با انجام آزمون ،کارایی
این سه تکنیک تعیین شده است .داده ها در قالب فایل اِکسل از سایت بهداشت جهانی در بازه ماه اول ( )Januaryسال  7474الی
ماه ششم ( )Juneسال  7474در تاریخ های متفاوت در طول این بازه برای  04کشور ( 29کشور و رکورد آخر مربوط به آمار کل
کشورهای جهان است) جمع آوری شده است که شامل  70ستون (متغیر) به شرح جدول  0می باشد:

04
00
07
04
00
00
07
02
00
09
74
70
77
74
70
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ردیف
0
7
4
0
0
7
2
0
9

جدول  -1نام ستون های داده های اخذ شده و توضیحات مربوط به آن ها
توضیحات
نام ستون
نام  0قاره از جمله آسیا ،اروپا ،آفریقا ،استرالیا ،آمریکا
نام قاره
نام  04کشور از  0قاره در تاریخ های متفاوت جهت جمع آوری آمار
نام کشور
تاریخ های متفاوت جهت جمع آوری آمار بیماری کووید 09-به تفکیک هر کشور
تاریخ
نرخ کل افراد مبتال به بیماری کووید09-
نرخ کل مبتالیان
نرخ افراد جدید مبتال شده به بیماری کووید09-
نرخ مبتالیان جدید
نرخ کل مرگ و میر بر اثر بیماری کووید09-
نرخ کل مرگ و میر
نرخ مرگ و میر جدید بر اثر بیماری کووید09-
نرخ مرگ و میر جدید
نرخ کل افراد مبتال به بیماری کووید 09-در هر میلیون به تفکیک هر کشور
نرخ کل مبتالیان در هر میلیون
نرخ افراد جدید مبتال شده به بیماری کووید 09-در هر میلیون به تفکیک هر
نرخ مبتالیان جدید در هر میلیون
کشور
نرخ کل مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 09-در هر میلیون به تفکیک هر کشور
نرخ کل مرگ و میر در هر میلیون
نرخ مرگ و میر جدید بر اثر بیماری کووید 09-در هر میلیون به تفکیک هر کشور
نرخ مرگ و میر جدید در هر میلیون
عددی از  4تا  044است که این شاخص ها را منعکس می کند .نمره شاخص باالتر
شاخص شدت
نشان دهنده سطح شدت باالتر است
میزان جمعیت به تفکیک هر کشور
جمعیت
میزان تراکم جمعیت به تفکیک هر کشور با واحد نفر بر کیلومتر مربع
تراکم جمعیت
متوسط سن افراد مبتال به بیماری کووید09-
متوسط سن افراد مبتال
نرخ افراد مبتال به بیماری کووید 09-که باالی  70سال سن دارند
افراد مبتال باالی  70سال
نرخ افراد مبتال به بیماری کووید 09-که باالی  24سال سن دارند
افراد مبتال باالی  24سال
کل ارزش پولی محصوالت نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در
سرانه تولید ناخالص داخلی
دوره زمانی معین
این شاخص شدت فقر را با در نظر گرفتن تعداد فقرا ،عمق فقر و نابرابری بین فقرا
شدت فقر
اندازه گیری می کند
نرخ مرگ و میر بیماران قلبی و عروقی نرخ مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 09-که دارای بیماری زمینه ای قلبی و عروقی
می باشند
مبتال
نرخ مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 09-که دارای بیماری زمینه ای دیابت می
نرخ مرگ و میر بیماران دیابتی مبتال
باشند
نرخ زن های مبتال به بیماری کووید 09-که سیگار می کشند
نرخ زن های سیگاری
نرخ مردهای مبتال به بیماری کووید 09-که سیگار می کشند
نرخ مردهای سیگاری
نرخ تخت بیمارستان در هر هزار به تفکیک هر کشور
نرخ تخت بیمارستان در هر هزار

خوشه بندی ،با روش های خود سازمانده از جمله الگوریتم های کوهونن و کا از میانگین و خوشه بندی دومرحله ای صورت
گرفته است که مدل کلی آن مطابق شکل  0است.

1 Schwarz’s Bayesian Criterion
2 Akaike Information Criterion
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شکل  -4شمای کلی از مدل با نرم افزار IBM Modeler 18.0

در ابتدا بر روی داده های اخذ شده ،الگوریتم کوهونن صورت گرفته است ،بر اساس خروجی نرم افزار IBM Modeler
 18.0فضای ورودی به  07خوشه تقسیم بندی شده است که با توجه به مختصات هر رکورد می توانیم تصمیم بگیریم کدام رکورد
در کدام خوشه قرار دارد که اطالعات آن به شرح جدول  7می باشد .در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم کا از میانگین،
کالستربندی روی داده ها صورت گرفته است که فضای ورودی مطابق انتخاب نویسنده به  0خوشه تقسیم بندی شده است که
اطالعات آن به شرح جدول  4می باشد .در نهایت ،با استفاده از روش خوشهبندی دومرحلهای ،کالستربندی روی داده ها صورت
گرفته است که اطالعات آن به شرح جدول  0می باشد.
با مالحظه جدول  ،7در الگوریتم کوهونن ،با در نظر گرفتن معادالت شماره  0و  ،7رکوردها به  07خوشه تقسیم بندی شده اند
که با توجه به ماهیت داده ها برخی از رکوردها در خوشه های دیگر تکرار شده اند .تعداد رکوردها در دو خوشه ی  0و  4با یکدیگر
مشابه بوده و برابر با  09است ،تعداد رکوردها در دو خوشه ی  0و  7با یکدیگر مشابه بوده و برابر با  7است و تعداد رکوردها در دو
خوشه ی  0و  0نیز با یکدیگر مشابه بوده و برابر با  0است .در خوشه شماره  ،0رکورد مربوط به کل کشورهای جهان به تنهایی
قرار گرفته است .بیشترین تعداد رکورد در خوشه آخر یعنی  07قرار دارد .با مالحظه جدول  ،4در الگوریتم کا از میانگین ،با در نظر
گرفتن معادله شماره  ،4رکوردها به  0خوشه تقسیم بندی شده اند .در خوشه شماره  ،7رکورد مربوط به کل کشورهای جهان به
تنهایی قرار گرفته است .بیشترین تعداد رکورد در خوشه  4قرار دارد .دو الگوریتم کوهونن و کا از میانگین ،حداکثر تعداد رکورد در
خوشه یکسان دارند که برابرست با  74رکورد .با مالحظه جدول  ،0در روش خوشهبندی دومرحلهای ،رکوردها به  4خوشه تقسیم
بندی شده اند .بیشترین تعداد رکورد در خوشه آخر یعنی  4قرار دارد.
نمودار دایره ای به ترتیب مرتبط با الگوریتم کوهونن ،الگوریتم کا از میانگین و روش خوشهبندی دومرحلهای در شکل های ،0
 7و  2نشان داده شده اند که درصد هر خوشه را به تفکیک هر روش در نمودار دایره ای نمایش می دهد و در جدول پایین هر
نمودار اندازه کوچکترین خوشه ،بزرگترین خوشه و نسبت بزرگترین خوشه به کوچکترین خوشه را به تفکیک هر روش نمایش می
دهد.
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 74رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای الجزایر ،بنین ،بورکینافاسو ،الجزایر قمر ،مصر ،اتیوپی ،گامبیا ،غنا ،کنیا ،لیبریا ،ماالوی،
موریس ،مراکش ،موزامبیک ،نیجر ،سیشل ،آفریقای جنوبی ،تانزانیا ،توگو ،تونس ،اوگاندا ،زامبیا ،زیمباوه

 74رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای آذربایجان ،بنگالدش ،هند ،اندونزی ،ایران ،اسرائیل ،قزاقستان ،قرقیزستان ،الئوس ،مالزی،
مغولستان ،میانمار ،نپال ،پاکستان ،سری النکا ،تایلند ،تیمور ،ترکیه ،ویتنام ،یمن

 07رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای آذربایجان ،بنگالدش ،هند ،اندونزی ،ایران ،اسرائیل ،قزاقستان ،مالزی ،میانمار ،نپال،
پاکستان ،کره جنوبی ،سری النکا ،تایلند ،ترکیه ،ویتنام

 04رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای آرژ انتین،کلمبیا ،کاستاریکا ،دومینیکا ،اکوادور ،السالوادور ،هاییتی ،مکزیک ،پاناما ،پاراگوئه،
آمریکا ،اروگوئه ،رکورد مربوط به کل کشورهای جهان

 0رکورد از هر کدام از ستون ها از رکورد مربوط به کل کشورهای جهان

 07رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای ارمنی ،هند ،ا ندونزی ،ایران ،اسرائیل ،مالزی ،نپال ،کره جنوبی ،سری النکا ،تایلند ،ترکیه،
ویتنام

 7رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای استرالیا ،آمریکا

 7رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای استرالیا ،مولداوی

 0رکورد از هر کدام از ستون ها از کشور مولداوی

 09رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای آلبانی ،الجزایر ،اتریش ،بوسنی و هرزگوین ،یونان ،ایرلند ،ایتالیا ،لیتوانی ،لوکزامبورگ،
مولداوی ،نروژ ،پرتقال ،رومانی ،روسیه ،اسلواکی ،اسپانیا ،سوئد ،اوکراین ،انگلیس

 02رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای آلبانی ،اتریش ،بوسنی و هرزگوین ،یونان ،ایرلند ،ایتالیا ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،نروژ ،پرتقال،
رومانی ،روسیه ،اسلواکی ،اسپانیا ،سوئد ،اوکراین ،انگلیس

 09رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای اتریش ،بوسنی و هرزگوین ،یونان ،ایرلند ،ایتالیا ،لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت ،مونته
نگرو ،نروژ ،پرتقال ،رومانی ،روسیه ،اسلواکی ،اسپانیا ،سوئد ،اوکراین ،انگلیس

C**12

C**11

C**10

C**9

C**8

C**7

C**6

C**5

C**4

C**3

C**2

C**1

نام خوشه
نرخ کل مبتالیان
نرخ مبتالیان جدید
نرخ کل مرگ و میر
نرخ مرگ و میر جدید
نرخ کل مبتالیان در
هر میلیون
نرخ مبتالیان جدید در
هر میلیون
نرخ کل مرگ و میر
در هر میلیون
نرخ مرگ و میر جدید
در هر میلیون
شاخص شدت
جمعیت
تراکم جمعیت
متوسط سن افراد
مبتال
افراد مبتال باالی 70
سال
افراد مبتال باالی 24
سال
سرانه تولید ناخالص
داخلی
شدت فقر
نرخ مرگ و میر
بیماران قلبی و عروقی
مبتال
نرخ مرگ و میر
بیماران دیابتی مبتال
نرخ زن های سیگاری
نرخ مردهای سیگاری
نرخ تخت بیمارستان
در هر هزار

جدول  -2مشخصات خوشه های به دست آمده از روش کوهونن
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C*5

نرخ کل مبتالیان
نرخ مبتالیان جدید
نرخ کل مرگ و میر
نرخ مرگ و میر جدید
نرخ کل مبتالیان در هر میلیون
نرخ مبتالیان جدید در هر میلیون
نرخ کل مرگ و میر در هر میلیون
نرخ مرگ و میر جدید در هر میلیون
شاخص شدت
جمعیت
تراکم جمعیت
متوسط سن افراد مبتال
افراد مبتال باالی  70سال
افراد مبتال باالی  24سال
سرانه تولید ناخالص داخلی
شدت فقر
نرخ مرگ و میر بیماران قلبی و عروقی مبتال
نرخ مرگ و میر بیماران دیابتی مبتال
نرخ زن های سیگاری
نرخ مردهای سیگاری
نرخ تخت بیمارستان در هر هزار

جدول  -4مشخصات خوشه های به دست آمده از روش خوشهبندی دومرحلهای
نام خوشه
C1
C2
C3

 00رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای الجزایر ،آرژانتین ،ارمنی ،آذربایجان ،بنگالدش،
بنین ،بورکینافاسو ،کلمبیا ،الجزایر قمر ،کاستاریکا ،دومینیکا ،اکوادور ،مصر ،السالوادور ،اتیوپی،
گامبیا ،غنا ،هاییتی ،هند ،اندونزی ،ایران ،اسرائیل ،قزاقستان ،کنیا ،قرقیزستان ،الئوس ،لیبریا،
ماالوی ،مالزی ،موریس ،مکزیک ،مغولستان ،مراکش ،موزامبیک ،میانمار ،نپال ،نیجر ،پاکستان،
پاناما ،پاراگوئه ،سیشل ،آفریقای جنوبی ،سری النکا ،تانزانیا ،تایلند ،تیمور ،تیگو ،تونس ،ترکیه،
اوگاندا ،اروگوئه ،ویتنام ،یمن ،زامبیا ،زیمباوه

 00رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای ارمنی ،اکوادور ،ایرلند ،اسرائیل ،ایتالیا،
لوکزامبورگ ،پاناما ،پاراگوئه ،پرتقال ،اسپانیا ،سوئد ،انگلیس ،آمریکا ،رکورد مربوط به کل
کشورهای جهان

 70رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای آلبانی ،استرالیا ،اتریش ،بوسنی و هرزگوین ،یونان،
ایرلند ،ایتالیا ،لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت ،مولداوی ،مونته نگرو ،نروژ ،پرتقال ،رومانی،
روسیه ،اسلواکی ،کره جنوبی ،اسپانیا ،سوئد ،اوکراین ،انگلیس ،آمریکا

نرخ کل مبتالیان
نرخ مبتالیان جدید
نرخ کل مرگ و میر
نرخ مرگ و میر جدید
نرخ کل مبتالیان در هر میلیون
نرخ مبتالیان جدید در هر میلیون
نرخ کل مرگ و میر در هر میلیون
نرخ مرگ و میر جدید در هر میلیون
شاخص شدت
جمعیت
تراکم جمعیت
متوسط سن افراد مبتال
افراد مبتال باالی  70سال
افراد مبتال باالی  24سال
سرانه تولید ناخالص داخلی
شدت فقر
نرخ مرگ و میر بیماران قلبی و عروقی مبتال
نرخ مرگ و میر بیماران دیابتی مبتال
نرخ زن های سیگاری
نرخ مردهای سیگاری
نرخ تخت بیمارستان در هر هزار
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 04رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای آرژانتین ،استرالیا ،کلمبیا ،کاستاریکا ،دومینیکا،
اکوادور ،السالوادور ،هاییتی ،مکزیک ،پاناما ،پاراگوئه ،آمریکا ،اروگوئه

 70رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای آلبانی ،اتریش ،بوسنی و هرزگوین ،یونان ،ایرلند،
ایتالیا ،لتونی ،لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت ،مولداوی ،مونته نگرو ،نروژ ،پرتقال ،رومانی ،روسیه،
اسلواکی ،اسپانیا ،سوئد ،اوکراین ،انگلیس

 74رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای الجزایر ،بنین ،بورکینافاسو ،الجزایر قمر ،مصر،
اتیوپی ،گامبیا ،غنا ،کنیا ،لیبریا ،ماالوی ،موریس ،مراکش ،موزامبیک ،نیجر ،سیشل ،آفریقای
جنوبی ،تانزانیا ،توگو ،تونس ،اوگاندا ،زامبیا ،زیمباوه

 0رکورد از هر کدام از ستون ها از رکورد مربوط به کل کشورهای جهان

 77رکورد از هر کدام از ستون ها از کشورهای ارمنی ،آذربایجان ،بنگالدش ،هند ،اندونزی،
ایران ،اسرائیل ،قزاقستان ،قرقیزستان ،الئوس ،مالزی ،مغولستان ،میانمار ،نپال ،پاکستان ،کره
جنوبی ،سری النکا ،تایلند ،تیمور ،ترکیه ،وینتام ،یمن
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جدول  -9مشخصات خوشه های به دست آمده از روش کا از میانگین
نام خوشه
C*1
C*2
C*3
C*4

شکل  -1نمودار دایره ای خوشه بندی با الگوریتم

شکل  -6نمودار دایرهای خوشه بندی با

کوهونن

الگوریتم کا از میانگین
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شکل  -1نمودار دایره ای خوشه بندی با روش خوشهبندی دومرحلهای

به منظور سنجش کارایی روش های خوشه بندی مورد استفاده در این پژوهش ،با استفاده از دستور  Auto clusterدر نرم
افزار  IBM Modeler 18.0و اجرای آن روی داده ها معین می کنیم که با توجه به درجه اهمیت ،از کدام الگوریتم استفاده
نماییم .با در نظر گرفتن ضریب الگوریتم ها در سه حالت  Silhouette ،Build timeو  ،Importanceروش خوشهبندی
دومرحلهای با توجه به این که وزن باالتری برابر با  4.472دارد ،مطلوب تر از سایر الگوریتم ها جهت خوشه بندی می باشد.
-0برای حالت ( Build timeشکل :)0

شکل  -8کارایی روش های خوشه بندی برای حالت Build time
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-7برای حالت ( Silhouetteشکل :)9

شکل  -3کارایی روش های خوشه بندی برای حالت Silhouette

-4برای حالت ( Importanceشکل :)04
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شکل  -11کارایی روش های خوشه بندی برای حالت Importance

همچنین با توجه به مقدار ضریب نیمرخ ،0برای سه روش خوشه بندی مورد استفاده در این پژوهش نیز به همین نتیجه می
رسیم که روش خوشهبندی دومرحلهای با ضریب نیمرخ نزدیک به  4.0کاراتر از سایر روش ها می باشد .ضریب نیمرخ برای
الگوریتم کوهونن به شرح شکل  ،00برای الگوریتم کا از میانگین به شرح شکل  07و برای روش خوشهبندی دومرحلهای به شرح
شکل  04می باشد .شاخص نیمرخ بر اساس ماتریس عدم تشابه بنا شده است .مقدار ضریب نیمرخ برای هر نقطه بر اساس میزان
شباهت آن به خوشه آن نسبت به میزان شباهت به خوشه های دیگر محاسبه می شود :
)(4

𝑎𝑏 −

𝑖
𝑏𝑆𝑖 = max𝑖(𝑎 ,
)
𝑖

𝑖

در این رابطه 𝑎𝑖 ،نشاندهنده میانگین فاصله از نقطه  iام تا سایر نقاط هم خوشه ای آن است و 𝑖𝑏 نمادکمترین مقدار متوسط
میان نقطه  iام تا سایر خوشه هاست .ضریب نیمرخ در بازه [ 0و  ]-0مقدار می گیرد که هرچه مقدار آن به یک نزدیک تر باشد،
مطلوب تر است .تفسیر مقدار ضریب نیمرخ با توجه به معادله شماره  0به شرح ذیل می باشد :
 -0شیء اشتباه به خوشه ای تخصیص داده شده است.
ضریب نیمرخ :
شیء به روشنی به خوشه خود یا همسایه تعلق ندارد.
4
شیء از خوشه های همسایه بسیار دور است که بهترین وضعیت را دارد (مؤمنی 0490 ،و
0
فائضی راد و پویا.)0490 ،

