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چکـیده
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر مشتری گرایی و رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی مدیریت
استراتژیک برند بود .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از جهت روش ،توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی
است .جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و معاونین و کارشناسان بانک ملت استان گلستان به تعداد  077نفر بودند .حجم
نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان  07نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که مشتری گرایی
بر مدیریت استراتژیک برند تاثیر دارد .رقیب گرایی بر مدیریت استراتژیک برند تاثیر دارد .مدیریت استراتژیک برند بر
توسعه محصول جدید تاثیر دارد .مشتری گرایی بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد .رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید
تاثیر دارد.

واژگـان کلـیدی :مشتری گرایی ،رقیب گرایی ،توسعه محصول جدید ،مدیریت استراتژیک برند
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)28 :بهمن 1911

در محیط نا مطمئن امروزی ،تطابق با محیط و رقابت پذیری برای حیات هر سازمانی ضروری است(لیائو0و همکاران.)9700،
توسعه محصول جدید یکی از بزرگترین قدرت ها و در عین حال یکی از مشکل ترین فعالیت های موجود در هر کسب و کاری
است .مدیران کسب وکارها و فلسفه دانان بازار بر این امر که یکی از عناصر حیاتی برای بقای طوالنی مدت سازمانها ،موفقیت در
توسعه محصوالت جدی د است ،اتفاق نظر دارند .محصوالت جدید ،فرصت های رشد و کسب مزیت رقابتی را برای بنگاه ها و
سازمان ها فراهم می آورند ،به گونه ای که امروزه سازمان ها در سراسر جهان تنها راه بقای خود را در گرو گرایش به تولید و
توسعه محصوالت جدید و به کارگیری روشهایی برای انجام صحیح فرآیند توسعه محصول جدید جهت نائل شدن به موفقیت در
این باره ،دریافته اند(زارع زاده مهریزی و میرمحمدی صدرآبادی .)0391،از سویی افزایش رقابت ،کاهش چرخه عمر محصوالت و
نیاز به موفقیت محصوالت جدید ،باعث شده است تا سازمان ها ،مشتری گرایی و رقیب گرایی را به عنوان عوامل موثر بر موفقیت
محصول جدید خود در نظر بگیرند(اشجعی نیری و همکاران .)0391،مشتری گرایی عمدتاً مرتبط با رفاه مشتریان است .مشتری
گرایی عمدتاً خود را از طریق اولویت گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار می سازد و
رقیب گرایی اساساً بر شناسایی رقبای موجود و فعلی ،شناسایی فناوری مورد استفاده و آنچه که رقبا به مشتریان ارایه می دهند
تمرکز دارد(لطیفیان و منظمی برهانی.)0391،
امروز برندها نقش کانونی در استراتژی کسب و کار سازمان های پیشرو دارند .برندها وسیله شناسایی ویژگیهای منحصر بفرد
محصول در نظر مشتریان می باشد و از این طریق برندها می توانند بیان کننده شخصیت مصرف کننده باشد .مطالعات گذشته
بیانگر تاثیر بسزای نقش مدیریت استراتژیک برند بر توسعه محصول می باشد که مشتریان از طریق گرایش به برندها می تواند به
قصد خرید خود جامع عمل بپوشانند(لئون9و همکاران .)9772،در حال حاضر به دلیل رشد سریع محصوالت و رقابتی شدن بازار
عموماً نیاز به محصوالت و خدمات ،رشد چشمگیری پیدا کرده است .افزایش جمعیت و متنوع شدن نیازها نیز از جمله عواملی است
که بانک ها را به دستیابی به محصول جدید ترغیب می کند .از آن جایی که بانک ها به دنبال بقای خود در جامعه رقابتی امروزی
هستند ،همواره باید برای تداوم خود ،به دنبال توسعه و موفقیت در تولید محصوالت جدید همگام با تکنولوژی باشند .در این راستا
بررسی عواملی که روی موفقیت و توسعه محصول جدید تاثیرگذار است ،ضروری به نظر می رسد .بنابراین جهت بهبود عملکرد
بانک ها و موفقیت محصول جدید پرداختن به مقوله های مشتری گرایی ،رقیب گرایی و مدیریت استراتژیک برند ،امری الزم و
ضروری به شمار آمده و منجر به ایجاد ارزش و موفقیت در پروژه های توسعه محصول در بانک ها می گردد .توسعه محصول
جدید ،بخش مهمی از هر تجارت است .محصوالت جدید ،فرصت های رشد و مزیت رقابتی را برای بانک ها فراهم می کنند.
امروزه ،بقای بانک ها در گرایش به سمت محصوالت جدید و به کارگیری روش هایی برای ایجاد محصوالت جدید و موفق است.
عالوه بر حفظ رقابت و افزایش بهره وری ،فرآیند موثر توسعه محصول جدید نقش مهمی در ارتباط غیرمستقیم بانک با مشتریان
ایفا می کند .بانک ملت نیز این امر مستثنا نیست و همواره به دنبال توسعه محصوالت جدید بانکی بوده است و تاحدودی هم موفق
بوده است .لذا سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا مشتری گرایی و رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید با توجه به نقش
میانجی مدیریت استراتژیک برند در بانک ملت استان گلستان تاثیر دارند؟

-2مبانی نظری
-1-2مشتری گرایی
یکی از ابعاد بازارگرایی ،مشتری گرایی است .مشتری گرایی به معنی درك خواسته های مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر
برای آنان است .ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکانپذیر خواهد بود .مشتری
گرایی عمدتاً با رفاه مشتریان سروکار دارد .این امر از طریق گوش فرا دادن به صدای مشتریان و ارائه محصوالتی بر مبنای بهترین
عالئق و خواسته های مشتریان امکان پذیر می شود(آقازاده و یزدانی .)0391،در این دیدگاه هدف شرکت درك عمیق مشتریان
است که منجر به توانایی خلق ارزش ممتاز برای آن به صورت مستمر می گردد و این مستلزم درك کل زنجیره مشتری می باشد و
نه تنها برای زمان حال بلکه به عنوان ضرورت همیشگی سازمان به حساب میآید (زارع زاده مهریزی و میرمحمدی
صدرآبادی .)0391،مشتری گرایی عبارتست از سطحی که سازمان اطالعات را از مشتریان بدست می آورد و مورد استفاده قرار
میدهد ،برای برآورده ساختن نیازهای مشتری ،استراتژی ایجاد می کند و از طریق پاسخ به نیازها و خواستههای مشتری ،آن
استراتژی را به اجرا در میآورد (هدایتی دزفولی.)0309،

1 Liao
2 Leone
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 -2-2رقیب گرایی
یکی از مهم ترین ابعاد بازارگرایی ،رقیب گرایی است .سازمانها بایستی به رقبای فعلی و بالقوه آتی خود نگرشی حساس داشته
باشند و همانند بازی شطرنج خود را با فعالیتهای آنان منطبق سازند .این اطالعات در توسعه استراتژیهای رقابتی شرکت بسیار موثر
هستند .رقیب گرایی به معنی شناسایی قوت و ضعف های کوتاه مدت و توانمندی ها و استراتژی های بلندمدت رقبای کلیدی فعلی
و بالقوه می باشد(آقازاده و یزدانی .)0391،در کنار تحلیل اطالعات در مورد مشتری ،تجزیه و تحلیل اطالعات در مورد رقبای
سازمان بایستی منجر به تدارك مجموعه کاملی از تکنولوژی ها و توانمندی های الزم جهت ارضای نیازهای فعلی و مورد انتظار
شرکت به گونه ای برتر از رقبا باشد(زارع زاده مهریزی و میرمحمدی صدرآبادی.)0391،

-3-2توسعه محصول جدید

-4-2مدیریت استراتژیک برند
مدیریت برند برپایه بازاریابی بنا نهاده شده است اما بر نام تجاری و اینکه چگونه می تواند برای مشتری مطلوب بماند ،تمرکز
دارد .مدیریت مطلوب برند نه تنها می تواند بر فروش باالی یک محصول بلکه بر سایر کاالهایی که با نام تجاری در ارتباط
هستند نیز تاثیر گذارد .کارکردی از بازاریابی است که در آن تکنیک هایی برای افزایش ارزش درك شده از رده محصول یا نام
تجاری در تمام مدت استفاده می شود .مدیریت موثر برند قادر است که قیمت محصوالت را افزایش دهد و وفاداری مشتریان را از
راه ارتباط مثبت برند و تصویر محصول و آگاهی قدرتمند از آن را ایجاد نماید .توسعه استراتژی برنامه ریزی حفظ دارایی برند یا
کسب ارزش برند نیازمند درك جامع از برند ،بازار هدف و چشم انداز شرکت می باشد(توالیی و همکاران.)0391،
عبداللهی نیا و فتحی( )0390در تحقیقی به بررسی تاثیر مشتری گرایی بر توسعه محصول جدید با میانجی گری تعهد مدیریت
ارشد (مورد مطالعه :شرکت پارس خودرو) ،پرداختند که نتایج نشان داد مشتری گرایی بر توسعه محصول جدید با میانجی گری تعهد
مدیریت ارشد تاثیر دارد .رضایی و همکاران( )0390در تحقیقی به بررسی تاثیر بازارگرایی بر توسعه خدمات جدید با تاکید بر نقش
میانجی استراتژی های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه ،پرداختند که نتایج نشان می دهد که مشتری مداری و رقیب گرایی به
عنوان دو راهبرد بازارگرایی از طریق نقش میانجی نوآوری اکتشافی بر توسعه خدمات جدید اثر دارند .همچنین راهبردهای
بازارگرایی از طریق استراتژیهای نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه موجب توسعه خدمات جدید بانک ها می شوند .آقازاده و
یزدانی( )0391در تحقیقی به بررسی تاثیر استراتژیهای رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور،
پرداختند که یافته ها نشان می دهد فعالیت توسعه محصول جدید بانک ها از استراتژی های رقابتی آن ها هم به صورت مستقیم و
هم به صورت غیرمستقیم از طریق متغیر بازارگرایی تاثیر می پذیرد .بر اساس یافته های پژوهش ،در بانک های تجاری ایران،
استراتژی تمایز نسبت به دو استراتژی رهبری هزینه و تمرکز بیشترین تاثیر را در فعالیت توسعه محصول جدید دارد .همچنین
بانکهایی که استراتژی تمرکز را در پیش گرفته اند بسیار کمتر از بانک های دیگر به فعالیت محصول جدید مشغولند .ضمن آن که
نتایج آشکار ساخت که به دلیل گستردگی بازار در صنعت بانکداری ،علیرغم نگاه به استراتژی رقابتی به عنوان یک متغیر طبقه ای
در ادبیات استراتژی ،بانکها به صورت همزمان از ترکیبی از استراتژیهای رقابتی استفاده می نمایند .لطیفیان و منظمی
برهانی( )0391در تحقیقی به بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک برند در رابطه مشتری گرایی و رقیب گرایی بر توسعه محصول
جدید ،پرداختند که نتاج حاصل شده بیانگر این مطلب می باشد که شرکت ها با مشتری گرایی و رقیب گرایی قوی می تواند تاثیر
باال بر قابلیت مدیریت برند بگذارند و با توجه و اجرای همزمان استراتژی های مربوط به رقیب گرایی ،مشتری گرایی و قابلیت
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به طور کلی توسعه محصول جدید ،مجموعه فعالیتها و راه کارهای ایجاد رشد است که در مراحل مختلف تولید محصول ،منجر
به تغییر و اصالحات جزئی یا کلی کاال در بازار فعلی خواهد شد(رضوانی و رشیدایی .)0399،هندبوك انجمن مدیریت و توسعه
محصول( ،)PDMAتوسعه محصول جدید را بدین صورت تعریف می کند :مجموعه ای از وظایف ،مراحل و اقدامات تعریف شده و
منظم که هدف طبیعی شرکت را برای تبدیل ایده های نارس (اولیه) به محصوالت و خدمات قابل فروش ،تشریح می کند(آسیابان
رضایی.)0309،اصطالح توسعه محصوالت جدید ،هم در مورد محصوالتی که به طور کلی در دنیا جدید هستند و هم در مورد اعمال
حداقل بهبود و تغییر در محصوالت موجود به کار می رود(کنعانی و پوری .)0393،توسعه محصول جدید ،یکی از مهمترین
استراتژی هایی است که یک شرکت یا سازمان تالش می کند از این طریق فروش و سهم خود را در بازار حفظ و افزایش دهد .از
این رو هدف از توسعه محصول جدید ،می تواند پاسخ به نیاز مشتریان ،تطابق با شرایط بازار و تغییرات محیطی ،افزایش سود،
رضایت مشتریان و مقابله با سیاستهای رقبا باشد .لذا ،شناخت مدل های استراتژی توسعه محصول ،مدیران و برنامه ریزان شرکتها
را کمک خواهد کرد تا با دیدی بازتر به تدوین استراتژی های رقابتی بپردازند(رزمی و همکاران.)0393،

9

مدیریت برند می تواند توسعه و موفقیت محصوالت جدید را تحت تاثیر قرار دهند .زین و همکاران )9700( 0در تحقیقی با عنوان به
بررسی رابطه بین بازارگرایی و موفقیت محصوالت جدید در شرکت های تولیدی کشور پرداختند که نتایج نشان داد بین بازارگرایی
و موفقیت محصوالت جدید در شرکت های تولیدی کشور پاکستان رابطه معنی داری وجود دارد .شوهاو )9707( 9تحقیقی با عنوان
بازارگرایی و موفقیت محصول جدید :مدل میانجی بر اساس سرمایه فکری در آژانس های مسافرتی کشور تایلند انجام داده اند که
نتایج نشان داده است بین بازار گرایی و موفقیت محصول جدید در آژانس های مسافرتی کشور تایلند با توجه به نقش میانجی
سرمایه فکری رابطه معنی داری وجود دارد .هیسو و فانگ )9779( 3تحقیقی با عنوان بازار گرایی و موفقیت محصول جدید با نقش
میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در شرکت های بزرگ تایوان انجام داده اند که نتایج نشان داده است بین بازار گرایی و موفقیت
محصول جدید با توجه به نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
در این بخش ،با توجه به مبانی نظری و پیشینۀ مطالعات ذکرشده ،مدل مفهومی پژوهش معرفی می شود که تاثیر مشتری
گرایی و رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی مدیریت استراتژیک برند را در شکل( )0نشان می دهد:
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شکل .1مدل مفهومی

بر اساس مدل مفهومی شکل ( )0فرضیه های زیر تدوین شده اند:
-0مشتری گرایی بر مدیریت استراتژیک برند تاثیر دارد.
-9رقیب گرایی بر مدیریت استراتژیک برند تاثیر دارد.
-3مدیریت استراتژیک برند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.
 -1مشتری گرایی بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.
-5رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.

-3روش تحقیق
این پژوهش در راستای هدفی که دارد از نوع کاربردی است ،زیرا از نتایج آن می توان در تصمیم گیری مدیران سازمانها ،به
ویژه در بانک ملت استان گلستان استفاده کرد .همچنین ،روش بکار رفته در این پژوهش برحسب ماهیت از نوع توصیفی-
پیمایشی است .در این روش ،پژوهشگران شرایط فعلی را بررسی می کنند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود .گرد آوری داده
ها به صورت میدانی انجام شده است ،زیرا پژوهشگران به محیط واقعی بانک ملت استان گلستان برای جمع آوری داده ها مراجعه
کرده اند .جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و معاونین و کارشناسان بانک ملت استان گلستان به تعداد  077نفر بودند .حجم نمونه
مطابق جدول کرجسی و مورگان  07نفر تعیین و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .ابزار مورد
استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای است که  37پرسش را شامل می شود .پرسش های  0تا  5مربوط به سنجش متغیر
مشتری گرایی ،پرسش های  2تا  9مربوط به سنجش متغیر رقیب گرایی ،پرسش های  07تا  90مربوط به سنجش متغیر توسعه
محصول جدید و پرسش های  99تا  37مربوط به سنجش متغیر مدیریت استراتژیک برند است .مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه
طیف پنج گزینه ای لیکرت است که برای گزینه خیلی کم ،امتیاز یک و خیلی زیاد ،امتیاز  5در نظرگرفته می شود .تجزیه و تحلیل
داده ها با روش معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شد.

1 Zain & et al
2 Shu-Hua
3 Hsu & Fang

4

-4تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق ،برای سنجش اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل از مدل معادالت
ساختاری نرم افزار  Lisrelو برای توصیف آماری داده های جمعیت شناختی از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است.

 -1-4آماره های توصیفی
پیش از ارائه نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش ،نتایج توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه و
توصیف متغیرهای پژوهش آورده می شود .مبتنی بر نتایج تجزیه و تحلیل انجام شده در خصوص ویژگیهای جمعیت شناختی از
نظر جنسیتی 20( ،نفر )  01درصد مرد و ( 03نفر )  02درصد زن و از نظر سطح تحصیالت( 30نفر) 39درصد لیسانس و ( 19نفر)
 20درصد دارای مدرك فوق لیسانس و باالتر و از نظر سابقه کار( 00نفر)  99درصد  0تا  07سال90( ،نفر)  31درصد  00تا 97
سال و ( 35نفر )  11درصد باالتر از 90سال هستند .در ادامه در جدول( )0توصیف متغیرهای پژوهش مبتنی بر پارامترهای آماری
ارائه می شود.
واریانس
9/005
0/070
23/207
31/200

انحراف معیار
3/09219
9/95701
0/90527
5/00323

-2-4آماره های استنباطی
 -1-2-4برازش مدل اندازه گیری
سازگاری درونی :یکی از روش های تعیین پایایی آزمون با تأکید بر اندازه گیری سازگاری درونی ،روش ضریب آلفا کرونباخ
است .پایایی متغیرهای تحقیق در جدول  9آمده و نشان دهندة پایایی قابل قبول سنجش متغیرهای تحقیق است.
جدول .2مقادیر آلفای کرونباخ
تعدا گویه
متغیر
5
مشتری گرایی
1
رقیب گرایی
09
توسعه محصول جدید
9
مدیریت استراتژیک برند

آلفای کرونباخ
7/009
7/053
7/097
7/005

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)28 :بهمن 1911

متغیر
مشتری گرایی
رقیب گرایی
توسعه محصول جدید
مدیریت استراتژیک برند

جدول .1شاخص های توصیف داده های تحقیق
میانگین
بیشترین
کمترین
نشان
00/0005
99/77
5/77
CuO
09/1295
00/77
1/77
CO
30/0777
50/77
09/77
NPD
37/3057
10/77
01/77
SBM

تحلیل عاملی تأییدی :نتایج حاصل از تحلیل عاملی در جدول  3نمایش داده شده است.

ردیف
0
9
3
1
5
2
0
0
9
07
00

جدول .3مقادیر تحلیل عاملی گویه های تحقیق
گویه های تحقیق
بانک ملت به طور مرتب و منظم رضایت مشتریان را اندازه گیری می کند.
ما بطور پیوسته بدنبال افزایش منافع و کاهش هزینه ها برای مشتری هستیم.
بانک ملت به جمع آوری اطالعات جهت شناخت نیازهای حال و آتی مشتری می پردازد.
اهداف و استراتژی های بانک ملت در جهت ایجاد رضایت مشتری است.
ما تعهد قوی نسبت به مشتریان داریم.
ما سریعاً به اعمال بانک های رقیب پاسخ می دهیم.
اطالعات مربوط به استراتژی های رقبا در درون بانک ملت توزیع و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
ما فرصت های بازار را بر اساس توان رقابتی مان مورد بررسی قرار می دهیم.
اغلب اوقات ،در جلسات تصمیم گیری ،مدیران ارشد درباره استراتژی های رقبا بحث می کنند.
در مدیران ارشد بانک ملت روحیه نوآوری وجود دارد.
در مدیران ارشد بانک ملت روحیه یادگیری وجود دارد.

بارعاملی
7/51
7/00
7/10
7/59
7/19
7/20
7/05
7/01
7/07
7/50
7/20

5

ردیف
09
03
01
05
02
00
00
09
97
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90
99
93
91
95
92
90
90
99
37

گویه های تحقیق
برای تیم های پروژه توسعه محصول جدید ساختار سازمانی متمرکز وجود دارد.
برای توسعه محصول جدید ،تیمی متشکل از افراد متخصص با مهارت های متفاوت از واحدهای مختلف بانک ملت
وجود دارد.
برای توسعه محصول جدید توانایی تکنولوژیکی در بانک ملت وجود دارد.
سرمایه گذاری بانک ملت در واحد تحقیق و توسعه برای کشف و یا خلق محصوالت جدید و توسعه آنها مناسب است.
در بانک ملت فرصت مناسب برای توسعه محصول جدید با شناخت تغییرات آینده وجود دارد.
نرخ بازده سرمایه گذاری مناسب است.
در بانک ملت توسعه محصوالت جدید با بکارگیری دانش فنی که به راحتی برای رقبا قابل تقلید نباشد ،انجام می شود.
شناسایی محصوالت رقیب و ظرفیت های تولید آنها در بانک ملت انجام می شود.
برنامه ریزی عملیاتی مناسب و جزء به جزء جهت پروژه های توسعه محصول جدید و به روز رسانی آن در بانک وجود
دارد.
مستندسازی و گزارش گیری برنامه ریزی شده در طول زمان پروژه توسعه محصول جدید در بانک انجام می شود.
برند این بانک از سود دهی باالیی برخوردارد است.
برند این بانک دارای تصویری شفاف و قوی در ذهن مصرف کننده است.
میزان رضایت مشتری از برند بانک باالست.
میزان وفاداری مشتری به برند بانک باال است.
میزان شکایات و مرجوعی های محصول های تحت برند این بانک کم است.
میزان آگاهی (به خاطر آوری) مصرف کنندگان از برند این بانک باالست.
برند این بانک از یک مزیت رقابتی پایدار در بخش هدف برخوردار است .
برند این بانک .سهم برتر بازار را در اختیار داردو از جایگاه رقابتی نسبتاً قوی برخوردار است.
برند این بانک منابع و شایستگی های بازاریابی الزم برای ایجاد و توسعه کاربردهای جدید را در اختیار دارد.

بارعاملی
7/52
7/20
7/50
7/09
7/09
7/09
7/00
7/20
7/20
7/59
7/01
7/07
7/09
7/09
7/02
7/50
7/27
7/59
7/13

با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ در جدول  9و مقادیر تحلیل عاملی تأییدی در جدول  ،3که به ترتیب بیش از  7/0و
7/1هستند ،می توان دریافت که گویه های تحقیق از روایی و پایایی مناسب و مطلوبی برخودار بوده اند.

-3-4آزمون فرضیه های تحقیق
برای آزمون فرضیه های تحقیق ،روابط میان متغیرهای
مستقل ،واسطه و وابسته (متغیرهای مکنون ) و نیز روابط میان
این متغیرها با مؤلفههایی که از طریق گویه ها به دست آمده
(متغیرهای آشکار ) در مدل کلی معادالت ساختاری ،در شکل
 ،9نشان داده شده است.
از سوی دیگر ،جدول  5ضرایب استاندارد و آماره  tمیان
متغیرهای تحقیق را که بیانگر تغییر در متغیرهای مکنون در
مقابل هر واحد تغییر در متغیرهای آشکار است به همراه سطح
معناداری آن ها نشان می دهد .بر این اساس از آنجا که ضریب
استاندارد مشتری گرایی بر مدیریت استراتژیک برند  7/50با
سطح معناداری کمتر از  7/5است ،فرضیۀ اول تأیید می شود.
همچنین ضریب استاندارد رقیب گرایی بر مدیریت استراتژیک
برند  7/29با سطح معناداری کمتر از  7/5است ،فرضیۀ دوم
تأیید می شود .ضریب استاندارد مدیریت استراتژیک برند بر
توسعه محصول جدید  7/09با سطح معناداری کمتر از 7/5
است ،فرضیۀ سوم تأیید می شود .ضریب استاندارد مشتری
گرایی بر توسعه محصول جدید  7/10با سطح معناداری کمتر از
 7/5است ،فرضیۀ چهارم تأیید می شود .ضریب استاندارد رقیب
گرایی بر توسعه محصول جدید  7/50با سطح معناداری کمتر از
 7/5است ،فرضیۀ پنجم تأیید می شود.

شکل.2مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

جدول .4نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق
مقدار
دامنه مورد قبول
شاخص برازش

نتیجه

>3

9/32

مناسب

<7.9
<7.9
<7.9
<7.9

7/90
7/99

مناسب
مناسب

7/91
7/95
7/95
7/351

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی(
تطبیقی (شاخص برازشCFI
(شاخص برازندگی)GFI
(شاخص تعدیل برازندگی)AGFI
(شاخص نرم شدة برازندگی)NFI

𝑥2

df

)

(شاخص نرم نشدة برازندگی)NNFI
(خطای ریشۀ میانگین مجذورات تقریب)RMSEA

<7.9
>7.0
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شکل.3مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری

نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول  1آمده است ،نشاندهندة برازش مدل است،
چرا که میزان  RMSEAکمتر از  7/0نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است .همچنین مقادیر ،AGFI ،GFI ،CFI
 NNFI ،NFIهمگی باالتر از  7/9هستند.
جدول .5بررسی فرضیه های تحقیق
ضریب استاندارد
فرضیه
7/50
مشتری گرایی بر مدیریت استراتژیک برند تاثیر دارد.
7/29
رقیب گرایی بر مدیریت استراتژیک برند تاثیر دارد.
7/09
مدیریت استراتژیک برند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.
7/10
مشتری گرایی بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.
7/50
رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد.

tآماره
1/95
5/00
2/31
9/50
3/70

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

 -5نتیجه گیری
بر اساس نتایج جدول ( ،)1در بررسی اثر مشتری گرایی بر مدیریت استراتژیک برند ،مشخص شد که مشتری گرایی بر
مدیریت استراتژیک برند تاثیر دارد که با نتایج تحقیق لطیفیان و منظمی برهانی( )0391همسو می باشد .در بررسی اثر رقیب گرایی
بر مدیریت استراتژیک برند ،مشخص شد که رقیب گرایی بر مدیریت استراتژیک برند تاثیر دارد که با نتایج تحقیق لطیفیان و
منظمی برهانی ( )0391همسو می باشد .در بررسی اثر مدیریت استراتژیک برند بر توسعه محصول جدید ،مشخص شد که مدیریت
استراتژیک برند بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد که با نتایج تحقیق لطیفیان و منظمی برهانی ( )0391همسو می باشد .در
7

بررسی اثر مشتری گرایی بر توسعه محصول جدید ،مشخص شد که مشتری گرایی بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد که با نتایج
تحقیقات عبداللهی نیا و فتحی( ،)0390رضایی و همکاران( ،)0390آقازاده و یزدانی ( ،)0391لطیفیان و منظمی برهانی( ،)0391زین
و همکاران ( ،)9700شوهاو ( )9707و هیسو و فانگ ( )9779همسو می باشد .در بررسی اثر رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید،
مشخص شد که رقیب گرایی بر توسعه محصول جدید تاثیر دارد که با نتایج تحقیقات رضایی و همکاران ( ،)0390آقازاده و
یزدانی( ،)0391لطیفیان و منظمی برهانی ( ،)0391زین و همکاران ( ،)9700شوهاو ( )9707و هیسو و فانگ ( )9779همسو می
باشد.
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در ادامه بر اساس نتایج تحقیق ،پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می گردد :در بازار پر رقابت امروز ،بانک ملت بایستی همواره به
دنبال مشتری گرایی می باشد چرا که جذب مشتری می تواند سبب مزیت رقابتی بانک می شود .بانک ملت برای تقویت مشتری
گرایی خود بایستی استراتژی برند بانک خود را با دادن وعده هایی باورپذیر که تخصص الزم را برای انجام داشته باشند ،افزایش
دهند و به این وسیله از جابجایی مشتریان خود و رفتن آنها به سمت رقبا جلوگیری کنند.
تیم های میان رشتهای از متخصصانی از حوزههای بازاریابی ،عملیاتی تحقیق و توسعه و سایر تخصص ها تشکیل شود تا
بتوان از این تیم ها جهت حفظ مشتریان و رقیب گرایی استفاده شود و همچنین این تیم ها برای تقویت مدیریت استراتژیک برند
بانک ملت ،بکار گرفته شوند.
درك این موضوع که برند نقش بسیار با اهمیتی را در حفظ و توسعه حق انتخاب مشتری بازی می کند ،بایستی مدیریت بانک
ملت را به سمتی سوق دهد که به صورت جدی بر این موضوع تمرکز کنند که از هر فعالیتی که به هر شکلی باعث کم شدن اعتبار
برند می شود ،خودداری نمایند .تالش در جهت تقلیل میزان کاهش رضایت مشتریان از طریق فعالیت های تاکتیکی ( نظیر
تخفیفات ،عذرخواهی ) ممکن است منجر به اثرات مثبتی گردد ،که شاید با فقدان اعتبار برند که ناشی از کمبود قابلیت اعتماد
ادراك شده( باور پذیری) سازمان است ،جبران شود.
اقدامات مدیران بانک ملت باید در جهت زمینه سازی ،حمایت و ارتقای فعالیت هایی که توسط اعضای تیم برندسازی و
خدمات صورت پذیرد ،شکل گیرد .حمایت مدیریت ارشد باید در مسیر ارتقا و تسهیل فعالیت های درگیر فرآیند توسعۀ خدمات جدید
سازمان باشد .این حمایت می تواند با اشکال مختلف مانند ایجاد فضای برای بیان افکار نوآورانه ،فراهم آوردن منابع و کارشناسان
الزم برای تیم های میان کارکردی و سازماندهی کردن فعالیت های توسعۀ خدمات جدید در روش ها و فرآیندهای مختلف باشد.
این نوع حمایت نقش مؤثری در ایجاد ساختار سازمانی کارآفرینانه نیز ایجاد می کند .این چنین حمایتی مستلزم دارا بودن عالقه و
توانایی در مدیران ارشد نسبت به مبحث توسعه خدمات جدید می باشد.
توسعه خدمات جدید فرآیندی پیچیده ومستلزم مشارکت بخش های کارکردی گوناگون بانک است .در واقع توسعه خدمت
جدید فرآیندی است که برای اجرای مناسب آن ،کل بانک بایستی برانگیخته وحساس باشد ،بدین منظور باید تصویر شفاف و
واضحی برای تیم هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر توسعه خدمت می باشند ترسیم و اهداف پروژه برای گروه تفهیم
شود ،تصمیم گیری های گروهی موجب می شود پذیرش نتیجه برای اعضای گروه راحت تر شود .همچنین پیشنهاد می گردد
اعضای گروه از میان افرادی با انگیزه ،خالق و متعهد به مبحث توسعه خدمات جدید انتخاب گردد.
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The Impact of Customer Orientation and Competitiveness on
New Product Development Due to the Mediating Role of
Strategic Brand Management in Bank Mellat, Golestan Province
Abstract

Keywords: Customer orientation, Competitiveness, New product development, Strategic brand
management.