شکل  -11ضریب نیمرخ برای الگوریتم کوهونن

شکل  -12ضریب نیمرخ برای الگوریتم کا از میانگین

1 Silhouette
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شکل  -19ضریب نیمرخ برای روش خوشهبندی دومرحلهای
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شیوع کووید 09 -به یک تهدید بالینی برای جمعیت عمومی و پرسنل مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان تبدیل شده
است .پژوهش حاضر داده های مرتبط با کرونا ویروس جدید 7409 -را از سایت بهداشت جهانی در تاریخ  2ژوئن اخذ نموده است
که داده ها در قالب فایل اِکسل از سایت بهداشت جهانی در بازه ماه اول ( )Januaryسال  7474الی ماه ششم ( )Juneسال
 7474در تاریخ های متفاوت در طول این بازه برای  04کشور ( 29کشور و رکورد آخر مربوط به آمار کل کشورهای جهان است)
جمع آوری شده است که شامل  70ستون (متغیر) می باشد .به منظور خوشه بندی ،از روش های خود سازمانده از جمله الگوریتم
های کوهونن و کا از میانگین و خوشه بندی دومرحله ای بهره گرفته و در نهایت با انجام آزمون ،کارایی این سه تکنیک تعیین
شده است .با توجه به نتایج مالحظه می گردد که روش خوشه بندی دومرحله ای با توجه به مقدار ضریب نیمرخ تقریباً نزدیک به
 4.0و انجام دستور  Auto Clusterبا وزن ( 4.472با توجه به شکل های  )04-0از سایر روش ها جهت خوشه بندی کاراتر می
باشد .این پژوهش با در نظر گرفتن روش های متفاوت در خوشه بندی داده ها نسبت به تحقیقات مشابه کاربردی تر می باشد و
نتایج دقیق تری ارائه داده است .برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد از روش های خوشه بندی فازی از تلفیق رویکرد فازی در
بحث خوشه بندی و یا تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و روش های خود سازمانده بهره گرفته شود.
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نقش ارتباطات کالمی و غیرکالمی در افزایش عملکرد ارتباطی مدیران
دانشگاه پیام نور

فرحناز مصطفوی کهنگی ،1ربابه

حیدری 2

تاریخ دریافت99/10/10 :
تاریخ پذیرش99/10/10 :
کد مقاله91009 :

چکـیده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه بين ارتباطات کالمي و غيرکالمي مدیران و عملكرد ارتباطي آنان در دانشگاه
پيام نور انجام شده است .هدف از اجراي این پژوهش پاسخ به این سؤال بوده است که آیا ارتباطات کالمي و غيرکالمي
بر عملكرد ارتباطي مدیران تأثير دارد؟ پژوهش حاضر یك مطالعه توصيفي –پيمایشي از نوع همبستگي ميباشد .حجم
جامعه آماري بالغ  011نفر روش نمونهگيري تصادفي منظم بوده است .نتایج نشان ميدهد که بين ارتباطات کالمي و
غيرکالمي و فرایند ارتباطي مدیران رابطه وجود دارد .یعني با افزایش ارتباطات کالمي و غيرکالمي عملكرد ارتباطي
مدیران نيز بيشتر شده و فرایند مطلوب ارتباطي صورت ميپذیرد.

واژگـان کلـیدی :ارتباط ،ارتباطات کالمي و غيرکالمي ،مدیران ،عملكرد ارتباطي

 -0استادیار ،گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه پيام نور ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
 -1پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه پيام نور ،اصفهان ،ایران
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پيشرفت هر جامعهاي در گرو نوع و چگونگي فعاليتي است که در دانشگاه انجام ميگيرد اثر مدیریت در دانشگاه را نميتوان
نادیده گرفت .فضاي رواني حاکم بر دانشگاه ایجاب مينماید که براي آنها مدیراني کارآمد انتخاب شود .بدیهي است نوع برخورد
مدیر با عوامل انساني دانشگاه (دانشجو ،اساتيد و کادر اداري) سهم مهمي در روحيه و کارایي آنان ایفا ميکند .طبق نظر رابينز
بهندرت ميتوان به ارتباطات کامل و بدون نقص دستیافت ولي باز هم مدارك و شواهد موجود تأیيدکننده این مطلب است که بين
ارتباطات اثربخش و بازدهي و توليد کارکنان رابطهاي مستقيم و مثبت وجود دارد .وجود کانالهاي ارتباطي مناسب و توانایي در
گوش دادن به شيوهاي مؤثر و بهره گرفتن از کانالهاي بازخورد ،نتيجه ارتباطات است که موجب اثربخش شدن شبكه ارتباطي
ميگردد .همچنين اگر بين پيام گفتاري و غير گفتاري هماهنگي الزم وجود نداشته باشد ،پدیده عدم اطمينان ،تقویت ميگردد و
رضایت طرفين یا گيرنده پيام کاهش ميیابد(رابينز.)601 :0130،
ارتباطات طيف وسيعي از مباحث را در برميگيرد .هرگونه تعریفي از این مبحث به همان گستره ارتباطات ميتواند خيلي عادي
و دمدستي و یا خيلي پيچيده و غامض باشد .ما ميتوانيم جنبههاي متمایز ارتباطات را بر اساس اینگونه تعاریف متفاوت تشریح و
توصيف کنيم اما یك تعریف واحد و یكسان یافت نميشود( .ليونل )1-0 ،0991،انسان ،چه در درون خانواده و چه در اجتماع ،درگير
شبكهي پيچيدهاي از ارتباطات مختلف است که بخش عمدهاي از ذهن ،فكر و انرژي او را مصروف خود ميدارد .با این توصيف
وقتي وارد سازمانها ميشویم این کيفيت ارتباطات و بهرهوري آن نقشي بيبدیل ميیابد .زماني که سازمانها بهعنوان یكي از
واحدهاي اساسي اجتماع به وجود آمدند بالتَبع ،بحث ارتباطات یكي از مباحث مهم در سازمانها گردید .اهميت سازمانها نيز بر
هيچکس پوشيده نيست .انسانها در جامعه امروز در یك سازمان به دنيا ميآیند در سازمانهاي مختلف زندگي ميکنند و در
سازماني ميميرند و در سازماني دیگر به خاك سپرده ميشوند .لذا ما در همه مراحل زندگي خود به نحوي با سازمانها و ارتباطات
سازماني سروکار داریم(فرهنگي )019 :0131،بههرحال بحث ارتباط سازماني مسئلهاي نيست که بتوانيم بهراحتي از کنار آن
بگذریم .چون اثري مستقيم در کاميابيها و ناکاميهاي ما خواهد داشت(همان منبع )001-001،پژوهش حاضر اهداف مختلفي را
دنبال ميکند .انجام این تحقيق از یك طرف به دليل اینكه سرچشمه بسياري از مشكالت فردي ،سازماني را ميتوان در کمبود
ارتباطات یا به طور کلي سوءتعبيرها و تفسيرهاي ارتباطي جستجو کرد مفيد خواهد بود .همچنين با نگاهي نو به مهارتهاي
ارتباطي مدیران در عرصه عمل و برخورداري مدیران از هر یك از انواع فرایندهاي ارتباطي را سنجيد و از سوي دیگر رابطه آن را با
عملكرد مدیران در بررسي ميکند .از آنجا که این پژوهش فرایند هاي ارتباطي مدیران راتشخيص داده و همچنين آنها را با
عملكردهاي مختلفشان که شاید بعضي از آنها را از نظر دور داشته اند آشنا ميکند .همچنين به مدیران نشان خواهد داد که
باتوجه به نيازمندیهاي جامعه و فرایند هاي ارتباطي چه تأثيري در عملكردشان ودر نتيجه موفقيتشان خواهد داشت ميتواند براي

مسئولين سازمان مفيد و مورد استفاده قرار گيرد.
در واقع انسان در پرتو مبادله اطالعات و ارتباطات است که ميتواند بياندیشد ،بيافریند و به واقعيتهاي تازه دست یابد و بدین
ترتيب ،نقشي تعيين کننده در جهت توانمندي و بالندگي جامعهایفا کند( .دادگران .)00 :0131،در جوامع ،بسياري از مشكالت
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي بر اثر بي توجهي بسياري ازشهروندان به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایي با ظرایف و زوایاي
این علم است(فرهنگي .)3 :0131،ارتباطات مثل خون در بدن انسان براي ادامه حيات ضروري است .امروزه در سازمانها نيز
ارتباطات از اهميت باالیي برخوردارند متخصصان واساتيد در برنامه هاي آموزشي ،ساعت هاي فراواني را جهت بهبود مهارت هاي
برقرا ري ارتباط مدیران و دانشجویان اختصاص مي دهند ،زیرا ارتباطات ،عنصر اساسي در تالش هاي جمعي است).سينگر:0991 ،0
 .)919هدف اساسي ارتباطات در سازمانها ،تسهيل تمام مراحل کار است .سرپرستان و کارکنان ،نيازمند جریان مداومي از اطالعات،
به منظور انجام صحيح وظایف مي باشند .اگر ارتباطات صحيح در محيط کار صورت نگيرد ،مدیران نميتوانند بر اساس اطالعات
واقعي تصميم گيري کنند و چه بسا به دليل وجود ارتباطات ناصحيح ،تصميم گيري منجر به ایجاد اختالل در کارها شود .اگر
ارتباطات تحریف شود ،به ویژه هنگام تصميم گيري ،آثار آن ممكن است منجر به ارضاي بعضي افراد شود تا اینكه متوجه اهداف
سازماني گردد .همچنين منجر به ایجاد تضاد بين افراد سازمان شود (رابينز .)100 :0990 ،1در حالي که ارتباطات مؤثر ،به هدایت
فعاليت هاي جمعي مي انجامد و دستيابي به اهداف سازماني را تسهيل مينماید .امروزه ،عالوه بر نقش ارتباطات در عملكرد
سازماني ،براي مدیریت ،کارکنان و رضامندي شغل کارکنان ،معياري مهم و ضروري نيز به شمارمي آید .ارتباطات مؤثر ابزاري است
که براساس عملكرد خوب مدیریت بنيان نهاده مي شود با وجود آن ضرورت تشكيل اتحادیه ها در سازمان از بين ميرود( .آر.
ام.آر)600 :0931 ،1
1. singer
2.Robbins
3. R.M.Noe & R.W. Mondy
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ارزشيابي عملكرد کارکنان به منظور جوابگویي به نياز هاي اصولي و اساسي سازمان به امري ضروري و اجتناب ناپذیر مبدل
گشته است و شاید بتوان گفت که یكي از وظایف و مسئوليت هاي اصلي و مهم مدیریت هر سازماني ،پرداختن به این مهم باشد؛
اما به راستي که اندازه گيري عملكرد انسان بهعنوان موجودي پيچيده ،ارزیابي را به موضوعي دشوار مبدل ساخته است .ارزشيابي
در دانشگاه کاري ظریف ،حساس ،دشوار ودر عين حال مهم است چنانچه به درستي صورت نپذیرد ،بهتر است که به کلي انجام
نشود زیرا اجراي نامناسب آن بسيار مخرب است .دلسردي و تضعيف روحيه مدیر ،پایين آمدن کيفيت کار ،جایگزیني روابط غير
منطقي به جاي ضوابط علمي ،بي تفاوتي و عدم احساس مسؤليت در قبال دانشجویان و هدف هاي تعليم و تربيت ،نفاق ،دورویي،
گالیه و شكایت ،عمده ترین آثار منفي اجراي نامناسب ارزشيابي عملكرد مدیران است .در صورتي که مدیران واساتيد احساس کنند
عملكردشان براساس ضوابط علمي (که خود آنها نيزدر تعيين این ضوابط نقش داشته اند) ارزشيابي مي شود و نتایج این ارزشيابي
در رشد حرفه اي و شخصي آن ها تاثير ميگذارد ،نه تنها از اجراي آن نگران نمي شوند بلكه از آن استقبال نيزخواهند کرد( .جاوید
مهر .) 9 :0191،وقتي صحبت از مهارت هاي ارتباطي مدیران و عملكرد آنان مي شود ،عده اي براین باورند که مدیران مهارت هاي
الزم در بر قراري ارتباط ندارند و نيازي به پژوهش هم نيست قبل از اینكه پژوهش انجام شود نتيجه ،از قبل مشخص است ،اما
مسئله عمده این است که اگر علم به یقين است که مدیران ،ارتباط کالمي و غيرکالمي الزم را ندارند ،باید مشخص شود که
مدیران در کدام یك از بعدهاي ارتباط کالمي و غيرکالمي ناموفق بودهاند .بر این اساس سؤالي که براي پژوهشگر ایجاد شده است
این است که آیا بين ارتباط کالمي و غيرکالمي مدیران و عملكرد ارتباطي آنها در دانشگاه رابطه وجود دارد؟
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-2اهداف تحقیق
-1-2هدف اصلی
تبيين رابطه بين ارتباط کالمي و غيرکالمي مدیران و عملكرد ارتباطي آنان در دانشگاه

-2-2اهداف فرعی
بررسي رابطه بين ارتباط کالمي مدیران و عملكرد آنان
بررسي رابطه بين ارتباط غيرکالمي مدیران و عملكرد آنان

-3سوال پژوهشی
آیا ارتباط کالمي و غيرکالمي ،بر افزایش عملكرد ارتباطي سازمان تاثير گذار خواهد بود؟

-4پیشینه پژوهش
مهربان(  )0131در تحقيق خود تحت عنوان "رابطه مهارت هاي ارتباطي مدیران و تعهد سازماني دبيران دولتي متوسطه ناحيه
 6مشهد" نتيجه ميگيرد که :بين مهارت هاي ارتباطي مدیران و مؤلفه هاي سه گانه آن (مهارت هاي کالمي ،شنيداري ،بازخور) با
تعهد سازماني دبيران ،رابطه معني داري وجود دارد .بين مهارت هاي ارتباطي مدیران برحسب رشته تحصيلي آنان تفاوت معني
داري وجود ندارد.
الهي (  )0136در تحقيق خود تحت عنوان "بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مدیران و تعهد سازماني مدیران شهرستان
بانه و سملقان" انجام داد و این نتایج را بدست آورد:
بين مهارت هاي ارتباطي کالمي مدیران با تعهدسازماني کارکنان رابطه وجود ندارد.
بين مهارت هاي ارتباطي شنيداري مدیران با تعهدسازماني کارکنان رابطه وجود ندارد.
بين مهارت هاي ارتباطي بازخورد مدیران با تعهدسازماني کارکنان رابطه وجود ندارد.
کارمن )1113( 0تحقيقي با عنوان " توسعه ارتباطات و تأثير آن در مواجهه با تقابل فرهنگي در اکوادور" انجام داد .نتایج
تحقيق حاکي از آن است که علت شكست پروژه هاي توسعه در کشور اکوادور ،عدم توجه اجراکنندگان ،به موانع ارتباطي ميان
فرهنگ ها مي باشد.
داونز1و هيزین )1113 (0تحقيقي با عنوان "عوامل مرتبط با رضایت ارتباطي کارکنان" انجام دادند .یافته هاي پژوهش ،حاکي
از آن است که ادراك یك کارمند از سيستم ارتباطي سازمان ،متشكل از چند عامل ميباشد .این دو محقق رضایت ارتباطي را
1 carmen
2 Dawns
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شامل رضایت شخصي که ناشي از ارتباط موفق فرد با فرد دیگر است دانستند و آن را حاصل عواملي چون توضيح خط مشي ها،
اطالع قبلي از تغييرات ،آزادي در ارائه پيشنهادات ،قدرداني و ابراز تشكر در مقابل عملكرد خوب و کفایت ارتباط دانستند .همچنين
رضایت ارتباطي با رضایت شغلي رابطه مثبتي دارد( .الهي :0131 ،ص)19

-5چارچوب نظری پژوهش
-1-5مهارت های

ارتباطی2

براي مهارت هاي ارتباطي تعاریف متعددي ارائه شده است ولي تعریف زیر از مهارت هاي ارتباطي نسبت به تعاریف دیگر از
جامعيت بيشتري برخوردار است لذا از این تعریف استفاده شده است .مهارت هاي ارتباطي عبارت است از توانایي ارسال و دریافت
اطالعات ،افكار ،احساسات و نگرش ها (هلریگل و اسلكم)16 :0996

-2-5تعريف و ماهیت عملکرد
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برخي عملكرد نيروي انساني را بهرهوري کاري مي دانند ،ولي بایستي توجه داشت که عملكرد ،مفهومي فراتر از داده و ستانده
دارد و عبارت است از مجموع رفتارهاي مرتبط با شغل ،که افراد از خود نشان ميدهند.
تعریف دیگر عملكرد :عبارت است از به نتيجه رساندن وظایفي که از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است.
تعریف دیگري از عملكرد :عبارت است از اندازه اي که یك سازمان به اهدافش تحقق مي بخشد( .زنگ1و دیگران.)169 :1101،
تعریف نسبتاً جامع عملكرد ،عبارت است از کارآیي و اثربخشي در وظایف محوله ،به عالوه بعضي دادههاي مشخص نظير :حادثه
آفریني ،تأخير ،حضور بر سر کار ،غيبت و کندي در کار که در این تعریف ،کارآیي به معناي نسبت بازده به دست آمده به منابع به
کار رفته است و اثربخشي ،عبارت است از ميزان دست یابي به اهداف از پيش تعيين شده ،از سوي دیگر عواملي مانند غيبت ،کندي
در کار ،تأخير ،حادثه آفریني که ميتوانند معيارهاي مناسبي جهت سنجش عملكرد باشد ( .مرد پاك سرشت)16 :0139 ،

-3-5داليل استفاده از عملکرد
کارکنان سازمان به دنبال این هستند که بازخوردهایي را در زمينه عملكرد خویش بدست آورند و از اطالعات حاصل از آن
بهعنوان راهنمایي براي هدایت رفتارهاي آتي بهره گيرند .این نياز در کارکنان جدیدي که در تالشند تا کار و محيط کار خود را
بشناسند به شكل قابل توجهي مشهود است .دليل مهم آن این است که حداکثر ساختن بهرهوري از طریق شناسایي نقاط قوت و
تقویت آن ،بهرهوري را به حداکثر برساند .برخي از مهم ترین و متداول ترین کاربردهاي عملكرد عبارتنداز:
تعيين سيستم مطلوب حقوق و مزایاي کارکنان برمبناي شاخص هاي عملكرد
تعيين نحوه ترفيع یا نقل و انتقاالت کارکنان با توجه به نقاط ضعف و قوت آنها
تعيين نيازهاي آموزشي و تكنيك هاي ارزشيابي از طریق مشخص نمودن نقاط ضعف موجود
تعيين اینكه کداميك از کارکنان با توجه به عملكرد کاري ،باید اخراج شوند یا به خدمتشان خاتمه داده شود.

شكل  :1کاربرد اطالعات حاصل از عملكرد ( عباس زادگان)65 :1931،

1 Hazen
2 communication skills
3 zheng
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-4-5بررسی عملکرد کارکنان
همه مدیران بهعنوان یك مسئوليت و وظيفه ،بر عملكرد کارکنان تحت سرپرستي خود باید نظارت داشته باشند آنها به طور
مداوم کارکنان را مورد بررسي و ارزیابي قرار مي دهند و براساس نتایج آن ،عملكردهاي مثبت و سازنده را به انحاء مختلف تشویق
مي کنند .همچنين کارکناني را که عملكرد ضعيف داشته اند ،به شيوه هاي مختلف راهنمایي نموده تا نقاط ضعف خود را اصالح
کنند .گاهي آنان را تنبيه نيز مي نمایند( .توراني)11 :0131 ،

-5-5نظريه ارتباطی
دیوید برلو در نظریه ارتباطي خود در مورد ارتباطات انساني چنين نقل ميکند :مدل ارتباطي ،داراي  9عنصر است که عبارت
است از :منبع ،پيام ،کانال و گيرنده؛ که همه ارتباط انساني داراي منبع و گيرنده و هر کدام داراي مهارت هاي ارتباطي ،نگرش،
دانش و سيستم هاي اجتماعي و فرهنگي هستند .پيام نيز به رمز ،محتوا و نحوه ارائه و عناصر و ساخت تقسيم شده است .کانال
شامل دیدن ،شنيدن ،لمس کردن ،بویيدن و چشيدن است .به این ترتيب اجزاي مدل ارتباطي برلو عبارت است از -0 :منبع ارتباط
 -1رمزگذاري -1پيام  -9کانال  -0رمزخوان -6گيرنده ارتباط (محسنيان راد)191 :0130 ،

-6-5مدل ارتباط انسانی

-7-5مدل سیستمی طرح پیام (اينديانا)
این مدل سيستمي طرح پيام در ایران به دليل کاربرد آن در دانشگاه ایندیانا به همين نام شهرت یافته است .در مدل ایندیانا
که یك مدل سيستمي است ،طرح پيام با استفاده از خواص سيستم صورت مي گيرد که بارز ترین آن شروع طراحي پيام با هدف
وبيان آن و تعيين چگونگي ارزیابي پس از ارائه پيام است.
استفاده از این مدل (طرح پيام ) ابتدا با تعيين هدف از برقراري ارتباط صورت مي گيرد .سپس با توجه به هدف یا اهداف
جامعه مخاطب ،مورد شناسایي دقيق قرار مي گيرد .در مرحله سوم با توجه به هدف و مشخصات جامعه مخاطب ،محتواي پيام،
تدوین مي شود .در مرحله چهارم محتواي پيام ،سازماندهي مي شود و سپس با توجه به کليه عناصر پيشين ،وسيله ارتباطي،
مشخص مي شود .که مسلماٌ از موردي به مورد دیگر متفاوت مي باشد .در مرحله ششم ،پيش بيني هاي الزم در مورد پيام به عمل
آمده و سرانجام در مرحله هفتم اندیشيده مي شود که چگونه از اجراي پيام ارزیابي به عمل آید (.شعباني.)111 :0130 ،
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اسميت (  ) 0933مدلي را به نام ارتباط انساني بيان کرد .اسميت در مدل خود بيان ميکند که مردم حجم عظيمي از اطالعات
را مبادله ميکنند آنها از شيوه هاي گوناگون رمزگذاري و انواع گوناگون وسایل حمل پيام استفاده ميکنند.
اسميت ارتباط را در مدل ارتباط انساني ،این گونه تعریف ميکند :آنچه که در ارتباط منتقل مي شود ،اطالعات ،احساس ها،
حافظه ها و فكرها در ميان مردم است که این ارتباط ،در سطوح مختلف انجام مي گيرد.
-0سطح فيزیكي به صورت (شنيدن ،دیدن ،لمس کردن ،بویيدن و چشيدن و رفتاربه صورت عمده و بهعنوان خروجي )
-1سطح عاطفي ( مراقبت ،قدرت ،وابستگي ،همدلي و)...
 -1سطح حافظه ( تاریخ و فرهنگ )
-9سطح شناخت (تفكر با هم )
-0سطح وظيفه ( که در حال انجام دادن چيزي هستيم) که البته ميان این سطوح گفتگو جریان دارد( .محسنيان راد:0130 ،
)919-916

-8-5نظريه يادگیری اجتماعی
نظریه یادگيري اجتماعي :راتز در سال (  )0966چنين نقل ميکند که افكار بر رفتار پيشرفت تأثير مي گذارد .او معتقد است که
پاداش ،به خودي خود فراواني رفتار را افزایش نميدهد بلكه باورهاي فردي در مورد پاداش مهم است .اگر افراد بر این باور نباشند
که دریافت پاداش به خاطر انجام کار است ،آنها در آینده انتظار نخواهند داشت که رفتارشان ،پاداش به همراه داشته باشد .در
نتيجه پاداش بر رفتار آینده تأثير نخواهد داشت .براي مثال دانشجویي که بعد از مطالعه کردن در یك امتحان نمره باال بگيرد به
احتمال زیاد باور ميکند که نمره باال ،ناشي از مطالعه کردن است در نتيجه این باور که بين مطالعه کردن و نمره گرفتن باال ،رابطه
وجود دارد سبب مي شود که او در آینده نيز بيشتر مطالعه ميکند و در نتيجه باعث پيشرفت تحصيلي مي شود.

-6فرضیههای تحقیق
-1-6فرضیه اصلی
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بين ارتباط کالمي و غيرکالمي مدیران و افزایش عملكرد مدیران رابطه وجود دارد.

-2-6فرضیات فرعی
بين ارتباط کالمي بهعنوان یكي از مهارت هاي و افزایش عملكرد مدیران ،رابطه معنادار وجود دارد.

بين ارتباط غيرکالمي بهعنوان یكي از مهارت هاي افزایش عملكرد مدیران رابطه معنادار وجود دارد
بين مولفه بازخورد مدیران و افزایش عملكرد مدیران رابطه معنادار وجود دارد.
بين مولفه مهارت خود افشایي مدیران و افزایش عملكرد مدیران رابطه معنادار وجود دارد.

-7روش تحقیق
روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفي پيمایشي و از نوع همبستگي است .در حقيقت با استفاده از روش تحقيقات ميداني،
در این پژوهش به بررسي رابطه بين متغيرهاي مورد نظر(مولفه ارتباطات و عملكرد مدیران) پرداخته خواهد شد .لذا پژوهش حاضر
از نوع کاربردي نيز ميباشد.

-8جامعه آماری
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دراین پژوهش جامعه آماري شامل کليه مدیران دانشگاه پيام نور که در سال  0193مشغول به کار بوده اند و تعداد آنها 011
نفر با مشخصاتي به شرح ذیل ميباشند .تعداد  00زن و  90مرد با سابقه خدمت  06-11سال و مدارك تحصيلي کارشناسي.
کارشناسي ارشد و دکتري به صورت پيماني .رسمي آزمایشي و رسمي مورد بررسي قرار گرفتند.

-9روش نمونه گیری
ازروش نمونه گيري تصادفي منظم استفاده مي شودکه افراد نمونه ازبين مدیران دانشگاه پيام نور باتوجه به جنسيت آنها
انتخاب گردیدند.

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

-11روايی و پايايی
با توجه به جدول ذیل ميزان آلفاي متغيرها در اجراي آزمایشي و نهایي به شرح ذیل ميباشد.
جدول  -1میزان آلفای کرونباخ
آلفاي کرونباخ اجراي نهایي
متغير
1/331
ارتباط کالمي
1/019
ارتباط غيرکالمي
1/019
بازخورد
1/110
خودافشایي
1/606
ارزشيابي عملكرد

-12روش تجزيه و تحلیل داده ها
هنگامي که توده اي از اطالعات کمي ،براي تفسير ،گردآوري ميشوند ،ابتدا الزم است آنها را به صورتي که قابل فهم و
انتقال باشند ،سازماندهي و خالصه نمود .روش هاي آمار توصيفي هميشه براي تعيين و بيان ویژگي ها یا اطالعاتي که به وسيله
پژوهشگران جمع آوري شده اند ،به کار برده ميشوند(دالور.)1 :0131،
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-13آزمون فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی :بين ارتباط کالمي و غيرکالمي مدیران و افزایش عملكرد مدیران دانشگاه رابطه وجود دارد.
جدول -2مربوط به آزمون fرگرسیون بین مهارت های ارتباطی مديران و ارتقاء عملكرد مديران
F
معناداري
مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات
مدل
رگرسيون
.000
10.120
1.591
4
6.365
باقيمانده
.157
115
18.084
کل

24.449

119

براي تأیيد ضریب رگرسيوني از آزمون تحليل واریانس یكطرفه( )ANOVAاستفاده مي شود ،نتایج آزمون  ANOVAنشان
داد  Fمشاهده شده ( )F= 011011در سطح ( )p<1110معنادار مي باشد به عبارتي نتایج حاصل از رابطه ارتباط کالمي و غيرکالمي
مدیران و افزایش عملكرد مدیران تأیيد مي شود.

کالمي

.186

.072

.232

2.584

.011

غيرکالمي

.268

.091

.271

2.959

.004

بازخورد

-.045

.078

-.053

-.569

.571

خودافشایي

.175

.076

.208

2.283

.024

با توجه به ضریب  tحاصل از رگرسيون ،مهارت هاي ارتباطي کالمي ،غيرکالمي و خودافشایي در سطح ( )p<1110معنادار
ميباشند و مي توان گفت که مهارت هاي ارتباطي کالمي ،غيرکالمي و خودافشایي قدرت پيش بيني ارتقاء عملكرد مدیران را دارد.
همچنين با توجه به ضریب tحاصل از رگرسيون ،مهارت ارتباطي بازخورد در سطح ( )p>1110معنادار نمي باشند و مي توان گفت
که مهارت ارتباطي بازخورد قدرت پيش بيني ارتقاء عملكرد مدیران را ندارد.

-1-13فرضیات فرعی
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جدول -9مربوط به آزمون بتا (شیب خط) بین ارتباط کالمی و غیرکالمی مديران و افزايش عملكرد مديران
بتاي استاندارد
بتاي غير استاندارد
مدل
معناداري
t
خطاي استاندارد
B

ثابت
.000
4.005
.402
1.611

فرضيه فرعي اول :به نظر مي رسد بين ارتباط کالمي وافزایش عملكرد مدیران ،رابطه معنادار وجود دارد.
جدول -1رابطه همبستگی بین ارتباط کالمی و افزايش عملكرد مديران
ارتقاء عملكرد
مهارت کالمي
**11119
0
همبستگي
ارتقاء عملکرد
.000
معني داري

مهارت کالمی

N
همبستگي

011
0

011
**11119

معني داري

011

.000
011

N
** .معني داري در سطح 1110

با توجه به جدول فوق در خصوص رابطه بين ارتباط کالمي و افزایش عملكرد مدیران ،با درنظرگرفتن مقدار ضریب همبستگي
( )R= 11119در سطح ( )p<1110مي توان گفت رابطه معناداري بين ارتباط کالمي و ارتقاء عملكرد مدیران وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم :به نظر مي رسد بين ارتباط غيرکالمي و افزایش عملكرد مدیران رابطه معنادار وجود دارد.
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جدول -6رابطه همبستگی بین ارتباط غیرکالمی و افزايش عملكرد مديران
افزایش عملكرد
ارتباط غيرکالمي
ارتقاء عملكرد

ارتباط غيرکالمي

همبستگي
معني داري
N
همبستگي
معني داري
N

**11900
.000
011
0
011

0
011
**11900
.000
011

** .معني داري در سطح 1110

با توجه به جدول فوق در خصوص رابطه بين ارتباط غيرکالمي و افزایش عملكرد مدیران ،با در نظر گرفتن مقدار ضریب
همبستگي ( )R= 11900در سطح ( )p<1110مي توان گفت رابطه معناداري بين ارتباط غيرکالمي و افزایش عملكرد مدیران وجود
دارد.
فرضيه فرعي سوم :به نظر مي رسد ميان بازخورد مدیران و افزایش عملكرد مدیران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول -5رابطه همبستگی بین بازخورد و افزايش عملكرد مديران
ارتقاء عملكرد
بازخورد
ارتقاء عملكرد
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بازخورد

همبستگي
معني داري
N
همبستگي
معني داري
N

*11100
.000
011
0
011

0
011
*11100
.000
011

* .معني داري در سطح 1110

با توجه به جدول فوق در خصوص رابطه بين بازخورد و افزایش عملكرد مدیران ،با در نظر گرفتن مقدار ضریب همبستگي
( )R= 11100در سطح ( )p<1110مي توان گفت رابطه معنادار بين بازخورد و افزایش عملكرد مدیران وجود دارد.
فرضيه فرعي چهارم :به نظر مي رسد ميان خود افشایي مدیران و افزایش عملكرد مدیران رابطه معنادار وجود دارد.
جدول -7رابطه همبستگی بین خود افشايی و ارتقا ء عملكرد مديران
ارتقاء عملكرد
مهارت خود افشایي
ارتقاء عملكرد

خود افشایي

همبستگي
معني داري
N
همبستگي
معني داري
N

**11101
.000
011
0
011

0
011
**11100
.000
011

** .معني داري در سطح 1110

با توجه به جدول فوق در خصوص رابطه بين خود افشایي و افزایش عملكرد مدیران ،با در نظر گرفتن مقدار ضریب همبستگي
( )R= 11101در سطح ( )p<1110مي توان گفت رابطه معناداري بين خود افشایي و افزایش عملكرد مدیران وجود دارد.

-14يافته های جانبی
جدول  -8آزمون  tمستقل مربوط به مقايسه متغییرهای تحقیق در بین مديران زن و مرد
معني داري
پاسخ گویان تعداد ميانگين انحراف معيار درجه آزادي
متغير
t
.57345
4.0229 10
زن
11991
11110
003
ارتباط کالمي
.55066
3.9407 90
مرد
.45758
4.1756 10
زن
11019
01101
003
ارتباط غيرکالمي
.45527
4.0593 90
مرد
.49522
4.1288 10
زن
11119
01111
003
بازخورد
.59810
4.0246 90
مرد
.55215
4.1600 10
زن
11016
01160
003
خودافشایي
.51030
4.0222 90
مرد
.41695
4.0421 10
زن
11091
01101
003
عملكرد مدیران
.50448
3.9248 90
مرد
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در رابطه با مقایسه متغيرهاي تحقيق در بين مدیران زن و مرد ،همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود بين گروه مدیران
زن و مرد اختالف معني داري در سطح ( )p=1110مشاهده نميشود بعبارت دیگر متغيرهاي تحقيق براي مدیران زن و مرد در یك
سطح مي باشد.

.069

.041

.357

.567

با توجه به جدول فوق نتایج آزمون تحليل واریانس یكطرفه ( )ANOVAنشان ميدهد  Fمشاهده شده براي متغير بازخورد
در سطح آلفاي  1110معنادار ميباشد به عبارتي ميان نمره بدست آمده از مدیران با سوابق کاري مختلف در رابطه با متغيير بازخورد،
تفاوت معناداري وجود دارد .همچنين  Fمشاهده شده براي سایر متغيرها در سطح آلفاي  1110معنادار نميباشد به عبارتي ميان نمره
بدست آمده از مدیران با سوابق کاري مختلف در رابطه با سایر متغييرهاي تحقيق ،تفاوت معناداري وجود ندارد.

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)44 :مرداد 9511

جدول  -3آزمون تحلیل واريانس يكطرفه ( )fمتغیرهای تحقیق با توجه به سابقه
مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات
مدل
متغيير
F
.354
.115
3
.344
مابين گروهي
.323
116
37.523
درون گروهي
کالمي
119
37.866
کل
2.424
.491
3
1.474
مابين گروهي
.203
116
23.520
درون گروهي
غيرکالمي
119
24.994
کل
2.846
.781
3
2.344
مابين گروهي
.275
116
31.850
درون گروهي
بازخورد
119
34.194
کل
1.089
.316
3
.947
مابين گروهي
.290
116
33.605
خودافشایي درون گروهي
119
34.552
کل
.679
.141
3
.422
مابين گروهي
.207
116
24.028
عملكرد کلي درون گروهي
119
24.449
کل

معناداري
.786

نتیجه گیری
در رابطه با مقایسه متغيرهاي تحقيق در بين مدیران زن و مرد ،همانطور که در جدول مشاهده شده بين گروه مدیران زن و
مرد اختالف معني داري در سطح ( )p=1110مشاهده نميشود بعبارت دیگر متغيرهاي تحقيق براي مدیران زن و مرد در یك سطح
مي باشد .با توجه به جدول فوق نتایج آزمون تحليل واریانس یكطرفه ( )ANOVAنشان ميدهد  Fمشاهده شده براي تمامي
متغيرهاي تحقيق در سطح آلفاي  1110معنادار نميباشد به عبارتي ميان نمره بدست آمده از مدیران با تحصيالت مختلف در رابطه
با متغييرهاي تحقيق ،تفاوت معناداري وجود ندارد .در رابطه با مقایسه متغيرهاي تحقيق در بين پاسخگویان رسمي و پيماني،
همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود بين گروه پاسخگویان رسمي و پيماني اختالف معني داري در سطح ()p=1110
مشاهده نميشود بعبارت دیگر متغيرهاي تحقيق براي مدیران رسمي و پيماني در یك سطح مي باشد .با توجه به جدول فوق نتایج
آزمون تحليل واریانس یكطرفه ( )ANOVAنشان ميدهد  Fمشاهده شده براي متغير بازخورد در سطح آلفاي  1110معنادار مي-
باشد به عبارتي ميان نمره بدست آمده از مدیران با سوابق کاري مختلف در رابطه با متغيير بازخورد ،تفاوت معناداري وجود دارد.
همچنين  Fمشاهده شده براي سایر متغيرها در سطح آلفاي  1110معنادار نميباشد به عبارتي ميان نمره بدست آمده از مدیران با
سوابق کاري مختلف در رابطه با سایر متغييرهاي تحقيق ،تفاوت معناداري وجود ندارد .بطور کلي یافته هاي این پژوهش نشان داده
است که مدیران از کارکردهاي فرایند ارتباطات در جهت کنترل رفتار سازماني پرسنل ،ایجاد انگيزه و نيز تبادل اطالعات بمنظور
تصميم گيري در جهت اعمال اصول مدیریت بر پرسنل تا حد زیاد استفاده مي نمایند با این تفاوت که مدیران این سازمان از بيان
عواطف و احساسات (روحيه) در جهت اعمال اصول مدیریت بر پرسنل استفاده نمي نمایند.
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Farahnaz Mostafavi Khangi, Robabe Heydari
Abstract:
The present study was conducted to investigate the relationship between verbal and non-verbal
communication of managers and their communication performance in Payame Noor University.
The purpose of this study was to answer the question whether verbal and non-verbal
communication have an effect on managers' communication performance? The present study is a
descriptive-survey study of correlation type. The statistical population of 120 people was regular
random sampling method. The results show that there is a relationship between verbal and nonverbal communication and the communication process of managers. That is, with the increase of
verbal and non-verbal communication, the communication performance of managers also
increases and the desired communication process takes place.
Keywords: communication, verbal andnon-verbal communication, managers, communication
performance
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چکـیده
در سازمانهای موفق ،مدیران ،کارشناسان و کارکنان آن بر اساس استراتژی سازمان همواره در یک رقابت پویا به دنبال
نوآوری وخالقیت می باشند و تفکر در نیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی میگردد .در این
صورت بانهادینه شدن خالقیت و تولید فکر و اندیشه نو ،سازمان تبدیل به یک سازمان خالق ،نوآور و شکوفا میگردد و
حاصل آن هم افزایی درنوآوری سازمانی است .این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی تحلیلی
میباشد ،که به شکل میدانی انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیة کارمندان دانشگاه والیت ایرانشهر
است ،که نمونه آماری برابر با جامعه آماری درنظر گرفته شد .برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه
استفاده گردید و روایی پرسشنامه ها مورد تایید اساتید خبره دانشگاه والیت قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج این پژوهش نیزحاکی از آن بود دانشگاههای کشورمان برای باالبردن
خالقیت و نوآوری دانشجویانشان باید به سمت جو سازمانی نوآورانه حرکت کنند نوآوری دانشگاهها میتواند ویژگیهای
دانشگاه ،افزایش کارآیی ،و اهداف آموزشی دانشگاه را منحصربه فرد کند باید گفت که جو سازمانی نوآورانه در دانشگاهها
میتواند عالوه بر خودکارآمدی خالّق بر رفتار نوآورانه آنها تأثیر بسزایی داشته باشد.