1911  بهمن،)28 : (پیاپی8  شماره،سال پنجم

The aim of this study was to determine the impact of customer orientation and competitiveness
on new product development with respect to the mediating role of strategic brand management.
This research is applied in terms of purpose and in terms of method, descriptive-survey and
correlational. The statistical population of the study was 100 managers, deputies and experts of
Bank Mellat in Golestan province. The sample size was determined according to Krejcie and
Morgan table of 80 people and simple random sampling method was used for sampling. Data
analysis was performed by structural equation method with LISREL software. The results
showed that customer orientation has an impact on strategic brand management.
Competitiveness affects the strategic management of the brand. Strategic brand management
affects new product development. Customer orientation affects the development of a new
product. Competitiveness affects the development of a new product.
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بررسی تأثیر هوش هیجانی بر كار تیمی در فرودگاههاي غرب كشور

پیمان جوینده مهر* ،1عباس صمدی ،2پرویز

کفچه3

تاریخ دریافت99/44/41 :
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کد مقاله90939 :

چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثرات هوش هيجاني بر کارتيمي در فرودگاه هاي غرب کشور (کرمانشاه ،سنندج ،همدان و
ایالم) مي باشد .پژوهش حاضر از نوع توصيفي و همبستگي است و از لحاظ هدف ،کاربردي مي باشد .جامعه آماري این
تحقيق شامل کليه کارکنان فرودگاههاي غرب کشور (کرمانشاه ،سنندج ،همدان و ایالم) به استثناي نيروهاي خدماتي
ميباشند که بر اساس اطالعات اخذ شده از امور اداري فرودگاههاي فوق الذکر ،تعداد جامعه آماري معادل  173نفر هستند.
حجم نمونه با برآوردي از جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان و کرجسي به تعداد  411نفر انتخاب شدند .همچنين
نمونهگيري به صورت تصادفي نسبي انجام شد .روشهاي آماري شامل آمار توصيفي و آمار استنباطي (کولموگروف-
اسميرنوف ،همبستگي پيرسون ،ام .باکس ،لون ،تحليل واریانس یك طرفه بين آزمودني و تحليل کوواریانس چندمتغيره)
بود و نتایج بدست آمده در کل نشان داد که رابطه معني داري بين هوش هيجاني و کارتيمي وجود دارد و نيز هوش
هيجاني با ابعاد کارتيمي داراي ارتباط مثبت و معني داري بود .همچنين هوش هيجاني با نوع فرودگاههاي غرب کشور
داراي ارتباط معناداریمي باشد .از طرفي هوش هيجاني بيشترین تاثير را بر توجه به نتيجه کار و سپس اعتماد ،مسئوليت
پذیري ،تعهد و عدم ترس از برخورد داشت.

واژگـان کلـیدی :هوش هيجاني ،کارتيمي ،فرودگاه هاي غرب کشور

 -4کارشناسي ارشد مدیریت اجرایي گرایش استراتژیك ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج (نویسنده مسئول) pjooyandh@gmail.com

 -1عضو هيئت علمي و استادیار ،دانشکده علوم اقتصاد و اجتماعي ،دانشگاه بوعلي سينا
 -0عضو هيئت علمي و استادیار ،دانشکده علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه کردستان
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یکي از حوزه هاي مهم و جالب پژوهشي در سال هاي اخير مبحث هوش هيجاني است که در زمينه شغلي و اجتماعي کاربرد
فراوان دارد .نظریات حاضر همانند ،نظریه هوش هاي چندگانه (گاردنر و استوگ )1330 ،4و نظریه هوش هيجاني (مایر1334 ،؛
گلمن ) 4991 ،به اهميت هوش هيجاني اشاره مي کند .هوش هيجاني به طور فزاینده اي مفهوم مهمي در محل کار ،کارگاهها و
کنفرانس ها شده است و براي کمك به کارکنان و مدیران در درك اهميت هوش هيجاني و اجراي آن در محيط کار سازمان یافته
است (آبراهام و براین.)1333 ،1
بنابراین با ظهور عصر ارتباطات و ارتقاء ارزشمندي ارتباطات انساني و همچنين بروز موقعيت هاي استراتژیك سازماني ،نظریه
هوش هيجاني رشد چشمگير یافته و از مباحث پرطرفدار سازماني شده است .هوش هيجاني توجه بسياري از افراد را در
پژوهشهاي علمي دهه گذشته به خود اختصاص داده است .بسياري از محققان نشان دادند که هوش هيجاني ميتواند بسياري از
پيامدهاي ،مربوط به کار را پيش بيني کند .هوش هيجاني به نظر مي رسد مي تواند شکل تکامل یافته اي از توجه به انسان در
سازمان ها باشد و ابزاري نوین و شایسته در دستان مدیران تجاري و تئورسين هاي بازار براي هدایت افراد درون سازمان ها و
مشتریان برون سازماني و تامين رضایت آنها باشد (پارسا .)4090 ،هوش هيجاني موضوعي است که سعي در تشریح و تفسير
جایگاه هيجان ها و احساسات در توانمندیهاي انساني دارد .مدیران برخوردار از هوش هيجاني ،رهبران موثري هستند که اهداف را
با حداکثر بهره وري ،رضایت مندي و تعهد کارکنان محقق ميسازند (مختاري پور.)4097 ،
هوش هيجاني همچنين جزء یکي از عوامل متعددي است که کارایي افراد و رفتار سازماني هر فرد را به شدت را در سازمان
تحت تاثير قرا ر مي دهد .مفهوم هوش هيجاني نوعي پردازش اطالعات عاطفي است که شامل ارزیابي صحيح عواطف در خود و
دیگران ،ابراز مناسب عواطف و تعليم سازگارانه عواطف است (مایر،کاروسو و سالووي .)1331 ،0بعبارتي هوش هيجاني توانایي براي
درك دقيق ،ارزیابي و بيان عواطف ،توانایي براي دسترسي یا ایجاد احساساتي که تامل و تفکر را تسهيل مي کنند؛ توانایي براي
درك هيجان و دانش مربوط به عواطف و هيجانات و توانایي براي ارتقاء رشد عاطفي و فکري مي باشد (شاي و سوسانتو.)1343 ،1
هوش هيجاني سبب پيشرفت و بهبود فرایند هاي تصميم گيري مي شود .کارکناني که داراي هوش هيجاني باالتري هستند،
در هماهنگ کردن تالش هاي خود با کارتيمي موثرتر بوده و در کل داراي توانایي پذیرش دیدگاههاي دیگران و متقاعد کرده آنان
هستند .همچنين حس مسئوليت پذیري ،مشارکت و درگيري آنان در محيط هاي گروهي به مراتب بيشتر مي باشد (واتکين،1
.)1333
در واقع با توجه به ضرورت انطباق با تغييرات محيطي و اذعان به اینکه بسياري از فعاليتهاي پيچيده و تخصصي در سازمانها
خارج از طاقت روال معمول و کار فردي است ،باعث گردیده است که سازمانها به مفهوم نسبتا جدیدي به نام کارتيمي روي آورند.
بسياري از فعاليتهاي امروزي سازمانها در حدي از پيچيدگي و گستردگي قرار دارند که افراد نمي توانند همچون گذشته با تکيه بر
فعاليتهاي فردي ،به انجام موفق این امور در سازمان نائل گردند .لذا مدیران به تدریج به این نتيجه رسيده اند که براي اجراي
فعاليتهاي پيچيده سازمان ،نيازمند کارکناني هستند که در قالب تيمهاي چندنفره با تخصص هاي مکمل ،در جهت پيشبرد اهداف
سازمان عمل کنند .منظور از کار تيمي ،تالشهاي هماهنگ و تشریك مساعي کليه افرادي است که با همدیگر کار ميکنند
(کاراکاس و تورمن .)1339 ،6فرودگاه ها نيز همانند سایر سازمانها داراي تيمهاي کاري متعددي مي باشند .با این تفاوت که
عملکرد برخي از این تيم ها ،بسيار حساس بوده و عدم توجه به اصول کار تيمي ،عواقب جبران ناپذیري را در پي خواهد داشت.
بنابراین با توجه به توضيحات فوق در رابطه با هوش هيجاني و کار تيمي این سوال مطرح مي شود که آیا هوش هيجاني کارکنان
بر ميزان کارتيمي آنان موثر واقع خواهد شد؟ و اینکه ابعاد هوش هيجاني همچون خودآگاهي ،خودمدیریتي ،آگاهي اجتماعي و
مدیریت روابط ارتباطي تنگاتنگ با کارتيمي دارد؟ همچنين ميزان هوش هيجاني و سطح کارتيمي در جامعه مورد بررسي در چه
حدي مي باشد؟

-2هوشهیجانی
در حال حاضر ميتوان از دو رویکرد عمده در تعریف هوشهيجاني نام برد:

1.Stough
2.Abraham & Bruyne
3.Caruso & salovey
4.Shih & Susanto
5.Watkin
6.Karakus & Toremen
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-4رویکردي اصيل و غيرترکيبي (رویکرد توانایي )4که هوشهيجاني را بهعنوان هوشي که شامل عاطفه است ،تعریف ميکند.
-1رویکردهاي معمولي و ترکيبي (رویکرد مختلط )1که هوشهيجاني را با مهارتها و خصيصههاي دیگري چون بهزیستي
رواني ،انگيزش و توانایي برقراري رابطه را در هم ميآميزند و بر ترکيبي از آنها تاکيد دارند (سياروچي و همکاران.)4090 ،
ماي 0و همکارانش نيز در سال  4999تعریف خود را از هوشهيجاني مفصلتر ساختهاند« .هوشهيجاني به توانایي تشخيص و
شناسایي معاني و مفاهيم عواطف ،روابط بين آنها ،استدالل کردن در مورد آنها و نيز در حل مسئله براساس آنها اشاره دارد .این
هوش شامل توانایي دریافت عواطف ،هماهنگ ساختن عواطف و احساسات مرتبط ،درك و فهم اطالعات مربوط به عواطف و نيز
مدیریت عواطف ميباشد» (سياروچي و همکاران.)4090 ،
در قالب رویکرد معمولي و ترکيبي یك مدل متفاوت دیگر توسط بار -ان در سال  4997ایجاد و هوشهيجاني را چنين تعریف
نمود :مجموعهاي از توانایيها کفایتها و مهارتهاي غيرشناختي ،که توانایيهاي فرد براي کسب موفقيت در مقابله با اقتضائات و
فشارهاي محيطي تحت تاثير قرار ميدهد (اميني.)4091 ،
همزمان با توسعه مفهوم هوشهيجاني در گستره جامعه و مطرح شدن آن بهعنوان یك توانمندي داراي اهميت انساني،
تعاریف متفاوتي از آن نيز ارائه شده است که در ادامه به چند مورد از آنها از مهمترین متفکرین این حوزه اشاره خواهد شد:
از نظر سالووي و مایر :هوشهيجاني عمدتاً بهعنوان توانایي فرد در بازنگري احساسات و هيجانهاي خود و دیگران ،تمييز
قایل شدن ميان هيجانها و استفاده از اطالعات هيجانها در حلّ مسئله و نظم بخشي رفتار تعریف ميشود (مایر و سالووي،
.)4997
1
از دیدگاه گلمن هوشهيجاني شامل ظرفيت فرد براي قبول واقعيات ،انعطاف پذیري ،توانایي حل مشکالت ،توانایي مقابله با
استرس و تکانهها تعریف ميشود .بنابراین گلمن هوشهيجاني را توانایي حفظ انگيزه ،پایداري در مقابل نامالیمات ،کنترل در
مقابل تکانشها ،به تعویق انداختن کاميابي ،همدلي با دیگران و اميدوار بودن ميداند (آقایار و شریفدرآمدي .)4096 ،در تعریف
دیگري گلمن اشاره ميکند هوشهيجاني مهارتي است که دارنده آن ميتواند از طریق خودآگاهي ،روحيات خود را کنترل کند ،از
طریق خود مدیریتي آن را بهبود بخشد ،از طریق همدلي تاثير آنها را درك کند و از طریق مدیریت روابط به شيوههاي رفتار کند
که روحيه خود و دیگران را باال ببرد (دوستار.)4091 ،
بارون 1در تعریف خود از هوش هيحاني آن را مجموعهاي از مهارتها ،استعدادها و توانایيهاي غيرشناختي ميداند که توانایي
موفقيت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهاي محيطي افزایش ميدهد (بارون  ،1333 ،به نقل از دهکردي.)4096 ،
از دیدگاه بارون ( )4996هوشهيجاني یك نمونه از شایستگيهاي هيجاني و اجتماعي است که تعيين ميکند ما نسبت به
دیگران و در کنار آمدن با فشارها و تقاضاهاي روزانه به چه خوبي ميتوانيم خودمان را درك و بيان کنيم .گاردنر در تعریف
هوشهيجاني ،معتقد است که هوشهيجاني توانایي فرد در شناسایي و ابراز هيجانها در خود و دیگران است (آقایار و
شریفدرآمدي.)4096 ،
تاکر )1333( 6هوشهيجاني را توانایي درك عواطف خود و دیگران و تمييز بين آنها ،براي جهت دهي فکر و عمل تعریف
کرد (بارون ،1333 ،به نقل از دهکردي.)4096 ،
وي سينگر 7هوشهيجاني را هوش به کارگيري عاطفه و احساس در جهت هدایت رفتار ،افکار ،ارتباط موثر با همکاران،
سرپرستان ،مشتریان و استفاده از زمان در چگونگي انجام کار براي ارتقاي نتایج ميداند (ونگ و الو.)1331 ،
بهطور کلي مي توان گفت که :هوش عاطفي ،ظرفيت یا توانایي سازماندهي احساسات و عواطف خود و دیگران ،براي
برانگيختن و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آنها در روابط با دیگران است.

-3تیم های کاری
کارتيمي عبارت است از دو یا چند فرد که براي دستيابي به یك هدف مشترك با یکدیگر تعامل برقرار مي نمایند .چنين
تيم هایي ،گروه هاي بالغي هستند که براي دستيابي به هدف مشترك تشریك مساعي مي کنند و وابستگي متقابل اعضاء به
یکدیگر بسيار زیاد بوده و درجه انگيزش نيز در آنها باالست .تيم ها برآمده از این گروه ها هستند ،اما همه گروه ها به بلوغ و

1.ability approach
2.mixed approach
3.Mai
4.Goleman
5.Baron
6.Tacker
7.Weisinger
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وابستگي متقابل در تيم نمي رسند (ایوانسویچ 4و همکاران .)1341 ،ارزیابي سطح موفقيت تيمهاي کاري به جهت ماهيت به شدت
انساني تيم ها کار ساده اي نيست .واژه عملکرد به معناي انجام دادن یك کار یا وظيفه است.
یه و چرلين ،1در الگویي بيان مي کنند که راهبردهاي سازماني ،منابع انساني و محيط خارج سازمان بيشترین عملکرد را بر
عملکرد تيم دارند(یه و چرلين.)1336 ،
نواسزیك عملکرد را در سه سطح فردي ،گروهي و سازماني مورد توجه قرار داده است .مشخصات خروجي و محصول تيم
مانند کيفيت ،کميّت و سر وقت بوده ،دقت و هزینه تحت عنوان عملکرد تيم شناخته مي شود .از سویي دیگر مشخصات فرایندهاي
کار تيمي همانند مهارت ها ،رهبري ،هماهنگي و ارتباطات به عنوان اثر بخشي تيم تعریف مي شوند .ليکن بعضي از محققين
عملکرد تيم و اثربخشي تيم را به جاي یکدیگر به کار برده اند .به و این وجود یکي از چالش هاي محققان تيم ها همواره آن بوده
است که منظور خود را از عملکرد تيم روشن سازند .ادبيات وسيع ارزیابي تيم ها با ابعاد مختلفي از عملکرد آميخته شده است .حتي
تصميم گيري تيم ها نيز به عنوان نوعي عملکرد در نظر گرفته مي شود.
یکي دیگر از انتقادات اساسي که به ادبيات گسترده بررسي تيم ها وارد است آن است که در آن به کاري که تيم باید انجام
دهد بي توجهي شده است .از آنجا که غالباً کاري که باید انجام شود تا حد زیادي مبهم است .تعجبي ندارد که این ادبيات معموالً
بر فرایندهاي اجتماعي مورد نياز براي نظام مند نمودن وضعيت و راهنمایي در مورد اثر گذاري بين فردي ،تمرکز داشته است.
ليکن تيم هاي کاري در یك ساختار وظيفه اي کامال صریح بنا نهاده مي شوند و اغلب اعضاء متخصص و نقش ها تقسيم
شده و به هم وابستگي ها به وسيله نيازمندي ها و ضرورت هاي کاري که باید انجام شود ،مشخص مي شوند .راهنماهاي متعددي
که از طریق آن ها سهم اعضاء در نتایج تيم مشخص مي شود تأثير قابل توجهي بر الگوهاي تشریح کننده عملکرد و اثربخشي تيم
دارد.

-4روش پژوهش
انتخاب نوع تحقيق بستگي به هدف ها و ماهيت پژوهش و امکانات اجرائي آن دارد .تحقيق حاضر از نوع توصيفي و
همبستگي است و از لحاظ هدف ،کاربردي مي باشد .جامعه آماري این تحقيق شامل کليه کارکنان فرودگاه هاي غرب کشور
(کرمانشاه ،سنندج ،همدان و ایالم) به استثناي نيروهاي خدماتي مي باشند که بر اساس اطالعات اخذ شده از امور اداري فرودگاه
هاي فوق الذکر ،تعداد جامعه آماري معادل  173نفر هستند .حجم نمونه با برآوردي از جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان و
کرجسي به تعداد  411نفر انتخاب شدند .همچنين نمونه گيري به صورت تصادفي نسبي انجام شد .به منظور اجراي پرسشنامه پس
از هماهنگي با مدیریت فرودگاه هاي غرب کشور ،آزمودنيها به نسبت نوع فرودگاه هاي ایالم ،سنندج ،کرمانشاه و همدان مورد
بررسي قرار گرفته و به سواالت پرسشنامه جواب دادند .تعيين ابزار جمع آوري اطالعات با توجه به روش انتخاب شده صورت مي
پذیرد .به عبارتي هر روش داراي ابزار خاص خود مي باشد که محقق با بکارگيري آنها مي تواند نسبت به جمع آوري و طبقه بندي
اطالعات اقدام کند (حافظ نيا.)4097 ،
در این پژوهش به منظور جمع آوري اطالعات به روش ميداني و ابزار پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه به عنوان یکي از
متداولترین ابزار جمع آوري اطالعات در تحقيقات پيمایشي ،مي باشد .در تحقيقات توصيفي و نيز تحقيقاتي که از گستره جغرافيایي
زیادي برخوردار باشد یا افراد جامعه آماري و نمونه آن زیاد باشند ،معموال از روش پرسشنامه اي استفاده مي شود (حافظ نيا.)4097 ،
ابزار اندازهگيري متغير مستقل هوش هيجاني پرسشنامه  40گویه اي اقتباس شده از پرسشنامه هوش هيجاني  93گویه اي
بارون ( )1333مي باشد .این پرسشنامه براي سنجش ميزان هوش هيجاني طراحي و ساخته شده است .مقياس پاسخگویي آن پنج
درجهاي (کامال مخالفم= 4تا کامال موافقم= )1است .همچنين ابزار اندازه گيري پرسشنامه متغير وابسته کارتيمي توسط لنچيوني
( )4091ساخته شده است که داراي  00سوال توصيفي بوده که نحوه نمرهگذاري سواالت این پرسشنامه نيز براساس مقياس ليکرت
و از نوع  1درجه اي انجام مي پذیرد .همچنين پرسشنامه کارتيمي نيز داراي پنج بعد توجه به نتيجه کار (سوال  4الي ،)7
مسئوليتپذیري (سوال  9الي  ،)40اعتماد (سوال  41الي  ،)13تعهد (سوال  14الي  )17و عدم ترس از برخورد (سوال  19الي )00
مي باشد.

-5یافته های پژوهش
-1-5بررسی نرمال بودن متغیرها

1.Ivancevich
2.Yeh & Chrlene
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ابتدا قبل از بررسي فرضيات پژوهش الزم است براي بررسي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش از آزمون کولموگروف – اسميرنف
استفاده کنيم .بنابراین جدول شماره  4به بررسي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش مي پردازد.

جدول  :1نرمال بودن متغیرها

سطح معناداري
آماره Z
متغيرها
3/369
4/199
هوش هيجاني
3/919
3/616
کارتيمي
3/139
4/360
توجه به نتيجه کار
3/360
4/199
مسئوليت پذیري
3/431
4/141
اعتماد
3/140
3/996
تعهد
3/079
3/944
عدم ترس از برخورد
با توجه به جدول فوق مي توان نتيجه گرفت که سطوح معناداري تمامي متغيرها بيشتر از  3/31مي باشند .لذا داده هاي
متغيرهاي فوق نرمال هستند ،بنابراین نرمال بودن متغيرهاي مذکور استفاده کردن از آزمون هاي پارامتریك را جهت استنباط
فرضيات پژوهش توجيه مي نمایند.

بين هوش هيجاني و کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد.
فرض  : H 1بين هوش هيجاني و کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد.
H1 :   0
جهت تائيد فرضيه فوق از آزمون همبستگي پارامتریك پيرسون استفاده مي گردد .لذا جدول شماره  1با استفاده از آزمون فوق
به بررسي ارتباط بين دو متغير هوش هيجاني و کار تيمي مي پردازد.
جدول  :2بررسي ارتباط بین دو متغیر در فرضیه اصلي پژوهش

ضریب همبستگي
3/031

سطح معناداري
3/333

تائيد H 1
5.00

4.50

4.00

ك ارت يمي

سطح معناداري به دست آمده از آزمون پيرسون،
کوچك تر از  3/34مي باشد که نشان مي دهد با
سطح اطمينان  %99بين دو متغير ارتباط معناداري
وجود دارد .همچنين ضریب همبستگي مثبت گویاي
این مطلب است که هرچه هوش هيجاني در بين
کارکنان بيشتر باشد ،کارتيمي در فرودگاه هاي غرب
کشور افزایش خواهد یافت .لذا مي توان گفت که
بين هوش هيجاني و کار تيمي در فرودگاه هاي
غرب کشور رابطه وجود دارد .پس فرضيه اصلي
پژوهش تائيد و فرضيه صفر رد مي گردد.

نتيجه
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-2-5فرضیه اصلی پژوهش

3.50

3.00
R Sq Linear = 0.093

2.50
4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

هوش ه يجان ي

نمودار  :1نمودار پراکنش ارتباط بین هوش هیجاني و کارتیمي

-3-5بررسی فرضیه های فرعی پژوهش
فرضيه فرعي اول :بين هوش هيجاني و اعتماد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم :بين هوش هيجاني و توجه به نتيجه کار در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد.
11

فرضيه فرعي سوم :بين هوش هيجاني و عدم ترس از برخورد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي چهارم :بين هوش هيجاني و تعهد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي پنجم :بين هوش هيجاني و و مسئوليت پذیري در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد.
جهت تائيد فرضيههاي فوق از آزمون همبستگي پارامتریك پيرسون استفاده مي گردد .لذا جدول شماره  0با استفاده از آزمون
فوق به بررسي ارتباط بين متغير متغييرهاي پژوهش مي پردازد.
جدول شماره  :3بررسي ارتباط بین دو متغیر در فرضیه فرعي اول پژوهش
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فرضيه
فرضيه فرعي اول
فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي چهارم
فرضيه فرعي پنجم

ضریب همبستگي
3/10
3/11
3/491
3/031
3/119
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در فرضيه فرعي اول سطح معناداري به دست آمده از آزمون پيرسون ،کوچك تر از  3/34مي باشد که نشان مي دهد با سطح
اطمينان  %99بين دو متغير ارتباط معناداري وجود دارد .همچنين ضریب همبستگي مثبت گویاي این مطلب است که هرچه هوش
هيجاني در بين کارکنان بيشتر باشد ،اعتماد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور افزایش خواهد یافت .لذا مي توان گفت که
بين هوش هيجاني و اعتماد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد .پس فرضيه فرعي اول پژوهش تائيد و
فرضيه صفر رد مي گردد.
در فرضيه فرعي دوم سطح معناداري به دست آمده از آزمون پيرسون ،کوچك تر از  3/34مي باشد که نشان مي دهد با سطح
اطمينان  %99بين دو متغير ارتباط معناداري وجود دارد .همچنين ضریب همبستگي مثبت گویاي این مطلب است که هرچه هوش
هيجاني در بين کارکنان بيشتر باشد ،توجه به نتيجه کار در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور افزایش خواهد یافت .لذا مي
توان گفت که بين هوش هيجاني و توجه به نتيجه کار در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد .پس فرضيه
فرعي دوم پژوهش تائيد و فرضيه صفر رد مي گردد.
در فرضيه فرعي سوم سطح معناداري به دست آمده از آزمون پيرسون ،کوچك تر از  3/31مي باشد که نشان مي دهد با سطح
اطمينان  %91بين دو متغير ارتباط معن اداري وجود دارد .همچنين ضریب همبستگي مثبت گویاي این مطلب است که هرچه هوش
هيجاني در بين کارکنان بيشتر باشد ،عدم ترس از برخورد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور افزایش خواهد یافت .لذا مي
توان گفت که بين هوش هيجاني و عدم ترس از برخورد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد .پس فرضيه
فرعي سوم پژوهش تائيد و فرضيه صفر رد مي گردد.
در فرضيه فرعي چهارم سطح معناداري به دست آمده از آزمون پيرسون ،کوچك تر از  3/34مي باشد که نشان مي دهد با
سطح اطمينان  %99بين دو متغير ارتباط معناداري وجود دارد .همچنين ضریب همبستگي مثبت گویاي این مطلب است که هرچه
هوش هيجاني در بين کارکنان بيشتر باشد ،تعهد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور افزایش خواهد یافت .لذا مي توان گفت
که بين هوش هيجاني و تعهد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد .پس فرضيه فرعي چهارم پژوهش تائيد و
فرضيه صفر رد مي گردد.
در فرضيه فرعي پنجم سطح معناداري به دست آمده از آزمون پيرسون ،کوچك تر از  3/34مي باشد که نشان مي دهد با
سطح اطمينان  %99بين دو متغير ارتباط معناداري وجود دارد .همچنين ضریب همبستگي مثبت گویاي این مطلب است که هرچه
هوش هيجاني در بين کارکنان بيشتر باشد ،و مسئوليت پذیري در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور افزایش خواهد یافت .لذا
مي توان گفت که بين هوش هيجاني و و مسئوليت پذیري در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور رابطه وجود دارد .پس فرضيه
فرعي پنجم پژوهش تائيد و فرضيه صفر رد مي گردد.