واژگـان کلـیدی :سازمان ،نوآوری ،دانشگاه

 -2کارشناسی ارشد ،مدیریت کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد  ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران؛
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 -7کارشناسی ارشد ،مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران
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در عصر حاضر که تغییر و تحوالت محیطی از مهمترین چالش های فراروی سازمان ها به شمار می روند ،بهره گیری مناسب
از استعدادهاو توانایی های افراد در تدوین چارچوب ها و الگوهای فکری جدید ،نقشی حیاتی دارد .منابع انسانی سازمان که عمده
ترین منبع توسعه نوآوری درسازمان می باشند ،در کلیه سطوح بایستی به این باور برسند که اصوالً بقای سازمان در دنیای رقابتی و
بپیچیده امروز ،منوط به خالقیت و نوآوری همگانی بوده و همه نیروها باید در جهت ایجاد نوآوری و خالقیت در سازمان فعالیت
نمایند .برای ایجاد و تداوم نوآوری و شکوفایی در سازمان باید عادت به تفکر و خالقیت را در تمامی کارکنان ایجاد کرد .مدیریت و
توسعه استعدادها در یک ضرورت سازمانی اجتناب ناپذیر است (قلیپور.)2909،
یکی از مهمترین عوامل تسهیل و تقویت توان خالقیت و نوآوری در سازمان ،ساختار مناسب و تشکیالت مناسب با اهداف
مورد نظرمی باشد .این سازمانها هستند که باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه خالقی بهره مند شده و
بتوانند به راحتی وبه طور فردی یا گروهی ،فعالیتهای نوآورانه خودرا به اجرا در آورند .در جهان امروز تفکر ،نوآوری و خالقیت و
استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است .در سازمانهای موفق ،مدیران ،کارشناسان و کارکنان آن بر اساس استراتژی
سازمان همواره در یک رقابت پویابه دنبال نوآوری وخالقیت میباشند و تفکر در نیروهای سازمان به صورت یک عادت و وظیفه
سازمانی تلقی می گردد .در این صورت با نهادینه شدن خالقیت و تولید فکر و اندیشه نو ،سازمان تبدیل به یک سازمان خالق،
نوآور و شکوفا میگردد و حاصل آن هم افزایی درنوآوری سازمانی است .بدون شک ،وجود مدیری با دانش و تاثیرگذار در سازمان
که عالوه بر سازگاری و هماهنگی با تغییرات ،خود نیزبتواند باعث ایجاد تغییرات در سازمان شود باعث بهبود کیفیت یادگیری و
عملکرد سازمانها می شود (غضنفری و علی احمدی .)2900،بدون تردید سازمانهای عصر حاضر با تحوالت و تهدیدات گسترده
بین المللی مواجهاند ،در این زمینه برای اینکه بتوان در دنیای متالطم امروز به حیات خود ادامه داد باید به خالقیت و نوآوری روی
آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحوالت بر آنها تاثیر نهاد و به آنهاشکل دلخواه داد .با توجه به این تغییرات و تحوالت سریع،
خالقیت و نوآوری به عنوان اصل اساسی و مهم بقای سازمانها پذیرفته شده است .دانشی که سازمان در اختیار دارد و می تواند
آنرا بکارگیرد ،بیانگر فعالیت هایی است که سازمان قادر به انجام آنهاست .از طرف مقابل فعالیتهایی که سازمان باید بتواند از
عهده انجام آنها برآید ،بیانگر نیاز به دانش های جدیدی است که سازمان باید نسبت به کسب ومدیریت آنها اقدام نماید
(پورنژدی.)2936،
براین اساس کشورهای پیشرفته بر آموزش خالقیت تاکید زیادی دارند و در این زمینه پیشرفت انسان ،سازمان و جامعه
درگروخالقیت و نوآوری است و آگاهی از فنون و روش ها برای ایجاد فضای الزم برای رشد و باروری این روحیه ضروری است.
خالقیت ونوآوری در درون یک سازمان در خالء به وجود نمی آید ،بلکه ساختار سازمانی به عنوان یک بستر زمینه را برای پیدایش
خالقیت آماده می کند .سازمانهایی که امکان برقرار کردن رابطه به ویژه رابطه غیر رسمی و انعطاف پذیر را در ساختار خود پیش
بینی می کنند ،عوامل مثبت و موثری برای ترغیب و رشد خالقیت و نوآوری در سازمان خود به وجود می آورند .عامل ایجادو
پرورش خالقیت درمحدوده علم وهنر مدیریت قرار می گیرد و مدیران می توانند پیدایش خالقیت را در سازمانها با ایجاد زمینه ها
و بستر مناسب همچون ساختار سازمانی مناسب ،تسریع یا با ایجاد فضای نامناسب آن را خنثی کنند .سازمان باید سیستم هایی را
برای شناسایی و ارزیابی ایدههای مطلوب در اختیار داشته باشد(اعرابی .)2900،بررسی سازمان های موفق حاکی از آن است که این
سازمانها درمقایسه با سازمان های کمتر موفق ،محصوالت و ایده های جدیدبیشتری را طراحی میکنند ،از منابع خود به صورت
کارآمدتر و مؤثرتر بهره میگیرند ،به صورت خالق تری محصوالت خود را تبلیغ وبرای فروش عرضه میکنند و از مدیریت اثر
بخش تری برخوردارند.

-2جوسازمانی
جو سازمانی را جلوه ای از فرهنگ ،ترکیبی از احساسات ،نگرشها ،رفتارهای شکل دهنده زندگی سازمانی و یک واقعیت
سازمانی با یک مفهوم عینی تعریف میکنند (اکوال )2006،جو سازمان ،میتواند در ارتقای خالقیت ونوآوری در بین افراد نقش
حیاتی ایفا کند .داشتن جو خالق مرتبط بافرهنگ در سازمان ،موجد محیطی اسات که قدرت سازمانی را افزایش می دهد .این ایده
ای است که توسط چند تن ازمحققین ارائه شده است (وست و فار  .)2009،جو سازمانی دربرگیرنده نظام ارزشی است به این معنا
که مشخص میکنند روش انجام کار چیست و اینکه چه رفتارهایی مورد تائید قرارمی گیرد .به نظر شنایدر ) (2007جو سازمانی به
طورگستردهای به عنوان درک مشترک از خط مشیها و اقدامات ورویه های سازمانی اعم از رسمی و غیر رسمی تعریف شده است
و برای اعضا قابل مشاهده است در واقع درک کارکنان ازحوادث ،اقدامات و روشها و رفتارهای سازمانی می توان دانست .درواقع
فرآیند شناخت جو سازمانی بیان می کند که چگونه افرادبصورت مستقل در داخل سازمانها ،مسائل و چالش های ناشناخته را می
بینند و چهارچوبی جدید از ابزارها و اهداف ایجاد میکنند تا از آنها استفاده نمایند.
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-4پیشینه تحقیق
آکجون( )7990و همکاران متغیرهای تشویق ،آزادی ،شاداب بودن محیط و تجربه را با نوآور بودن شرکت (در محصول
وفرایند) بررسی نمودند و نتایج مطالعاات مختلف درحوزه تاثیر زمان بر نوآوری حاکی از آن هستند که زمان کافی برای شرکت افراد
در فعالیت های نوآورانه اهمیت بسیاری دارد .الیی و همکاران( )7920رابطه میان منابع و روابط سازمانی با نوآوری مدیریتی از
طریق مدیریت دانش مورد مطالعه قرار گرفته است .این مطالعه نشان داده است که در سازمان های دانش محور ،روابط مناسب و
منابع سازمانی از طریق توسعه مدیریت دانش ،موجب تقویت نوآوری مدیریتی در سازمان هامی شود و این موضوع به نوبة خود
نوآوری و عملکرد درحوزة تولید و بازاریابی را افزایش می دهد .کاظمی و همکاران ( )2902در مقاله ای با عنوان تاثیر جو سازمانی
بر نوآوری به این نتیجه رسیدند که جو سازمانی با ابعادی تعیین کننده در سازمان (مانند ساختار سازمانی ،ارتباطات ،پاداش،تعهد
سازمانی ،ریسک پذیری و کار گروهی) از جمله مهم ترین عوامل اثرگذار بر نوآوری به شمار می آید .راسخ و مظفری ( )2909در
مقاله ای با عنوان پیش بینی جو سازمانی نوآورانه بر اساس عدالت و حمایت سازمانی اداره ورزش و جوانان شهرمشهد به این نتیجه
رسیدند که بین حمایت و عدالت سازمانی و ابعاد آن با جو سازمانی نوآورانه رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین مشخص شد
که حمایت و عدالت سازمانی ،توان پیش بینی مثبت و معنی دار جوسازمانی نوآورانه را دارند.
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همه سازمانها برای بقاء نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند.افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمانه
دمیده می شودو آن را از نیستی و فنا نجات می دهد .در عصر ما برای بقاء و پیشرفت حتی حفظ وضع موجود ،جریان نوجویی و
نوآوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود .برای آن که بتوان دردنیای متالطم و متغیر به حیات
ادامه داد باید به نوآوری و خالقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحوالت محیط برای رویارویی پاسخ های بدیع و تازه
تدارک دید و همراه تأثیرپذیری از این تحوالت بر آنها تأثیر نهاد و بدان ها شکل دلخواه داد.در کشورهای پیشرفته ،نسبت زیادی از
جمعیت به کار ابداع ،فرآوری و تولید دانش مشغول هستند .در چنین روزگاری اگر نتوانیم خود را باسیر شتابان تحوالت سازگار
سازیم و اگر دانش ،محصول و یا خدمت جدیدی را برای عرضه نداشته باشیم ،دیر زمانی نخواهد گذشت که شاهد از بین رفتن
فرهنگ ،دلبستگی ها و منابع خود خواهیم بوداهمیت و ضرورت خالقیت از دو جنبه ی مادی و معنوی قابل بررسی می باشد .در
بعد مادی اهمیت ،نقش و جایگاه خالقیت به حدی است که اساسا انسان را «یا مرگ یا خالقیت»که در مغرب زمین گفته می
شودمی نامند .بر این اساس ،انسان بدون خالقیت یعنی«حیوان خالق» راحیوان امروزه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و
بزرگ درکشورهای صنعتی بدون خالقیت مستمر ،سریع و به موقع محکوم بهامروزه شرایط محیطی کسب و کار به قدری پیچده،
پویا و نامطمئنگردیده است که دیگر نمی تواند با روش های تفکر گذشته مسائل ومشکالت امروز را حل کرد .همان طور که حل
مسائل قبلی با روشهای جدید کارساز نیست .لذا یک تغییر و تحول اساسی در نظام فکری الزم و ضروری است .بطور خالصه
عواملی که باعث ضرورت خالقیت دربعد مادی شده اند از :کاهش منابع طبیعی ،رقابت فشرده ،تنوع طلبی مصرف کنندگان و
کاهش زمان مطلوبیت کاالها ،جهانی شدن صنعت اقتصاد.
صرف نظر ار ضرورتهای خالقیت در بعد مادی ،خالقیت در بعد معنوی ناشی از مقام و جایگاه واالی انسان به عنوان خلیفه
اهلل است .بدیهی است که انسان باید بالقوه دارای صفات و ویژگی های خداوند درسطح دقیـق و انسـانی تا به چـنین مقامی نایل
میآید .کمال انسانی در گرو نوبینی و نوگرایی است .لذا تا انسـان به کمـک قـوه خالقیـت قالب های ذهنی پـوچ و غلط نجات
نیابد ،نمیتواند به جایگاه سازمان ها این نکته را باید مد نظر داشته باشند که هیچ گاه نمی توانند فراتر از کارکنانشان حرکت بکنند.
اگر مدیران ،مجبورند سازمانی خالق و نوآور داشته باشند ،باید فرهنگ ،سیستم ها ،ساختار ،روش ها ،سبک مدیریت و ..را طوری
طراحی کنند که با ویژگی های افراد خالق سازگار باشند (رنجبریان.)2907،

-5روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی تحلیلی میباشد ،که به شکل میدانی انجام شده است .جامعه
آماری این تحقیق شامل کلیة کارمندان دانشگاه والیت ایرانشهر است ،که نمونه آماری برابر با جامعه آماری درنظر گرفته شد .برای
تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه استفاده گردید و روایی پرسشنامه ها مورد تایید اساتید خبره دانشگاه والیت
قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
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نتیجه گیری
ارزش pمقدار همبستگی
شاخص
ساختار سازمانی
رد فرضیه صفر
9/032
9/922
نوآوری
جدول-4ارتباط بین نوآوری و سایر متغیرهای مورد مطالعه
نتیجه گیری
شاخص
ضریب همبستگی مقدارهمبستگی ارزشp
ردفرض صفر
95909
9/223
پیرسون
ساختار سازمانی
ردفرض صفر
95999
9/260
پیرسون
تضاد سازمانی
رد فرض صفر
95997
9/236
پیرسون
کارگروهی
رد فرض صفر
95900
9/220
پیرسون
پاداش
رد فرض صفر
95932
9/232
پیرسون
ارتباطات سازمانی
ردفرض صفر
95907
9/226
پیرسون
تعهدسازمانی

نتیجه گیری
دانشگاههای کشورمان برای باال بردن خالقیت و نوآوری دانشجویانشان باید به سمت جو سازمانی نوآورانه حرکت کنند
نوآوری دانشگاهها میتواند ویژگیهای دانشگاه ،افزایش کارآیی ،و اهداف آموزشی دانشگاه را منحصربه فرد کند باید گفت که جو
سازمانی نوآورانه در دانشگاهها میتواند عالوه بر خودکارآمدی خالّق بر رفتار نوآورانه آنها تأثیر بسزایی داشته باشد که نتایج این
پژوهش نیزحاکی از آن بود .به طور کلی میتوان اذعان داشت که آگاهی مدیران و کارکنان از خالقیت و نوآوری الزامی است تا
بتوانند با زمینه ای ازآگاهیهای مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعالیت شوند و در آنجا با آفرینندگی ،نقش مؤثری در تحقق اهداف
و پیشرفت سازمان های خود داشته باشند .خالقیت و نوآوری برای ماندگاری هر سازمانی الزم است و در طی زمان ،سازمانهای
غیر خالق از صحنه محو می شوند و اگر چه چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است
موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم خواهد شد .بنابراین یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده توان خالقیت
و نوآوری در سازمان ،ساختار مناسب و تشکیالت متناسب با هدفهای مورد نظر است که در این زمینه ساختار زیستی یا ارگانیک،
ساختار مناسب خالقیت و نوآوری در سازمان به شمار میآید.
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دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
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تأثیر عملکرد مدیریت شهری در فرآیند توسعه پایدار سیاسی با تأکید
بر نقش دوسویه مشارکت و سرمایههای اجتماعی

مهرشاد اهلل

ویردی1

تاریخ دریافت99/40/81 :
تاریخ پذیرش99/40/72 :
کد مقاله77672 :

چکـیده
از عوامل اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی مفهومی
چندالیه است که در سالهای اخیر در حوزههای مختلف علوم اجتماعی ،اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است .با عنایت
به اینکه سرمایههای اجتماعی از الزامات توسعه (اجتماعی و سیاسی) میباشد و ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی نیز
مستلزم ،اعتماد و آگاهی و مشارکت اجتماعی میباشد .بر مبنای این رویکرد بنا گردیده تا در این پژوهش به تحلیل و
ارزیابی بعد مشارکتی سرمایههای اجتماعی پرداخته و نقش اثرگذار مدیریت شهری بهعنوان نزدیکترین مؤلفه حاکمیت به
زندگی مردم را در جلب رضایت شهروندان از خدمات ارائهشده از سوی مدیریت شهری به ایشان و بهطورکلی برآیند
عملکرد مدیریت شهری در ایجاد و آفرینش مشارکت اجتماعی در جهت ارتقاء سرمایههای اجتماعی و بهتبع آن ایجاد و
رونق توسعه را موردبررسی قرار دهد .دراینارتباط بایستی بر اهمیت شهرداریها بهعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی مدیریت
شهری در فرآیند جلب مشارکت و آفرینش سرمایههای اجتماعی در راستای توسعه تأکید نمود .در این رابطه ضمن تعریف
شاخصههای مشارکت ،سرمایههای اجتماعی و توسعه ،به تبیین رابطه مشارکتهای اجتماعی و ایجاد و ارتقاء آن و
تأثیرگذاری بر سرمایههای اجتماعی پرداخته ،همچنین سرمایه اجتماعی را بهعنوان مؤلفهای تأثیرگذار بر توسعه و پایداری
آن میداند.