 -6نتیجهگیری
ب ا توجه به فرضيه اصلي پژوهش که به بررسي رابطه بين هوش هيجاني و کار تيمي در فرودگاه هاي غرب کشور مي پردازد،
مي توان گفت که ارتباط معناداري بين دو متغير مذکور وجود دارد .به عبارتي هوش هيجاني و کار تيمي کامال مرتبط با یکدیگر
مي باشند .بطوري که هرچه هوش هيجاني در بين کارکنان بيشتر گردد ،سطح کارتيمي نيز افزایش مي یابد .لذا هوش هيجاني که
شامل داشتن انگيزه کافي در شرایط مختلف و دشوار کاري نسبت به کار ،رضایت از کار ،حساس بودن نسبت به رفتارهاي همکاران
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و مدیران ،توانایي مقابله با مشکالت ناگهاني در کار ،کنترل تکانه هاي به وجود آمده در کار ،توانایي رفع استرس و اضطراب ناشي
از کار ،تنظيم هيجانات خویش ،خوش بين بودن نسبت به اتفاقات کاري و  ...مي باشد ،مي تواند سطح مشارکت کارکنان در
کارهاي تيمي و گروهي را دستخوش تغييرات مثبت و مثمرثمر براي تيم نماید.
افراد با هوش هيجاني باال بهتر مي توانند خود را با گروه همسو نمایند .چرا که هوش هيجاني این امکان را به کارکنان مي
دهد که بتوانند در برابر احساسات و هيجانات دیگران عکس العمل مناسبي داشته و نيز هيجانات خویش را به نحو احسن کنترل و
تنظيم نمایند و با بعبارتي مدیریت درستي بر هيجانات خویش داشته باشند که تمامي موارد مذکور باعث مي شود که فرد در تيم
بهتر جذب شده و به تبع در کارهاي تيمي موفق تر باشد .در همين راستا پژوهش شاکرزاده و پرنيان ( )4091که به بررسي نقش
هوش هيجاني بر کارتيمي موفق و توانمندسازي منابع انساني پرداختند ،با نتيجه حاصله همسو مي باشد .زیرا ایشان به این نتيجه
دست یافتند که هوش هيجاني و توانایي در این زمينه به عنوان مهارت هاي غير فني الزم براي کار تيمي ،به ارتباط و نقش هر
یك از این عناصر در کار تيمي و همکاري و تعامل موفق در کار گروهي براي دستيابي به اهداف تيم ،موثر خواهد بود .همچنين
فرهي و همکاران ( )4099که به بررسي طراحي معيارهاي اثربخشي کارتيمي با رویکرد  TQMو  QCCپرداختند ،نشان دادند که
عامل هوش هيجاني باالترین درجه تاثير را بر موفقيت در کارتيمي به خود اختصاص مي دهد .آشکاناسي ( )1334در پژوهشي که
در دانشگاه کویي نزلند استراليا انجام داد ،به این نتيجه رسيد که کساني که هوش هيجاني و عملکرد شغلي ضعيفي دارند ،مي توانند
تنها با تالش براي بهبود هوش هيجاني خود ،در حد همکاراني که در هر دو سطح بسيار عالي هستند ،برسند و این افراد نمي توانند
در کارهاي تيمي موفق ظاهر شوند.
هوش هيجاني باال این امکان را به کارکنان مي دهد که در کارهاي تيم درگيرتر باشند و سطح مشارکت آنان نيز افزایش یابد.
چرا که پاشاشریفي و همکاران ( )4091در پژوهشي با عنوان «رابطه هوش هيجاني با درگيري شغلي در گروه هاي کاري
پرستاران» نشان دادند که بين متغير هوش هيجاني و درگيري شغلي ،همبستگي معني دار وجود دارد و بر اساس مولفه هاي هوش
هيجاني (خودآگاهي ،مدیریت خود ،خودآگاهي اجتماعي و مدیریت روابط) مي توان مدلي را براي پيش بيني متغير درگيري شغلي
ارایه کرد .در پژوهشي مشابه نجف پور ( )1339که به بررسي رابطه هوش هيجاني و درگيري شغلي در شرکت پنانگ مالزي
پرداخت ،به این نتيجه رسيد که رابطه معني داري بين هوش هيجاني و درگيري شغلي کارکنان وجود دارد و هرچه هوش هيجاني
در بين کارکنان بيشتر باشد ميزان درگيري کاري آنان در تيم نيز بيشتر خواهد شد که با نتيجه به دست آمده همسو است.
مشارکت در فرایندهاي تيم مي تواند اثرات موثري براي کارکنان از جمله افزایش سطح دانش و آگاهي ،عملکرد و بهبود
فعاليت متقابل اعضاء ،افزایش نوآوري ،خالقيت و انعطاف پذیري داشته باشد .در همين راستا الجوردي و خان بابایي ( )4096که به
بررسي عوامل تسهيل کننده مدیریت دانش در تيم هاي کاري پرداختند ،نشان دادند که سازماندهي بر اساس تيم هاي کاري یك
گرایش جدید در تسهيل مدیریت دانش است و نيز وجود مهارت هاي مکمل و نيز فضاي اعتماد در بين اعضاي تيم هاي کاري از
مهم ترین عوامل در تسهيل مدیریت دانش مي باشد .حقيقي فرد و همکاران ( )4097که به بررسي عملکرد تيم هاي کاري در
سازمان و عوامل موثر بر آن پرداختند ،با نتایج حاصله همخوان است .چرا که ایشان به این نتيجه رسيدند که وجود تيم هاي کاري
موفق موجب افزایش عملکرد و بهبود فعاليت متقابل اعضاء ،افزایش نوآوري ،خالقيت و انعطاف پذیري شده که این عوامل با توجه
به محيط پيچيده فعلي منجر به اثربخشي سازماني مي شود.
با توجه به فرضيه فرعي اول پژوهش که به بررسي رابطه بين هوش هيجاني و اعتماد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب
کشور مي پردازد ،مي توان گفت که ارتباط معناداري بين دو متغير مذکور وجود دارد .به عبارتي هوش هيجاني و اعتماد در کار تيمي
کامال مرتبط با یکدیگر مي باشند .بطوري که هرچه هوش هيجاني در بين کارکنان بيشتر گردد ،سطح اعتماد در کار تيمي نيز
افزایش مي یابد .لذا هوش هيجاني عاملي است در جهت افزایش اعتماد در کارتيمي که مي تواند شامل مواردي از جمله همکاري و
اعتم اد اعضاء با یکدیگر ،داشتن رفتار مناسب و محترمانه ،اعتماد به توانایي ها و تخصص هاي اعضاي تيم ،مقبول واقع شدن
نظرات افراد در تيم ،ارزش قائل بودن براي نظرات کارکنان در تيم و  ...باشد .اعتماد در بين اعضاء مي تواند نقش بسزایي در
موفقيت تيم ایفاء نماید و سبب گرد د که کارکنان با انگيزه و توان بيشتري براي موفقيت تيم تالش نمایند .در همين راستا فرهي و
همکاران ( )4099که به بررسي طراحي معيارهاي اثربخشي کارتيمي با رویکرد  TQMو  QCCپرداختند ،نشان دادند که اعتماد
بين اعضاي گروه مي تواند نقش مهمي در اثربخشي کارتيمي ایفاء نماید.
همانطور که گفته شد یکي از جنبه هاي اعتماد اعضاء به یکدیگر ،وجود رفتارهاي محترمانه بين آنان مي باشد .لذا پژوهش
عارفي و همکاران ( )4094که به بررسي رابطه ي بين رفتار شهروندي سازماني و کار تيمي پرداختند ،با نتيجه به دست آمده همسو
مي باشد .زیرا ایشان به این نتيجه دست یافتند که متغيرهاي ادب و نزاکت و رفتار محترمانه یکي از مهم ترین پيش بيني کننده
هاي کار تيمي در ميان کارکنان است و بيشترین درصد تغييرات کارتيمي را به خود اختصاص مي دهد.
با توجه به فرضيه فرعي دوم پژوهش که به بررسي رابطه بين هوش هيجاني و توجه به نتيجه کار در کار تيمي در فرودگاه
هاي غرب کشور مي پردازد ،مي توان گفت که ارتباط معناداري بين دو متغير مذکور وجود دارد .به عبارتي هوش هيجاني و توجه به

11

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)28 :بهمن 1911

نتيجه کار در کار تيمي کامال مرتبط با یکدیگر مي باشند .بطوري که هرچه هوش هيجاني در بين کارکنان بيشتر گردد ،توجه به
نتيجه کار در کار تيمي نيز افزایش مي یابد .لذا هوش هيجاني عاملي است در جهت افزایش توجه به نتيجه کار در کارتيمي که مي
تواند شامل پاسخگو بودن اعضا ء به نتيجه حاصله از کارهاي صورت گرفته در تيم ،تالش فوق العاده براي رسيدن به نتيجه و
اهداف تيمي ،اطالع اعض اء به نتيجه کار و سعي در رسيدن به آن و  ...باشد .بنابراین وجود اهداف روشن و آشکار در تيم مي تواند
سطح توجه کارکنان به نتيجه به دست آمده را دچار تغييرات اساسي نماید و باعث مي گردد که فرد بهتر بتواند با کار در تيم ارتباط
برقرار نماید .زیرا با مدیریت هيجانات و دوري از هرگونه رفتار احساسي در نزد کارکنان بهتر مي توان به نتيجه حاصله از کار
اميدوارتر بود و آن را با انگيزه بيشتري به اتمام رسانيد .سجادي نسب ( )4099که به بررسي عوامل تاثير گذار بر اثر بخشي کارتيمي
در سازمانهاي پروژه محور پرداختند ،به این نتيجه رسيدند که اهداف روشن در تيم و توجه به نتيجه کار ،همبستگي باالیي با اثر
بخشي کار تيمي دارد.
با توجه به فرضيه فرعي سوم پژوهش که به بررسي رابطه بين هوش هيجاني و عدم ترس از برخورد در کار تيمي در
فرودگاههاي غرب کشور مي پردازد ،مي توان گفت که ارتباط معناداري بين دو متغير مذکور وجود دارد .به عبارتي هوش هيجاني و
عدم ترس از برخورد در کار تيمي کامال مرتبط با یکدیگر مي باشند .بطوري که هرچه هوش هيجاني در بين کارکنان بيشتر گردد،
عدم ترس از برخورد در کار تيمي نيز افزایش مي یابد .لذا هوش هيجاني عاملي است در جهت افزایش عدم ترس از برخورد در
کارتيمي که مي تواند شامل شرکت بيشتر کارکنان در مباحث کاري در تيم ،طرح مطالب چالشي در سازمان بدون در نظر گرفتن
عواقب احتمالي و  ...باشد .افرادي که از لحاظ هيجانات با هوش بوده ،بهتر مي توانند نظرات و مطالب خود را بيان کرده و در بگو و
مگوهاي کاري در تيم شرکت نموده و وضعيت را به نفع خود تغيير دهند که این امر مي تواند به ایجاد نوعي هوش برخوردي در
بين اعضاي تيم مبدل شود .زیرا فرد با داشتن چنين هوشي مي تواند نحوه و ميزان برخورد خویش را با اعضاي تيم در هر پست و
ج ایگاهي و نيز در هر زمان و مکاني مورد تحليل قرار داده و بهترین استفاده را از بيان نظرات خویش ببرد .در همين راستا فلچر و
کافر ( )1330در تحقيق خود به این نتيجه رسيدند که سازمان در کارهاي تيمي ،نيازمند افرادي است که به منظور ایجاد جهت
گيري مشخّص و تکميل وظایفي که به طور مستقيم بر تيم و خودشان اثر مي گذارد هماهنگ با یکدیگر فعاليّت کنند و بتوانند به
راحتي با دیگران ارتباط برقرار نموده و با آنان برخورد مناسبي داشته و در حقيقت داراي هوش برخوردي باشند.
با توجه به فرضيه فرعي چهارم پژوهش که به بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهد در کار تيمي در فرودگاه هاي غرب
کشور مي پردازد ،مي توان گفت که ارتباط معناداري بين دو متغير مذکور وجود دارد .به عبارتي هوش هيجاني و تعهد در کار تيمي
کامال مرتبط با یکدیگر مي باشند .بطوري که هرچه هوش هيجاني در بين کارکنان بيشتر گردد ،تعهد در کار تيمي نيز افزایش مي
یابد .لذا هوش هيجاني عاملي است در جهت افزایش تعهد در کارتيمي که مي تواند شامل احساس تعلق اعضاء به تيم ،عدم ترك
تيم در هر شرایط ،عالقه فراوان به ماهيت تيم ،پایبندي به اصول حاکم بر تيم ،منطبق بودن اهداف تيم با اهداف شخصي اعضاء و
 ...باشد .افراد با هوش هيجاني باال به دليل تسلط بر هيجانات شغلي خویش ،کمتر در رابطه با تعهد نسبت به سازمان دچار تزلزل
شده و به نوعي نسبت به ارزش هاي تيم پایبندتر هستند .حقيقي فرد و همکاران ( )4097که به بررسي عملکرد تيم هاي کاري در
سازمان و عوامل موثر بر آن پرداختند ،نشان دادند که تعهد یکي از عوامل موثر بر عملکرد تيم هاي کاري در سازمان بوده و سپس
افزایش آن ميشود.
با توجه به فرضيه فرعي پنجم پژوهش که به بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مسئوليت پذیري در کار تيمي در
فرودگاههاي غرب کشور مي پردازد ،مي توان گفت که ارتباط معناداري بين دو متغير مذکور وجود دارد .به عبارتي هوش هيجاني و
مسئوليت پذیري در کار تيمي کامال مرتبط با یکدیگر مي باشند .بطوري که هرچه هوش هيجاني در بين کارکنان بيشتر گردد،
مسئوليت پذیري در کار تيمي نيز افزایش مي یابد .لذا هوش هيجاني عاملي است در جهت افزایش مسئوليت پذیري در کارتيمي
که مي تواند شامل پذیرش مسئوليت هاي کاري توسط اعضاي تيم ،قبول اختيارات جدید ،آمادگي جهت سرپرستي در تيم و ...
باشد .مسئوليت پذیري یکي از ارکان اصلي در کارهاي تيم مي باشد که عدم وجود آن در بين اعضاي گروه منجر به از هم پاشيدن
تيم مي شود .چرا که دیگر هيچ یك از اعضاي گروه مسئوليت کار خویش را قبول نکرده و این امر باعث مي شود توافق بين
اعضاي تيم از بين برود .حقيقي فرد و همکاران ( )4097که به بررسي عملکرد تيم هاي کاري در سازمان و عوامل موثر بر آن
پرداختند ،نشان دادند که مسئوليت پذیري یکي از عوامل موثر بر عملکرد تيم هاي کاري در سازمان بوده و باعث ارتقاي عملکرد
تيم مي شود.

 -7پیشنهادها
به نظر مي رسد با توجه به نتيجه فرضيه اصلي پژوهش و ارتباط معنادار و مستقيم بين هوش هيجاني و کارتيمي به کليه
مسئوالن فرودگاه هاي غرب کشور توصيه مي شود که با برگزاري کالس هاي آموزشي ،همایش ها و سمينارها و نيز کارگاه هاي
18

آموزشي در جهت افزایش سطح هوش هيجاني کارکنان ،زمينه ارتقاي سطح کارتيمي را فراهم آورند .چرا که توجه به مسئله
کارتيمي در فرودگاه ها به دليل ماهيت و حساسيت کار نسبت به کارفردي از اولویت و اهميت بيشتري برخوردار است.
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ارزیابی تاثیر نااطمینانی سیاسی بر بازده غیرطبیعی سهام در ایران؛
پژوهش موردی شرکتهای منتخب عضو بورس اوراق بهادار تهران
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چکـیده
تغییرات سیاسی به طور مثال انتخابات ریاست جمهوری موجب خلق نااطمینانی سیاسی می شود .نااطمینانی سیاسی
شوکی است که موجب کاهش یا افزایش ارتباطات سیاسی شرکت و همچنین نااطمینانی سیاسی کالن کشور می گردد.
ارتباطات سیاسی نقش مهمی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی ایفا می کند .این ارتباطات ممکن است برای یک
شرکت بسیار کارآمد بوده یا بر خالف این امر ،گاهی اوقات می تواند مضراتی را برای شرکت همراه داشته باشد و در
نهایت بر تصمیم های مدیریت در ارتباط با بازده غیرطبیعی سهام تاثیر گذار است .در این پژوهش به ارزیابی تاثیر
نااطمینانی سیاسی بر بازده غیرطبیعی سهام پرداخته شد .پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت
توصیفی همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است که مشاهدات شامل  1921سال -شرکت میباشد در پژوهش حاضر
برای تدوین ادبیات و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده گردید و به منظور جمع آوری داده های موردنظر از
اطالعات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادارتهران و نرم افزار اطالع رسانی ره آورد نوین و دیگر منابع اینترنتی
استفاده شد.برای تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با داده های تابلویی از نرم افزار ایویوز و اکسل
استفاده شده است نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد نااطمینانی سیاسی از طریق تغییرات در ارتباطات سیاسی و
نااطمینانی سیاسی کالن کشور بر بازده غیرطبیعی سهام شرکت ها تاثیر منفی و معنادار دارد .به این معنا که در شرایط
نااطمینانی سیاسی انتظار رشد بازده غیرطبیعی سهام وجود ندارد .نااطمینانی سیاسی موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی
نسبت به تحوالت آینده خواهد شد ،به دنبال آن فعاالن اقتصادی قادر به ترسیم چشم اندازی روشن و شفاف از آینده
نخواهند بود.

واژگـان کلـیدی :نااطمینانی سیاسی ،بازده سهام  ،بازده غیرطبیعی سهام  ،ارتباط سیاسی

 -1کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شیخ بهایی
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی (نویسنده مسئول) karnameh@shbu.ac.ir
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به طور معمول سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار ،بخش مهمی از اقتصاد کشور را شامل می شود و عموماً بخش زیادی
سرمایه از طریق بازارهای سهام در سرتاسر جهان مبادله می گردد و اقتصاد کشور به شدت از عملکرد بازار سهام تاثیر می پذیرد.
برای فردی که بر اساس فکر اقتصادی سرمایه گذاری می کند ،سرمایه گذاری در دارایی هایی که بازده غیرثابت و نامعینی دارد،
این انتظار را به وجود می آورد که بازده بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های با بازده مطمئن و قطعی ایجاد کند .او انتظار دارد با
سرمایهگذاری در سهام شرکت ها سود بیشتری از خرید دارایی های مالی با بازده ثابت بدست آورد .همچنین انتظار دارد خرید سهام
شرکت هایی که بازده نامطمئن تری دارد به طور معمول بازده بیشتری نسبت به خرید سهام شرکت های با بازده نسبتاً مطمئن
فراهم آورد .یکی از جریانات اصلی در پژوهش های مالی ،پیش بینی بازده غیرطبیعی سهام به وسیله دادههای گذشته سری زمانی
و شناسایی شاخصهای مهم برای سطح بازده غیرطبیعی سهام و ایجاد یک الگو میباشد .در ادبیات مالی به این شاخص ها
«عوامل نااطمینانی» گفته میشود (قالیباف و ایزدی.)1101 ،
با توجه به اینکه سرمایهگذاران بالقوه ،بازار اوراق بهادار را مجموعهای از اقشار و طیفهای مختلف جامعه تشکیل میدهند،
ایجاد بستری مناسب برای حضور گسترده و جلب اطمینان آنها ،استحکام بازار سرمایه و ژرفا بخشیدن به این بازار ،یکی از
بنیادیترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به وجود خواهد آورد .بدین منظور ،انجام پژوهشهای مختلف میتواند نقش مهمی در
جلب اطمینان سرمایهگذاران داشته باشد .هدف از سرمایهگذاری در بازار سهام ،کسب بازده مناسب میباشد و معموالً سرمایهگذاران
بر اساس ریسک و بازده تصمیمگیری میکنند .ازآنجاییکه متغیرهای خرد و کالن اقتصادی بازار اوراق بهادار را مستقیماً تحت
تأثیر قرار میدهد ،متغیرهای خرد اقتصادی نظیر سود حسابداری در ماهیت خود مربوط به شرکت هستند و متغیرهای کالن
اقتصادی نظیر نرخ تورم ،رشد اقتصادی ،حجم پول و مانند آنها بر روی همه اوراق بهادار اثر عمومی دارند (اسچوکنک 1و
همکاران .)2990 ،همچنین عوامل سیاسی می تواند بر مسائل اقتصادی تاثیر غیرمستقیم گذارد و باعث ایجاد رونق و رکود در بازار
اوراق بهادار شود .بنابراین ،جریانها و دگرگونی های سیاسی را می توان به عنوان عوامل تأثیرگذار بر افراد برای سرمایه گذاری در
بازار اوراق بهادار در نظر گرفت.
امنیت مهم ترین عنصر بوجود آورنده بازار سرمایه است .بررسی پیامدهای نااطمینانی سیاسی یکی از حوزههای نوظهور در
پژوهشهای حسابداری و مالی سالیان اخیر بوده است .نااطمینانی سیاسی میتواند از جابجایی دولتها و تغییرات احتمالی در
سیاستهای آنها نشات گرفته و فعالیتهای برنامهریزی شده و بروندادهای اقتصادی شرکتها را تحتالشعاع قرار دهد .نااطمینانی
در فضای سیاسی معموالً در دوران انتخابات به اوج میرسد" .نااطمینانی" ،صرفنظر از این که ریشه در چه مسالهای دارد ،عاملی
مؤثر بر رفتار شرکتهاست .انتخابات ریاست جمهوری شاخصی برای نااطمینانی از نوع سیاسی محسوب میشود .برخی از
پژوهشها در سالهای اخیر اثر رویداد مذکور را بر تصمیمات مدیران و عملیات شرکتها پژوهش نمودهاند .تصمیمگیری در مورد
"تعدیل منابع" یکی از مهمترین تصمیمات مدیران تلقی میشود که انتظار میرود به شکل آگاهانه از سوی مدیران تحلیل و اتخاذ
گردد ،چرا که این تصمیم میزان هزینههای شرکت و عملکرد آن را تعیین میکند( .فعالجو و صادقپور.)1101 ،
نااطمینانی سیاسی ،مربوط به آن نوع از نااطمینانی است که دولت کشور میزبان ،تغییرات ناگهانی در قواعد بازی مربوط به
فعالیت موسسات تجاری ایجاد می کند .نظریه نااطمینانی سیاسی درابتدا بر مبنای فرض یک ارتباط بنیادین خصمانه بین دولت و
تجارت شکل گرفت .این فرض نشان می داد ،بنگاه ها باید نیاز به ارزیابی دقیق فعالیت های بالقوه و بالفعل دولت ها که اثرات
گوناگونی بر محیط تجاری کشورها دارد را مدنظر قرار دهند.دیدگاه جدید ،نااطمینانی سیاسی را به عنوان یک ساختار وسیع مبتنی
بر عوامل محیطی متعدد در نظر گرفته است که شرکت ها را تحت تاثیر قرار میدهند .معموالً کشورها تجربه فشارهای داخلی و
خارجی یا ترکیبی از آنها را دارند .این فشارها میتواند منجر به ایجاد شرایطی گردد که فعالیتهای تجاری را تحت تاثیر قرار دهد
(فتحی و کبیری پور.)1101 ،
شرایط اقتصادی حاکم در کشور نیز با توجه به فشارهای داخلی و خارجی میتواند بر عملکرد شرکتها تاثیر داشته باشد و
فعالیتهای تجاری آنها را کاهش دهد .از اینرو تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی ،اساسیترین رکن تجزیه و تحلیل بازده سهام
شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار است .رکود اقتصادی ،منجر به کاهش قابل مالحظهای در بازده سهام می گردد که از آن به
عنوان بازده غیرطبیعی یاد می شود.بخش اقتصادی ،وابسته به سایر بخش ها ،مانند شرایط سیاسی یک کشور است .به عنوان مثال،
به سختی می توان در کشورهایی که نظام دموکراتیک در آنجا برپا نشده است اوضاع سرمایه گذاری را مثبت ارزیابی نمود (باش و
السافی .)2910،2این فرایند در کشور ایران ،همانند سایر کشورهای جهان صدق می کند .در کشورهای در حال توسعه از جمله
ایران ،متکی بودن اقتصاد به دولت و نیز نااطمینانی های سیاسی از مشکالت و موانع جدی در مسیر توسعه اقتصادی به شمار
1 Schuknecht
2 Bash, A., & Alsaifi, K

11

میروند .این شرایط با روی کار آمدن گروهها و دولتهای جدید و قرار گرفتن آنها در مصدر قدرت ،پیوسته دچار نوسان و تحول
میشود .از طرفی شرکتهای تحت تملک دولت ،به دلیل برخورداری از شرایط خاص (اتصال سیاسی با دولت) هزینههای کمتری
را از سوی دولت متحمل میشوند .به طبع این ارتباط ،سیاستهای دولت میتواند در صورتهای مالی و بازده شرکتها و در نتیجه
در بازده غیرطبیعی سهام شرکتها اثرگذار باشد (ایمانی برندق و هاشمی.)1106 ،
تاثیر پذیری بازده غیرطبیعی سهام از مسایل سیاسی انکار ناپذیر است .تغییرات در دیدگاههای اقتصادی ناشی از نااطمینانی
سیاسی در بدنه حاکمیت ،تاثیر ملموس و سریعی بر بازار اوراق بهادار میگذارد .اگر از دید سرمایهگذاران مقدار نااطمینانی به طور
غیرقابل قبول در کشوری زیاد باشد ،به طور معمول استفاده از ترفندهای مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد .امروزه اقتصاد
و جامعه جهانی همانند گذشته با سطح قابل توجهی از نااطمینانیهای سیاسی روبه روست ،اما آنچه واضح است این است که
ماهیت آنها تغییر شکل داده و هم اکنون نااطمینانی سیاسی یک پدیده بسیار پیچیده و چند بعدی است .بنابراین تصمیمگیرندگان
و سرمایهگذاران نگران شرایط و تغییرات در محیط سرمایهگذاری هستند (متین فرد و همکاران.)1100،فرضیه این پژوهش عبارت
است از:
نااطمینانی سیاسی بر بازده غیرطبیعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد.

 -2مبانی پژوهش

 -1-2نااطمینانی سیاسی
نااطمینانی سیاسی میتواند از جابجایی دولتها و تغییرات احتمالی در سیاستهای آنها نشات گرفته و فعالیتهای برنامهریزی
شده و بروندادهای اقتصادی شرکتها را تحتالشعاع قرار دهد .نااطمینانی در فضای سیاسی معموالً در دوران انتخابات به اوج
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در دهه های اخیر ساختار دولت ایران ،همواره شاهد حضور جریآنها و گروههای مختلف سیاسی بوده است .این جریآنهای
سیاسی همواره در رابطه با مسائل سیاسی و اقتصادی دارای اختالف نظر بوده و متاسفانه در برخورد با این مسائل ،به جای توجه به
منافع ملی ،بیشتر به دنبال تأمین منافع حزبی بوده اند .بررسی این روند بخوبی پویایی و تغییرات مستمر در حوزه سیاسی کشور را
نشان میدهد بطوریکه نوعی تبادل قدرت بین این جریانات رخ داده که بسیاری از محققان از واژه هایی همچون چپ و راست و یا
اصالح طلب و اصول گرا برای نامگذاری این دولت ها استفاده میکنند که روی کار آمدن هر حزب یا جناح نااطمینانی های سیاسی
را در پی داشته است.همچنین ارتباطات سیاسی که شرکت ها با توجه به این تغییرات سیاسی بدست می آورند می تواند برای یک
شرکت بسیار کارآمد بوده یا بر خالف این امر ،گاهی اوقات می تواند مضراتی را همراه داشته باشد و در نهایت بر تصمیمهای
مدیریت در ارتباط با بازده غیرطبیعی سهام تاثیر گذار است.
در این بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تعاریف مربوط به متغیرهای پژوهش و ارتباط بین آنها ارائه شده است.