واژگـان کلـیدی :توسعه ،مشارکت ،مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی

 -8دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی ،رئیس اداره مدیریت پسماند
شهرداری منطقه 6
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شهرها خود بهعنوان پدیدههای سیاسی -فضایی هستند که در فضای درونی کشورها و فضای بینالمللی شهرهای جهانی،
پایتختها و  ...به صورتهای مختلف موردتوجه مطالعات جغرافیای سیاسی بودهاند .اهمیت و برجستگی شهرها در قالب کانون
اداره سیاسی در فضای شهر بهویژه در قالب پایتخت کشورها از اهمیت برجستهای در مطالعات جغرافیای سیاسی برخوردار است .به
راین اساس میتوان گفت پدیده شهر یکی از موضوعات موردتوجه در جغرافیای سیاسی بوده است که با توجه به اهمیت یافتن و
برجستهتر شدن آن میتوان آن را در قالب جغرافیای سیاسی شهر با رویکردی دقیقتر و سامانمند تر در قالب شهرهای جهانی،
پایتختها ،مراکز استانها ،شهرستانها و  ...مورد مطالعه و بررسی قرارداد.
مشارکت اساس زندگی بشری است و یکی از حقوق بنیادی انسان به شمارمی آید .انسان موجودی هوشیاراست و باید آگاه
وخود هدایتگر باشد از دیگرسوی ،انسان موجودی اجتماعی است ودرجامعه به دنیا آمده ،درآن زندگی می کند ومهارتهای زندگی را
درکنار دیگران می آموزد و توانمند می شود .شرایط سیاسی واجتماعی حاکم برجامعه ،نوع دیدو 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 روز افزون انگیزش و مشارکت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مردم در تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی
مرتبط با زندگی اجتماعی آنها است( .موسوی)8710،
مشارکت ماهیت فرایندی داشته وشکننده است .همچنین دارای سازوکارها وپیش زمینه هایی است که درصورت محقق نشدن
آن ها امکان مشارکت واقعی وهدفمند درجهت بهبود امور پدیدنمی آید .بارزترین سود حاصل ازمشارکت اجتماعی که درمنابع
مختلف به آن پرداخته شده است ارتقای حس مسئولیت پذیری وهوشیاری مردم نسبت به سالمت فردی و جمعی است .مزیت
دیگر آن کسب قدرت از طریق ایجاد مهارت های جدید و قدرت کنترل منابع است .به واقع افراد مشارکت کننده به خود آموزش
می دهند تا سرنوشت خودرا کنترل کنند( .محمدی شاهبالغی و همکاران)8797،

-2روش تحقیق
روش تحقیقی که در این پژوهش به کار گرفته شده است از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد .روش گردآوری داده های پژوهش
حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ،اسنادی و بررسی و مطالعه مقاالت ،پایان نامه ها و برخی سایت های معتبر در ارتباط با
توسعه و عوامل دخیل بر آن و نقش عامل مشارکت بر ارتقاء سرمایههای اجتماعی و توسعه انجام گرفته است.

-3سرمایه اجتماعی
در حال حاضر اصطالح سرمایه اجتماعی به یکی از مهمترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته
است سرمایه اجتماعی دارای مؤلفه ها و ابعاد فراوانی است که از میان آن ها سه بعد اعتماد ،مشارکت و آگاهی از ابعاد اصلی آن
بشمار می روند .مطالعات نشان می دهند که تقویت سرمایه اجتماعی باعث مشارکت و ارتباط فرد با افراد دیگر می شود و این به
نوبه خود ،نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی دارد( .قاسمی خوزانی)8790،
یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر در مطالعات اجتماعی مورد توجه اندیشمندان و محققان قرار گرفته ،مفهوم سرمایه
اجتماعی است که در کنار منابع مالی و نیروی انسانی از عوامل تأثیرگذار برارتقای سطح توسعه در جوامع انسانی برشمرده می شود.
بنابر تعبیر پیر بوردیو ،سرمایه به هر نوع قابلیت ،مهارت و توانایی اطالق می شود که فرد می تواند در جامعه به صورت انتسابی و یا
اکتسابی به آن دست یافته و در روابطی که با سایر گروه ها و افراد دارد .بتواند در جهت در پیشبرد موقعیت خویش بهره مند شود.
(موحد و همکاران)8712،

-4توسعه پایدار
توسعه پایدار ،یعنی تأمین نیاز های نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن امکانات نسل های آینده برای تأمین نیاز های
خودشان و ناظر بر این ایده است که بهطور همزمان با توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،به ویژه به منظور تأمین منافع بی
بضاعت ترین افراد جامعه ،توأم شود .ایده توسعه پایدار در برداشتی منسجم از محیط زیست و توسعه نمود می یابد .توسعه پایدار را
میتوان به بازساخت بلندمدت سیستمی برای احیا و ساخت مجدد آن سیستم تعبیر کرد( .درستی و همکاران)8792،
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-5مشارکت سیاسی
تمایل هر فرد به درگیر شدن در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی بهعنوان یکی از جنبه های مهم ((رفتار سیاسی))
محسوب می شود( .راش )8717،مشارکت سیاسی یکی ازمصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است؛ بنابراین با گسترش
هر چه بیشتر دموکراسی در جهان ،توجه به ابعاد مختلف دخالت مردم در صحنه سیاسی هر کشور پر رنگ تر می شود.
بنا به تعریف؛ شرکت در فرآیند های سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی می انجامد و سیاست عمومی را تعیین می کند و یا
بر آن اثر می گذارد .بهطورکلی ،مشارکت سیاسی پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد متعدد است که ارتباط میان جامعه مدنی و جامعه
سیاسی را عملی می سازد (ابرکرامبی )8762،به بیانی دیگرفعالیت اجتماعی داوطلبانه افراد یک جامعه که افراد در آن احساس می
کنند مستقیم یا غیر مستقیم در سیاست گذاری های عمومی و یا انتخاب رهبران مشارکت دارند .مشارکت سیاسی ،اوالً ،یک کنش
اجتماعی است؛ ثانیاً ،به شکلی داوطلبانه اعمال می گردد؛ ثالثاً ،با موقعیت اجتماعی افراد ارتباط نزدیک دارد (موحد مجد)8717،
مشارکت سیاسی ،فرصتی است برای انجام کنش متقابل میان افراد؛ زیرا این نوع مشارکت جزئی از رفتاراجتماعی محسوب
می شود؛ و نوعی تظاهر علنی اراده مردم برای تعیین سرنوشت جمعی است .فقط از طریق مشارکت است که قدرت سیاسی به
طریق مسالمت آمیز دست به دست میگردد و میزان توسعه سیاسی یک کشور بستگی مستقیم به این مؤلفه دارد(مرادی)8796،

-6مشارکت اجتماعی
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مشارکت اجتماعی تقبل آگاهانه انجام بخشی ازامور درشکل همکاری ازروی رغبت به قصد بهبودوبهسازی زندگی اجتماعی
است( .مرادی )8796،ازطرفی ،بسیاری ازنظریه پردازان مانندروسو معتقدندکه فقط مردم وظیفه مشارکت درجامعه را ندارند ،بلکه
جامعه نیز باید با زخوردی برای افراد داشته باشد تا زمینه های احساس تعلق و انجام تعهد وظایف درآنان ایجاد و تداوم یابد
(شیبانی)8717،
مشارکت حق انسانی است که بلحاظ غایتی به آزادسازی واعتماد به خویشتن انسان واز نظر ابزاری ،به بسیج ونقش آفرینی
توده های انسانی در فرآیند های عملی حیات اجتماعی منجر می شود .مشارکت بخش جوهری و اساسی رشد انسان است .که
حاصل آن فعالیت ،مسئولیت پذیری و تعاون اجتماعی است .تجربه اجرای برنامه های توسعه در کشور های در حال توسعه در طی
چند دهه اخیر نشان داده اند که به دلیل نادیده گرفتن مشارکت واقعی مردم نتوانسته اند در عمل به اهداف مورد نظر دست یابند.
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 می شود که
عامل با توجه به انتظارات افراد دیگر آنرا انجام می دهد) در نظر بگیریم ،دارای دو جنبه است -8 :چه انگیزه هایی فرد را ترغیب به
انجام کنش می نماید -7 .فرد چقدر نسبت به عمل مورد مشارکت آگاهی دارد) .هابرماس ،سه نوع کنش را از هم متمایز می کند:
ابزاری -استراتژیک -ارتباطی .او به کنش ارتباطی اهمیت خاصی قائل است که آن هم در فضای حوزه عمومی شکل می کیرد و
این حوزهعمومی ،مجرای شکل گیری هویت جمعی و عالیق عمومی است که توسط گفتار و عمل جمعی شکل می گیرند ،در کل،
منظور او وجود سازمان ها ،انجمن ها و مجامعی است که ،پل بین حوزه خصوصی و حکومت هستند(سفیری وتمیز)8794،

-7اعتماد اجتماعی
اعتماد را میتوان حسن نیت فرد نسبت به افراد جامعته تعریف کرد که این امر موجب گسترش و تسهیل روابط اجتماعی فرد با
سایر افراد جامعه می شود(شارع پور )8714،وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید بدین معنی است که عامه مردم انتظار
دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه به انتظارات آن ها پاسخ دهند .به عبارت دیگر اعتماد
عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت پاسخ مثبت به خواسته هایشان از طرف متولیان امور عمومی .اعتماد عمومی ،شهروندان را به
نهاد ها و سازمان هایی که نمایندگان آن ها هستند پیوند می دهد و از این طریق مشروعیت و اثربخشی دولت دموکراتیک افزایش
می یابد( .صالحی ،نعمتی ،امان پور)8797،
مدیریت شهری و به معنای خاص شهرداری بهعنوان یکی از بزرگترین سازمان های اجتماعی هنگامی میتواند از کارایی و
بهره وری بیشتری برخوردار باشود که اعتماد شهروندان را بهعنوان سرمایه اجتماعی و معنوی کسب کند و از آن در مسیر اهداف
سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید( .حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده)8798،
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-8اهداف و راهبرد های مدیریت شهری در امرتوسعه
اهداف مدیریت شهری  :هدف تئوریک سیستم مدیریت شهری ،تقویت فرایند توسعه شهری است به نحوی که در سطح
متعارف جامعه زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی فراهم
شود .در قالب این هدف کالن می توان سه هدف خرد فراگیر برای تمام سیستم های مدیریت شهری به شرح زیر تعیین کرد:
حفاظت از محیط فیزیکی شهر ،تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار ،ارتقاء شرایط کار و زندگی کلیه شهروندان باتوجه
ویژه به افراد وگروه های کم درآمد(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)8794،
راهبرد ها درمدیریت شهری :برای تحقق اهداف و انجام وظایف مذکور ،راهبرد های اساسی ذیل ارائه و تدوین می شود:
 انتقال مسئولیت و وظایف برنامه ریزی ،مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمان های مرکزی بهمدیریت شهری ،بهبود و توسعه ساختارسازمانی و تشیکالتی سیستم و امور پرسنلی و قانونی ،بهبود شیوه های مدیریت مالی و
اقتصادی ،تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی استراتژ یک و جامع سیستم ،بهبود کیفیت محیطی فیزیکی زندگی (حبیبی)8794،

-9توسعه پایدار شهری
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مسایل توسعه ای ازجمله توسعه پایدارشهری ارتباط تنگاتنگی بامنابع انسانی وسرمایه های انسانی جامعه دارد .برهمین اساس،
مهمترین عواملی که روندتوسعه دریک کشور راتعیین میکنند منابع انسانی و سرمایه انسانی است(جوان)8717،
امروزه بسیاری بر این مسأله تأکید دارند که حجم سرمایه اجتماعی شهروندان تأثیربسزایی در پایداری توسعه به ویژه در
مناطق شهری دارد .توسعه با مبانی پیچیده ای که با خود به همراه دارد ،سال هاست که در ادبیات جهانی بررسی میشود .توسعه
پایدار شهری هم بهعنوان یکی از مباحث توسعه امروزه با چالش های فراوان جهانی است .یکی از این چالش ها ،توجه نکردن به
سرمایه اجتماعی شهروندانی است که به صورت خرده فرهنگ هایی خاص درپهنه جغرافیایی کشور گسترده شده است و شناخت
آن روند برنامه ریزی برای توسعه شهری را برای متخصصان مربوطه تسهیل و مشارکت شهروندان را در اجرای بهتر برنامه به
همراه دارد.
امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه شهری پایدار ،موضوع رو به رشد بسیاری از مطالعات در سالیان
اخیر است .شرط الزم برای پیشرفت هر جامعه ای به خصوص جوامع شهری ،توسعه همه جانبه ،ایجاد روابط پویا ،گسترش
تحصیالت آکادمیک ،بسط مشارکت اجتماعی و از همه مهمتر ،اعتماد متقابل (فرد ،جامعه و دولت) است که این سازه ها از مؤلفه
های سرمایه اجتماعی هستند( .درستی و همکاران)8792،

-11رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه
از دیدگاه کلمن سرمایه اجتماعی ،به نوبه خود ،هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه هایی دگرگون شود که
کنش را تسهیل کند .مفهوم سرمایه اجتماعی نشاندهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه میتواند بهعنوان منبعی
برای افراد آن گروه عمل نماید .بهطورکلی ،سرمایه اجتماعی محصول تعامالت اجتماعی با قابلیت کمک به بهزیستی اجتماعی،
مدنی یا اقتصادی یک اجتماعی هدفمند و دارای هدف مشترك است.
به دیگر سخن ،سرمایه اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که بهعنوان منبعی در اختیار اعضا
قرارمیگیرد تابتوانند به اهداف خود دست یابند .سرمایه اجتماعی مجموعه نهادها ،قوانین ،روش ها ،عادات اجتماعی و سنت ها و
قواعدرفتاری غیر رسمی جامعه است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می دهد.
پس آنچه از تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی برمی آید این است که این مفهوم در بردارنده مفاهیمی همچون اعتماد ،همکاری
و روابط متقابل بین اعضای یک گروه است .به نحوی که ،سرمایه اجتماعی ،سبب میشود گروه به سمت ارزش ها و هنجار های
تحسین و مثبت شده در جامعه گام بردارد( .درستی و همکاران)8792،
امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به یکی از مفاهیم با غنای نظری مناسب و ذخیره پژوهشی گسترده در جامعه شناسی تبدیل
شده و به دلیل ارتباط با شاخص های متعدّد توسعه در جامعه مورد توجّه بسیاری از سیاستگذاران اجتماعی و سیاسی قرار گرفته
است.
اصطالح سرمایه اجتماعی بهطورکلی به معنای هر نوع از روابط اجتماعی است که برای قادر ساختن اعضای جامعه ،به منظور
همکاری با یکدیگر برای به انجام رساندن اهداف جمعی بهکار گرفته میشود .پاتنام سرمایه اجتماعی را بهعنوان وجوه گوناگون
سازمان های اجتماعی همچون اعتماد ،هنجار و شبکه ها میداند که با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ میتوانند کارایی جامعه را
بهتر کنند( .عبّاسی شوازی وکرمی )8790،در واقع ،اهمّیّت سرمایه اجتماعی به حدّی است که فوکویاما زندگی در جامعه دارای
04

سرمایه اجتماعی را ساده دانسته ،نارسایی ها و مشکالت رو به رشد کشور های غربی را ناشی از فرسایش و تحلیل رفتن سرمایه
اجتماعی میداند (فوکویاما)8710،

-11الزامات توسعه
تا دهه 94عمده نظریه های توسعه دیدگاه هایی سطحی نگر و حتی متناقض درباره نقش روابط اجتماعی درتوسعه اقتصادی
داشتندو توصیه های سیاستی آن ها چندان قابل استفاده نبود .البته این دیدگاه ها ،دردهه8924جای خود را به نظریه های وابستگی
و نظام جهانی داد از زمانی که واژه سرمایه اجتماعی وارد مباحث اقتصادی شد ،اقتصاددانان کوشیدند تا با تبیین روابط متقابل بین
سرمایه اجتماعی و سایر متغیر های کالن اقتصادی ،نشان دهند که سرمایه اجتماعی و روابط مبتنی بر اعتماد ،چگونه میتوانند بر
توسعه تأثیرگذار باشد.
کلمن ازسرمایه اجتماعی یک تعریف کارکردی ارائه داده است که تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه اقتصادی را از طریق
سرمایه انسانی و توسعه سیاسی میداند .به اعتقاد وی تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه اقتصادی مستقیم نیست ،بلکه سرمایه
اجتماعی ابتدا سبب تولید سرمایه انسانی و توسعه سیاسی شده و سپس از طریق این دو ،سرمایه اقتصادی را ایجاد میکند .به اعتقاد
فوکویاما سرمایه اجتماعی ،نظامی از ارزش ها و هنجار های اخالقی را فراهم میسازد که به واسطه آن جامعه از فروپاشی اخالقی و
مبتال شدن به انواع انحرافات اجتماعی مصون میماند و بدین ترتیب سالمت اجتماعی جامعه سبب رشد اقتصادی خواهد شد.
(درستی و همکاران)8792،

اعتماد؛ اعتماد همکاری میان افراد را تسهیل میکند و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد میکند .اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار
یک بازیگر مستقل است(شادی طلب وحجتی کرمانی ،)8712،اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی و یا بین فردی در
زمینههای م ختلف است .اعتماد دانش و یا اعتقادی است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد
به انجام آن است( .حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده)8798،
نهاد حاکمیت در شهر یا مدیریت شهری بایست به گونه ای برنامه ریزی و عمل نماید که ضمن عمل به وظایف و برنامه های
باالدستی در جهت جلب اعتماد ،افزایش مشارکت و آگاهی شهروندان از آنچه که بر امور شهر می گذرد ،درجهت تقویت
سرمایههای اجتماعی و تحکیم مقبولیت خود اقدام نماید( .گنج خانلو)8791،
مشارکت؛ مشارکت اجتماعی را می توان فرآیند سازمان یافته ای دانست که از سوی افراد جامعه به صورت آگا هانه ،داوطلبانه
و جمعی با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام میگیرد .شهود چنین مشارکتی،
وجود نهاد های مشارکتی چون انجمن ها ،گروه ها ،سازمان های محلی وغیردولتی است( .توکلی ،دهقانی و زارعی)8794،
مشارکت اجتماعی بهعنوان مهمترین بعد سرمایه اجتماعی فرایندی است که در طی آن مردم بهطور عاقالنه و با آگاهی ،اراده
و رغبت با قبول گوشه ای از مسئولیت آن بهطور گروهی ،سعی در ارضای نیاز های روحی ،روانی ،فردی و گروهی دارند و در جهت
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت ها جهت یافتن هویت فردی و جمعی در جامعه تالش
میکنند .مشارکت بهعنوان یکی از جنبه های 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 مشترك در
روند بهسازی زندگی فردی و جمعی ،یکی از لوازم جامعه مدنی و برنامه ریزی دموکراتیک محسوب می شود .از مهمترین آثار
مشارکت در فرایند برنامه ریزی و مدیریت می توان به ایجاد عالقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت ،تقویت همبستگی
اجتماعی ،روحیه همکاری و همدلی ،استفاده بهینه از منابع و امکانات اشاره کرد(مهدیزاده)8710،
مشارکت اجتماعی ،فراینداجتماعی ،عمومی ،یکپارچه ،چندگانه ،چند بعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه
مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است .مشارکت اجتماعی در کل عبارتست از شرکت فعّال و سازمان یافته افراد و
گروههای اجتماعی در امور اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه به نحوی که:
 "-8حداکثر قدرت جمعی از طریق بسیج همه امکانات و قوای جمع حاصل آید"؛و
 "-7از طریق مشارکت همه جانبه افراد و گروه های اجتماعی ،پیوند ها و انسجام اجتماعی استحکام یابد"؛و
 "-7امکان بلوغ و شکوفایی استعداد ها و تکامل و توسعه فردی و اجتماعی فراهم آید" (تبریزی وآقا محسنی.)8719،
مشارکت را می توان میزان دخالت اعضای نظام اجتماعی در فرایند تصمیم گیری ،برانگیختن حساسیت مردم در ادراك و توانمندی
در پاسخگویی به طرح های توسعه در ابعاد گوناگون یا فرایندی در راستای باروری نیروی تصمیم گیری و موجبات رشد و توانایی
اساسی بشر دانست (نادری و دیگران)8712،
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-12شاخصههای سرمایه اجتماعی
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آگاهی؛ 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 ابزار های موجودکه از جوابگویی به این مشکالت بیخبرند ،فرصت های مشارکت
اجتماعی و حس قوی یا خیره اجتماعی هم پایین تر خواهد بود( .کماسی وحسینی)8797،