میرسد" .نااطمینانی" ،صرفنظر از این که ریشه در چه مسالهای دارد ،عاملی مؤثر بر رفتار شرکتهاست (ساوانپیتاک و همکاران،1
 .)2929تغییرات سیاسی موجب خلق نااطمینانی سیاسی می شود .نااطمینانی های سیاسی ،شوکی است که موجب کاهش یا
افزایش روابط سیاسی شرکت می گردد که در نهایت می تواند بر ویژگی های مختلف شرکت ها از جمله بازده سهام شرکت ها اثر
گذاری داشته باشد (متین فرد و همکاران.)1100،
مالکان شرکت ها در مواجه با نااطمینانی های سیاسی ،دارایی های شرکت را ساختار بندی می کند تا احتمال زیان از جانب
تغییرات سیاسی را به حداقل برسانند .شواهد اخیر از نبرت و همکاران ( ،)2911البو و همکاران ( )2911و پیوتر و مسکی و ژانگ
( )2911نشان دهنده اهمیت روابط سیاسی است و این که به طور طبیعی ،شرکت ها توجه خاصی به نااطمینانی های سیاسی دارند
و خود را برای آن موقعیت ها آماده میکنند.
نااطمینانی سیاسی ناشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به این علت که تغییرات وسیعی را در کشور به همراه خواهد
داشت ،به معنای فرصتی برای شرکت بوده تا مقامات جدید به احتمال قوی تغییراتی را در ارزش شرکت ایجاد کنند .بنابراین شرکت
باید واکنشی تهاجمی به اقدامات و سیاستهای مقامات تازه منصوب شده نشان بدهد تا از کمک مقامات با منابع دولتی مطمئن
گردد .برای مثال ،ممکن است یکی از مقامات تازه منصوب شده ،قصد گسترش طرح های اقتصادی شهر را داشته باشد ،در نتیجه
این بهترین فرصت برای شرکت است که با واکنشی مثبت و سریع به چنین اقدامی از یارانه های دولتی به نام طرح اقتصادی ،بهره
ببرد .با انجام این امر ،شرکت قادر خواهد بود تا حمایت دولتی را کسب نماید و از آن مهم تر روابط سیاسی پیشین خود را حفظ یا
ارتقا دهد تا بدین طریق ارزش آینده شرکت افزایش یابد .بنابراین شرکت به طور فرصت طلبانه نیاز به وجه نقد بیشتری در دوره
1 Tanapond Swanpitak and Xiaofei Pan and Sandy Suardi
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نااطمینانی سیاسی دارد تا بتواند واکنش سریعی نسبت به این تغییرات نشان دهد .عالوه بر این ،دوره های نااطمینانی سیاسی ناشی
از انتخابات ریاست جمهوری یکی از شرایطی است که شرکت وجه نقد بیشتری را نگهداری می نماید تا محدودیت های مالی
موقتی را که در اثر این نااطمینانی سیاسی پدید آمده ،سپری کند .در واقع این شرایط همان محرک احتیاطی برای نگهداشت وجه
نقد است .بنابراین به طور معمول و قابل انتظار در طی سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،نااطمینانی سیاسی منجر به
نگه داشت بیشتر وجه نقد در شرکت ها می شود که آن هم در نهایت می تواند بر بازده سهام شرکت ها اثر گذار باشد (ژو و
همکاران.)2912،
رابرتر ( )1009اولین مطالعه را در مورد تاثیر نااطمینانی سیاسی بر یک شرکت انجام داد و به بررسی واکنشهای قیمت سهام
به مرگ ناگهانی سناتور آمریکایی ،هنری جکسون ،در سال  1081پرداخت .هنگامی که این سناتور از دنیا رفت ،نااطمینانی سیاسی
قیمت های سهام را پایین کشید .برتراند و همکاران ( )2996نشان دادند ،طی دوره بی ثبات انتخابات سیاسی ،مدیران عامل دارای
روابط سیاسی ،سرمایه گذاری های خود را افزایش میدهند .فن و همکاران ( )2998تأثیر اهرم شرکتی و قیمت سهام در چین را
پس از دستگیری مقامات فاسد با روابط سیاسی در شرکت ها بررسی نمودند .نتایج نشان دهنده تاثیر منفی نااطمینانی سیاسی بر
ارزش شرکت ها بود.

 -2-2بازده غیرطبیعی سهام
سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)18 :بهمن 2911

بازده بازار نتیجه فرآیند مورد انتظار بازده سهام شرکتها در هر دوره زمانی به شمار میرود .بنابراین تفاضل بازده واقعی شرکت
 iدر دوره ی زمانی  tبا بازده بازار در همان دوره نشانگر بازده غیرطبیعی سهام شرکت  iدر دوره  tاست (کردستانی و آشتاب،
 .)1180از زمانی که تداوم بازده غیرطبیعی سهام طی دوره پس از اعالن سود توسط بال و براون )1028( 1مطرح شد ،این پدیده
مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .تغییر قیمت سهام پس از اعالن سود همسو با تغییر سود غیرمنتظره ،امری عادی
محسوب می شود .یعنی اگر اعالن سود توام با خبر خوب باشد ،قیمت سهام افزایش می یابد و بر عکس .ولی تداوم تغییر قیمت
سهام و به تبع آن تداوم بازده غیرطبیعی سهام طی روزهای پس از اعالن سود ،پدیده ای غیر عادی است و جزء موارد خالف قاعده
در بازار سرمایه تلقی می شود.
تداوم بازده غیرطبیعی سهام چند ماه پس از اعالن سود و گرایش آن به سمت سودهای غیرمنتظره ،از چالش های پیش روی
الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و فرضیه بازار کارآ است .طبق فرضیه بازار کارآ در سطح نیمه قوی ،قیمت سهام تمام
اطالعات موجود و در دسترس را منعکس می سازد .از این رو ،قیمت ها با انتشار اخبار مربوط به سود بی درنگ تعدیل می شود .اما
مساله این است که بازده غیرطبیعی در راستای سودهای غیرمنتظره چند ماه پس از اعالن سود نیز ادامه می یابد .بسیاری از
تحقیقات پیشین به مساله تداوم بازده غیر طبیعی ناشی از سودهای غیرمنتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی فصلی متمرکز بودند،
اما لیوانت و مندنهال )2992( 2و دویل و همکاران )2992( 1متوجه تداوم بازده غیرطبیعی در جهت سود غیرمنتظره مبتنی بر الگوی
پیش بینی سود شدند که موضوعی مستقل و حتی با اهمیت تر از تداوم بازده غیرطبیعی بر مبنای الگوی قبلی است.
1
هنوز درباره منشا تداوم بازده غیرطبیعی سهام پس از اعالن سود ،اتفاق نظری وجود ندارد .به نظر ایرز و همکارانش (،)2911
حداقل بخشی از تداوم بازده غیرطبیعی را می توان به رفتار متفاوت سرمایهگذاران کوچک و بزرگ در بازار سرمایه نسبت داد.
هنگام واکنش نسبت به اخبار مربوط به سود ،سرمایهگذاران کوچک بر سود غیرمنتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی فصلی و
سرمایهگذاران بزرگ بر سود غیرمنتظره مبتنی بر پیش بینی تحلیل گران اتکا میکنند .البته باید تأکید کرد که هر دو گروه
سرمایهگذاران از نشان دادن واکنش کامل ناتوانند .بنابراین می توان انتظار داشت حجم معامالت سهام توسط سرمایهگذاران
کوچک و بزرگی پس از اعالن سود به ترتیب تداوم بازده غیرطبیعی مربوط به سود غیرمنتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی فصلی
و سود غیرمنتظره مبتنی بر پیش بینی تحلیل گران را تبیین کند .این انتظارات اساس فرضیه های پژوهش حاضر را تشکیل
میدهد .یافتههای حاصل از این پژوهش می تواند برای محققان و دست اندرکاران بازار سرمایه در شناخت ماهیت و منشأ تداوم
بازده غیرطبیعی مرتبط با الگوی های مختلف تعیین سود غیرمنتظره ،مفید باشد.

1 Ball and Brown
2 Livnat and Mendenhall
3 Doyle et al
4 Easley et al
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 -3-2روابط سیاسی و بازده سهام
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واحدهای تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند ،زیرا از این طریق تحت حمایت های دولت واقع می
شوند .این روابط منافع زیادی نظیر تخفیف های مالیاتی و دسترسی آسان تر به اعتبارات را در پی خواهد داشت .لذا می توان بیان
کرد ،در نظام های اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباطات سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکت های دارای روابط محسوب می
شود .شرکت های دارای روابط سیاسی ،راحت تر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق ارتباطات خود دست می یابند .در این
راستا برخی مدیران شرکت ها درصدد برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت و دولت با هدف رفع محدودیت های مالی با کمترین
هزینه هستند (بوباکری 1و همکاران.)2912 ،
یکی از راه کارهای پیش روی دولت ،جهت کنترل اقتصاد کشور ،نفوذ در واحدهای اقتصادی است .نفوذ دولت در واحدهای
اقتصادی ،از طریق روابط سیاستمداران و یا مالکیت دولتی ایجاد می شود .نفوذ و حمایت سیاسی دولت را می توان از دو جنبه مزایا
و معایب ،مورد بررسی قرار داد .حمایت سیاسی دولت ،ممکن است منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود .برای مثال ،شرکت
هایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند ،مالیات کمتری می پردازند ،سهم بازار بیشتری دارند ،وام های بانکی با سهولت
بیشتری برای آنان فراهم می شود ،دولت در عرضه عمومی سهام ،به آنها کمک می کند و نسبت به سایر شرکت ها ،آسان تر و با
پرداخت هزینه کمتری از امتیازهای مهم بهره مند می شوند .اگرچه حمایت دولت ،مزیت هایی مثل هزینه کمتر تأمین مالی را برای
یک شرکت خاص به ارمغان می آورد ،اما از طرف دیگر ممکن است منجر به ناکارایی عملکرد شرکت گردد (رهنمای رودپشتی و
محسنی  .)1106،شرکت های دارای ارتباطات سیاسی از منافع بودجه نرم 2بهره مند می گردند .بودجه نرم اشاره به جلب حمایت
سیاسی و بهره مندی از مزایای این حمایت ها دارد .به نظر می رسد شرکت هایی که موفق می شوند حمایت های سیاسی را جلب
نمایند ،وجوه نقد کمتری نگهداری میکنند .زیرا مدیران این گونه شرکت ها یا می توانند نیازهای خود را با سطح اعتباری باالتری
که نیاز به پرداخت سریع وجه نقد ندارد ،تهیه نمایند و یا در صورت نیاز به منابع مالی ،در زمان کوتاه تری به این منابع دسترسی
خواهند داشت .از این رو ،جلب حمایت سیاسی مانع نگهداشت وجه نقد زیاد در شرکت می شود .همانطور که بیان شد ارتباطات
سیاسی از طریق فراهم نمودن امکان دسترسی به منابع مالی جدید ،تسهیل کننده سیاست های شرکت ها در زمینه توزیع سود
نقدی است .با این حال این اثرگذاری فراتر هم خواهد رفت و آن هنگامی است که موضوع حضور دولت در قالب سرمایه گذار
نهادی در بسیاری شرکت های بورسی ،در کنار ارتباطات سیاسی دیده شود .بدین ترتیب ارتباط سیاسی به همراه حق رای ناشی از
حضور به عنوان مالک نهادی ،می تواند این اثرگذاری را تقویت کند.
سهامداران عمدة شرکت های دارای مالکیت متمرکز ،با استفاده از حق رأی خود می توانند شرکت را به توزیع جریآنهای
نقدی اضافی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی وادار کنند ،تا جایگزینی برای نظارت آنها باشد .از سوی دیگر ،انگیزة
سرمایهگذاران نهادی در زمینة سواری مجانی از فعالیت های نظارتی ایجاب می کند ،این گروه از سرمایهگذاران ،به جای نظارت
مستقیم ،با استفاده از قدرت رأی خود شرکت ها را به افزایش سود تقسیمی وادار کنند ،تا هزینه های نمایندگی مربوط به
جریآنهای نقدی آزاد کاهش یابد(مشایخ و بهزادپور.)1101 ،
موضوع دیگری که میتواند در تقویت نااطمینانی سیاسی و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد ،به پایین تر بودن ریسک
شرکت های دارای ارتباط سیاسی نسبت به سایر شرکت ها بر می گردد .به گونه ای که از منظر سرمایهگذاران چنین شرکت هایی
گزینه های مطمئن تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.
شرکت های دارای حمایت های سیاسی نسبت به فشارهای بازار و رقابت های معمول حساس نیستند .این شرکت ها از
ریسک کمتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار بوده و انتظارات سرمایهگذاران نسبت به نرخ بازده سرمایه گذاری نیز کمتر است.
مسلمًا این شرکت ها هنگام مواجهه با بحرآنهای مالی از حمایت های مالی دولت برخوردار می شوند ،از این رو احتمال
ورشکستگی آنها کمتر است (رهنمای رودپشتی و محسنی .)1106،
با توجه به موارد ذکر شده در ادبیات پژوهش و استدالل های مطرح شده در نهایت میتوان گفت که در شرایط نااطمینانی
سیاسی انتظار رشد بازده غیرطبیعی سهام وجود ندارد .نااطمینانی نسبت به سیاست های کالن موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی
نسبت به تحوالت آینده خواهد شد ،به دنبال آن فعاالن اقتصادی قادر به ترسیم چشم اندازی روشن و شفاف از آینده نخواهند بود.
در واقع صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیمگیری برای آینده از جمله سرمایه گذاری و یا مصرف نبوده و تولید و اشتغال را با
مشکل روبرو خواهد ساخت .بدین لحاظ نااطمینانی سیاسی میتواند تاثیر معناداری بر بازده غیرطبیعی سهام شرکت داشته باشد.

1 Boubakri
2 Soft Budget
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 -4-2پیشینه پژوهش
 -1-4-2مطالعات داخلی
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متین فرد و همکاران ( )1100درپژوهشی به بررسی اثر نااطمینانی های سیاسی حاصل از سال های برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری بر تصمیم های مدیریت در ارتباط با سطح و ارزش بازار نگهداشت وجه نقد پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از آن
است که ،ارزش نهایی نگهداشت وجه نقد با حضور متغیر نااطمینانی سیاسی در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
کاهش یافته است .شرکت ها ،در واکنش به نااطمینانی های سیاسی تصمیم های خاصی در ارتباط با میزان نگهداشت وجه نقد
گرفته ،سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش آنها تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرد.
امیری و پیرداده بیرانوند ( )1108در پژوهشی با عنوان نااطمینانی سیاست های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد
تغییر رژیمی مارکف نشان دادند نااطمینانی در سیاست های اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام می شود .همچنین ارتباط بین
بازده بازار سهام و نااطمینانی سیاست های اقتصادی غیر خطی و اثر نااطمینانی بر بازده سهام در رژیم با نوسانات باال قوی تر و
پایدارتر است.
رهنمای رودپشتی و محسنی ( )1106در پژوهشی با عنوان ارتباطات سیاسی ،سود نقدی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند بین ارتباطات سیاسی و سود نقدی سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به
عبارتی با افزایش ارتباطات سیاسی ،سود نقدی تقسیمی افزایش می یابد.
خلیفه سلطانی و همکاران ( )1106در پژوهشی با عنوان تأثیر ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم
تقارن اطالعاتی نشان دادند ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت دارد .بدین معنا که مدیران از طریق ذخیره
اخبار بد و عدم انتشار آن وضعیت شرکت را مساعد جلوه میدهند ،این رفتار مدیران در بلند مدت منجر به سقوط قیمت سهام
میگردد.

 -2-4-2مطالعات خارجی
اسوانپیتکا و همکاران ( )2929در پژوهشی با عنوان ارزش کنترلهای خانوادگی در طول دوره های نااطمینانی سیاسی:
شواهدی از کشور تایلند نشان دادند شرکت های خانوادگی تایلندی در مقایسه با شرکت های غیرخانوادگی در دوره عدم اطمینان
سیاسی عملکرد ضعیفی داشته اند .این اثر زمانی آشکارتر می شود که بنگاه ها هزینه های نمایندگی زیادی را از سرمایهگذاران
خارجی داشته باشند.
دوان و همکاران ( )2929در پژوهشی به بررسی ارتباط بین کیفیت حاکمیت ،همزمانی قیمت بانک ها و نااطمینانی سیاسی
پرداختند .یافته ها نشان میدهد که عدم اطمینان سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین حاکمیت در سطح کشور و همزمانی
در بازده سهام بانک های سراسر کشور دارد .نتایج همچنین نشان میدهد که میزان عدم اطمینان سیاسی نیز با ویژگی های
مختلف انتخاباتی و سیستم های سیاسی متفاوت است.
شانای و قیمیر ( )2910در پژوهشی با عنوان آیا تمام سیاست محلی است؟ ریسک سیاسی منطقهای در روسیه و در مورد
شرکت های سهامی نشان دادند خطر سیاسی منطقهای به میزان بیشتری نسبت به سراسر کشور و یا بینالمللی تاثیر دارد و
فرآیندهای سیاسی منطقهای برای درک همزمانی بازگشت سرمایه با بازارهای گسترده تر بسیار حیاتی هستند.
هیلر و لونکان ( )2910در پژوهشی با عنوان عدم اطمینان سیاسی و بازده سهام :شواهدی از بحران سیاسی برزیل نشان دادند
ارتباطات سیاسی و قرار گرفتن سرمایه خارجی عواملی هستند که در هدایت ریسک سیاسی به قیمتهای دارایی ،افزایش هزینه
سرمایه سهامداران در طول دورههای بیثباتی سیاسی موثرهستند.

 -3روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است .همچنین از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی-همبستگی است زیرا از طرفی وضع
موجود را توصیف میکند و از طرف دیگر با استفاده از تحلیل رگرسیون ،همبستگی بین متغیرها را کشف میکند.
در این پژوهش از روش رگرسیونی دادههای ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده خواهد شد .تلفیق آمارهای سری
زمانی با آمارهای مقطعی می تواند اطالعات سودمندی برای تخمین الگوهای اقتصاد سنجی فراهم آورد .بر این اساس از آزمون اف
لیمر به منظور تشخیص دادههای ترکیبی استفاده می شود که اگر احتمال این آزمون زیر  5درصد باشد روش داده های تابلویی
تایید می شود و آزمون دوم آزمون هاسمن هست به منظور تشخیص اثرات ثابت از اثرات تصادفی که اگر احتمال زیر  5درصد باشد
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روش اثرات ثابت و اگر باالی  5درصد باشد روش اثرات تصادفی انتخاب می شود .برای برآورد الگو از روش دادههای تابلویی
استفاده میشود و نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش ایویوز 1میباشد.
جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونه به روش حذف سیستماتیک
انتخاب می شود .محدودیتها شامل موارد زیر است:
 بین سالهای  1109تا  1106همواره جزء شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشند. این شرکت ها نباید جز شرکتهای واسطه گری مالی ،بانک ها ،بیمه باشد. سالمالی آنها منتهی به پایان سال باشد. اطالعات مورد نیاز در دسترس باشد. وقفه عملیاتی بیش از سه ماه نداشته باشند.جدول -1روند انتخاب نمونه
تعداد کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان سال 1106
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی  09-06در بورس فعال نبودهاند یا نماد آنها بیش از  1ماه بسته بودهاست.
تعداد شرکتهایی که بعد از سال  09در بورس پذیرفته شدهاند
تعداد شرکتهایی که جز هلدینگ ،سرمایه گذاری ها ،واسطهگریهای مالی ،بانکها و یا لیزینگها بودهاند
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی  09-06تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمیباشد.

125
()85
()12
()18
()12

تعداد شرکتهای نمونه
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()1

𝑡𝑚𝑅 𝐴𝑅𝑖𝑡 ꞊ 𝑅𝑖𝑡 -
𝐶𝐴𝑅𝑖 ꞊ ∑t+8
AR it
t

()2
دوره زمانی مورد پژوهش طی سالهای  1109تا  1106و یک دوره  8ساله را نشان میدهد .که  tسال  1109و  t+8سال
 1106میباشد .به منظور محاسبه نااطمینانی ناشی از ارتباطات سیاسی از متغیر  PolConو برای محاسبه نااطمینانی سیاسی
کالن کشور از متغیر  ADRاستفاده می شود .انتظار میرود که نااطمینانی سیاسی بر بازده سهام تاثیر منفی و معنادار داشته باشد.
ارتباطات سیاسی  1PolConمتغیر مجازی است و در صورتی که درصد مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم دولت و نهادهای
دولتی در شرکت بیش از  29درصد باشد مقدار این متغیر برابر یک و در غیر این صورت صفر میگیرد(.رهنمای رودپشتی و
محسنی )1106شاخص نااطمینانی سیاسی کالن کشور نیز به صورت یک متغیر مجازی در نظر گرفته شده است به طوری که برای
سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (سال  1102و  )1102ارزش یک و برای سایر سال ها ارزش صفر در نظر گرفته می
شود (متین فرد و همکاران.)1100،
یک بردار از متغیرهای کنترل که می تواند بر بازده غیرطبیعی سهام تأثیر بگذارد و به طور بالقوه با متغیرهای اصلی توضیحی
در ارتباط باشد ،نیز به مدل اضافه می شود .سپس معادله  1تخمین زده می شود:
()1
𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑃𝑜𝑙𝐶𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐴𝐷𝑅 𝑖𝑡 + 𝛼3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛼4 𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛼5 𝑄𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑖𝑡 + 𝛼6 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝛼7 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 +
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بعد از مدنظر قراردادن کلیه معیارهای مطرح شده ،تعداد  128شرکت از جامعه غربالگری شده ،باقیمانده است که تمامی آنها
به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدهاند .بنابراین با توجه به بازه زمانی  8ساله پژوهش ( )1109-1106مشاهدات به  1921سال-
شرکت ( 8سال ×  128شرکت) میرسد.
در پژوهش حاضر تأثیر نااطمینانی سیاسی بر بازده غیرطبیعی سهام بررسی می شود .از بازده غیر طبیعی انباشته سهام 2CAR
به عنوان متغیر وابسته استفاده شده و بازده غیرطبیعی به عنوان تفاوت بین بازده کل و بازده بازار ارزیابی می شود.
به منظور محاسبه بازده غیرطبیعی سهام  1ARو بازده غیرطبیعی سهام انباشته  CARروابط زیر تعریف میشوند:

برای آزمون فرضیههای پژوهش از ضرایب  α1و  α2استفاده میشود.
مدل مذکور برگرفته از مقاله هیلیر و لونکان 2910 ، 5و متغیرهای کنترلی شامل:

1 Eviews
2 Cumulative Abnormal Returns
3 Abnormal Returns
4 Politically Connected
5 Hillier & Loncan

12

اندازه شرکت ()SIZE
از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت محاسبه میشود (رهنمای رودپشتی و
محسنی.)1106 ،
نقدینگی سهام ()LIQ
معیار نقدینگی سهام به روش زیر محاسبه میشود (احمدپور و باغبان:)1101 ،
 Nitتعداد روزهای معامالتی
 Rijبازده سهام که به صورت تفاضل لگاریتم قیمتی زمان  tو  t-1محاسبه
میشود.
 VOLijحجم معامالت سهام
 Pij-1قیمت پایانی سهام
اختالف نسبی قیمت پیشنهادی خرید وفروش به روش زیر محاسبه میشود:
 iنمونه مورد بررسی
 BAاختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی روزانه سهام
 APبهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت  iدر هر روز
 BPبهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت  iدر هر روز
فرصتهای رشد ( ،)QTobinساختار سرمایه (بدهی  /دارایی) ،توزیع سود سهام میباشد.
انتظار میرود که اندازه شرکت بر بازده سهام تاثیر مثبت و معنادار داشته باشد.
انتظار میرود که نقدینگی سهام بر بازده سهام تاثیر منفی و معنادار داشته باشد.
انتظار میرود که فرصتهای رشد بر بازده سهام تاثیر مثبت و معنادار داشته باشد.
انتظار میرود که ساختار سرمایه بر بازده سهام تاثیر منفی و معنادار داشته باشد.
انتظار میرود که توزیع سود سهام بر بازده سهام تاثیر مثبت و معنادار داشته باشد.

𝑡𝑁𝑖,

| 𝑗𝑖𝑅|
LIQ
√∑ 1
= 𝑡𝑖,
𝑉𝑜𝑙𝑖𝑗 . 𝑃𝑖,𝑗−1
𝑡𝑁𝑖,
𝑗=1

𝑃𝐵𝐴𝑃−
𝑃𝐵𝐴𝑃+
2

=𝑖𝐴𝐵
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 -4یافتههای پژوهش
در این بخش ،ابتدا به ارایه آمار توصیفی متغیر های مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است و در ادامه مانایی متغیرها مورد
بررسی قرارمی گیرد و سپس به بررسی مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیهی پژوهش پرداخته می شود .این بررسی با استفاده از
مدل رگرسیونی چند متغیره با استفاده از داده های تابلویی صورت خواهد گرفت .در پایان این قسمت نیز خالصه نتایج حاصل از
آزمون فرضیه پژوهش ارائه شدهاست.

 -1-4آمار توصیفی
درجدول  2آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش آمده است.
توزیع سود
سهام

ساختار
سرمایه

جدول  -2آمار توصیفی متغیرها
اندازه
نقدینگی
فرصتهای
شرکت
سهام
رشد

نماد
میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی

DIV

DEBT

QTOBIN

LIQ

SIZE

ADR

9٫912265
9٫980898
9٫129191
9٫999625
2٫101080
9٫002101

9٫569201
9٫585101
9٫865662
9٫912611
9٫211985
1٫610291

1٫121650
1٫111166
6٫686222
9٫11668
9٫21180

9٫15881
9٫198212
9٫111011
9٫995891
9٫221125
1٫525826

11٫11095
11٫01261
10٫16111
19٫22286
1٫109191
9٫681181

9٫119991
9
1
9

9٫699220
1
1
9

9٫162911
9٫698661

9٫15812

کشیدگی

2٫112165

2٫589126

2٫981081

1٫168112

-1٫591

متغیر
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-1٫25825
2٫981961

نااطمینانی
سیاسی

ارتباطات
سیاسی

بازده سهام
غیرطبیعی

POLCON

CAR

1٫126162
2٫112581
19٫10610
9٫150612
5٫212165
1٫189112

-9٫86192
1٫869018
1٫621082
منبع :یافتههای پژوهش

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان
دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر بازده غیر طبیعی برابر با  1/12میباشد که نشان می دهد بیشتر
داده ها حول این نقطه تمرکزیافتهاند .میانه یکی دیگر از شاخص های مرکزی میباشد که وضعیت جامعه را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود میانه متغیر بازده غیر طبیعی برابر با  2/11میباشد که نشان میدهد که نیمی از دادهها کمتر از این
مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .به طور کلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر
یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از مهمترین پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این پارامتر برای
متغیر بازده غیر طبیعی برابر با  5/21میباشد .میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی مینامند .اگرضریب چولگی صفر باشد،
جامعه کامالً متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت باشد ،چولگی به راست و اگر ضریب منفی باشد ،چولگی به چپ دارد .مثالً
ضریب چولگی متغیر بازده غیر طبیعی برابر با  1/18میباشد ،یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به اندازه  1/18از مرکز تقارن
انحراف دارد .پارامتر کشیدگی یا پخی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی مینامند .اگر
کشیدگی حدود سه باشد ،یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضع متعادل و نرمالی دارد ،اگر این مقدار بیشتر از سه باشد،
منحنی برجسته و اگر کمتر از سه باشد منحنی پهن میباشد .کشیدگی متغیر بازده غیر طبیعی برابر با  1/86میباشد که نسبت به
توزیع نرمال برجسته تر است.

 -2-4آمار استنباطی

 -1-2-4آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها
برای تجزیه و تحلیل دادههای مدل بیانشده نیاز است قبل از پردازش آنها و آزمون فرضیهها ،فروض کالسیک مدل آزمون
شود .یکی از فروض رگرسیون خطی به روش حداقل مربعات معمولی ) (OLSاین است که تمامی جمالت پسماند
دارای واریانس برابر هستند ،در عمل این فرض چندان صادق نیست و در بسیاری از نمونهها به دالیل مختلفی از قبیل شکل
نادرست تابع مدل ،وجود نقاط پرت ،شکست ساختاری در جامعه آماری ،یادگیری در طی زمان و  ...پدیده ناهمسانی واریانس وجود
دارد .برای بررسی این مشکل آزمونهایی از قبیل آزمون وایت ،آزمون پارک ،آزمون گلجسر ،آزمون گولدفلد-کوانت و آزمون
بروش-پاگان توسط اقتصاددانان مختلف معرفیشده است .برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در این پژوهش ،از آزمون وایت
استفادهشده که نتایج آن در جدول  1ارائهشده است.

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)18 :بهمن 2911

آمار استنباطی شامل روشهایی است که با استفاده از آنها ،اطالعات موجود در نمونه را بهکل جامعه تعمیم میدهیم.
مهمترین هدف آمار ،انجام استنباط هایی در مورد مشخصات جامعه ،با توجه به اطالعات موجود در نمونه است .معدودی از مسائل
آماری در مرحله آمار توصیفی پایان میپذیرند  ،ولی بیشتر مسائل آماری شامل استنباط درباره مشخصه یک جامعه با استفاده از
اطالعات قابلدسترس در یک نمونه است .از طرف دیگر تکیهبر نتایج آماری بدون توجه بهپیش فرضهای مدل رگرسیون از اعتبار
چندانی برخوردار نیست و نمیتوان از آن برای تصمیمگیریها استفاده کرد .بنابراین در این پژوهش برای رسیدن به اهداف
تدوینشده نیاز است دادههای گردآوریشده تخمین زده و از مدلی استفاده گردد که این اهداف و رابطه آنها را بیان نماید و این
خود نیازمند انجام پیشآزمونهای الزم برای تعیین نوع آزمون اصلی میباشد که در ادامه این پیشآزمونها و آزمون اصلی انجام و
سپس نتایج حاصله تحلیل میگردد.