-13مشارکت عامل توسعه
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مشارکت مردمی ،یعنی همراهی کسانی که امرتوسعه برنحوه زندگی آنان تأثیر می گذارد یا به عبارت دقیقتر ،مشارکت بهره
برداران توسعه کلید موفقیت هراقدامی است که به منظور نیل به توسعه انجام می گیرد .هدف توسعه نیزداشتن جامعه ای سالم
است که دراین میان نقش مشارکت مردم درفرآیند توسعه قابل توجه است .بدون شک توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت های
مردمی درابعاد مختلف است و درواقع بدون مشارکت نمیتوان به توسعه اجتماعی مردم محور ،فراگیر وپایداری دست یافت.
درفرایندتوسعه اجتماعی ،مشارکت آحاد جامعه مدنظر است و شهروندان قطع نظر از تعلقات قومی وعالیق اعتقادی خود ،امکان می
یابند تا باتوجه به صالحیت وتوانمندی ذهنی شان ،درتمام پدیده ها ومتغیرها اثر گذار باشند .توسعه دربسیاری ازموارد حتی آداب و
رسوم و عقاید مردم را نیز دربر میگیرد .توجه به مشارکت و تأکیدبر نقش آن بهعنوان یکی ازعوامل اصلی توسعه درجوامع درحال
توسعه است .در بررسی و ارزیابی این برنامه ها عدم بهره گیری از مشارکت مردمی بهعنوان عامل اصلی شکست برنامه های
توسعه ارزیابی شده است( .عابدی سروستانی)8710 ،
یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل برقراری وفاق ،اقتدار و ارتقای ضریب امنیت ملّی مشارکت در صحنه های گوناگون ملّی
است .مشارکت در واقع ،تجلّی مشروعیت حاکمیت و ضامن تأمین و ثبات است زیرا مشارکت مردمی میتواند به مصابه مؤثرترین و
مناسبترین پشتوانه برای حلّ و فصل معضالت و بحران های سیاسی ،اجتماعی و امنیتی مورد استفاده قرار گیرد .هر دولتی که
بتواند جلوه های بیشتری ازهمیاری و همدلی توده های مردمی را در ابعاد سیاستی ،اجتماعی ،اقتصادی وبخصوص در دفاع از کشور
و حکومت در مقابل تهدیدات دولتی وخارجی ،جلب نماید ،در جامعه بین المللتی از اعتبار ،شخصیت و موقعیت وسیع تری
برخوردارمی گردد(مرادی)8796،
تحقیقات نشان داده اند که توسعه ملی در کشور های جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی مؤثر افراد
جامعه وابسته است؛ فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینه برخورد و اختالف و تضاد را در میان عملکرد بخش ها ی مختلف
(خصوصی و عمومی) جامعه فراهم می آورد و بخش اعظم منابع کمیاب این کشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخورد ها
می گردد .از این رو نگرش برنامه ریزان و خط مشی تدوین کنندگان درآستانه ورود به قرن بیست و یکم باید معطوف به افز ایش
نقش مشارکت های مردمی درفرآیند توسعه وبویژه درزمینه های اجتماعی ،سیاسی واقتصادی باشد(ازکیاو غفاری)8714،

-14سرمایه اجتماعی و مشارکت
سرمایه اجتماعی زاده کنش و واکنش افراد میباشد ومحصول آشنا بودن وآشنا شدن آدمیان با یکدیگر است .سرمایه اجتماعی
متشکل از دوستان ،همکاران و تماس ها و ارتباطات عمومی است که از طریق آنان هر فرد فرصت برای استفاده از سرمایه مالی و
انسانی خود را به دست می آورد .به نظر فوکویاما ،سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجار ها و ارزش های غیررسمی است که
اعضای گروه که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستتند.
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)8796،

-15شهرداری با رضایت عمومی و آگاهی شهروندان
در میان سازمان های مختلف مدیریت شهری ،شهرداری یکی از دستگاه هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی باعموم مردم
دارد ،لذا توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکردشهرداری رضایت داشته باشند .هر
شهرنشین از آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیر دولتی است .وظایفی نظیر :سیاست گذاری وبرنامه ریزی برای
توسعه ش هری ،امور فنی و اجرایی و عمران شهری ،وظایف خدماتی ،وظایف اجتماعی و فرهنگی و ،...همگی از جمله مواردی
هستند که بر عهده شهرداری ها و مدیریت شهری میباشد( .حبیبی وکساالیی و همکاران )8792،در اجرای وظایف بسیار گسترده
محوله به شهرداری ها و مدیریت روزآمد آن ها نگرش مبتنی بر لزوم شفافیت ،پاسخگویی ،اطالع رسانی و عدالت ،مورد تأکید بوده
و با سنجش میزان رضایتمندی شهروندان ،می توان از چالش های موجود و نقاط ضعف وتهدید ها و فرصت های احتمالی شناخت
مناسبی را حاصل کرد .با استفاده از یافته های سنجش رضایتمندی و پایش فعالیت های متناسب با آن می توان نسبت به جلب
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رضایت حداکثری شهروندان اقدام کرد ( .مردعلی ،شهسواری و حسین پور )8797،رضایتمندی تفاوت مابین عملکرد و انتظارات
است .اگر عملکرد برابر یا باالتر از حد انتظار باشد ،مشتری راضی است و اگر انتظارات بیش از عملکرد باشد ،مشتری ناراضی خواهد
بود.
عملکرد مدیریت شهری در ایفای وظایف تعیین شده و محوله به نحو مطلوب و چگونگی خدمت رسانی به شهروندان در ابعاد
فرهنگی اجتماعی ،عمرانی کالبدی و ویژگی های درون سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان که شامل آگاهی ،اعتماد و
مشارکت میباشد ،تأثیرگذار است .بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر به همان میزان هم اعتماد و رضایت
شهروندان بیشتر وبهتبع آن نیزسرمایه اجتماعی شهروندان تقویت می گردد .به عبارتی فقدان سرمایه اجتماعی ،فقدان سایر سرمایه
ها ،فقدان اعتماد و در نهایت نارضایتی از سیستم و در واقع تقویت گزاره های تخریب کننده و تنش آفرین را به همراه خواهد
داشت و اثری منفی برقدرت یک کشور خواهدگذاشت .که حاصل آن کاهش قدرت و ثبات سیاسی حکوت و دولت ها خواهدبود.

-16نقش مدیریت شهری در ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی

-17تأثیر مشارکت اجتماعی برعملکرد مدیریت شهری
مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری بیش از پیش بهعنوان یک راهکارکارگشا و مددرسان نهاد ها و سازمان های
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 )8717،شهرداری ها در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا در مشارکت با مردم در پروژه 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)8716،
اهمیت وضرورت فاکتور مشارکت اجتماعی شهروندان درتوسعه شهرها و درحالی که یکی از نیازهای اصلی کشورمان درجهت
توسعه همه جانبه و بسط ایده دموکراسی ،توجه به مفهوم مشارکت اجتماعی است (قدیری)8794،
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توسعه وتغییرات شهری وشهرنشینی ازمهمترین پدیده های دوران اخیربه شمار می آید ومدیریت شهری عالوه بر آنکه باید
حافظ منافع شهر ها باشد ،باید برنامه هایی راتدارك ببیند و تحقق بخشد که نتیجه آن به ارتقای سطح فرهنگ عمومی ،رفاه
عمومی و اجتماعی و مشارکت در حل مشکالت و مسائل شهری و مانند آن ها منجر شود( .شیعه)8717،
در عصر حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی شهرها ،یکی از نهاد های بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدمات
رسانی شهر ها داشته و هر روز نقش آن ها در اداره و مدیریت شهری و تأمین نیاز ها و توسعه شهری پر رنگتر می شود ،شهرداری
است .امروزه شهرداری ها ،بخصوص درکالن شهر ها ،نقش تعیین کننده ای دارند زیرا عملکرد خوب یا بد آن ها تأثیری مستقیم
بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت .قطعاً هیچ نهادحکومتی وغیرحکومتی در کشور وجود ندارد که به اندازه شهرداری ها با
لحظه لحظه زندگی شهروندان درارتباط باشد(مجموعه اقتصاد )8716،امروزه نقش و جایگاه شهرداری ها در جهان تا بدان حد است
که کارشناسان بانک جهانی و سازمان یونسکو ،طبق نتایج مطالعات انجام شده خود اعالم نموده اند که نقش شهرداری ها در تأمین
امنیت روحی ،روانی و شهری بیشتر از پلیس و دادگستری ها می باشد و اگر شهرداری ها مورد حمایت قرار نگیرند ،مسائل
اجتماعی شهر ها دو چندان خواهد شد (محمودی خوشرو)8719،

-18نقش مدیریت شهری بر ایجاد انگیزه مشارکت
شهر ها بهعنوان ارگانیزم زنده و سیستمی پویا در فرآیند توسعه جوامع بشری ،در فرآیند رشد خود ،تغییرات عمده ای را متحمل
شده اند ،بهطوری که توسعه و تغییر ات شهری و شهرنشینی از مهمترین پدیده های دوران اخیر به شمار می آیند .اما این
شهرنشینی همیشه همراه با توسعه نبوده است و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی فراوانی را پدید آورده است .توسعه در شهر
ها ،به یکی ازچالش های اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است .در عصر حاضر باتوجه به توسعه کمی وکیفی شهر ها ،یکی از
نهادهای بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدمات رسانی شهرها داشته و هر روز نقش آن ها دراداره و مدیریت شهری و
تأمین نیازهای توسعه شهری پررنگ تر می شود ،شهرداری ها هستند .بدین ترتیب ،شهرداری ها راهکارها وسیاست های متفاوتی
را اتخاذ نموده اند.
طرح های اولیه شهرداری ها ،در عمل نتوانستند که در مسیر توسعه فرهنگی ومشارکت انسانی حداکثر کارآیی را داشته باشد.
عدم انطباق محتوا و ساختار طرح های شهری با بستر مورد اجرا ،عدم توجه به ابعاد فرهنگی واجتماعی فعالیت ها ،،عدم تطابق
طرح ها با نیازها و خواسته های مردم و اجرای کار بدون توجه به نیاز سنجی علمی افراد و در نهایت تهدید منافع شهروندان ،ناچیز
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انگاشتن نقش مشارکت اجتماعی افراد ،عدم اهمیت به نقش مردم در اداره جامعه ،عدم مسؤولیت پذیری افراد مسئول مرتبط به
جامعه سبب شده اند که شهرداریها نتواند به حداکثرکارایی واثربخشی خود و جلب مشارکت مردم برسند .همین دالیل باعث
بازگشت به استفاده از مشارکت اجتماعی شهروندان ،بهعنوان روشی برای خروج از بن بست درحل مسائل شهری شدند.
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 سازمان های 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( .زاهدزاهدانی و
زهری بیدگلی)8797،
اما برخالف کشور های پیشرفته و باتوجه به اینکه اهمیت وضرورت مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداری های جامعه
ما(با توجه به کاهش وابستگی درآمدی شهرداری ها به دولت و تشدید مسائل و مشکالت شهرها) ،دوچندان است .مجموعه
مدیریت شهری و شاخصه بارز آن ،شهرداری ها نتوانسته اند از نهایت پتانسیل مشارکت اجتماعی شهروندان بهره ببرند ،زیرا
شهرداری ها خود را صرفاً بهعنوان یک سازمان خدماتی معرفی نموده اند؛ بنابراین اگر شهرداری بخواهد خود را بهعنوان یک نهاد
اجتماعی خالّق و فعال در جامعه ما مطرح نماید ،به یک پیش نیاز احتیاج دارد که همان مشارکت اجتماعی شهروندان است ،و بدین
طریق این نهاد میتواند در درون همه شهروندان درونی و نهادینه شود .اگرچه وجود مشارکت به لحاظ انتزاعی و نظری بسیار مهم
و اساسی است ،ولی عملی کردن و به اجرا درآوردن مشارکت به سادگی میسر نیست .شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه،
نوع دید و نگاه مسؤوالن و برنامه ریزان ،خلقیات و روحیات مردم ،تجربیات و واقعیات گذشته جامعه و ...بر پذیرش یا عدم پذیرش
یا نحوة اجرای مشارکت مؤثرند (موسوی)8710،
بسترسازی الزم برای مشارکت اجتماعی شهروندان و درك جایگاه آنان در هر برنامهریزی توسعه بسیار ضروری است .پاتنام
سرمایه اجتماعی را مجموع های از مفاهم چون اعتماد ،هنجار ها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهنه یک
اجتماع می شود و در ن هایت منافع متشکل آنان را تأمین خواهد کرد .پاتنام معتقد است که در جوامع مدنی ،سازمان هایی از قبیل
اتحادیه ها ،کلیسا ها و گروه های اجتماعی ،از طریق پیوند بین شکاف های اجتماعی و تفرقه انداز ،مانند متحد ساختن مردم دارای
ارزش ها و نگر ش های متفاوت ،بهبود بخشیدن خلق و خو های قلبی ،همانند بردباری و رابطه متقابل و همچنین از طریق
مشارکت در ایجاد زیربنای اجتماعی استوار ،در ایجاد سرمایه اجتماعی ایفای نقش می کنند( .قدیری)8794،
به هر حال بر اساس آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه گیری کرد که آنچه در مشارکت مردم در امور اجتماعی از اهمیت
فوق العاد های برخوردار است جریان همدلی ،همفکری و همکاری است .برای جلب مشارکت مردم در امور شهری می باید آنان را
در انجام هر امری هم دل نمود و با فراهم نمودن امکان بحث و گفتگو پیرامون آن موضوع به همفکری رسید و سپس همکاری
آنان را در انجام آن امر طلب نمود( .زاهدزاهدانی و زهری بیدگلی)8797،
بهطورکلی مدیریت شهری می توان به دالیل ذیل زمینه های ایجاد انگیزه مشارکت مردم را فراهم آورد؛

الف؛ مدل های مدیریت شهری در ایران و دیگر کشو رها
مسلم است که شناخت نوع مدل مدیریت شهری با توجه به تفاوت معایب و مزایای آن ها در راستای مداخله و مشارکت
شهروندان در طرح مشارکت اجتماعی از اهمیت و کاربرد بسزایی برخوردار است ،زیرا اگر مدل مدیریت شهری از قبل تنویر و ابعاد
و لوازم آن تشریح شود ،بی شک میتواند بهعنوان اصلی هادی و راهبر به پ یشبرد هر چه بهتر برنامه های طرح های مشارکتی
کمک شایانی نماید (سعید نیا)8718،

مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی:چهار مدل مدیریت محلی در اروپا عبارتند از:
 )8مدل شهردار قوی  )7مدل رهبری جمعی )7مدل رهبری توسط کمیسیون و  )0مدل شورا – مدیر

 مدل مدیریت شهری در ایاالت متحده آمریکا:چهار مدل عمده مدیریت شهری در آمریکا عبارتند از:
 )8مدل شهردار – شور ا  )7مدل شورا – (شهردار قوی – شورا و شهردار ضعیف – شورا )  )7مدل کمیسیونی  -مدل شورا-
مدیر شهر  )0مدل گردهمایی و نشست شهری باز و نماینده

 مدل مدیریت شهری در ایرانمدل انتخابی برای اداره امور شهر همان مدل شورا – مدیر شهر است که همانند قوانین قبلی ،عنوان شهردار به مدیرمنتخب
شورای شهر اطالق می شود(آخوندی وهمکاران )8712،شورای شهر یکی از نهادهایی است که باحضور نمایندگان شهروندان،
مشارکت مردم رادر سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می کند (آذربایجانی و دریایی)8716،
09

مشارکت در انتخاب مسئولیت مدیریت شهری یعنی شهردار بواسطه انتخاب اعضای انجمن شهر یا شورای شهر ،بیانگر و
عامل ایجاد انگیزه مشارکت نزد مردم ،جهت انتخاب مدیریت شهری مد نظر خود میباشد .این امر لزوم و اهمیت مشارکت
اجتماعی شهروندان در امور برنامهریزی شهری و شهرداری را دو چندان می سازد ،و مسئولیت شهرداری ها در ایران برای تحقق و
عملیاتی شدن این بستر بیش از پیش بهعنوان یک مسأله اجتماعی مطرح می شود.