جدول  -3نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقیمانده ها

آماره آزمون
1/11

احتمال
9/5251

نتیجه
عدم ناهمسانی واریانس
منبع :یافتههای پژوهش

نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهد که آماره احتمال محاسبهشده در آزمون وایت برای مدل پژوهش بیشتر از سطح خطای
 9/95است .ازاینرو  H0این آزمون مبنی بر همسان بودن واریانسها رد نمیشود و نشان میدهد همسانی واریانس وجود دارد و در
نتیجه روش تخمین مدل های مورد بررسی بهصورت رگرسیون حداقل مربعات معمولی است.
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 -2-2-4آزمون عدم خودهمبستگی
در این پژوهش بهمنظور بررسی عدم خودهمبستگی ،از نرمافزار استتا 1و آزمون وولدریج 2استفاده شده و در صورتی که مدل
دچار خودهمبستگی باشد ،جهت رفع آن از روش حداقل مربعات تعمیمیافته 1برای تخمین مدل استفاده میشود.
جدول -4آزمون وولدریج

آماره آزمون
1/51

احتمال
9/5260

نتیجه
عدم خودهمبستگی
منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه آماره احتمال این آزمون در مدل بیشتر از سطح معنیداری  %5است ،مدل پژوهش خودهمبستگی ندارد.

 -3-2-4آزمون اف لیمر و آزمون هاسمن

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)18 :بهمن 2911

نتایج آزمون  Fلیمر در جدول 5برای مدل های پژوهش نشان دادهشده است ،برای تخمین این مدلها ،روش بهکارگیری
دادهها تلفیقی یا تابلویی است .با توجه به آزمون  Fلیمر ،الزم است آزمون هاسمن برای تعیین نوع دادههای تابلویی انجام گیرد.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود نتیجه آزمون هاسمن برای مدل پژوهش نشان میدهد دادهها از نوع اثرات ثابت هستند،
مقدار احتمال مربوط به آماره آزمون هاسمن تا دو رقم اعشار نشان دادهشده که این مقدار کمتر از  5درصد است؛ بنابراین مدل
پژوهش بر روی متغیر موردنظر بر اساس رویکرد دادههای تابلویی با اثرات ثابت تخمین زده میشود.
جدول  -5نتایج آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن مدل پژوهش
آزمون  Fلیمر
نتیجه
احتمال
آماره
مدل
دادههای تابلویی
9
اول
11٫595160
آزمون هاسمن
نتیجه
احتمال
درجه آزادی
آماره
اثرات ثابت
6
9٫928
15٫691511
منبع :یافته های پژوهش

همانطور که در جدول  5نیز مشاهده میشود ،نتایج حاکی از رد فرضیه صفر است .در نتیجه روش دادههای تابلویی برای مدل
پذیرفته میشود .بنابراین برای انتخاب از بین روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت و الگوی اثرات تصادفی ،الزم است آزمون
هاسمن انجام شود .همان طور که در جدول  5نیز مشاهده میشود ،در مدل نتایج حاکی از عدم پذیرش فرضیه صفر است ،در
نتیجه روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت پذیرفته شده است.

 -4-2-4برآورد الگوی پژوهش
پساز انجام آزمونهای آماری الزم ،بهمنظور تعیین بهکارگیری دادهها و اطمینان از صحت الگوی برازش شده ،نتایج نهایی
حاصل از تخمین مدلهای پژوهش در ادامه ارائه میگردد .بر اساس نتایج آزمون  Fلیمر ،مدل پژوهش بر اساس رویکرد دادههای
تابلویی با اثرات ثابت تخمین زده شد.
مقدار  Fرگرسیون که نشان ازتوان توضیح دهندگی مدل است ،برای این مدل احتمال آماره کمتر از  9/95است ،که میتوان
گفت در سطح اطمینان  05درصد این مدل معنادار بوده و دارای اعتبار است .بر اساس همین نتایج مالحظه مقدار آماره دوربین
واتسون ( )1/65نیز مؤید این مطلب است که بین اجزاء اخالل خودهمبستگی وجود ندارد ،زیرا این مقدار در فاصله  1/5و  2/5قرار
دارد .همچنین ضریب تعیین برابر با  9/66است که نشان میدهد  66درصد تغییرات متغیر وابسته از طریق مدل رگرسیون توضیح
داده میشود.

1 Stata12
2 Wooldrige
)3 Generalized least squares (GLS
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جدول  -5نتایج آزمون فرضیه پژوهش (متغیر وابسته :بازده غیرطبیعی سهام)
آماره t
انحراف معیار
ضرایب
نماد متغیر
نام متغیر
10919991
عرض از مبدا
1٫090106
9٫620021
C
ارتباطات سیاسی
نااطمینانی سیاسی
اندازه شرکت
نقدینگی سهام
فرصتهای رشد
ساختار سرمایه
توزیع سود سهام
آماره F
آزمون دوربین واتسون

POLCON
ADR
SIZE
LIQ
QTOBIN

-9٫215112
-9٫602880
9٫881111
9٫911191
-9٫968196

-9٫18260
DEBT
9٫211521
DIV
0٫501061
1٫651126

9٫198128
9٫160621
9٫201062
1٫125010
9٫191588

-2٫950061
-1٫111666
1٫920111
9٫911662

9٫9991
9٫6881
9٫2118

-9٫655016

9٫590100
-9٫122215
2٫90292
9٫191198
معناداری آماره F
ضریب تعیین

سطح معناداری
9٫9991
9٫9918
9

9٫2112
9٫9281
9
9٫665101
منبع :یافتههای پژوهش

 -3-4خالصه نتیجه آزمون فرضیه پژوهش
جدول شماره ( )2-1نشان دهنده ی نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش به طورخالصه است.
جدول  -6نتایج آزمون فرضیهی پژوهش
عنوان فرضیه
نااطمینانی سیاسی بر بازده غیرطبیعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد.

نتیجه
رد نمیشود
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نتایج نشان میدهد که نااطمینانی سیاسی ( )ADRبر بازده غیرطبیعی سهام شرکتها تاثیر منفی و معناداری دارد .نااطمینانی
سیاسی نقش مهمی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی ایفا می کند .این شرایط نااطمینانی ممکن است برای یک شرکت بسیار
کارآمد بوده یا برخالف این امر ،گاهی اوقات میتواند مضراتی را برای شرکت همراه داشته باشد .تغییرات سیاسی به طور مثال
انتخابات ریاست جمهوری موجب خلق نااطمینانی سیاسی می شود .نااطمینانی سیاسی شوکی است که موجب کاهش یا افزایش
ارتباطات سیاسی شرکت و همچنین نااطمینانی سیاسی کالن کشور می گردد و در نهایت بر تصمیم های مدیریت در ارتباط با بازده
غیرطبیعی سهام تأثیرگذار است.

 -5بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که نااطمینانی سیاسی بر بازده غیرطبیعی سهام شرکتها تاثیر منفی و معناداری دارد.
نااطمینانی سیاسی نقش مهمی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی ایفا می کند .تغییرات سیاسی به طور مثال انتخابات ریاست
جمهوری موجب خلق نااطمینانی سیاسی می شود .نااطمینانی سیاسی شوکی است که موجب کاهش یا افزایش ارتباطات سیاسی
شرکت و همچنین نااطمینانی سیاسی کالن کشور می گردد .ارتباطات سیاسی نقش مهمی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی ایفا
می کند .این ارتباطات ممکن است برای یک شرکت بسیار کارآمد بوده یا بر خالف این امر ،گاهی اوقات می تواند مضراتی را برای
شرکت همراه داشته باشد و در نهایت بر تصمیم های مدیریت در ارتباط با بازده غیرطبیعی سهام تاثیر گذار است .همچنین مالکان
شرکت  ،در مواجه با نااطمینانی های سیاسی ،داراییهای شرکت را ساختار بندی میکنند تا احتمال زیان از جانب تغییرات سیاسی
را به حداقل برسانند .در نهایت میتوان گفت که در شرایط نااطمینانی سیاسی انتظار رشد بازده غیرطبیعی سهام وجود ندارد.
نااطمینانی سیاسی موجب نااطمینانی فعاالن اقتصادی نسبت به تحوالت آینده خواهد شد ،به دنبال آن فعاالن اقتصادی قادر به
ترسیم چشم اندازی روشن و شفاف از آینده نخواهند بود .در واقع صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیمگیری برای آینده از جمله
سرمایه گذاری و یا مصرف نبوده و تولید و اشتغال را با مشکل روبرو خواهد ساخت .بدین لحاظ نااطمینانی سیاسی میتواند تاثیر
معناداری بر بازده غیرطبیعی سهام شرکت داشته باشد .نتایج این پژوهش منطبق بر پژوهش هیلیر و لونکان )2910( 1است.

1 Hillier & Loncan
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رابطه بین حمایت سازمانی و استقالل شغلی با درگیر شدن در شغل
کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان

عبد القادر تکه ئی* ،1نیوشا تکه

ئی 2
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چکـیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی و استقالل شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور
مالیاتی شرق استان گلستان انجام شده است .پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام
شده است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان در سال  0091به تعداد
 300نفر تشکیل دادهاند که تعداد  000نفر از این کارکنان به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند .برای جمع آوری
داده های تحقیق ،از پرسشنامه های حمایت سازمانی یاواس و باباکوس ( ،)0449استقالل شغلی النگفرد ( )0445و درگیر
شدن در شغل اسکس ( )0443استفاده شد .یافته های تحقیق نشان داد که بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل
کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد و همچنین بین آموزش با
درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و بین ارائه
پاداش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و
بین توانمندسازی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد و بین فناوری ارائه خدمات با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد و بین استقالل شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .پس بین حمایت سازمانی و استقالل شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل
امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :حمایت سازمانی ،استقالل شغلی ،درگیرشدن در شغل ،کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان

 -0استادیار ،واحد گنبد کاووس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبد کاووس ،ایران( .نویسندع مسئول) tekei.abdolghader@gmail.com

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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امروزه درگیری شغلی توجه بسیاری از محققان و مدیران را به خود جلب نموده است .درگیری شغلی یک متغیر اخالقی و
درون فردی است که بیان گر میزان مسئولیت پذیری یک فرد می باشد .از این رو سازمان های امروزی به دنبال راه هایی می
گردند تا از طریق آن کارکنان را به تالش و کوشش بیش تر وادارند یا به اصطالح به دنبال درگیرکردن بیش تر کارکنانشان در کار
می باشند .شناسایی عوامل موثر بر درگیری شغلی افراد شاغل در مؤسسه ها و نهادها ،اعم از خصوصی و دولتی در تصمیم گیری
ها سودمند است .یکی از عوامل موثر بر درگیر شدن در شغل که می تواند باعث تقویت درگیری شغلی کارکنان در سازمان شود
حمایت سازمانی است .حمایتی که کارکنان از سوی سازمان احساس می کنند باوری است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از
همکاری هایشان قدردانی می کند و به رفاه آنها اهمیت می دهد .حمایت سازمان از کارکنان ،به شدت تعهد را افزایش و ترک
خدمت را کاهش می دهد و رضایت شغلی و عملکرد را در حد متوسط باال می برد .در سازمان هایی که کارکنان از سطح باالیی از
حمایت سازمانی برخوردارند ،تمایل به درگیر شدن در نقش های اضافی یا شهروند سازمانی نسبت به کارکنانی که احساس می
کنند سازمان برای آنها ارزش قائل نیست ،افزایش می یابد .یکی دیگر از عوامل موثر بر درگیر شدن در شغل که می تواند باعث
تقویت درگیری شغلی کارکنان در سازمان بشود ،استقالل شغلی است .استقالل شغلی کارکنان باعث برآورده شدن نیازهای روانی
آنها و درگیری شغلی بیشتر آنها می شود .توجه بیشتر به استقالل شغلی کارکنان ،غیبت کاری را کاهش می دهد و باعث بهبود
عملکرد ،موفقیت بیشتر ،درک شایستگی بیشتر ،عزت نفس بیشتر و فرسایش کمتر می شود و درگیری شغلی فرد بیشتر می شود و
رضایت شغلی افزایش می یابد .از اینرو توجه به تمامی سرمایههای سازمانی و درگیر کردن آنان در شغل میتواند زمینه موفقیت
عملکرد این سازمانها را نیز فراهم سازد .ایجاد جو سازمانی مثبت که در بر گیرنده مواردی همچون عدالت ،انصاف ،اعتماد،
استقالل و حمایت است نقش مهمی در میزان درگیری شغلی کارکنان و عملکرد آنها دارد.

 -2اهمیت و ضرورت پژوهش
باتوجه به اهمیت کارکنان ،مدیران در تالش هستند تا حداکثر استفاده را از توانمندیهای آنها به عمل آورند .لذا توجه به عوامل
اثر گذار بر عملکرد کارکنان ضروری به نظر می رسد .یکی از بهترین اقدامات در راستای بهبود عملکرد کارکنان درگیر کردن آنها
در شغل خود می باشد .درگیر شدن در شغل ،کامال داوطلبانه است ،به طوری که نظام پاداش دهی قابلیت شناسایی آن را ندارد ،اما
عملکرد موثر در سازمان را افزایش می دهد( .کومی  )0400 ،ایجاد جو سازمانی مثبت که در بر گیرنده مواردی همچون عدالت،
انصاف ،اعتماد ،استقالل و حمایت است نقش مهمی در میزان درگیری شغلی کارکنان و عملکرد آنها دارد .کارکنانی که جو سازمان
را سالم ارزیابی می کنند و از حمایت سازمانی برخوردارند ،نگران نابرابری ها نبوده و نهایت تالش خود را برای موفقیت شغلی و
سازمانی به کار می گیرند( .سید جوادین )0090 ،با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت آنها و این که چنین تحقیق در بین کارکنان
اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان انجام نشده است این تحقیق دارای جنبه نوآوری بوده و انجام آن ضروری به نظر می
رسد .از سوی دیگر محقق امیدوار است که نتایج این تحقیق اطالعات ارزشمندی در اختیار متولیان امر قرار داده و با استفاده از
نتایج آن زمینه استفاده بهتر از نیروی انسانی خود را فراهم سازند.
با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت آنها و این که چنین تحقیق در بین کارکنان اداره امور مالیاتی انجام نشده است این تحقیق
دارای جنبه نوآوری بوده و انجام آن ضروری به نظر می رسد .از سوی دیگر محقق امیدوار است که نتایج این تحقیق اطالعات
ارزشمندی در اختیار متولیان امر قرار داده و با استفاده از نتایج آن زمینه استفاده بهتر از نیروی انسانی خود را فراهم سازند.

 -3مبانی نظری تحقیق
 حمایت سازمانی :تئوری حمایت سازمانی شامل شکل گیری باورهای کلی کارکنان در ارتباط با اینکه چه مقدار یک سازمانبه رفاه شان عالقمند و برای سهم و نقش آنها ارزش قائل است ،می باشد .این تئوری بیـان مـیکنـد که کارکنان دیدگاهی کلی از
میزان حمایت سازمان نسبت به خود شکل مـیدهنـد و در ازای این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آنها توجه میکنند .به
عبارت دیگر وقتی سـازمان بـه رفاه کارکنان توجه کند کارکنان این توجه را با تعهد بیشتر و عمکلرد بهتـر جبـران
مـیکننـد(حمیدی.)0093 ،
 استقالل شغلی :استقالل و آزادی عمل در حیطه کاری یکی از عواملی است که با توانمندسازی کارکنان ارتباط دارد.استقالل به نیاز فرد برای مشارکت در تصمیمگیریهایی که روی وظایف او اثر میگذارد و برای اعمال نفوذ در کنترل موقعیتهای
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شغلی و آزادی عمل ،اظهار نظر و داشتن حق رای در کار اشاره دارد .استقالل به درجه اعمال کنترل بر روشهای انجام کار،
طرحریزی انجام شغل و معیارهای مورد استفاده در ارزشیابی عملکرد در انجام وظایف شغلی اشاره دارد (دنتون و همکاران.)0400 ،1
 درگیر شدن در شغل :درگیری شغلی درجه اهمیّت شغلی فردی در خودانگاره آن شخص است و درجه ای است که در آنخودانگاره و یا عزت نفس یک فرد ،تحت تأثیر سطح عملکرد دریافت شده توسط خودش می باشد و درجه ای که فرد به صورت
فعّال در کارش شرکت می جوید و تصویری از مشارکت فعّال یک فرد در کارش را نمایان می سازد (ویکراماسینگ.)0400 ،2

-4پیشینه پژوهش
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زردشتیان و همکاران ( )0093در تحقیقی به رابطه درک حمایت سازمانی ،درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان
تربیت بدنی استان همدان پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که میانگین نمرات درگیری شغلی معلمان تربیت بدنی بیشتر از میانگین
رفتار شهروندی ودرک حمایت سازمانی آنان می باشد .در واقع میانگین درگیری شغلی نشان داد که حدود دو سوم معلمان تربیت
بدنی از درگیری شغلی در شغل خود برخوردارند .متغیر حمایت سازمانی ادراک شده نمی تواند رفتار شهروندی و ابعاد وظیفه شناسی
و ادب و نزاکت را پیش بینی نماید و حمایت سازمانی ادراک شده تنها می تواند ابعاد فضیلت ،جوانمردی و نوع دوستی را پیش بینی
نماید و همچنین که درگیری شغلی می تواند رفتار شهروندی و ابعاد وظیفه شناسی و نوع دوستی را پیش بینی نماید .در حالی که
درگیری شغلی نمی تواند ابعاد فضیلت ،جوانمردی و نوع دوستی را پیش بینی نماید.
نادری بنی و همکاران ( )0090در تحقیقی به تبیین بیگانگی کاری با ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی پرداختند .نتایج
تحقیق نشان داد که ویژگی های شغل بر بیگانگی تأثیر منفی معنادار دارد .شرایط کاری نقش مهمی در ایجاد بیگانگی کار دارند،
این امر بخصوص در سازمان های دولتی ایران بسیار محسوس است .در این پژوهش سازه حمایت سازمانی ادراک شده تأثیر منفی
معنادار بر بیگانگی کاری داشت .باور اینکه سازمان از کارکنان خود حمایت نموده ،تالش های آنها را پاس داشته و به رفاه یات
وحل مشکالت آنها بها می دهد باعث می شود کار فاصله کمتر ی بین فرد و خود واقعی اش ایجاد نماید.
نظری و اکرمی ( )0090در تحقیقی به بررسی رابطه بین بی تفاوتی سازمانی با استقالل شغلی کارکنان گمرک مهران
پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بین بی تفاوتی سازمانی با دو بعد (بی تفاوتی به سازمان و ارباب رجوع) و استقالل شغلی رابطه
معناداری وجود دارد ،به گونه ای که در دو فرضیه مذکور رابطه به صورت معکوس می باشد این وضعیت برای بعد بی تفاوتی
سازمانی و استقالل شغلی نیز تایید گردید اما نتایج حاصل از آزمون ضریب اسپیرمن برای تعیین رابطه بین دو متغیر بی تفاوتی
نسبت به ارباب رجوع و استقالل شغلی حاکی از عدم وجود رابطه بین این دو متغیر است.
اندام و اسعدی ( )0090در تحقیقی به بررسی رابطه بین استقالل شغلی و استرس معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار
پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بین استقالل شغلی و استقالل عمومی و استرس شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد ،اما
این رابطه بین استقالل برنامه درسی با استرس شغلی معنادار نبود .نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نیز نشان دادکه استقالل
عمومی بهترین پیش بینی کننده استرس شغلی است .یافته های تحقیق پیشنهاد می کنند که مدیران و مسئوالن آموزشی زمینه
ای برای افزایش استقالل شغلی معلمان تربیت بدنی فراهم نمایند تا استرس شغلی آنها کاهش یافته و بتوانند وظایف آموزشی خود
را به درستی انجام دهند.
سیزنس وهمکاران )0401( 0در تحقیقی به بررسی حمایت سازمانی درک شده و رفاه کارکنان پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد
که حمایت سازمانی ادراک شده ،منابعی از حمایت اجتماعی را برای کارکنان فراهم می کند که باعث می شود افراد به سازمان تعلق
بیشتری داشته باشند ،رضایت آنها از شغل خود بیشـتر شـود و درنتیجه کمتر به ترک خدمت گرایش خواهند داشت.
لی برنز و همکاران )0401( 0در تحقیقی به بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی ،مشارکت در کار و رفتار شهروندی سازمانی در
پرستاران شاغل در بیمارستان ها پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که بیمارستان دانشگاهی دارای باالترین میانگین نمره مربوط به
درک پرستاران از حمایت سازمانی ،مشارکت در کار و شهروندی است .پرستاران لیسانس دارای باالترین نمره متوسط در مورد
ادراک رفتار شهروندی و مشارکت در کار بودند .در حالیکه درجه کارشناسی ارشد ،باالترین نمره متوسط را در رابطه با درک حمایت
سازمانی داشت .عالوه بر این ،همبستگی مثبت و معنی داری بین حمایت سازمانی ،مشارکت کاری و رفتار شهروندی داشت .در
نهایت ،مشارکت کار و رفتار شهروندی با هم رابطه مثبت دارند.

1.Denton et al
2.Wikramasing
1. Syzns et al
2. Lee Burns et al
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مالینووسکا و همکاران )0403( 0در تحقیقی به بررسی استقالل کاری در رابطه با درگیرشدن درکار و اعتیاد به کار پرداختند.
نتایج تحقیق نشان داد که دادن استقالل کاری بیشتر به کارکنان منجر به کار بیشتر و پر انرژی تر ،مشتاق تر می شود و درگیری
فرد در کارش را بیشتر می کند .پس درگیری در کار باید کنترل شود اگر کنترول نشود به اعتیاد به کار تبدیل می شود  .فرد معتاد
به کار نیاز افراط آمیزی به انجام کار دارد .اعتیاد به کار ،پیامدهاى زیادى در افراد داشته که بیشترین آنها ،غالبا منفى بوده است.
وانگ وهمکاران )0403( 0در تحقیقی به بررسی رابطه عوامل استرس زا و حمایت سازمانی ادراک شده با مشارکت کارکنان
(پرستاران زن چینی) پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که حمایت سازمانی از کارکنان مشارکت آنان را افزایش می دهد و عوامل
استرس زا را از کارکنان دور می کند .به دلیل کم بودن حمایت سازمانی از پرستاران زن در چین ،سطح پایینی از مشارکت کارکنان
در پرستاران زن در چین وجود دارد .با استفاده از مدل  ،JD-Rپاداش ،بیش از تعهد ،امید ،و خوش بینی می تواند مشارکت کار را
افزایش دهد.
فیزان و همکاران )0403( 0در تحقیقی به بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و درگیری شغلی معلمان پرداختند .نتایج
تحقیق نشان داد که حدود دو سوم معلمان از درگیری شغلی در شغل خود برخوردارند و با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده
درگیری شغلی در معلمین افزایش می یابد .اگر چه این ارتباط در حد ضعیف می باشد ولی می تواند به دلیل ویژگی های شغلی
معلمی باشد ،یعنی با این که معلمین احساس می کنند مورد حمایت سازمان خود قرار نمی گیرند ،با این حال به خاطر توجه به
دانش آموزان به مقدار باالیی با شغل خود درگیر و عجین هستند.
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-5فرضیه های پژوهش
 -1-5فرضیه اصلی
بین حمایت سازمانی و استقالل شغلی با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه
معنیداری وجود دارد.

 -2-5فرضیه های فرعی
.0
.0
.0
.0
.5
.3

بین حمایت مدیریت با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری وجود دارد.
بین آموزش با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری وجود دارد.
بین سیاست پاداش دهی با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری وجود
دارد.
بین توانمندی کارکنان با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری وجود دارد.
بین فناوری خدمات با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری وجود دارد.
بین استقالل شغلی با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری وجود دارد.

 -6مدل مفهومی پژوهش

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش؛ منبع :هوی و فیلدمن ()1991؛ پورتر ()1991

1. Malinowska et al
2. Wang et al
3. Fizan et al
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 -7روش شناسی تحقیق
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی میباشد که به صورت پیمایشی انجام خواهد
شد .روش گردآوری اطالعات تحقیق حاضر کتابخانه ای و میدانی می باشد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل
امور مالیاتی شرق استان گلستان در سال  0091به تعداد  300نفر تشکیل دادهاند که تعداد  000نفر از این کارکنان به عنوان نمونه
آماری تحقیق انتخاب شدند .برای انتخاب آزمودنی ها از روش انتخاب تصادفی ساده استفاده می شود .در این پژوهش ،برای تجزیه
و تحلیل اطالعات آماری یافتهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده خواهد شد .در بخش نخست
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها به صورت جداول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار ارائه گردید .در بخش دوم ،از روشهای
آماری استنباطی شامل آزمون های کلموگروف اسمیرنف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها و ضریب همبستگی اسپیرمن جهت
به دست آوردن ارتباط بین متغییر های تحقیق و زیر مجموه های آن ها استفاده شد .کلیه فعالیت های آماری فوق به کمک نرم
افزار اس پی اس اس 0نسخه  03انجام شد .ضمنأ همه آزمودنی های آماری در حد منی داری ( )a=4/45به آزمایش گذارده شدند.

 -8یافته های توصیفی
توصیف آماری مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها

 -1-8سن آزمودنیها

سن

 04تا  04سال
 00تا  04سال
 00سال و باالتر
مجموع

19
90
10
000

00/0
03/0
09/5
044

00/0
14/5
044

همانگونه که در جدول مشاهده میشود در خصوص سن آزمودنیها ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  00تا  04سال
( 90نفر) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی  00سال و باالتر ( 10نفر) میباشد.

 -2-8میزان تحصیالت آزمودنیها
جدول  -2توزیع فراوانی میزان تحصیالت آزمودنیها
درصد فراونی
آماره
درصد فروانی
فراوانی
تجمعی
سن
05/0
05/0
33
کاردانی
30
03/1
000
کارشناسی
044
03
00
کارشناسی ارشد و باالتر
044
000
مجموع

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)28 :بهمن 9311

جدول  -1توزیع فراوانی سن آزمودنیها
آماره
درصد فروانی
فراوانی

درصد فراونی
تجمعی

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،بیشترین فراوانی در خصوص مدرک تحصیلی آزمودنیها مربوط به گروه کارشناسی
( 000نفر) و کمترین آن نیز مربوط به گروه کارشناسی ارشد و باالتر ( 00نفر) میباشد.

 -3-8سابقه خدمت آزمودنیها

سن

جدول  -3توزیع فراوانی سابقه خدمت آزمودنیها
آماره
درصد فراونی
درصد فروانی
فراوانی
تجمعی
 0تا  04سال
 00تا  04سال
 00سال و باالتر
مجموع

19
040
30
000

00/0
00/0
03/0
044

00/0
10/3
044

1. Spss
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همانطور که در جدول مشاهده میشود ،بیشترین فراوانی در خصوص سابقه خدمت آزمودنیها مربوط به گروه سابقه خدمت
 00تا  04سال ( 040نفر) میباشد .همچنین کمترین فراونی در خصوص سابقه خدمت مربوط به گروه  00سال و باالتر ( 30نفر)
میباشد.

 -4-8جنسیت آزمودنیها
جدول  -4توزیع فراوانی جنسیت آزمودنیها
آماره
درصد فراونی
درصد فروانی
فراوانی
تجمعی

سن
آقا
خانم
مجموع

00/0
51/3
044

040
000
000

00/0
044

در خصوص جنسیت آزمودنیها ،همانطور که در جدول مشاهده میشود بیشتر آزمودنیهای تحقیق ( 000نفر) خانم
میباشند.
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 -9توصیف متغیرهای تحقیق
 -1-9توصیف متغیر حمایت سازمانی
مولفه
حمایت مدیریت
آموزش
ارائه پاداش
توانمندسازی
فناوری ارائه خدمات
حمایت سازمانی

جدول  -5توصیف متغیر حمایت سازمانی
آماره
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
4/15
0/00
000
4/19
0/05
000
4/39
0/04
000
4/30
0/40
000
4/30
0/09
000
4/30
0/03
000

کمترین
0
0
0
0
0
0

بیشترین
5
5
5
5
5
5

همانطور که جدول ( )5-0نشان میدهد ،در بین مؤلفههای حمایت سازمانی ،حمایت مدیریت دارای بیشترین میانگین ()0/00
و توانمندسازی دارای کمترین میانگین ( )0/40میباشند و این در حالی است که میانگین متغیر حمایت سازمانی  0/03میباشد که
این مقدار باالتر از سطح متوسط است.