نتیجه گیری
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با عنایت به آنچه از مفهوم توسعه و عوامل دخیل بر آن و بهطور خاص سرمایه اجتماعی بهعنوان عاملی موثر در رشد و توسعه
ذکر گردید .از طرفی با بررسی مؤلفه های موثر بر افزایش و ارتقاء سرمایههای اجتماعی ،و نقش مهمی که عنصر مشارکت در این
میان ایفا می کند.
می توان نتیجه گرفت که ،می توان یکی از الزامات حکومت ها در رسیدن به توسعه و در شکل کلی آن توسعه پایداررا در
رشد و ارتقاء سرمایههای اجتماعی از طریق افزایش مشارکت و در مفهوم عام آن مشارکت اجتماعی برشمرد.
لذا؛ باتوجه شکل شماره  8:و با عنایت به شاخصههای موثر برسرمایههای اجتماعی که عبارتند از؛ مشارکت ،آگاهی و اعتماد،
می توان به نقش مدیریت شهری بهعنوان ملموس ترین و درارتباط ترین بخش حاکمیت که با جامعه و مردم ارتباط نزدیک و بی
واسطه داشته باشد اشاره داشت.
چراکه عملکرد مناسب و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان و شهر و جلب رضایت ایشان از نحوه ارائه خدمت و ایجاد حس
آسایش وآرامش موجبات پدید آمدن اعتماد به مدیریت شهری و حاکمیت خواهد بود.
به ه مین ترتیب ایجاد حس رضایت و اعتماد به مجموعه مدیریت شهری باعث پدیدآمدن زمینه های مشارکت اجتماعی آحاد
شهروندان در فعالیت های مختلف اجتماعی و بروز رفتارهای شهروندی و اجتماع محور در سطح جامعه گردد .و بدینوسیله زمینه
های ارتقاء و افزایش سرمایههای اجتماعی و بهتبع آن توسعه پایدار پدیدار خواهد گردید.
از طرفی؛ با امعان نظر به اینکه در مدل مدیریت شهری کشور ایران ،شهروندان بواسطه انتخاب اعضای شورای شهر که عهده
دار اتخاذ بسیاری از تصمیمات مرتبط با سطح مدیریت شهری می باشند .می توان چنین استنباط نمود که؛ کیفیت و نحوه ارائه
خدمات و عمل به وظایف محوله از طرف مدیریت شهری نقش مهمی در مشارکت مردم در انتخاب سیستم مدیریت شهری خواهد
داشت .که می توان از آن به نوعی از مشارکت سیاسی و مشارکت اجتماعی اطالق نمود .از این رو عدم اعتماد و رضایت از عملکرد
مدیریت شهری و شهرداری که جزء بازوان اصلی و اجرایی مدیریت شهری میباشد می تواند برمیزان و حجم مشارکت تاثیرگذار
باشد .و باعث ایجاد آسیب بر بدنه اجتماعی حاکمیت و کاهش سرمایههای اجتماعی آن گردد.

شکل شماره 1 :

لهذا؛ به هر میزان که حاکمیت اختیارات ،شرح وظایف و خدمات قابل ارائه توسط مدیریت شهری را بسط و گسترش داده و با
تفویض اختیارات حاکمیتی که قابل انتقال و انجام به نهاد های اجتماعی می باشند به آنها میتواند با کنترل و نظارت دقیق و صحیح
بر نحوه عمکرده و ارائه خدمات مناسب و با کیفیت و ایفای وظیفه توسط مدیریت شهری ،بر میزان سرمایههای اجتماعی خود به
دلیل رشد حس مسئولیت پذیری شهروندان و مشارکت آنان در امور مرتبط با زندگی خود و همکاری و تعاون با مدیریت شهری
بیافزاید .لذا؛ پیشنهاد می گردد؛
به جهت تقویت فراین دتوسعه شهری ،زمینه ومحیطی مناسب حال و ویژگی های اجتماعی واقتصادی ،برای زندگی راحت و
موثرشهروندان فراهم شود .برای این منظورچهارچوب ذیل برای سیستم های مدیریت شهری پیشنهاد می شود؛
حفاظت از محیط فیزیکی شهر ،پایش و کنترل منظر و نمای شهری و معماری شهری ،کنترل و بهبود بهداشت و نظافت شهری،
ارتقاء سطح سالمت و خدمات بهداشتی ،بهینه سازی وتوسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ،توجه به عمران و بهینه سازی زیرساخت
00

های عمرانی و رفاهی شهری ،ترویج فرهنگ شهروندی و زندگی مشارکتی در شکل اجزایی متحد و هم کارکرد ،در مقام پاسخ گو
قرارگرفتن در برابر شهروندان و ...
همچنین نهاد حاکمیت نیز در صورت تمایل به توسعه و نیل به توسعه ای پایدار برخی تغییرات و شرایط و الزامات را به شرح ذیل
فراهم آورد؛
 مطالعه ،بررسی و امکان سنجی جهت واگذاری و تفویض میئولیت ها و اختیارات به نهادهای اجتماعی انتقال مسئولیت و وظایف برنامه ریزی ،مدیریت به مجموعه مدیریت شهری گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمان های مرکزی به مدیریت شهری بهبود و توسعه ساختارسازمانی و تشیکالتی سیستم و امور قانونی و تسهیل در انجام امور مشتریان بهبود شیوه های مدیریت مالی و اقتصادی با تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و جامع سیستم ایجاد ساختار و سیستم نظارتی دقیق و کنترل امور و پایش عملکرد مجموعه های تحت مدیریت به جهت جلوگیری از لغزش وانحراف های احتمالی
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موسوی ،میرطاهر ،)8710( ،مشارکت اجتماعی یکی از مولفههای سرمایه اجتماعی ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،دوره ششم
شماره  ،77ص92-62 :
محمدی شاهبالغی ،فرحناز ،ستاره فروزان ،آمنه ،همتی ،ساحل ،کریملو ،مسعود ،)8797( ،عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی
در ارتقای سالمت ،فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره24-01،00
قاسمی خوزانی ،محمد ،عطا ،بهنام ،دهقانی ،حسین ،موسی زاده ،حسین ،)8790( ،بررسی نقش سرمایه اجتماعیشهربیرجندبا تأکیدبربعد مشارکت از دیدگاه شهروندان و مدیران شهری ،هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای
سیاسی شهر)
موحد مجد ،مجید( ،)8717مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن ،مطالعات زنان ،سال اول ،شماره ی دوم ،زمستان ،8717ص 71-7
موحد ،مجید ،عنایت ،حلیمه ،پورنعمت ،آرش ،)8791( ،بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،ویژه نامه ی پژوهش های اجتماعی819-867 ،
درستی ،امیرعلی ،ادیبی سده ،مهدی ،ادهمی ،عبدالرضا ،)8792( ،تحلیل فرهنگی اجتماعی نقش سرمایه اجتماعی برتوسعه
پایدار شهری در استان اصفهان ،فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) ،دوره  ،87شماره 816-0،862
راش ،مایکل ،)8717( ،جامعه وسیاست ( مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی ) ،ترجمه :منوچهر صبوری ،چاپ سوم ،تهران :
انتشارات سمت
ابرکرامبی ،نیکالس؛ هیل ،استفان؛ ترنر ،برایان ،)8762( ،فرهنگ جامعه شناسی ،ترجمه:حسن پویان ،تهران  :انتشارات
چاپخش
مرادی ،علی ،)8796( ،مطالعه بررسی نقش مشارکت شهروندان درتأمین احساس امنیت اجتماعی ،فصلناهة انتظام اجتماعی،
سال نهم ،شماره چهارم866-879،
شیبانی ،ملیحه ،)8717( ،مباحث نظری مشارکت اجتماعی کودکان ،مجله رفاه ،اجتماعی ،شماره ،2صص74-87
سفیری ،خدیجه ،تمیز ،رقیه ،)8794( ،فرا تحلیل مطالعات مشارکت اجتماعی ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال
سوم ،شماره سوم ،ص877-877:
شارع پور ،محمود ،)8714( ،فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامتد هتای آن ،ماهنامه انجمن جامعه شناسی ایران ،شماره7
صالحی ،رضا ،نعمتی ،مرتضی ،امان پور ،سعید( ،)8797بررسی ساز وکار تأثیرگذاری شاخصهای سرمایه اجتماعی در
حکمروایی مطلوب شهری ،تهران  :مجله علمی  -پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ،سال چهارم ،شماره اول ،ص-8 :
70
حاجیانی ،ابراهیم ،رضائی ،علی اکبر ،فالح زاده ،میرزا عبدالرسول ،)8798( ،اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری وعوامل مؤثر
برآن ،تهران :فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،دوره اول ،شماره 8798 ،7ص90-94 :
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،)8794( ،تهران ،ص 2 :
حبیبی ،روزبه ،)8794( ،رهیافتی تحلیلی بر مدیریت شهری :،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جوان ،جعفر )8717( ،جغرافیای جمعیت ایران ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
عبّاسی شوازی ،محمّدتقی ،کرمی ،فرشاد ،)8790( ،دین و سرمایه اجتماعی:مطالعه رابطه مشارکت در اجتماعات دینی و
سرمایه اجتماعی ،فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی -دوره چهارم ،شماره ،8ص878-92 :
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فوکویاما ،فرانسیس ،)8710( ،پایان نظم :سرمایه اجتماعی و حفظ آن ،ترجمه :غالمعباس توسّلی ،تهران :جامعه ایرانیان
شادی طلب ،ژاله وحجتی کرمانی ،فرشته ،)8712( ،فقر وسرمایه اجتماعی در جامعه روستایی ،رفاه اجتماعی ،سال  ،2شماره
71
گنج خانلو ،جواد ،)8791( ،ثبات حاکمیت سیاسی با تقویت حکمرانی شهری از طریق ارتقاء کیفیت مدیریت شهری و
سرمایههای اجتماعی،
توکلی ،مرتضی ،دهقانی ،کیومرث وزارعی ،رضا ،)8794( ،تحلیلی برمیزان سرمایه اجتماعی درمناطق روستایی شهرستان
ممسنی مطالعه موردی  :بخش دشمن زیاری ،برنامه ریزی منطقه ای ،شماره 00 ،0
مهدیزاده ،جوادودیگران( ،)8710برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری( تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) ،چاپ
دوم ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران.
تبریزی ،محسن و آقا محسنی ،مریم( ،)8719بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری( مورد پژوهی :شهر محالت)،
فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 76
نادری ،سید مجید و دیگران( ،)8712سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهری با تأکید بر نقش فضا های
عمومی ،فصلنامه پژوهش مدیریت شهری ،شماره8
کماسی ،حسین ،سیدعلی حسینی ،)8797( ،تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان(مطالعه
موردی :محله ولیعصر شمالی) ،مجله علمی -پژوهشی برنامه ریزی فضایی ،سال چهارم ،شماره سوم84،
عابدی سروستانی ،احمد ،)8710( ،جایگاه ترویج درتوسعه با تاکید بر مشارکت ،فصلنامه روستا و توسعه ،شماره ،8ص-872 :
860
ازکیا ،مصطفی و غفاری ،غالمرضا ،)8714( ،بررسی را بطه بین اعتماد ومشارکت اجتماعی درنواحی روستایی شهرکاشان،
مجله نامه علوم اجتماعی ،شماره ،82صص77-7
حبیبی ،داود ،کساالیی ،افسانه ،افتخاری یوسف آباد ،سید جمشید ،محمدی ،سیدهدایت ،)8792( ،بازخوانی شاخصهای
اثرگذار در رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و مدیریت شهری
مردعلی ،محسن ،شهسواری ،محمدعلی ،حسین پور ،رضا ،)8797( ،شاخص ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از
شهرداری تهران ،معاونت مطالعات و برنامه ریزی مدیریت ،امور اجتماعی و اقتصادی مدیریت مطالعات زیرساخت های
مدیریتی و مالی ،گزارش  ،800تهران
شیعه ،اسماعیل ،)8717( ،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره67-72 ،8
مجموعه اقتصاد ،)8716( ،شورایی در اندیشه تهران؛شهرداری درخدمت تهران ،فصلنامه رونداقتصادی ،شماره 71-78،76
محمودی خوشرو ،امید ،)8719( ،بررسی کارایی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها،
فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سال پنجم ،شماره 874-847 ،87
شادی طلب ،ژاله ،)8717( ،مشارکت اجتماعی زنان ،مجله پژوهش زنان ،شماره ،2صص826-808:
قدیری ،لقمان ،)8794( ،بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه
شیراز) ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
زاهدزاهدانی ،سیدسعید ،زهری بیدگلی ،سید محسن ،)8797( ،مدیریت شهری و تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان در
شهرداری ،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری ،سال دوم ،شماره پنجم ،ص874-17 :
موسوی ،میرطاهر ،)8710( ،تحلیل مشارکت اجتماعی درتهران؛رویکردخرده-فرهنگ دهقانی راجرز ،مجله رفاه اجتماعی،
شماره ،89صص782-748
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دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)44 :مرداد 8911

بررسی میزان اثر بخشی فناوری اطالعات در عملکردسازمانها

رحمان مولود پورنیا

1

تاریخ دریافت99/20/02 :
تاریخ پذیرش99/20/02 :
کد مقاله85001 :

چکـیده
در محیط پرتالطم امروز ،موفقیت سازمانها درگرو جهتگیری همه بخشهای سازمان در راستای مسیر استراتژیک آن
است .حال که بیشترین سرمایهگذاری سازمانها بر روی فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی صورت میگیرد،
سازمانها در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک خود ،چارهای جز استفاده از فناوری اطالعات بهعنوان یک منبع
استراتژیک ندارند و اینجاست که مفهوم همسویی استراتژیهای فناوری اطالعات و سازمان معنی پیدا میکند؛ در این
مقاله با بررسی تأثیر بهکارگیری فناوری اطالعات در سازمان سعی گردیده فواید حاصل از آن نیز در سازمانها موردبررسی
و پیمایش قرار گیرد .این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است جامعه آماری شامل ادارات شهرستان ارومیه میباشدکه
 5نوع اداره دولتی (جهاد کشاورزی-منابع طبیعی-امور بازرگانی-شرکت نفت) و  0مورد سازمان خصوصی (بخش
خصوصی اداره گاز-بخش خصوصی بیمارستان امام) بهعنوان نمونه انتخاب شده است؛ و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری
اطالعات استفاده گردید .نتایج این مطالعه نشان میدهد؛ بهکارگیری فناوری اطالعات در سازمان بر کارکنان مؤثر نبوده
است زیرا باعث کاهش تعداد کارکنان اداری و دفتری شده ولی بر در بهبود خدمات اداری ،رضایت مشتریان ،کارایی و
اثربخشی ،بهبود عملکرد مالی ،سودآوری ،صرفهجویی در زمان و هزینه تأثیرگذار میباشد.

واژگـان کلـیدی :فناوری اطالعات ،سازمان ،ابعادبکارگیری فناوری اطالعات ،عملکردسازمانها

 -8دانشجوی دکترا مدیریت
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 -1مقدمه
امروزه موفقیت سازمانها در گرو جهت گیری همه بخش های سازمان ،در راستای مسیر استراتژیک آن سازمانها میباشد.
آنچه در این بین از اهمیت و یژهای برخوردار است ،مکمل بودن استراتژی کسبوکار سازمان با استراتژی فناوری اطالعات آن
است .نداشتن دورنمای استراتژیک مهمترین مانع در سرمایهگذاری مناسب در فناوری اطالعات است و تأثیر عمده ای در دستیابی
به موفقیتهای مورد انتظار دارد؛ سازمانها در میزان سرمایهگذاری در فناوری اطالعات تفاوتهای عمده ای باهم دارند؛ سرمایهگذاری
در فناوری اطالعات چندان تحت تأثیر اندازه سازمانها نیست؛ و هزینه های غیرمستقیم تأثیر فراوان و قابل توجهی پس از
سرمایهگذاری داشته اند .تجربه نشان داده است ،گسترش فناوری اطالعات در کسبوکار عموماً موجب جایگزینی مشکالت جدید
به جای مشکالت قدیمی می شود و این باعث می شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشوند ،علی رغم افزایش سرمایهگذاری در
فناوری اطالعات ،بهرهوری ارتقا نیافته و این امر در سالهای گذشته موجب مطرح شدن موضوعهایی چون پارادوکس بهره وری
شده است .مشکل بودن شناسایی فواید ،بسیار مورد بحث قرار گرفته است و حتی موجب شده است تا در بعضی کسبوکارها
دستیابی به این فواید مورد شک و تردید و اقع شوند.

-1-1معیارهای ارزیابی فناوری اطالعات
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مدلها و روش های فراوانی در ارزیابی فناوری اطالعات مورد استفاده قرار گرفته اند .هرروزه نیز روشهای جدیدی توسعه
مییابند و به کار گرفته می شوند .بسیاری از این روشها برای ارزیــابی فنـاوری اطالعات طراحی نشـده اند امـا در این زمینه به
کار گرفته شده اند .مطابق بررسیهای تطبیقی انجامشده در مورد مدلهای ارزیابی فناوری اطالعات میتوان معیارهای ارزیابی
فناوری اطالعات که در ادامه آمده است را به عنوان مهمترین معیارهای موردتوجه در ارزیابی فناوری اطالعات در نظر گرفت.
مالـی :معیار مالی در برگیرنده دو جزء است .هزینه ها و فایده های اقتصادی قابل اندازه گیـری که میتوانند در مـوردسرمایهگذاریهای فناوری اطالعات ردگیری شوند .در این تست ،تنها مفاهیم اقتصادی و مواردی که میتوانند بدون اختصاص
مقادیر قراردادی به شاخصهای اقتصادی تبدیل شوند مدنظر خواهد بود .نشانی از این مورد میتواند زمان اختصاص داده شده
توسـط مدیران فنـاوری اطالعات برای سرمایهگذاریها در این حوزه باشـد کـه بــه صورت شاخصهای مالی مطرح می شوند .این
معیـار میتواند بــــه دو جـزء معیار زیر تقسیم بندی شود :هزینه و فایده.
رقابت پــذیری :ایـن معیار به این موضوع میپردازد که سرمایهگذاری فناوری اطالعات تا چه میزان در دستیابی به مزیترقابتی موفق بوده اند .مزیت رقابتی به تمامی مزیت هایی اطالق می شود که به سازمان در مقایسه با محیط خارجی آن کمک
میکند و فایده می رساند .مثالی از این موضوع میتواند توانایی تولید محصوالتی ارزان تر از رقبا باشد .محیط خارجی سازمانهای
مختلف متفاوت است اما می توان جزء معیارهای زیر را به عنوان محیط خارجی در نظر داشت .مشتریان ،شرکای تجاری ،تامین
کنندگان ،رقبا ،تازه و اردها و کاالها و محصوالت جایگزین.
اثربخشی :این معیار به میزان تأثیر سرمایهگذاریهای فناوری اطالعات در انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آیندهکسبوکار توجه دارد .این معیار بهصورت شاخصهای مالی اندازهگیری نمیشود ،بلکه بهصورت افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد
مطرح میگردد .مثالی از این موضوع بهبود فعالیتهای کسبوکار از طریق بهکارگیری فناوری اطالعات است.
سه جزء معیار اصلی اثربخشی بهصورت زیر است :کارایی فعالیتهای کسبوکار موجود؛ اثربخشی فعالیتهای کسبوکار
تغییریافته و عملکرد فعالیتهای کسبوکار جدید.
بهبود کیفیت :اندازهگیری موفقیت سرمایهگذاری فناوری اطالعات که موجب بهبود کیفیت محصوالت و خدمات در هر یک ازفرایندهای کسبوکار میشوند ،همواره مشکل بوده است .منظور از بهبود کیفیت بهبود در ارزش فعالیتهای کسب کار از دیدگاه
مشتریان و با تمرکز بر کیفیت محصوالت و خدمات است.
دو جزء معیار عبارتند از :بهبود کیفیت خدمات (داخلی و خارجی) و بهبود کیفیت محصوالت (داخلی و خارجی).
رضـــایت کـــاربران :این معیــار بر رضایت کاربران نهایی و برداشت آنها از سرمایهگذاریهای فناوری اطالعات تمرکزدارد .مثالی از این موضوع میتواند میزان رضایت کاربران از سیستمهای مکانیزه برای مستندسازی باشد .جزء معیارها بهصورت زیر
تعریف میشوند :قابلیت استفاده ،راحتی و فاکتورهای انسانی
مخاطــرات :آخرین معیار به مخــاطرات میپردازد .مخاطرات مقیاسی است که امکان دست نیافتن به موفقیت وبهعبارتدیگر امکان پاسخ ندادن به انتظارات را نشان میدهد .مثالی از این موضوع ،مخاطره انتظار بیشازحد کاربران نهایی از
سرمایهگذاریهای فناوری اطالعات است.