 -2-9توصیف متغیر استقالل شغلی
مولـفه
استقالل شغلی

جدول  -1توصیف متغیر استقالل شغلی
آماره
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
4/35
0/00
000

کمترین
0

بیشترین
5

همانطور که جدول نشان میدهد ،میانگین امتیاز متغیر استقالل شغلی  0/00میباشد و این مقدار باالتر از سطح متوسط
میباشد.

 -3-9توصیف متغیر درگیر شدن در شغل
جدول  -1توصیف متغیر درگیر شدن در شغل

مولفه
درگیر شدن در شغل

38

تعداد
000

میانگین
0/01

آماره
انحراف استاندارد
4/11

کمترین
0

بیشترین
5

همانطور که جدول نشان میدهد ،میانگین امتیاز متغیر درگیر شدن در شغل  0/01میباشد و این مقدار باالتر از سطح متوسط
میباشد.

 -11تحلیل توزیع دادهها
متغیرها
حمایت سازمانی
استقالل شغلی
درگیر شدن در شغل

جدول  -8نتایج بررسی توزیع طبیعی دادهها
آماره
P
n
4/440
000
4/440
000
4/440
000

Z
0/003
0/130
0/994

 -11آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری
وجود ندارد.
جدول  -9ارتباط بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان

متغیر پیشبین
حمایت مدیریت

متغیر مالک
درگیرشدن در شغل

نوع آزمون
اسپیرمن

سطح معنیداری
4/440

ضریب همبستگی
**4/030

**معنیداری در سطح 4/40
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این آزمون جهت بررسی فرضیه مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد .فرض صفر در
این آزمون بیان میکند که توزیع دادههای یک متغیر طبیعی میباشد .پس از اجرای آزمون ،بر حسب مقدار سطح معنیداری در
مورد رد یا پذیرش فرض صفر عمل میشود .همانطور که در جدول باال مشاهده میشود با توجه به آزمون کلموگروف اسمیرنف،
سطح معنیداری در دادههای حمایت سازمانی ،استقالل شغلی و درگیر شدن در شغل کمتر از  4/45میباشد که میتوان چنین بیان
کرد که توزیع دادهها در این متغیرها دارای توزیع طبیعی نمیباشد .لذا برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده میشود.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در جدول باال ارائه شده است .از آنجاییکه سطح معنیداری ضریب همبستگی آماره
اسپیرمن برای ارتباط بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان از سطح
معنیداری ( )4/45کمتر شده است ،با  %95اطمینان میتوان گفت که بین این دو متغیر رابطه وجود دارد .به عبارتی فرض صفر رد
و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین آموزش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری وجود
ندارد.
جدول  -11ارتباط بین آموزش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان

متغیر پیشبین
آموزش

متغیر مالک
درگیرشدن در شغل

نوع آزمون
اسپیرمن

ضریب همبستگی
**4/545

سطح معنیداری
4/440

**معنیداری در سطح 4/40

از آنجاییکه سطح معنیداری ضریب همبستگی آماره اسپیرمن برای ارتباط بین آموزش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره
کل امور مالیاتی شرق استان گلستان از سطح معنیداری ( )4/45کمتر شده است ،با  %95اطمینان میتوان گفت که بین این دو
متغیر رابطه معنیداری وجود دارد .به عبارتی فرض صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین آموزش با درگیرشدن در شغل
کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
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فرضیه سوم :بین ارائه پاداش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری وجود
ندارد.
جدول  -11ارتباط بین ارائه پاداش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان

متغیر پیشبین
ارائه پاداش

متغیر مالک
درگیرشدن در شغل

نوع آزمون
اسپیرمن

ضریب همبستگی
**4/540

سطح معنیداری
4/440
**معنیداری در سطح 4/40

از آنجاییکه سطح معنیداری ضریب همبستگی آماره اسپیرمن برای ارتباط بین ارائه پاداش با درگیرشدن در شغل کارکنان
اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان از سطح معنیداری ( )4/45کمتر شده است ،با  %95اطمینان میتوان گفت که بین این
دو متغیر رابطه وجود دارد .به عبارتی فرض صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین ارائه پاداش با درگیرشدن در شغل کارکنان
اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین توانمندسازی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری
وجود ندارد.
جدول  -12ارتباط توانمندسازی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
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متغیر پیشبین
توانمندسازی

متغیر مالک
درگیرشدن در شغل

نوع آزمون
اسپیرمن

سطح معنیداری
ضریب همبستگی
4/440
**4/033
**معنیداری در سطح 4/40

از آنجاییکه سطح معنیداری ضریب همبستگی آماره اسپیرمن برای ارتباط بین توانمندسازی با درگیرشدن در شغل کارکنان
اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان از سطح معنیداری ( )4/45کمتر شده است ،با  %95اطمینان میتوان گفت که بین این
دو متغیر رابطه معنیداری وجود دارد .به عبارتی فرض صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین توانمندسازی با درگیرشدن در
شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیه پنجم :بین فناوری ارائه خدمات با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه
معنیداری وجود ندارد.
جدول  -13ارتباط بین فناوری ارائه خدمات با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان

متغیر پیشبین
فناوری ارائه خدمات

متغیر مالک
درگیرشدن در شغل

نوع آزمون
اسپیرمن

سطح معنیداری
ضریب همبستگی
4/440
**4/501
**
معنیداری در سطح 4/40

از آنجاییکه سطح معنی داری ضریب همبستگی آماره اسپیرمن برای ارتباط بین فناوری ارائه خدمات با درگیرشدن در شغل
کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان از سطح معنیداری ( )4/45کمتر شده است ،با  %95اطمینان میتوان گفت که
بین این دو متغیر رابطه معنیداری وجود دارد .به عبارتی فرض صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین فناوری ارائه خدمات با
درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیه ششم :بین استقالل شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان رابطه معنیداری
وجود ندارد.
جدول  -14ارتباط بین استقالل شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان

متغیر پیشبین
استقالل شغلی
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متغیر مالک
درگیرشدن در شغل

نوع آزمون
اسپیرمن

سطح معنیداری
ضریب همبستگی
4/440
**4/305
**معنیداری در سطح 4/40

از آنجاییکه سطح معنیداری ضریب همبستگی آماره اسپیرمن برای ارتباط بین استقالل شغلی با درگیرشدن در شغل
کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان از سطح معنیداری ( )4/45کمتر شده است ،با  %95اطمینان میتوان گفت که
بین این دو متغیر رابطه معنیداری وجود دارد .به عبارتی فرض صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین استقالل شغلی با
درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
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بررسی صورت گرفته بر روی متغییر های جمعیت شناختی در جامعه تحقیق گویای موارد زیر بود:
 بررسی وضعیت سنی آزمودنی ها نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  00تا  04سال ( 90نفر) بود. بیشترین فراوانی در خصوص مدرک تحصیلی آزمودنیها مربوط به گروه کارشناسی ( 000نفر) بود. بیشترین فراوانی در خصوص سابقه خدمت آزمودنیها مربوط به گروه سابقه خدمت  00تا  04سال ( 040نفر) بود. و در نهایت نشان داد که بیشتر آزمودنیهای تحقیق ( 000نفر) خانم بودند.نتایج تحقیق مربوط به توصیف متغیر های تحقیق موارد زیر را در بر داشت:
 نشان داد که در بین مؤلفههای حمایت سازمانی ،حمایت مدیریت دارای بیشترین میانگین ( )0/00و توانمندسازی دارایکمترین میانگین ( )0/40میباشد.
_ در خصوص متغیر حمایت سازمانی ،نتایج نشان داد که میانگین این متغیر  0/03میباشد که این مقدار باالتر از سطح
متوسط می باشد.
 همچنین در خصوص متغیر استقالل شغلی ،میانگین این متغیر  0/00میباشد و این مقدار باالتر از سطح متوسط میباشد. در خصوص متغیر درگیر شدن در شغل میانگین این متغیر  0/01میباشد و این مقدار باالتر از سطح متوسط میباشد.آزمون فرضیه های تحقیق موارد زیر را نشان داد:
یافته های فرضیه اول:در این فرضیه به بررسی رابطه بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور
مالیاتی شرق استان گلستان پرداخته شد .با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی اسپیرمن می توان بیان کرد که فرض
صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین حمایت مدیریت با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان
گلستان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
یافته های فرضیه دوم :در این فرضیه به بررسی رابطه بین آموزش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق
استان گلستان پرداخته شد .با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی اسپیرمن می توان بیان کرد که فرض صفر رد و فرض
یک تأیید میشود؛ لذا بین آموزش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان ارتباط مثبت و
معنیداری وجود دارد.
یافته های فرضیه سوم :در این فرضیه به بررسی رابطه بین ارائه پاداش با درگیرشدن در شغل م کارکنان اداره کل امور
مالیاتی شرق استان گلستان پرداخته شد .با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی اسپیرمن می توان بیان کرد که فرض
صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین ارائه پاداش با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
یافته های فرضیه چهارم :در این فرضیه به بررسی رابطه بین توانمندسازی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور
مالیاتی شرق استان گلستان پرداخته شد .با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی اسپیرمن می توان بیان کرد که فرض
صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین توانمندسازی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
یافته های فرضیه پنجم :در این فرضیه به بررسی رابطه بین فناوری ارائه خدمات با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور
مالیاتی شرق استان گلستان پرداخته شد .با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی اسپیرمن می توان بیان کرد که فرض
صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین فناوری ارائه خدمات با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان
گلستان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
یافته های فرضیه ششم :در این فرضیه به بررسی رابطه بین استقالل شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور
مالیاتی شرق استان گلستان پرداخته شد .با توجه به سطح معنیداری و ضریب همبستگی اسپیرمن می توان بیان کرد که فرض
صفر رد و فرض یک تأیید میشود؛ لذا بین استقالل شغلی با درگیرشدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان
گلستان ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.
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نتایج تحقیق نشان داد که بین حمایت مدیریت با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .لذا پیشنهاد میشود برای افزایش نظم و انضباط ،تقویت روابط انسانی بین کارکنان و
مدیریت سازمان ها و افزایش بازدهی و کیفیت خدمات ،جو حمایتی در سازمان ها بیشتر اجرا شود.
نتایج تحقیق نشان داد که بین آموزش با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان ارتباط
مثبت و معنی داری وجود دارد .بنابراین برگزاری دورههای آموزشی ،کالسهای آموزش ضمن خدمت و ایجاد فرصتهای
الزم برای آموزش و یادگیری پیشنهاد می شود که میتواند زمینه و بستر مناسب برای درگیری شغلی را فراهم کند.
نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست پاداش با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .لذا طراحی سیستمی به منظور پرداخت پاداشهای مالی و غیر مالی برای کارکنان
خالق و نوآور پیشنهاد می شود.
نتایج تحقیق نشان داد که بین توانمندی کارکنان با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .لذا ترغیب کارکنان به ایجاد یک فضای صمیمی و دوستانه در محیط کار و همچنین
تشریک مساعی بین کارکنان به منظور توسعه توانمندی کارکنان پیشنهاد می گردد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین فناوری خدمات با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .لذا پیشنهاد می شود که مدیریت ،نهایت تالش خود را به کار گیرد تا سیستمهای
سازمانی و فرایندها مشتری محور شوند.
نتایج تحقیق نشان داد که بین استقالل شغلی با درگیر شدن در شغل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق استان گلستان
ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .لذا پیشنهاد می شود که مدیران در زمان بندی انجام وظایف ،تعیین وظایف مورد
عالقه ،اتخاذ تصمیمات مربوط به نقش های شغلی ،خلق ایده های جدید ،به کارگیری مهارت ها و تخصص های جدید
شغلی ،تعیین روش های جدید انجام وظایف ،تفویض اختیار به کارکنان و ارائه مسئولیت های بیشتر ،به کارکنان استقالل و
آزادی عمل بدهند.
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The aim of this study was to investigate the relationship between organizational support and job
independence with involvement in the job of employees of the General Department of Tax
Affairs in East Golestan Province. The present study is a descriptive correlational study that was
conducted in the field. The statistical population of this study consists of all employees of the
General Department of Tax Affairs of East Golestan Province in 1397 to 623 people, of which
244 employees were selected as the statistical sample of the study. To collect research data, the
questionnaires of organizational support of Yavas and Babakos (2009), job independence
Langford (2005) and involvement in the job of Essex (2006) were used. Findings showed that
there is a positive and significant relationship between management support and involvement in
the job of employees of the General Department of Tax Affairs in East Golestan Province. Also,
there is a positive and significant relationship between education and involvement in the job of
employees of the General Department of Tax Affairs of East Golestan Province. There is a
positive and significant relationship between rewarding and engaging in the job of employees of
the General Department of Tax Affairs of East Golestan Province. There is a positive and
significant relationship between empowerment and involvement in the job of employees of the
General Department of Tax Affairs of East Golestan Province. There is a positive and significant
relationship between service delivery technology and involvement in the job of employees of the
General Department of Tax Affairs of East Golestan Province. There is a positive and significant
relationship between job independence and involvement in the job of employees of the General
Department of Tax Affairs in East Golestan Province. Therefore, there is a positive and
significant relationship between organizational support and job independence with involvement
in the job of employees of the General Department of Tax Affairs in East Golestan Province.
Keywords: Organizational Support, Job Independence, Involvement in Job, Employees of
General Department of Tax Affairs of East Golestan Province.

9311  بهمن،)28 : (پیاپی8  شماره،سال پنجم

Abstract

33

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)28 :بهمن 9911

بررسی نظامهای نوین بهرهبرداری از آب در شبکههای آبیاری و
زهکشی استان خوزستان

مرجان ملکی ادهم ،*1بهمن

خسرویپور2

تاریخ دریافت99/11/50 :
تاریخ پذیرش99/11/50 :
کد مقاله90050 :

چکـیده
در چند دهه اخیر پس از انقالب اسالمی ،مدیریت آب توسط دولت بهگونهای بوده است که در بیشتر مواقع بر توسعه منابع
آبی تأکید شده ،ولی به ایجاد و توسعه شبکههای آبیاری توجه چندانی نشده است .عالوه بر این ،در زمینهای تحت پوشش
شبکههای آبیاری ،به موضوع مدیریت ،بهرهبرداری ،نگهداری شبکهها و امکان مشارکت کشاورزان عنایت الزم صورت
نگرفته است .درنتیجه عملکرد شبکههای آبیاری ازنظر کارایی و بهرهوری بسیار کمتر از میزان پیشبینیشده در
برنامهریزیها و مطالعات توجیهی طرحها بوده است .در سال  1735در پی توافقی بین وزارتخانههای نیرو ،کشاورزی و
سازمان برنامهوبودجه ،بهمنظور جلب مشارکت مصرفکنندگان آب ،شرکتهای بهرهبرداری از شبکههای آبیاری تشکیل
شدند .اگرچه تشکیل شرکتهای بهرهبرداری در ابتدا مبتنی بر انتقال سهام و در نهایت مالکیت شبکهها به مردم بود،
ولیکن نهتنها گام مؤثری در جهت تهیه و تصویب مقررات و قوانین ضروری برداشته نشد ،بلکه عمالً با تقسیم سهام
شرکتها بین چند شرکت بهرهبرداری و تعاونیهای کارکنان دولت و یا سایر شرکتهای وابسته به سازمان آب منطقهای،
این شبکهها تحت مالکیت و مدیریت دولتی و بهطور مستقیم متکی به سازمانهای آب منطقهای باقی ماند .این مطالعه
که بهصورت مروری تدوینشده است تالش دارد با بررسی نظامهای بهرهبرداری نوین ،توصیههای کاربردی در اصالح و
ایجاد تحول در نظامهای بهرهبرداری فعال در ایران ارائه نماید.

واژگـان کلـیدی :تعاونی آببران ،توزیع آب ،شرکت سهامی زراعی ،تعاونی تولید ،کشت و صنعت و نظام نوین آب

 -1دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد توسعه روستایی و مدیر دفتر مشارکتهای مردمی و نظامهای بهرهبرداری سازمان آب و برق خوزستان
(نویسنده مسئول) adhammarjan@gmail.com
 -1استاد و عضو هیئتعلمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
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در فرآیند توسعه ایران ،بخش کشاورزی جایگاه ویژهای داشته و انتظار میرود که این بخش در آینده ،نیازهای غذایی جمعیت
رو به افزایش کشور را پاسخ گفته و وابستگیهای غذایی کشور را هر چه بیشتر کاهش دهد .یکی از محدودیتهای بخش
کشاورزی در ایران ،محدودیت منابع آب کشاورزی است ،از کل  155میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال از منابع سطحی و
زیرزمینی کشور نیز در عمل فقط حدود  75درصد آن مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و بقیه به دالیل عدیده ازجمله عدم کنترل
صحیح منابع آب ،روزآمد نبودن شبکههای انتقال و توزیع و ...از دسترس خارج میشوند .آب در دسترس محدودتر از اراضی
کشاورزی است و بخش عمدهای از آنهم بیرون از مزارع هدر میرود (کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران .)1795 ،اهمیت آب
بهعنوان مایهی حیات و رکن اساسی شکلگیری و بقای تمدنهای کهن بشری در اقصی نقاط این کرهی خاکی و نیز بهعنوان
محور توسعهی کشاورزی لزوم مدیریت کارآمد آن را ضروریتر میسازد .بدون اعمال مدیریت شایسته بر منابع آب ،نهادههای
مختلف کشاورزی (از قبیل بذور اصالحشده ،کودهای شیمیایی و آفتکشها) ،عملیات مختلف کاشت ،داشت ،برداشت و سایر
1
چالشهای مربوطه تأثیر چندانی در موفقیت تولید و افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی نخواهد داشت (بجورلند و همکاران ،
.)1552
طبق گزارش فائو در سال  1555میالدی ،متوسط راندمان آبیاری در کشورهای درحالتوسعه  72درصد بوده و این بدان
معناست طوری که علیرغم محدودیت منابع آب متأسفانه کارایی و بهرهوری از منابع آبی بسیار پایین است (احسانی و خالدی،1
 .)1557بسیاری از دولتها بهویژه کشورهای درحالتوسعه ،ازجمله ایران دریافتهاند که عامل اصلی رویارویی با بحران آب در
بخش کشاورزی از ناتوانی آنها در مدیریت همهجانبه شبکههای آبیاری و نادیده انگاشتن بهرهبرداران در عرصه مدیریت آب
نشأتگرفته است (قاضیمقدم و همکاران .)1559 ،7نادیده گرفتن نقش بهرهبرداران در مراحل مختلف مدیریت پروژههای آبیاری
است پیامدهای منفی متعددی را به همراه خواهد داشت که از آن جمله میتوان به مواردی نظیر تضاد و بیگانگی بین کشاورزان و
مدیریت شبکه ،بروز مسائل و مشکالت اجتماعی در اجرا و بهرهبرداری از طرحها ،بار مالی بیشتر به دولت ،بیمیلی کشاورزان به
مشارکت ،کاهش راندمان آبیاری ،اختالل در کارایی شبکه ،مستهلک شدن زودهنگام تأسیسات آبیاری ،افزایش هزینههای
بهرهبرداری ،تعمیرات و نگهداری از سازهها و سامانههای انتقال و توزیع آب ،عدم تمکین کشاورزان نسبت به رعایت سیاستها و
برنامههای اعالمشده توسط مدیریتهای بهرهبرداری از شبکهها و در مواردی تقابل آنان با مدیریت سیستم و مواردی ازایندست
اشاره نمود که مجموع عوامل فوق ،منجر به کاهش سوددهی و یا حتی زیانآوری شبکهها و استهالک زودهنگام آنها میگردد
(غنیان .)1791 ،لذا بهمنظور کاهش مشکالت موجود در شبکههای آبیاری و زهکشی از یکسو و افزایش بازدهی آب کشاورزی از
سوی دیگر ،عزم ملی برای اثربخش کردن نقش کشاورزان در برنامهریزی ،مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری
و زهکشی نیاز میباشد (شاهرودی و چیذری .)1723 ،مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکههای آبیاری ،عالوه بر کاهش
هزینههای دولتی برای ساخت و نگهداری زیرساختهای موردنیاز آبیاری ،باعث افزایش حس مالکیت و مسئولیت در بین
کشاورزان و مشارکت در نگهداری و استفاده از این زیرساختها میشود (خدری .)1720 ،ازاینرو برنامه ریزان دولتی با توجه به
بروز مشکالت بسیار در مدیریت شبکههای آبیاری توسط دولت به مدیریت مشارکتی آبیاری از طریق ایجاد تشکلهای آب بران با
مدیریت و مشارکت مردم روی آوردند.
مدیریت مشارکتی آبیاری ازنظر بینالمللی بهعنوان یکی از مفاهیم مدیریت اصولی اصالح بخش آب کشاورزی شناختهشده و
انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان را بر عهدهدارد (لین .)1551 ،5ازنظر ورمیلیون )1555( 0الگوی مشارکتی آبیاری عبارت است از
جابجایی مسئولیت و اختیارات مربوط به مدیریت آبیاری از نهادهای دولتی به سازمانهای غیردولتی ،مثل گروههای آب بران .
درواقع اعتقاد کلی بر این است که مشارکت مستقیم کشاورزان در مدیریت آبیاری یک ابزار مؤثر در بهرهبرداری بهینه از آب
(کیان و همکاران.)1559 ،0
لزوم تعیین نظامهای بهرهبرداری مناسب جهت اراضی بهبود یا توسعهیافته پایاب سدها و شبکههای آبیاری در راستای برنامه
استراتژیک و کالن استقرار نظامهای بهرهوری بهینه و مناسب ،مسئوالن امر را در برابر این سؤال اساسی قرار میدهد که در
شرایط امروزی ایران با توجه به کلیه جنبهها و با در نظر گرفتن مجموعهای از معیارها ،در قالب کدام نوع نظام بهرهبرداری
میتوان به استفاده بهینه و پایدار از منابع آبوخاک دستیافت.
1 bejorland et al,
2 Ehsani and Khaledi
3 Ghazimoghadam et al,
4 Lin
5 Vermillion
6 Qian et al,
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مدیریت دولتی ،بهتنهایی در بهر ه برداری و نگهداری از تأسیسات آبی موفق نبوده است و باید روشی مناسب جهت تقسیم
وظایف دولت در این خصوص پیدا نمود بهطوریکه بتواند ضمن کاهش تصدیگری دولت ،بهبود و مدیریت بهرهبرداری و
نگهداری و توزیع آب را تضمین نماید بانک جهانی 1990 ،بر این اساس شیوه جدیدی از مدیریت آب شکل گرفت که در آن آب از
مرحله تولید تا زمان مصرف بهصورت دستهجمعی و همکاری دولت و بهرهبرداران در تمامی سطوح ،مدیریت میشوند .این نوع
مدیریت بر مدیریت دولتی آب ارجحیت دارد و دارای دو بعد مفهومی و اجرایی بوده و تلفیق این دو موجب رسیدن به بازده و
رهیافت چشمگیر میشود (مشفق .)1720 ،این شیوه مدیریت هم برای دولت و هم برای کشاورزان منافعی را در پی دارد ،چراکه
برای دولت منجر به ،کاهش پرداخت یارانه برای آبیاری شده و برای کشاورزان نیز باعث افزایش حس مالکیت و بهبود خدمات
آبیاری میشود (آنتیپلیس .)1999 ،1بهرهبر داری از منابع آب کشاورزی در سه سطح متمایز تعریف میشود ،سطح مدیریت تأمین
منابع یا کاربرد شیوههای مدیریتی منسجم مطالعه ،طراحی و اجرای مخازن ،سطح مدیریت توزیع و انتقال که شامل برنامهریزی
جهت احداث سازههای انتقال آب تا نقطه مصرف و انتخاب روش توزیع آب و سطح مدیریت مصرف که دربرگیرنده سازوکارهای
عملی جهت مصرف بهینه آب در سطح مزارع میباشد (علیزاده )1790 ،این سه سطح مختصر در زیر تشریح میشود:
یک -مدیریت تأمین منابع آب کشاورزی :از خطمشیهای اساسی مدیریت تأمین منابع آب با توجه به جنبههای
طبیعی ،اجتماعی و سازمانی در دو جهت تأمین آب بیشتر و صرفهجویی در مصرف آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 جلوگیری از هدر رفتن آبهایی که به دریاها ،دریاچهها ،با طالقها و کویرها جاری میشود از طریق ایجاد تأسیسات آبیالزم.
 بهرهبرداری از آب رودخانههای مرزی و ایجاد شرایط الزم برای استفاده از حقابههای کشور. احداث شبکههای مدرن آبیاری در مناطقی که شبکههای سنتی با موازین فنی منطبق نبوده و موجب هدر رفتن آبمیگردد.
 احداث شبکههای زهکشی بهمنظور جلوگیری از شور شدن اراضی و تبخیر آبهای زیرزمینی کمعمق. انجام تحقیقات الزم در مورد روشهای جدید آبیاری ،مانند آبیاری بارانی و قطرهای (راهبردهای توسعه بلندمدت منابعآب کشور مصوب هیئتوزیران جمهوری اسالمی ایران.)1721 ،
دو -مدیریت توزیع آب کشاورزی :انتخاب روش توزیع آب ،یکی از پارامترهای مهم و اساسی در طراحی شبکههای
آبیاری محسوب میگردد که به سه روش سطحی ،حجمی و زمانی دستهبندیشدهاند .در واحدهای سطحی ،آب بر مبنای مساحت
زمین مزروعی تقسیم و توزیع میشود .این روش مربوط به مناطقی است که محدودیت کمتری در تقسیم و توزیع آب وجود دارد .
در واحدهای حجمی ،توزیع آب برحسب میزان برآورد منبع برحسب حجم و تعداد بهرهبرداران و سطح اراضی مزروعی انجام
میگیرد .این رویه خاص مناطقی است که روند جریان آب ،احتیاط در مصرف و بهرهبرداری را ایجاب میکند .در واحدهای زمان،
آب تقسیم میشود .استفاده از این روش خاص مناطق خشک و کم آب است (شعبانعلی فمی.)1791 ،
سه مدیریت مصرف آب کشاورزی :توجه همهجانبه به توسعه بخش کشاورزی ،پرهیز از نگاه یکجانبه به کشاورزی
بهعنوان پرمصرفترین بخش مصرف آب ،توجه به تنوع اقلیم در مدیریت منابع آب ،تدوین الگوی کشت با همکاری بهرهبرداران و
محققان ،حمایت تسهیالتی قابلتوجه برای تشویق کشاورزان بهمنظور استفاده از آبیاری نوین ،بهرهگیری از تحقیقات عملیاتی
بهمنظور تحقق هدفگذاری کاهش سطح و افزایش تولیدات کشاورزی و توجه به تولید محصوالت راهبردی برای خودکفایی کشور
از مهمترین سازوکارهای عملی جهت مصرف بهینه آب در سطح مزارع میباشند (ارتقای بهرهوری مصرف آب ،مؤسسه تحقیقات
فنی و مهندسی کشاورزی.)1795 ،

 -3تعاریف نظام بهرهبرداری
نظام بهرهبرداری مجموعه رویههای حقوقی و عرفی ،فنی و مدیریتی در استفاده و تلفیق از عوامل تولید کار ،زمین ،آب ،ابزار،
سرمایه و  ...در قالب سازمان کار و مناسبات اجتماعی بهمنظور تولید محصوالت زراعی و عرضه آن به بازار میباشد .ازلحاظ معنی
لغوی اصطالح نظام بهرهبرداری و شیوه تولید در فارسی به یکدیگر نزدیکاند .با این تفاوت که اصطالح بهرهبرداری از اصطالح
شیوه تولید وسیعتر است و به اعمال مختلفی نظیر سود بردن ،برداشت تولید ،انبار کردن ،تمتع بردن از محصوالت نیز داللت
میکند .در کتاب شرکتهای سهامی زراعی در تعریف نظام بهرهبرداری هدف از نظام شکل خاصی از روابط بههمپیوسته،
1 Antiplis
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غیرمستقل و هماهنگ است که دارای قاعده ،نظم و منطق باشد؛ یعنی مجموعه تفکیکناپذیر از اجزاء متعامل ،وجود تعامل مانع از
آن است که اجزاء نظام بهصورت انفرادی عمل نمایند .نظامهای بهرهبرداری کالً چهار وظیفه مهم دارند .تولید ،نگهداری ،سازگاری
و نظارت است (ازکیا .)1795 ،نظام بهرهبرداری کشاورزی به واحدهایی گفته میشود که در آنها با چارچوب مدیریت ویژه و
برنامههای نظام بهرهبرداری کشاورزی صورت میپذیرد .یکی از راهبردهای مهم توسعه کشاورزی این است که از اراضی
باکیفیتهای گوناگون و با امکانات محدود ،بهصورت بهینه استفاده شود .این مهم جز با برنامهریزی صحیح و همهجانبه تحقق پیدا
نخواهد کرد .در این راستا الگوی بهرهبرداری با توجه به ویژگی اساسی خود ،حد معینی از تکامل کشاورزی و بهبود تولید را
امکانپذیر میسازد ،ضمن آنکه استفاده صحیح از منابع آبوخاک بهمنظور افزایش تولید و خودکفایی از مبانی دستیابی به کشاورزی
پایدار است (طاهرخانی .)1725 ،نظام بهرهبرداری بهعنوان بخشی از اقتصاد مرتبط و وابسته بهنظام مسلط در جامعه موردمطالعه
قرار میگیرد و بهعنوان یک موضوع حقوقی مرتبط با نظام اصلی هر جامعه بایستی خود را منطبق و متجانس با آن نماید و در
رابطه با ضرورت اقتصادی در هر مرحله تکاملی بایستی پاسخگوی زمان خود باشد .با این اوصاف نظام بهرهبرداری پدیدهای است
که دارای ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فنی و سیاسی میباشد .نظام بهرهبرداری یک مفهوم حقوقی است ،بنابراین مناسبات حقوقی
افراد در رابطه با زمین موضوع اساسی نظام بهرهبرداری را تشکیل میدهد .نظر به اینکه مالکیت حق اختیار و حاکمیت فرد را در
داخل و تصرف زمین شامل میشود .لذا دارای تبعات وسیعتری است .از آن جمله حق انتقال–حق وراثت–حق دخل و تصرف
(مهدی دوست .)1791 ،هدف نهایی از ایجاد نظام بهرهبرداری آب کشاورزی دستیابی به بهرهوری ،عدالت و پایداری است.
بهرهوری زمانی حاصل میشود که هر قطره آب بدون هیچگونه اتالفی بهدرستی مورداستفاده قرار بگیرد و عدالت بدان معناست که
آب به نسبت مساوی بین مصرفکنندگان توزیعشده باشد .همچنین منظور از پایداری نیز این است که مصرفکنندگان امروز منابع
1
آب ،ضمن تأمین نیاز آبی برای مزرعه و محصوالت خود ،به کیفیت و کمیت آن برای نسلهای آینده نیز توجه داشته باشند (پتر ،
.)1559

 -3پیشینه نظامهای بهرهبرداری از آب کشاورزی در ایران
کشور ایران در نظام بهرهبرداری و تشکل و مشارکت مصرفکنندگان آب کشاورزی در بهرهبرداری از منابع آب ،از پیشینهای
غنی برخوردار است .بهطوریکه شاید بتوان گفت همانگونه که در این کشور از روزگاران خیلی دور مهار و استحصال منابع آبهای
سطحی و زیرزمینی رواج داشته و اکنون نیز شاهد آثار بهجامانده آن زمانها هستیم ،نظام بهرهبرداری از آب تأمینشده نیز با همان
دقت و ظرافت از همان ابتدا شکل یافته بوده است .بهعبارتدیگر مدیریت عرضه آب ،هم گام با مدیریت تقاضا مصرف پیش رفته
بود .تشکلهای مصرفکننده آب در قالب بنهها ،هراسهها ،خیشها و ساختارهای مشابه آن تشکیل میشد و عالوه بر مدیریت
مصرف آب ،بهعنوان غنیترین نظام اجتماعی تولیدی ،عمالً سایر فعالیتهای جمعی را نیز رهبری مینمود .با بررسی بیشتر در این
مورد ،درمییابیم که در مناطق کم آب کشور این تشکیالت بهمراتب منسجمتر و قویتر بودهاند و از قوانین و مقررات و ضوابط
جامعتری برای مدیریت مصرف آب ،برخوردار بودهاند .تشکلهای سنتی مصرفکنندگان آب تا پایان عمر نظام اربابرعیتی
همچنان بانظم و اعمال ضوابط سنتی ،مدیریت مصرف آب را عهدهدار بوده و در اوایل دهه  1755با برچیده شدن نظام اربابرعیتی
و بر هم ریختن سازمان سنتی روستاها ،تشکلهای سنتی تأمین و مصرف آب بهمرور جایگاه خود را ازدستدادهاند و در اکثر نقاط
کشور ،فعالیت آنها متوقف گردید و فقط در معدودی از مناطق ،آثاری از آنها باقی ماند .جایگاه خالی این تشکیالت موجب بروز
مشکالتی در تولید کشاورزی و مدیریت مصرف آب شد (ملکی نژاد .)1795 ،در چند دههی اخیر مدیریت آب توسط دولت بهگونهای
بوده است که در بیشتر مواقع بر توسعهی منابع آبی تأکید شده و به موضوع مدیریت ،بهرهبرداری ،نگهداری شبکهها و امکان
مشارکت کشاورزان عنایت الزم صورت نگرفته است .درنتیجه عملکرد شبکههای آبیاری ازنظر کارایی و بهرهوری بسیار کمتر از
میزان پیشبینیشده در برنامهریزیها و مطالعات توجیهی طرحها بوده است (نجفی و همکاران.)1791 ،

 -4نظامهای بهرهبرداری از آب کشاورزی فعال در ایران
سهامی زراعی :تأسیس شرکتهای سهامی زراعی پاسخی بود به آنچه بعد از اصالحات ارضی در سال  1751در بخش
کشاورزی و نظام اراضی کشور رخ داد .از بین رفتن یکپارچگی اراضی و خالء مدیریت تولید در غیاب عمده مالکین موجب
بههمریختگی ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی کشاورزی گردید .مشکل تأمین نهادهها و الیروبی قنوات و اداره
منابع آب و برنامهریزی کشت سبب نقصان کشت و تولید محصوالت کشاورزی گردید و در پی چارهجویی برای رفع مشکل،
تأسیس شرکتهای سهامی زراعی در دستور کار قرار گرفت و در این راستا قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی در تاریخ
 50/15/13به تصویب مجلسین وقت رسید اساسنامه آن نیز در تاریخ  50/11/15به تصویب هیئت دولت وقت رسید .هدف اصلی از
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تأسیس شرکتهای سهامی زراعی .عبارت بود از ساماندهی و اصالح نظام تشکیل شرکتهای سهامی زراعی بهمنظور تسهیل و
تسریع در ایجاد ،بسط و توسعه نظامهای بهرهبرداری کشاورزی و اعمال حاکمیت از طریق ارتقاء سطح سیاستگذاری ،برنامهریزی
و نظارت بر انجام کار (قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی.)1701 ،
شرکتهای تعاونی تولید روستایی :شرکت تعاونی تولید روستایی نوعی نظام بهرهبرداری است در شکل حقوقی یک
تشکل اقتصادی تولید کشاورزی ،غیردولتی که از مدیریتی نسبتاً علمی و تخصصی برخوردار است و با اتکای به نیروی مردمی
اعضاء و با تصمیمات مشارکتجویانه از طریق مجامع عمومی و هیئتمدیره ،ضمن حفظ اصل مالکیت و درنتیجه باانگیزههای
فردی و خانوادگی در سال  1759با تصویب قانون تعاونی کردن تولید ،شرکتهای تعاونی تولید روستایی تشکیل شدند .هدف اصلی
از تأسیس تعاونی تولید روستایی ،ساماندهی و اصالح نظام تشکیل شرکتهای تعاونی تولید روستایی بهمنظور تسهیل و تسریع در
ایجاد ،بسط و توسعه نظامهای بهرهبرداری کشاورزی و اعمال حاکمیت از طریق ارتقاء سطح سیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت
بر انجام کار با بهرهگیری از ظرفیتها و پتانسیلهای بخش غیردولتی (ادهم مالکی و همکاران.)1792 ،
شرکتهای تعاونیهای آب بران :در راستای سیاستهای دولت و استفاده با حداکثر بهرهوری از منابع آبوخاک کشور و
اجرای کامل مفاد آییننامه مصرف بهینه آب کشاورزی مصوب  1730هیئت محترم وزیران (برای ایجاد و سازماندهی تشکلهای
مناسب در اراضی تحت پوشش شبکههای آبیاری کشور در قالب هماهنگی کامل حدود وظایف و مسئولیتهای وزارتین نیرو و
کشاورزی ،نحوه ارتباط با شرکتهای بهرهبرداری موجود ،یا شبکههای در دست بهرهبرداری توسط سازمانهای آب منطقهای و نیز
تحویل حجمی آب بر اساس گزارشها الگوی مصرف آب که بهصورت اسناد ملی تهیهشده است (خالص نیاز آبی ،الگوی کشت و
راندمانهای آبیاری) تعاونی آببران تشکیل گردید (اساسنامه تعاونیهای آب بران)1797 ،
طوسی ( ،)1737در مطالعه خود اظهار میدارد؛ تعاونیهای آب بران به مجموعه افرادی اطالق میشود که دارای پروانهی
بهرهبرداری از تأسیسات آب و آبیاری محدوده شخصی بوده و برای انجام فعالیتها و منافع مشترک بهمنظور سهولت در
برنامهریزی ،همیاری در انجام وظایف خود ،ازجمله مرحله کاشت ،داشت ،برداشت محصول ،بازاریابی ،فروش ،حفاظت و نگهداری از
تأسیسات آب و آبیاری و جلوگیری از برداشتهای بیش از میزان قیدشده در پروانه بهخصوص ممانعت از حفر چاههای غیرمجاز در
محدودهی موردنظر از طریق معرفی متخلفین به شرکت آب منطقهای ذیربط ،اخذ آببها ،اطالعرسانی و نظرسنجی از اعضا و سایر
امور موردنظر با اساسنامه مشخص به مراجع قانونی ازجمله وزارت کار و ادارات تابعه مراجعه کرده و مجوز الزم را اخذ نمایند
(ادهم مالکی و همکاران .)1792 ،هدف از تأسیس تعاونی آببران ،فعالیت درزمینه عرضه خدمات تحویل ،تقسیم ،توزیع آب و
بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی درجه  7و  5مدرن ،تلفیقی و سنتی در محدوده عملیات تعاونی میباشد.
درواقع هدف از تأسیس تعاونیهای آب و برق ،توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری برای افزایش کار آیی استفاده از آب از طریق
مداخله تمام ذینفعان در انواع فعالیتهای مدیریت تا جای ممکن است (حسین پور و همکاران .)1795 ،تعاونی آب بران از طریق
یک فرآیند مشارکتی کشاورزان در تصمیمگیریها و مدیریت آب کشاورزی نقشآفرینی میکنند و از آب در دسترس استفاده بهینه
میکنند .این تشکلها بر اساس سازماندهی بهرهبرداران در چارچوبی قانونی ایجاد میشوند تا بتوانند از مجرای آن ،متناسب با
ظرفیتهای ایجادشده ،احداث ،بهرهبرداری ،توسعه و تعمیر و نگهداری از تأسیسات و شبکههای آبرسانی یا بخشهایی از آن را به
نحوی اثربخش در دستگیرند (امینی و خیاطی .)1720 ،تعاونی آب بران سازمانی است برای مدیریت و استفاده از آب ،با تأکید بر
مشارکت کلیه گروههای ذینفع (جعفر نژاد و همکاران.)1797 ،
کشت و صنعتها :با تصویب قانون تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها در سال  ،1753به وزارت آب و
برق اجازه داده شد بهمنظور حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و زمین قابل آبیاری از سدها و تأسیسات آبیاری مربوط به اراضی زیر
سدها با رعایت برنامه توسعه کشاورزی دامپروری و عمران کشور به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت با سرمایه دولت یا
سرمایههای خصوصی داخلی یا خارجی اقدام نماید .وزارت آب و برق مجاز گردید در صورت احتیاج آن قسمت از اراضی و امالک
زیر سدها را که متعلق به دولت است تقویم و بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که منحصراً با سرمایه دولت
تشکیلشده منظور دارد و بهطور اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی واگذار نماید  .شرکتهای کشت و صنعت
یکی از انواع نظامهای بهرهبرداری است که باهدف فراهم آوردن امکانات و تأسیسات و بهرهبرداری مناسب از منابع آبوخاک
نسبت به تولید ،نگهداری و فرآوری محصول کشاورزی و همچنین بازاریابی ،توزیع و فروش آن در قالب سازمان و مدیریت واحد
اقدام مینماید.
شرکتهای بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی :پایین بودن کارایی شبکههای آبیاری با
مدیریت دولتی در ایران ،ناتوانی در جمعآوری آببهای کافی از مصرفکنندگان ،افزایش تقاضا ،پایین آمدن کیفیت محیطزیست و
توسعه صنعت ،مسئولین وزارت نیرو را به فکر انداخت تا در راستای ایجاد اصالحات و تغییرات اساسی در ساختار نظام اقتصادی
کشور و واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی دولت به بخش خصوصی و بر اساس توافقنامه شماره  155 /01955مورخ
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 35/50/11وزارت نیرو-وزارت کشاورزی وقت و سازمان برنامهوبودجه وقت بهمنظور بهینهسازی توزیع و مصرف آب کشاورزی و
بهرهبرداری بهتر از کانالهای آبیاری و زهکشی با بهکارگیری اصل بهرهوری ،تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از شبکههای آبیاری
و زهکشی (سهامی خاص) را در برنامه کار خود قرار دهد ،تا بتواند ضمن افزایش راندمان آبیاری و بهرهوری  ،مقدمات واگذاری امر
مدیریت و نگهداری را در آینده به بهرهبرداران فراهم نماید (ادهم مالکی و همکاران .)1792 ،خدمات بهرهبرداری ،نگهداری و
مدیریت شبکههای مدرن آبیاری و زهکشی کشور عموماً در اراضی آبخور زیر سدها و محدودههای مربوط به چاههای متمرکز
وابسته به وزارت نیرو تا سال  1731بهوسیلهی وزارت نیرو شرکتهای سهامی آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان
(بهعنوان دستگاه اجرایی به انجام میرسید .از آن سال به بعد ،وزارت نیرو به استناد مادهی  22قانون بخشی از مقررات مالی دولت
و آئیننامهی اجرایی آن) در اجرای وظایف اجتماعی دولت و بهمنظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی
اعتبارات هزینهای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای
عمومی تدریجاً با تأسیس شرکتهای بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی در محدودهی فعالیت این سازمانها ،مسئولیت و
مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی به این شرکتها ،واگذار گردید (شرکت مدیریت منابع آب ایران،
 .)1791با ایجاد این نظام بهرهبرداری ،مدیریت شبکههای آبیاری ،رویکرد غیردولتی و خصوصی یافت ،لیکن این تغییر ساختار،
آنطور که انتظار میرفت ،نتوانست از قیدوبندهای نظام دولتی سازمانهای آب منطقهای رهایی یابد .به عبارتی ،مدیریت این نظام،
دچار حالت دوگانگی گردید (اسالمی .)1723 ،زمانبر بودن فرآیند گردش کار در بهرهبرداری از تأسیسات و منابع تا تحویل آب به
بهرهبرداران کشاورزی ،عدم توازن بین هزینهها و درآمدها را در این نظام بهرهبرداری ،موجب شده است .به عبارت دیگر هزینههای
مدیریت بهرهبرداری در این نظام حتی در صورت وصول کامل آببها ،از درآمدهای آن بیشتر بوده است .از طرفی دیگر ،این نظام
بهرهبرداری با برخورداری از امکانات و منابع مالی بخش عمومی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است (نجفی و همکاران،
.)1791

 -5بررسی نظامهای بهرهبرداری از آب در شبکههای آبیاری و زهکشی
مشکالت نظام بهرهبرداری را به دو گروه اساسی میتوان تقسیم کرد:
اول  -مشکالت ناشی از سیاستگذاری و عملکرد نظامهای بهرهبرداری موجود است که ناخواسته بر بخش کشاورزی
تحمیلشده و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار داده است.
دوم  -مسائل و مشکالتی که ریشه در عوامل متغیرهای داخلی نظام بهرهبرداری دارد.
شرکتهای سهامی زراعی عالوه بر اینکه بهعنوان یک نظام بهرهبرداری با مدیریت گروهی پا به عرصه وجود گذاشته ،الگویی
جهت توسعه روستایی و کشاورزی نیز تلقی گردیدند و اجرای برنامههای مصوب عمرانی در روستاها نیز در قالب شرکتهای مذکور
موردتوجه قرار گرفت (لهسایی زاده .)1725 ،بررسی پیشینهی شرکتهای سهامی زراعی حاکی از آن است که بنا به دالیلی چون
حاکمیت جو سیاسی و دگرگونیهای خاص ناشی از انقالب ،تفویض اختیار وزارت کشاورزی به زارعین جهت تصمیمگیری برای ابقا
یا انحالل شرکتهای سهامی زراعی بهمنزلهی عدمحمایت و حتی نفی آن ،تحریک برخی از عوامل بانفوذ محلی و حتی تحریم آن
از سوی برخی مقامات مذهبی ،نارضایتی زارعین از شرکتهای سهامی زراعی و  ...بسیاری از این شرکتها تداوم نداشته و به
انحالل کشیده شد( فال سلیمان.)1791 ،
با تشدید مسائل ناشی از خردی و پراکندگی اراضی گرایش مجدد به ایجاد واحدهای بهرهبرداری جمعی و هدایت و
سازماندهی دهقانان در چارچوب نظامهای بهرهبرداری نوین بهویژه شرکتهای تعاونی تولید روستایی با تأکید بر حفظ مالکیت و
استقالل عمل کشاورزان پدید آمد .در تعاونیهای جدید استقالل و انگیزههای فردی بیشتر موردتوجه قرارگرفته است و به همین
دلیل علیرغم یکپارچهسازی کشت و بهرهمندی اعضاء از خدمات شرکت تعاونی امکان فعالیت هر عضو روی قطعه زمین خود بیشتر
فراهمشده است  .با توجه به اینکه نیرو و توان پراکنده افراد در قالب این شرکتها سازمان مییابد  ،حس اعتمادبهنفس و اعتماد
متقابل بین اعضاء خالء ناشی از حذف سازمان و مدیریت سنتی در روستا را پر میکند (آگهی.)1723 ،
در چند دهه اخیر پس از انقالب اسالمی  ،مدیریت آب توسط دولت بهگونهای بوده است که در بیشتر مواقع بر توسعه منابع
آبی تأکید شده ،ولی به ایجاد و توسعه شبکههای آبیاری توجه چندانی نشده است .عالوه بر این ،در زمینهای تحت پوشش
شبکههای آبیاری ،به موضوع مدیریت ،بهرهبرداری ،نگهداری شبکهها و امکان مشارکت کشاورزان عنایت الزم صورت نگرفته
است .در نتیجه عملکرد شبکههای آبیاری ازنظر کارایی و بهرهوری بسیار کمتر از میزان پیشبینیشده در برنامهریزیها و مطالعات
توجیهی طرحها بوده است (نجفی و شیروانینان )1720 ،ازاینرو در سال  1735در پی توافقی بین وزارتخانههای نیرو ،کشاورزی و
سازمان برنامهوبودجه ،بهمنظور جلب مشارکت مصرفکنندگان آب ،شرکتهای بهرهبرداری از شبکههای آبیاری تشکیل شدند و در
طی برنامه عمرانی سوم ،مدیریت مشارکتی آب مورد اهمیت قرار گرفت (شاهرودی و چیذری .)1720 ،در راستای سیاستهای
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خصوصیسازی برنامه اول توسعه کشور ،تمامی امور نظارت ،کنترل ،حفاظت و بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری به
عهده شرکتهای بهرهبرداری گذاشته شد .اگرچه تشکیل شرکتهای بهرهبرداری در ابتدا مبتنی بر انتقال سهام و درنهایت مالکیت
شبکهها به مردم بود ،ولیکن نهتنها گام مؤثری در جهت تهیه و تصویب مقررات و قوانین ضروری در این رابطه برداشته نشد ،بلکه
عمالً با تقسیم سهام شرکتها بین چند شرکت بهرهبرداری و تعاونیهای کارکنان دولت و یا سایر شرکتهای وابسته به سازمان
آب منطقهای ،این شبکهها تحت مالکیت و مدیریت دولتی و بهطور مستقیم متکی به سازمانهای آب منطقه مورد شناسایی قرار
نگرفته و رهیافت انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان باقی مانده.
موضوع مشارکت کشاورزان برای سرمایهگذاری در ساخت شبکهها در تبصره  30برنامه پنجساله دوم و ماده  150قانون برنامه
پنجساله سوم  ،موردتوجه قرارگرفته و آئیننامههای اجرائی در این رابطه توسعه دادهشده و بر این اساس ،شبکههای آبیاری و
زهکشی در سطح قابلتوجهی با مشارکت مالی کشاورزان ایجادشدهاند ،ولیکن این اقدام بدون حضور کشاورزان در فرایند
برنامهریزی مطالعه و اجرا صورت گرفته ،و مسئولیتها و اختیارات کشاورزان ذینفع در مدیریت این شبکهها ازنظر قانونی ،حقوقی و
سیاستهای کالن کشور نامشخص باقیمانده است (تیموری)1723 ،
موضوع ایجاد تشکلهای مناسب کشاورزی در پائیندست نقاط تحویل آب شبکههای آبیاری ،بهعنوان تکلیف و وظیفه وزارت
جهادکشاورزی مورد تأکید قرارگرفته ولی ازنظر ساختار تشکیالتی ،سعی شده اجرای آن در قالب ساختارهای سنتی پیگیری شود .
لذا علیرغم اینکه از مردادماه  1732کمیته مشترک دو وزارتخانه جهت کمک به شکلگیری تشکلهای کشاورزی به وجود آمده،
توفیق چندانی در این رابطه حاصل نشده است .نداشتن متولی مشخص در بهرهبرداری و نگهداری شبکههای فرعی و بالتکلیفی
وضعیت تعمیرات اساسی شبکههای تخریبشده ،از دیگر مشکالت مهم دراینارتباط است .تالش اندکی جهت سازماندهی برای
نگهداری و یا توزیع آب در سطح مزارع صورت گرفته که بههیچعنوان ،متناسب با حجم و گستره مشکالت بهرهبرداری در کشور
نیست(تیموری .)1723 ،به نظر میرسد علیرغم توجه بهضرورت مشارکت مردم در مدیریت منابع آب ،برداشت روشنی از انتقال
مدیریت شبکهها به کشاورزان وجود نداشته و این خود دلیل روشنی بوده که با این موضوع بهطور علمی برخورد نشده است .
بهطورکلی انتقال مدیریت آبیاری در کشور نه بر اساس یک سیاست و برنامه روشن ،بلکه بر اساس حل مشکل مقطعی و یا پیروی
از الگوهای خارجی و ارضای شرایط جذب تسهیالت بانک جهانی صورت گرفته است .بنابراین چه اقدامات انجامگرفته در ارتباط با
خصوصیسازی و ایجاد شرکتهای بهرهبرداری و چه زمینههای قانونی و بررسیهای مطالعاتی ،بستر مناسبی در جهت پیادهسازی
انتقال مدیریت فراهم ننموده است .اگرچه موفقیتهایی مقطعی و محدود در هر یک از این تجربهها دیده میشود (نجفی و
همکاران.)1795 ،