-2ادبیات تحقیق
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ارزش تجاری فناوری اطالعات ،تأثیرات عملکردی فناوری اطالعات در سطح کل سازمان و محیط رقابتی مربوط را بررسی
میکند .با توجه به این تعریف ،قلمرو تحقیق درزمینه گسترده و شامل مطالعات مفهومی ،نظری ،تحلیلی و تجربی خواهد بود.
مطالعات مفهومی و نظری مفهوم را تفسیر میکند .مطالعات تحلیلی با استفاده از تئوریها و تکنیکهای مدلسازی ،مدلهایی
برای نمایش جنبههای مختلف مفهوم ارزش فناوری اطالعات میسازد و باالخره مطالعات تجربی که ارزش تجاری را در سطح یک
فرایند ،و احد کسبوکار سازمان و یا صنعت وابسته با روشهای کمی میسنجد .از سوی دیگر ،بررسی مقاالت و مطالعات
انجامشده در موضوع تأثیرگذاری سرمایهگذاری در فناوری اطالعات بر ارزش تجاری سازمانها نشان میدهد بحث و اختالف نظر
زیادی بین صاحب نظران و محققین این رشته و جود دارد .عدم تشابه نتایج را می توان ناشی از روشهای تحقیق متفاوت،
برداشتهای مختلف از مفاهیم پایه (بهرهوری) ،تعمیم نادرست یافته ها و تفاوت زمینه های مورد تحقیق (صنایع تولیدی-خدمات و
 )...دانست.
بطور کلی در ادبیات این سه دیدگاه مکمل و جود دارد :دیدگاه اقتصادی ،دیدگاه سازمانی و دیدگاه ادارکی
دیدگاه اقصادی :این مطالعات که مبتنی بر تحلیلهای اقتصادی و اقتصاد سنجی است عمدتا یک متغیر و ابسته به نام بهرهوری
دارد .مزیت شاخصهای اقتصادی عینی بودن آنهاست .با این و جود نارسایی معیارهای مالی بعنوان ابزار سنجش عملکرد عبارتند از:
عدم توانایی در ارزیابی ارزشهای نامشهود مانند (روابط با مشتریان ،تنوع محصوالت و خدمات ،مهرت و )...عموما کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند.دیدگاه سازمانی :در این دیدگاه به تئوریهای دیگری استناد شده است .تئوریهایی که بر عملکرد سازمان متمرکز می شوند.
صاحب نظران این گروه معتقدند بازده اقتصادی سازمان مهمتر از بازده عملیاتی آن است که شاخص هایی چون سهم بازار،
محصول جدید ،کیفیت ،ارزش افزایی تولید و کارایی فنی دارد .آنها می گویند میتوان با تمرکز بر شاخص های عملیاتی به بازدهی
اقتصادی رسید.
دیدگاه ادراکی مدیران :مطالعات رفتار سازمانی نشان میدهد مدیران با فرایند شناختی پیچیده ای برای شناختن و اقعیات و
فهمیدن آنها سرو کار دارند تا بتوانند اشارات اطالعاتی محیط پیرامون خود را کشف و تفسیر کنند و و اکنش نشان دهند .از سوی
دیگر ،و قتی داده های عینی کافی برای سنجش منفعت ناشی از سرمایهگذاری در فناوری اطالعات نداریم ،کاربرد شاخص های
ادراکی برای محققین فرصتی ایجاد می کند تا بتوانند با استفاده از این شاخصهای جدید ،از ریسک ارزیابی های نادرست بکاهند.
نظرات مدیران حداقل میتواند بخشهایی از سازمان را که فناوری اطالعات میتواند سود آفرین باشد مشخص کند .البته صحت این
شاخص های ادراکی به دو دلیل مورد تردید است :نخست آنکه ممکن است مدیران در بیان اثرات فناوری اطالعات اغراق کنند.
ثانیا پیچیدگی ساختاری و عملکردی سازمانهای امروزی و عدم قطعیت حاکم بر محیط برون سازمان ،تشخیص شاخصهای درست
و مناسب را مشکل میسازد.

-3مبانی نظری تحقیق
بطور کلی ،مطالعه رویکردهای ارزیابی فناوری اطالعات نشان دادشاخص های خوب دارای و یژگیهای زیر هستند:
-8با گذشت زمان حتی المقدور کاربرد خود را از دست ندهند.
-0از دید هر یک از ذینفعان قابل فهم باشند.
-0استراتژیک ،تاکتیکی و عملیاتی باشد.
-5منطبق بر درجه بلوغ فنی و رشد و توسعه سازمان و محیط رقابتی مربوطه باشند.
ء
کرامر ،گورباکسانی و مونی ،برای بیان بهتر اثرات فناوری اطالعات در زنجیره ارزش تولید ،مجموعه هشت تایی از مو لفه های
کلیدی کسبوکار را معرفی کردند که معموال مدیران برای رسیدن به اهداف سازمانی ،منابع فناوری اطالعات را برآنها متمرکز
میکنند .آنها تاکید کردند تاثیرگذاری فناوری اطالعات برهریک از این موءلفه ها ،منابع خوبی برای تولید ارزش تجاری فناوری
اطالعات میباشد .از آنجایی که سازمانها ماموریت و استراتزی های متفاوتی برای رسیدن به اهداف خود دارند ،شاخص های عام
نمیتوانند بطور دقیق ارزش حاصل از سرمایهگذاری در فناوری اطالعات را در کلیه سازمانها اندازه گیری کنند.
کالرک در سال  8995مدلی را ارائه کرد که بر مبنای نظرات اسکات نتایج نشان میدهد که بهکارگیری فناوری اطالعات در
سازمانها امری اجتناب ناپذیر است؛ زیرا فناوری اطالعات از یک سوءموجب سهولت در انجام و ظایف کاری و سازمانی شده و از
سویی دیگر میتواند ابزاری در دست مدیریت به عنوان یک شاخص اثرگذار در جهت حرکت سازمان همگام با و ضعیت به روز
باشد .امروزه بدون فناوری اطالعات و نقش کلیدی آن هیچ سازمانی نمیتواند به حیاط خود ادامه دهد و مشخص است که این
سازمانها نه تنها مشتریان خود را از دست خواهند داد بلکه از صحنه رقابت نیز حذف خواهند شد.
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-4سواالت پژوهش
-8بهکارگیری فناوری اطالعات در بهبود کیفیت سازمانها تأثیر دارد.
-0بهکارگیری فناوری اطالعات در رضایت مشتری (داخلی و بیرونی) سازمانها تأثیر دارد.
-0بهکارگیری فناوری اطالعات در بهبود عملکرد مالی سازمانها تأثیر دارد.
-5بهکارگیری فناوری اطالعات در کارایی و اثربخشی سازمانها تأثیر دارد.
-0بهکارگیری فناوری اطالعات در سودآوری سازمانها تأثیر دارد.
-6بهکارگیری فناوری اطالعات در جلوگیری از اتالف زمان و هزینه تأثیر دارد.

-5روش شناسی پژوهش
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هر تحقیقی ،فرایندی علمی هدفمند است که طی آن پژوهشگر تالش میکند تا برای یک مسئله پاسخی نظری پیدا کند و یا
برای حل یک مشکل و اقعی در عمل راهکارهایی را بیابد .لذا با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی از
نوع پیمایشی استفاده شده است .بدین صورت که با روش کتابخانه ای به منظور تهیه ادبیات و مبانی نظری و از طریق پیمایشی
اقدام به جمع آوری دیدگاه و نظریات کرده و سپس با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتهاست .تعداد جامعه آماری شامل ادارات شهرستان ارومیه میباشد که  5نوع اداره دولتی (جهاد کشاورزی-منابع طبیعی-امور
بازرگانی-شرکت نفت) و  0مورد سازمان خصوصی (بخش خصوصی اداره گاز-بخش خصوصی بیمارستان امام (ره)) به عنوان نمونه
انتخاب شده است که از طریق توزیع پرسشنامه شامل06سوال بین 50نفر کارمند80،مدیر62،نفر ارباب رجوع پایایی به جمع آوری
اطالعات پرداختیم؛ برای گردآوری داده ها ،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برای روایی ابزار تحقیق پرسشنامه ها ،پس از
آزمون اولیه توسط کارشناسان فناوری اطالعات سازمانها مورد مطالعه که مورد تاکید آنها قرار گرفت و سپس به منظور بخش
پایانی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره 8و براساس ضریب آلفا به شرح زیر آمده
است.
جدول :1ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
تأثیرات فناوری اطالعات بر سازمانها ضریب آولفای کرونباخ
2/10
بهبود کیفیت
2/22
رضایت مشتری
2/10
کارایی و اثربخشی
2/15
سودآوری
2/21
بهبود عملکرد مالی
2/10
صرفه جویی در زمان هزینه
2/95
کل پرسشنامه

-6یافته های پژوهش
در تحقیق موجود با استفاده از آزمون مجذور(خی دو) با درجه ازادی  0و سطح آلفای  2/28مقدار را به دست آوردیم و نتیجه
گرفته شد که بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار تفاوت معنادار و جود دارد.
جدول :2فراوانی مشاهده شده مورد انتظار و آزمون مجذور خی مربوط به تأثیر فناوری اطالعات و بهبودکیفیت
پاسخ ها فراوانی مشاهده شده درصد فراوانی فراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره خی دو درجه آزادی سطح معنی دار
کم
-0/28
0/38
8/8
10
متوسط
0/11
0/38
0/43
49
0/001
2
31/421
زیاد
0/17
0/38
2/48
55
کل
0/100
114

باتوجه فراوانی های مشاهده شده در جدول 0برای هر طبقه و در صدهای مربوطه ،چون بیشترین فراوانی مربوط به طبقه زیاد
است (حدود51درصد) چنین استنباط می شود که بهکارگیری فناوری اطالعات در سازمان در بهبود کیفیبت مؤثر است.
جدول  :3فراوانی مشاهده شده مورد انتظاروآزمون مجذور خی مربوط به تأثیر فناوری اطالعات و سوداوری
پاسخ ها فراوانی مشاهده شده درصد فراوانی فراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره خی دو درجه آزادی سطح معنی دار
کم
-0/25
0/38
4/11
13
متوسط
0/7
0/38
5/39
45
0/001
2
263/26
زیاد
0/18
0/38
1/49
56
کل
0/100
114

14

همانطوری که اطالعت جدول 0نشان میدهد؛ با توجه فراوانی های مشاهده شده برای هر طبقه و در صدهای مربوطه ،چون
بیشترین فراوانی مربوط به طبقه زیاد است(حدود59درصد)چنین استنباط می شود که بهکارگیری فناوری اطالعات در سازمان بر
سودآوری اثر دراد.
جدول  :4فراوانی مشاهده شده مورد انتظار و آزمون مجذور خی مربوط به تأثیر فناوری اطالعات و رضایت مشتری
پاسخ ها فراوانی مشاهده شده درصد فراوانی فراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره خی دو درجه آزادی سطح معنی دار
کم
-0/21
0/38
9/14
17
متوسط
-0/9
0/38
4/25
29
0/001
2
263/26
زیاد
0/30
0/38
6/59
68
کل
0/100
114

همانطوری که اطالعات جدول5نشان میدهد  ،با توجه فراوانی های مشاهده شده برای هر طبقه و درصد های مربوطه ،چون
بیشترین فراوانی مربوط به طبقه زیاد است(حدود59درصد)چنین استنباط می شود که بهکارگیری فناوری اطالعات بر رضایت
مشتریان تأثیر دارد.
جدول  :5فراوانی مشاهده شده مورد انتظاروآزمون مجذور خی مربوط به تأثیر فناوری اطالعات و بهبود عملکرد مالی
پاسخ ها فراوانی مشاهده شده درصد فراوانی فراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره خی دو درجه آزادی سطح معنی دار
کم
-0/24
0/38
3/12
12
متوسط
0/10
0/38
1/42
48
0/001
2
947/22
زیاد
0/14
0/38
6/45
52
کل
0/100
114

جدول  :6فراوانی مشاهده شده مورد انتظاروآزمون مجذور خی مربوط به تأثیر فناوری اطالعات و کارایی و اثربخشی
پاسخ ها فراوانی مشاهده شده درصد فراوانی فراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره خی دو درجه آزادی سطح معنی دار
کم
-0/30
0/38
0/7
8
متوسط
0/10
0/38
1/42
48
842/3
0/001
2
6
زیاد
0/20
0/38
9/50
58
کل
0/100
114

داده های جدول6نشان میدهد با توجه فراوانی های مشاهده شده برای هر طبقه و درصدهای مربوطه ،چون بیشترین فراوانی
مربوط به طبقه زیاد است(حدود02درصد)چنین استنباط می شود که بهکارگیری فناوری اطالعات بر کارایی و اثربخشی سازمان اثر
دارد.
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نتایج جدول0نشان میدهد ،با توجه فراوانی های مشاهده شده برای هر طبقه و در صدهای مربوطه ،چون بیشترین فراوانی
مربوط به طبقه زیاد است(حدود50درصد)چنین استنباط می شود بهکارگیری فناوری اطالعات بر بهبود عملکرد مالی سازمان اثر
دارد.

جدول  :7فراوانی مشاهده شده مورد انتظاروآزمون مجذور خی مربوط به تأثیر فناوری اطالعات در و قت و هزینه
پاسخ ها فراوانی مشاهده شده درصد فراوانی فراوانی مورد انتظار باقیمانده آماره خی دو درجه آزادی سطح معنی دار
کم
-0/27
0/38
6/9
11
متوسط
-0/11
0/38
7/23
27
0/001
2
368/60 0/38
زیاد
0/38
7/66
76
کل
0/100
114

همانطوری که نتایج جدول2نشان میدهد بر این اساس و با توجه فراوانی های مشاهده شده برای هر طبقه و درصدهای
مربوطه ،چون بیشترین فراوانی مربوط به طبقه زیاد است(حدود 62درصد)چنین استنباط می شود که بهکارگیری فناوری اطالعات
در سازمان برصرفه جویی در و قت و هزینه ها اثرگذار است.
جدول :8فراوانیهای مشاهده شده ،مورد انتظار و آزمون مجذور خی مربوط به بهکارگیری اثرات فناوری اطالعات بر
عمکرد سازمانها
اثرات بهکارگیری فناوری اطالعات بربهبود عملکرد سازمان میانگین رتبه ای
وقت و هزینه
89/3
رضایت مشتری
56/3
کارایی و اثربخشی
53/3
بهبود خدمات
44/3
سود آوری
36/3
عملکرد مالی
21/3

آماره خی دو

درجه ازادی

سطح معنا دار

18/527

5

0/002

همانطوری که نتایج آزمون رتبه ای فریدمن در جدول  1نشان میدهد ،می توان نتیجه گرفت که اولویت های عوامل مذکور
به ترتیب میزان تأثیر گذاری به شرح زیر است-8:وقت و هزینه-0،رضایت مشتری-0،کارایی و اثربخشی-5،بهبود خدمات-0،
سودآوری-6،عملکرد مالی.
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بحث و نتیجه گیری
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نتایج پژوهش نشان میدهد بهکارگیری و سرمایهگذاری در فناوری اطالعات بر کارکنان سازمانها و بخصوص پرسنل در
سمت اداری و دفتری مؤثر نبوده است؛ زیرا آنها تصور میکنند که با روی کار آمدن این سیستم نه تنها دانش و سواد کافی برای
کار با فناوری اطالعات را ندارند؛ بلکهاحتمال از دست دادن منصب یا شغل نیز برای آنها و جود دارد؛ درحالی که پرسنل در سطح
مدیرت یا معاونت معتقد بودند؛ بهکارگیری دانش فناوری اطالعات موجب تعالی سازمان و حرکت در جهت رسالت و ماموریت های
اصلی خواهدبود .با توجه به اینکه بهکارگیری فناوری اطالت در سازمان موجب سهولت در انجام امورات مشتریان و مراجعه
کنندگان خواهد شد ،و از طرفی هم در و قت و هزینه صرفه جویی می شود؛ و اکثر اوقات نیز افراد میتوانند بدون مراجعه حضوری
به سازمانها ،نیازها و خواسته های خود را بصورت الکترونیکی حل و فصل کنند ،این امر بصورت خواسته یا ناخواسته رضایت
مشتریان را در پی خواهد داشت .علم فناوری اطالعات نقش مهمی در ارائه خدمات به بازنشستگان دارد ،در این راستا و با روی کار
آمدن دولت الکترونیک که در سایه دانش فناوری اطالعات در سازمان صورت گرفته ،بازنشسته ها میتوانند بدون مراجعه به
سازمان متبوع خدماتی چون فیش و حکم حقوقی ،درخواست و اخذ و ام ،بیمه درمانی و سایر نیازها را بصورت الکترونیکی دریافت
کنند .بهکارگیری فناوری اطالعات در سازمانها موجب بهبود عملکرد مالی می شود ،زیرا بررسی های این پژوهش و مطالعات
میدانی نشان داده ،سازمانها از طریق این دانش میتوانند بطور دقیق و از طریق نرم افزارهای مربوطه فعالیتهای مالی روزانه،
هفتگی ،ماهانه و حتی ساالنه را ثبت کرده ،و به صورت صحیح درآمد ها و هزینه را بررسی کرده و تراز خود را بدست آورند که این
امر در سیستمهای سنتی با چند نفر پرسنل صورت می گرفت ولی با بهکارگیری فناوری اطالعات این عمل تنها توسط یک یا دو
کاربر صورت می گیرد .مطالعات این پژوهش نشان میدهد بهکارگیری فناوری اطالعت در سازمان موجب سودآوری میگردد ،زیرا
سازمانها با استفاده از این دانش بیشتر ،فعالیتهای قدیمی و کاغذ بازی و سیستم بروکراتیک راکاهش داده و به جایی صرف
هزینههای سرسام آور در حمل و نقل و ارتباطات تلفنی این کار را از طریق فناوری اطالعات انجام می دهند.

پیشنهادات
-1ارتقاء توانمندی کارکنان سازمانهابا راهکار مدیریت دانایی
-0کسب ارزش تجاری از طریق نیروی کار متخصص در فنآوری اطالعات
-0ارزیابی عملکرد فنآوری اطالعات
-5فرآیند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فنآوری اطالعات
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