طبق آمار سازمان خواربار جهانی در سال  ، 1515توسعه آبیاری موجب افزایش سطح اراضی فاریاب از  52میلیون هکتار به
حدود  110میلیون هکتار در سطح جهان خواهد رسید و سهم کشاورزی فاریاب از تأمین غذای جهان الزاماً باید از  75درصد فعلی
به  50درصد افزایش یابد  .بر اساس قوانین توسعه پایدار بجای افزایش سطح زیر کشت اراضی فاریاب بر تغییر رویکرد در مدیریت
آب در بخش کشاورزی تأکید میشود که مهمترین راهبرد جهانی  ،تبدیلشدن مدیریتهای دولتی شبکههای آبیاری به مدیریت
کشاورزان و ذینفعان میباشد و کلید این راهبرد جدید افزایش بهرهوری آبوخاک کشاورزی تغییر رفتار است که جز از طریق تغییر
دانش و نگرش و اصالح یا ایجاد الگوهای جدید بهرهبرداری از منابع پایه بهعنوان مرکز ثقل تحوالت کشاورزی کشور امکانپذیر
نخواهد بود .نبود نظام بهرهبرداری مناسب و سودمند در بخش کشاورزی  ،یکی از عمدهترین تنگناهای بخش کشاورزی و مانع
ساختاری در برابر رشد و توسعه این بخش است .ازجمله دالیل این امر سیر تغییر و تحوالتی است که از زمانهای دور به دالیل
تاریخی به دلیل اجرا برنامه اصالحات ارضی و اتخاذ سیاستهای استراتژیک گوناگون ،گریبان گیر این بخش شده است ،با عملی
شدن الیحه قانونی واگذاری اراضی در جهت توزیع مجدد زمینهای کشاورزی بین بهرهبرداران و بهموازات آن رشد جمعیت ،رشد
ناموزون شهرنشینی ،روند مهاجرت و عدم مطالعات و بررسیهای الزم در این زمینه باعث بروز مشکالتی ازجمله خرد شدن
بیشازپیش زمینهای کشاورزی و افزایش تعداد بهرهبرداریها آنهم در طبقات بهرهبرداری خرد و دهقانی بود .کوچکی واحدهای
تولیدی و پراکندگی قطعات از همدیگر که مشکالت و بنبستهایی را برای تجهیزات زیربنایی ،افزایش راندمان آبیاری ،کاربرد
ماشینآالت کشاورزی و مکانیزاسیون فراهم میآورد .این تغییرات ،سامانه قوام گرفتن در طول تاریخ روستاها و جوامع کشاورزی را
درهم ریخت ،بیآنکه بتواند حقانیت شالوده جدید را به اثبات برساند و با وقوع انقالب اسالمی و اتخاذ سیاستها و استراتژیهای
جدید ،بقایای نظام اربابرعیتی جای خود را به واحدهای دهقانی و واحدهای تجاری و نیمه تجاری داد .در این خصوص میتوان به
پیریزی شرکت سهامی زراعی ،کشت و صنعت ،تعاونیها و در برخی از نقاط کشور به شرکتهای بهرهبرداری از شبکههای آبیاری
و زهکشی و ازهمگسیختگیهای بعدی آن اشاره کرد.
49
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باگذشت سه دهه از فعالیت شرکتهای بهرهبرداری ،به دلیل عدم استفاده و دخالت کشاورزان بهعنوان ذینفع اصلی در مدیریت
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری ،شرکتهای مذکور ،موفقیت چشمگیری نداشتهاند .به دنبال عدم موفقیت شرکتهای بهرهبرداری
و در راستای کاهش تصدیگری قابلواگذاری بخش آب تشکیل تعاونیهای تولید ذیل شرکتهای بهرهبرداری در دستور کار قرار
گرفت .واگذاری وظایف از سازمان آب و برق خوزستانبهعنوان نماینده دولت (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری
وظایف از شرکتهای بهرهبرداری به شرکتهای تعاونی مطابق قانون کار و قانون تعاونی خواهد بود که بر این اساس میتوان
کارهای ستادیبرنامهریزی و نظارت) توسط شرکتهای بهرهبرداری و کارهای صنفی (عملیاتی) توسط تعاونیها انجام شود.
توصیههای کاربردی زیر در اصالح و ایجاد تحول در نظامهای بهرهبرداری فعال در ایران پیشنهاد میگردد:
 .1مهمترین نکته در ایجاد نظام بهرهبرداری ،یکپارچگی فیزیکی اراضی منطبق به تأسیسات و سازههای آبی با اصالح
ساختار و مدیریت زراعی اراضی از رهگذر هماهنگسازی الگوی کشت اراضی هر تشکل و تعدیل عملیات پرهزینه و
غیراقتصادی زراعی در اراضی منفرد به عملیات زراعی در اراضی یکپارچه میباشد این مهم در برنامهریزیها مربوط تأکید
و توصیه میشود.
 .1مدیریت آب میبایست بهصورت یکپارچه بدون توجه به مسئولیت طراحی و اجرای شبکههای آبیاری و زهکشی انجام
شود
 .7تا منجر به بهرهوری بهتر از منابع آب و جلب مشارکت بهرهبرداران و افزایش اعتمادبهنفس کشاورزان و بخش خصوصی
جهت پذیرش و تقبل مدیریت نظام بهرهبرداری آبیاری گردد.
 .5شرایط متنوع اقلیمی ،اجتماعی و فرهنگی موجود ایجاب میکند که به همه نظامهای بهرهبرداری موجود توجه ویژه شود
و در سیاستگذاریها ،راهکارها ،رویکردهایی را در نظر بگیرند که هر یک از نظامهای بهرهبرداری در محدوده محیط
محلی خود بتوانند به نحو مناسبی از امکانات موجود استفاده کنندسیاستگذاریها نباید بهگونهای باشد که با فشار ،حذف
برخی از نظامهای بهرهبرداری و ایجاد بعضی انواع دیگر را دیکته کند ،بلکه باید بهگونهای اندیشیده شود که جوامع محلی
این توانمندی را کسب کنند که با درک تحوالت محیط محلی و ملی و با توجه به تغییرات سیاستها و برنامهها ،محیط
اقتصادی و محیط اجتماعی ،خود تصمیم بگیرند و در جهت پایداری خود از تحوالت و تغییرات پیشنهادی استقبال کنند.
 .0اهتمام دستگاههای دولتی به ایجاد آگاهی و دانش فنی الزم در کشاورزان نسبت به اهداف دولت در طرحهای انتقال و
مدیریت آب کشاورزی قرار گیرد لزوم آموزش و انتقال مهارتهای الزم منطبق بر انتقال گامبهگام مسئولیتها و اختیارات
به کشاورزان با تدوین برنامه و پیگیر ،تشویق و ایجاد انگیزه شود.
 .0حمایت و پشتیبانی الزم از طرف دولت در مواردی چون فنی و مشاورهای ،قانونی ،اعطای وام ،اعتبارت و.بهطور مستمر
انجام گیرد.
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آگهی ،حسین ،.احمد حیدری ،شکراله .و کشوری ،محموذ .1720 .ارزیابی مشارکتی تعاونی های تولید روستایی با استفاده از
رهیبافت ( PRAمطالعه موردی تعاونی تولید فرزیان استان لرستان) ،مجله جهاد ،شماره ،133
آییننامه مصرف بهینه آب کشاورزی مصوب  ،1730هیئت محترم وزیران.
بهاءالدین ،نجفی بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی .1723
بینام .1731 ،نگاهی به مسائل نظامهای بهرهبرداری کشاورزی در چند کشور نمونه ،چاپ اول ،تهران ،نشر صندوق
مطالعاتی نظامهای بهره براری ایران.
تیموری ،جواد .1723 .نقش تشکل های کشاورزی در مدیریت بهره برداری شبکه های مدرن و سنتی ،سایت خبری وزارت
نیرو .قابل دسترس در سایت https://news.moe.org.ir
جعفرنژاد ،پروانه .برادران ،مسعود .آجیلی ،عبدالعظیم .خسروی پور ،بهمن و فروزانی ،معصومه .1797 ،شناسایی متغیرهای
مؤثر بر مدیریت بهینه آب با تأکید بر نقش شرکتهای تعاونی آب بران از دیدگاه کشاورزان شهرستان گتوند ،استان
خوزستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
حسین پور ،زهرا ،.منهاج ،محمدحسین .و کاوسی کالشم ،محمد .1795 .ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آب
بران در مدیریت منابع آب کشاورزی ،مجله رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی ،دوره اول ،شماره دوم ،اسفند .1795
خدری ،فرهاد .1727 .بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در اجرای شبکههای آبیاری و زهکشی خوزستان بهمنظور
ارائه راهکارهای مناسب ،پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
خدری ،فرهاد .1720 .بررسی فنی و اقتصادی واحدهای عمرانی  L3و  L2بکه های آبیاری و زهکشی هندیجان ،اولین
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ،اهواز .1720
راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور مصوب هیئتوزیران جمهوری اسالمی ایران .1721
شاهرودی ،علی اصغر .و چیذری ،محمد .1720 .تعاونی آب بران ،رهیافتی نوین برای پایداری مدیریت مصرف بهینه آب
کشاورزی ،چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی و فنی و مهندسی.
شعبانعلی فمی ،حسین ،.قارون ،زهرا .و قاسمی ،جواد .1791 .مدیریت نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران ،تهران،
انتشارات سروا ،چاپ اول.
شفق ،ژیال .1720 .بستر سازی برای مشارکت تشکل های آب بران .قابل دسترس در سایت https://www.aftab.ir
طاهر خانی ،مهدی .و قرنی آرانی ،بهروز .1725 .مطالعه عومل مؤثر بر گرایش روستائیان به تشکیل تعاونی های روستایی
مطالعه مورد :دهستان قنوات قم ،مجله تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،32پایز .1725
طوسی ،محمد علی .1721 .مدیریت مشارکتی ،مجله توسعه مدیریت ،شماره  ،50دوره  ،2صفحه 17-75
علیزاده ،امین . 1721 .بهره برداری پایدار از منابع آب در کشاورزی ،مجموعه مقاالت اولین کنگره برنامه ریزی و سیاست
گذاری امور زیربنایی (آب و خاک) در بخش کشاورزی ،تهران.
غنیان ،منصور .1791 .تحلیل راهبردی واگذاری مدیریت شبکههای آبیاری به تشکلهای آب بران ،پروژه تحقیقاتی وزارت
نیرو ،مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان.
فال سلیمان ،محمود .و حججی پور ،محمد .1791 .اثرات اقتصادی و اجتماعیشرکت های سهامی زراعی (نمونه :شرکت
سهامی زراعی سهل آباد در شهرستان نهبندان) ،مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال سوم ،شماره  9و  ،15پایز و
زمستان .1791
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران ،مصوب.1735 ،
قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی.1701 ،
مرید سادات ،پگاه ،.رضوانفر ،احمد ،.شعبانعلی فمی ،حسین .و پزشکی راد ،غالمرضا .1729 .بررسی محتوای مناسب سامانه
ی ترویج برای زنان روستایی ایران ،نشریه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان ،سال  ،2شماره  ،1بهار .1729
ملکی نژاد ،حسین .طاهری ،ریحانه؛ و اسکندری ،منیژه .1795 .بررسی نظامهای سنتی بهرهبرداری از منابع آب در ایران،
همایش بینالمللی دانش سنتی مدیریت آب ،یزد.
مهدی دوست ،حسین .1791 .نظام بهرهبرداری خرده دهقانی در ایران ،ماهنامه تخصصی بارش ،اتحادیه مرکزی شرکت
های تعاونی تولید روستایی کشور ،آبان ماه ،شماره  ،25صفحه .10-13
مهسایی زاده ،عبدالعلی .1725 .بررسی مقایسه ای نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران و ویتنام ،ماهنامه علمی
کشاورزی دهاتی.
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تأثیر اخالق سازمانی در بین کارکنان سازمان

مسعود

عامری*1

تاریخ دریافت99/80/21 :
تاریخ پذیرش99/22/12 :
کد مقاله02512 :

چکـیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی انسانها بهعنوان کارمند در سازمانها انجام شده است.
این مقاله از نوع تحقیقات توسعه بوده و روش انجام آن پیمایشی و روش گردآوری اطالعات مطالعات کتابخانهای میباشد.
همچنین ابزار گردآوری اطالعات فیشبرداری بوده است .بهطورکلی اخالقیات در سازمانها بهعنوان سیستمی از ارزشها
و بایدها و نبایدها تعریف میشود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز میشود .در
شکلگیری اخالق سازمانی سه دسته عوامل فردی ،سازمانی و فراسازمانی دخیل هستند .عوامل فردی شامل اخالق
شخصی ،خودشناسی و خودکنترلی بهعنوان خمیر مایه اصلی زمینههای شکلگیری مدیریت اخالقی در سازمان میباشد.
عوامل سازمانی شامل ضوابط و مقررات سازمانی ،فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی میباشد که مدیریت اخالقی را
نهادینه می کند .عوامل فراسازمانی شامل دولت ،شرایط اقتصادی ،محیط کاری و محیطهای بینالمللی میباشد که موجب
جهتگیری مدیریت اخالقی شده و در نهایت مدیریت اخالقی در سازمان کاربردی و عملی میگردد .بهطورکلی انسانها
در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاص اخالقی هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد .ممکن
است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار میگیرند عواملی موجب شود که پندار ،گفتار و رفتار متفاوتی
از بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر بگذارد .از طرفی اخالقی
بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد میتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد .لذا در تحقیق حاضر
بهمنظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارمندان پس از بیان مسئله و ادبیات نظری تحقیق؛ ضرورت و اهمیت
اخالق از دیدگاه اسالمی تشریح شده و سپس با بررسی و جمعبندی مدلهای مختلف در زمینه رفتار اخالقی در سازمان
پرداخته شده است.

واژگـان کلـیدی :رفتار اخالقی؛ اخالق داری؛ اخالق؛ سالمت اداری.
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تا حدود دهه  2928میالدی ،اکثر نظریهپردازان و صاحبنظران رشته مدیریت معتقد بودند که موضوعی بهعنوان «اخالق
کسبوکار» وجود ندارد و اخالق جنبه فردی دارد .میلتون فریدمن  2اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد ،بیان میکند که« :صرفا
افراد میتوانند مسوولیت داشته باشند و کسبوکار نمیتواند مسوولیت داشته باشد .پرسش این است که آیا مدیران مسوولیتی به
غیراز بیشینه کردن سود سهامداران در چارچوب قانون و قوانین ساده عرف جامعه دارند یا خیر؟ پاسخ من منفی است ».همینطور
نویسنده و صاحبنظر معروف پیتر دراکر 1ابراز میکرد که« :چیزی بهعنوان اخالق برای کسبوکارها وجود ندارد و نیازی هم به آن
نیست» (دنیای اقتصاد.)2990 ،
اخالق را مجموعهای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کردهاند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان
ناشی میشود ،بروز ظاهری پیدا میکند و بدین سبب گفته میشود که اخالق را از راه آثارش میتوان تعریف کرد .استمرار یک نوع
رفتار خاص ،دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و
اخالق مینامند.دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی میکنند ،اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای
اجتماعی تسری پیدا میکند و شیوع مییابد ،به نوعی به اخالق جمعی تبدیل میشود که ریشهاش در فرهنگ جامعه میدواند و
خود نوعی وجه غالب مییابد که جامعه را با آن میتوان شناخت( .عسگرانی ،حقی )2992 ،امروز در تجزیه و تحلیل رفتار
سازمانها ،پرداختن به اخالق و ارزشهای اخالقی یکی از الزامات است .نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل
میدهد که خود حاصل جمع ارزشهای گوناگون اخالقی است که در آن سازمانها ،ظهور و بروز یافته است.
در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی ،نگرانیهای زیادی را در بخشهای دولتی و غیردولتی به وجود آورده
است  .سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی ،پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند
مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند .لذا یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد
بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و
حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند .اولین گام در دستیابی به این اهداف درک
صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان میباشد تا در گام های بعدی بر روی این
عوامل مداقه الزم صورت پذیرد.
اخالقیات در سازمان بهعنوان سیستمی از ارزشها و بایدها و نبایدها تعریف میشود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان
مشخص و عمل بد از خوب متمایز میشود(الوانی .)2908 ،بهطورکلی انسانها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاص
اخالقی هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد .ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار
میگیرند عواملی موجب شود که پندار ،گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارایی
و اثربخشی سازمان تأثیر بگذارد .رفتارهای متفاوت اخالقی افراد بهعنوان کارمندان سازمان در یک طیف خطی که یک سر آن
سالمت اداری و سر دیگر طیف فساد اداری میباشد قابل تحلیل میباشد و میزان سالمت اداری در میزان موفقیت سازمان در
انجام ماموریت ها ،اجرای راهبردها و برنامه ها و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی نقش به سزایی را ایفا می کند .اولین گام در
دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان در سازمان میباشد که
در این تحقیق سعی شده تا بهطور جامع این عوامل احصاء و طبقه بندی گردند .لذا بسیاری از سازمانهای بزرگ برنامه مدونی در
این زمینه دارند که غالبا شامل موارد زیر هستند:
 )2چشمانداز سازمان :چشم انداز یک سازمان تصویری است از آنچه که در یک افق بلندمدت برای آن سازمان در نظر گرفته
شده است .این اولین معیار برای پایش تصمیماتی است که در مجموعه گرفته میشود؛ آیا تصمیمی که گرفته شدهاست در راستای
تحقق چشمانداز است؟
 )1ارزشهای سازمان :این مجموعهای از اصولی است که تصمیمات ،برنامههای اجرایی و رفتار مدیران و کارمندان سازمان
باید با آن مغایرت نداشته باشند .اصولی مانند صداقت ،انصاف ،عدمارتشا ،توجه به محیطزیست ،مسوولیت اجتماعی و امثال آن.
هرچه این ارزشها سادهتر باشد و تضاد و دوپهلویی نداشته باشند ،راحتتر میتوان آنها را دنبال کرد.
 )9منشور اخالق سازمان :برای هر گروه و دپارتمان داخل سازمان بر حسب نیاز آن گروه و بهطور مشخص آنچه را که از
کارمندان توقع میرود باید تعریف و به وضوح برای ایشان توضیح داد .این منشور باید با چشمانداز و ارزشهای سازمان همخوانی
داشته باشد.
 )۴مدیر اخالق :در گروههای مختلف ،یک فرد مسوولیت نظارت بر پیادهسازی منشور اخالق را بر عهده دارد .متناسب با اندازه
سازمان ،ممکن است یک فرد خاص صرفا مسوول آن باشد یا این کار بهعنوان قسمتی از وظایف یک فرد تعریف شود .نظارت به

1 Milton Friedman
2 Peter Druker
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پیاده سازی ،ارائه مشاوره به افراد در موارد الزم ،بررسی و تحلیل مواردی که تضاد بین چشمانداز ،ارزشها و منشور اخالف سازمان
وجود دارد ،ایجاد پلهای ارتباطی موثر با سطوح مختلف گروه از مسوولیتهای مدیر اخالق است.
 )5کمیته اخالق :چنین کمیتهای در ابتدا مسوول تعیین منشور اخالق سازمان است و پس از آن سرپرستی مدیران اخالق،
ایجاد اصالحات و تغییرات الزم در منشور را بر عهده دارد .در مواردی که مشکلی ایجاد میشود ،کمیته اخالق وظیفه بررسی،
تحلیل و تصمیمگیری برای عکسالعمل مناسب را دارد .همچنین وظیفه تشخیص و پیشگیری از مواردی که میتواند منجر به
رفتارهای غیراخالقی شود بر عهده این کمیته است .بهعنوان مثال اگر اهداف یا پاداشی که برای گروه تعیین شدهاند ،غیرواقعی
هستند و باعث فشار زیاد و احیانا تصمیمگیری خارج از چارچوب اخالقی سازمان میشود ،کمیته باید پیشاپیش اقدام کند.
 )۶آموزش کارمندان :افراد در بدو شروع بهکار در سازمان و همچنین بهصورت دورهای باید با منشور اخالق سازمان و اهداف،
چشمانداز و اصول ارزشی آن آشنا شوند .در کارگروههایی ،نمونههای فرضی اما محتمل بررسی و بهصورت گروهی تمرین شوند.
این آموزشها به کارمندان این توانایی را میدهد تا مواردی که دوپهلو هستند و شائبه غیراخالقی بودن دارند را تشخیص دهند و
تصمیم مناسب بگیرند.
 )2ارتباط امن کارمندان :در بسیاری موارد افراد ممکن است در مواجهه با موردی شهامت ابراز نظر یا برخورد با آن را نداشته
باشند .الزم است که بستری در سازمان وجود داشته باشد که افراد بتوانند بهصورت داوطلبانه یا ناشناس موارد را مطرح کنند،
مشاوره بگیرند و راهنمایی بخواهند.
 )0ارزیابی و پاداش :مانند هر عملکرد مهم سازمان ،اخالق سازمانی نیازمند ارزیابی مستمر در سطوح مختلف است .مدیران و
کارمندان باید بدانند که موضوع منشور اخالق جدی است و اجرای آن همراه با پاداش و سرپیچی از آن همراه با عواقبی است.
 )9ارزیابی و بهبود منشور اخالق :معموال موضوع اخالق و چارچوبهای مربوطه در نظر و تئوری ساده و مشخص ولی در
عمل پیچیده هستند و حتی ممکن است با سایر اهداف سازمان و حتی نظام اقتصادی و اصول اجتماعی مغایرتهایی داشته باشند.
بنابراین منشور اخالق سازمان باید به صورت پویا دائما در حال ارزیابی و بهبود باشد .موارد مغایرت کشف و برنامهریزی و
دستورالعمل الزم ابالغ شود .این ارزیابی پویا در همه سطوح باید انجام گیرد ،هم از باالی سازمان به پایین و هم از پایین سازمان
به باال.
 )28رفتار و پایبندی مدیران :در نهایت رفتار رهبران اصلی سازمان سرمشق و الگوی دیگران میشود .عدمپایبندی یا بیتفاوتی
رهبران و مدیران اصلی به نکات غیراخالقی (حتی کوچک) پایههای بهترین برنامههای سازمانی را متزلزل میکند (دنیای اقتصاد،
.)2990
از همین رو هدف اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر رفتارهای اخالقی انسانها بهعنوان یک کارمند سازمان،
تأثیر می گذارد؟

در تحقیقاتی که در زمینه اخالق سازمانی و اداری صورت پذیرفته به برخی از آنها اشاره می گردد:
باقریان فر( )2990در بررسی خود با عنوان ،کاربرد مولفه های اخالق حرفه ای در بین اعضای هیات علمی نشان داد که
اخالق در آموزش عالی مشخص کننده حدود و ثغور رفتار اعضای هیئت علمی و تضمین کننده سالمت آموزش عالی است .لذا
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رعایت مولفه های اخالق حرفه ای در اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است .روش :
روش پژوهش ،توصیفی -پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج تشکیل می
دادند که تعداد آن ها بر اساس آمار  2۴51نفر بود .با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی  1۶۴نفر
بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن از دید اساتید مورد تایید قرارگرفته
و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  8 /08تعیین گردیده است .در تحلیل داده های حاصل از ابزار پژوهش از آزمون های
آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای ،آزمون مانوا و تحلیل واریانس یک راهه) استفاده شده است .یافته ها :یافته
های پژوهش حاکی از آن است که )2 :میانگین مولفه های اخالق حرفه ای آموزش اعضای هیئت علمی از نظر دانشجویان از نمره
مالک پژوهش باالتر بوده است .از بین مولفه های اخالق حرفه ای ،مولفه حفظ اسرار دانشجویان توسط اعضای هیئت علمی
دارای باالترین ضریب تغییرات ( )۴ /02و مولفه مسئولیت پذیری در قبال آموزش صحیح دارای کمترین ضریب تغییرات ()1 /92
است ) 1.بین دیدگاه دانشجویان بر اساس جنس ،ترم و رشته در مورد بعضی از مولفه های اخالق حرفه ای آموزش تفاوت معنی
داری وجود دارد .نتیجه گیری :بنابراین با نهادینه کردن اخالق حرفه ای آموزش در دانشگاه فرهنگیان ،عالوه بر بهبود باورها و
رفتارهای اخالقی دانشجویان ،آن ها یاد خواهند گرفت که خودشان در هنگام تدریس در مدارس ،اخالق حرفه ای آموزش را
رعایت کنند.
ستوده و چراغی( .)2999در تحیقی با عنوان اخالق حرفه ای در سازمان که با هدف بررسی مفهومی اخالق کار و نقش و تأثیر
آن در سازمانها میباشد و از اطالعات کتابخانهای برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .نتیجه مطالعات نشان داده است
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که توجه به اخالق و اخالقگرایی بر روی فرد ،سازمان و جامعه موثر میباشد و در سطح سازمان ضمن ایجاد رضایت شغلی در
کارکنان باعث بهرهوری ،موفقیت و پیشرفت میشود.
نهاوندی و توسلی ( ،)2902نیز در تحقیق خود تأثیر جنسیت بر سطح اخالق کار را بررسی کردهاند .آنان از نظریههای جنسیتی
عالوه بر نظریههای کار ،سازمان کار ،تقسیم کار اجتماعی و مدیریت استفاده کردهاند و برای دستیابی به پاسخ سؤالها از روش
پیمایشی بهره گرفتهاند .نمونه این تحقیق  95۶نفر بودهاند که از دو گروه  2۴0نفری زنان و  180نفر مرد تشکیل میشوند .نتیجه
تحقیق مذکور نشان میدهد که متغیر جنسیت بهطور مستقیم تأثیری بر اخالق کار ندارد و بیشترین متغیرهای تأثیرگذار متغیرهای
بینابینی هستند که در فضای درونی دانشگاه مطرح هستند و متغیرهای مؤثر ،درون سازمانی و فرهنگی هستند.
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اخالق از مهمترین مباحث دینی است و از یک نظر مهمترین هدف انبیای الهی را تشکیل میدهد ،زیرا بدون اخالق نه دین
برای مردم مفهومی دارد ،و نه دنیای آنها سامان می یابد .اصوال زمانی انسان شایسته نام انسان است که دارای اخالق انسانی
باشد و در غیر این صورت حیوان خطرناکی است که با استفاده از هوش سرشار انسانی همه چیز را ویران میکند ،و به آتش می
کشد ،برای رسیدن به منافع ن امشروع مادی جنگ به پا می کند ،و برای فروش جنگ افزارهای ویرانگر تخم تفرقه و نفاق می
پاشد ،و بی گناهان را به خاک و خون می کشد .با این اشاره به سراغ قرآن می رویم و این حقیقت را از زبان قرآن می شنویم:
 .2هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضالل
مبین (سوره جمعه ،آیه  )1او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر
آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب و حکمت میآموزد هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!
 .1لقد من اهلل علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا
من قبل لفی ضالل مبین (سوره آل عمران )2۶۴ ،خداوند بر مؤمنان منت نهاد (و نعم ت بزرگی بخشید) هنگامی که در
میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند ،و آنان را پاک کند و کتاب و حکم تبه آنها بیاموزد،
هرچند پیش از آن ،در گمراهی آشکاری بودند.
 .9کما ارسلنا فیکم رسوال منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون (سوره
بقره ،آیه  )252همان گونه (که با تغییر قبله نعم تخود را بر شما ارزانی داشتیم) رسولی از خودتان در میانتان فرستادیم ،تا
آیات ما را بر شما بخواند ،و شما را پاک کند و کتاب و حکم تبیاموزد ،و آنچه را نمی دانستید ،به شما یاد دهد.
 .۴ربنا و ابعث فیهم رسوال منهم یتلوا علیهم آی اتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم (سوره بقره،
آیه  )219پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز! تا آیات تو را بر آنان بخواند ،و آنها را کتاب و حکمت
بیاموزد و پاکیزه کند ،زیرا تو توانا و حکیمی (و بر این کار قادری)
 .5قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها (سوره شمس ،آیات  9و  )28هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرد ،رستگار شد -
و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخت ،نومید و محروم گشت.
 .۶قد افلح من تزکی و ذکر اسم رب-ه فصلی (سوره اعلی ،آیات  2۴و  )25به یقین کسی که پاکی جست (و خود را تزکیه
کرد) رستگار شد  -و (آن کس) نام پروردگارش را یاد کرد ،سپس نماز خواند.
 .2و لقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر هلل (سوره لقمان ،آیه  )21ما به لقمان حکمت (ایمان و اخالق) آموختیم (و به او گفتیم)
شکر خدا را به جا آور.
در مجموع این آیات در واقع یک حقیقت را دنبال می کنند ،و آن این که یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر اسالم صلی اهلل
علیه و آله تزکیه نفوس و تربیت انسانها و پرورش اخالق حسنه بوده است .این نکات در آیات فوق قابل مالحظه است:
این تاکیدهای پی در پی و بی نظیر دلیل روشنی است بر اهمیتی که قرآن مجید برای پرورش اخالق و تزکیه نفوس قائل
است ،و گویی همه ارزشها را در این ارزش بزرگ خالصه می کند ،و فالح و رستگاری و نجات را در آن میشمرد.
همین معنی با مختصر تفاوتی در آیه ششم آمده و جالب این که «تزکیه اخالق» در آن مقدم بر نماز و یاد خدا ذکر شده که
اگر تزکیه نفس و پاکی دل و صفای روح در پرتو فضائل اخالقی نباشد ،نه ذکر خدا به جا می رسد و نه نماز روحانیتی به بار می
آورد.
و باالخره در آخرین آیه ،از معلم بزرگ اخالق یعنی لقمان سخن می گوید و از علم اخالق به «حکمت» تعبیر می کند و
میگوید« :ما (موهبت بزرگ) حکمت را به لقمان دادیم ،سپس به او دستور دادیم که شکر خدا را در برابر این نعمت بزرگ به جا
آورد( .ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکرهلل)(مکارم شیرازی.)2991 ،

 -1-3اهمیت اخالق در روایات اسالمی

 -2-3تعریف اخالق
در این جا الزم است قبل از هر چیز به سراغ تعریف اخالق برویم « .اخالق » جمع (بر وزن قفل) و «خلق» (بر وزن افق)
میباشد ،به گفته «راغب» در کتاب «مفردات» ،این دو واژه در اصل به یک ریشه باز می گردد ،خلق به معنی هیئت و شکل و
صورتی است که انسان با چشم می بیند و خلق به معنی قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده میشود .امام
علی(ع) در این ارتباط فرموده اند «حسن الخلق للنفس و حنین الخلق للبدن» خوی پسندیده از آن نفس و روان است و زیبایی
آفرینش از آن بدن (ذاکری.)2998 ،

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)28 :بهمن 9911

اقوام جهان به اخالق زندهاند ،قومی که فاقد اخالق باشد ،مردنی است مدیریت به معنی بهکارگیری تمامی توان و استعدادها و
ظرفیت های مادی و معنوی و فردی در جهت تحقق اهداف موردنظر است و داشتن مدیرانی سالم و کارآمد ،در گروه ویژگیهای
اخالق است .سازماندهی و برنامه ریزی روابط اجتماعی ،وضع و چگونگی اجرای قوانین و نحوه انتخاب مسئولین ،به وجود مدیرانی
مقتدر و مبتنی بر پایههای دینی و اسالمی نیازمند است .سیستم مدیریت در نظام دینی ،عهدهدار مسئولیتهای الهی است و در پی
برآوردن وظایف ،تکالیف و مسئولیتهای مقدس و الهی است .در چنین سیستمی اخالق معطوف به ارزشهای واال نقش کلیدی و
محوری دارد .اخالق مدیران بحثی جزئیتر و خاصتر از خود اخالق است .امام رضا(ع) در این حدیث مفهوم جالبی از اخالق اصیل
اسالمی که هر مسلمانی باید آن را در رفتار خود با برادر مسلمانش رعایت کند به دست میدهد ،و به راستی اسالم از لحاظ نظام
اخالقی فردی و رفتاری که آحاد مردم باید با یکدیگر داشته باشند بی مانند و ممتاز است« » .هیچ طایفه و ملتی را نمی یابیم که
پایدار مانده باشند و به زندگی ادامه دهند مگر به وجود سرپرست و رئیسی که در امور دینی و دنیایی (معنوی و مادی) خویش
ناگزیر از آنند» مفهوم و موضوع اخالق مدیریت یکی از عواملی که بر رفتار اخالقی مدیر اثر می گذارد ،ارزشهای مذهبی است.
ضرورت اخالق برای مدیران به جهت حساسیت وظیفه خطیر مدیریت و نیز حفظ دین و ایمان خود بیش از افراد عادی نیازمند
آشنایی با فضایل و رذایل اخالقی هستند و اداره سازمان برای آنان بدون برخورداری از اخالق پسنیده میسر نخواهد بود .هدف از
ذکر این روایت این بود که بگویم مساله ی اخالق مدیریت در دیدگاه اسالم آن قدر اهمیت دارد که منصب حکومت و رهبری
پیشوایان اسالم ،بر پایه ی تعالی معنوی و اخالقی آنان قرار گرفته است( .انصاری ،عرفان.)2999 ،
این مساله در احادیثی که از شخص پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و همچنین از سایر پیشوایان معصوم علیهم السالم رسیده
است با اهمیت فوق العاده ای تعقیب شده ،که بهعنوان نمونه چند حدیث پرمعنای زیر را از نظر می گذرانیم:
در حدیث معروفی از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله میخوانیم« :انما بعثت التمم مکارم االخالق ،من تنها برای تکمیل فضائل
اخالقی مبعوث شده ام» و در تعبیر دیگری« :انما بعثت التمم حسن االخالق» آمده است .و در تعبیر دیگری« :بعثت بمکارم
االخالق وم حاسنها» آمده است .تعبیر به «انما» که به اصطالح برای حصر است نشان میدهد که تمام اهداف بعثت پیامبر صلی
اهلل علیه و آله در همین امر یعنی تکامل اخالقی انسانها خالصه میشود( .مصباح یزدی.)299۴ ،

 -3-3مفهوم اخالق اداری
یکی از عمدهترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل
در تمام حرفههاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و
حرفه خود را رعایت کنند .موضوع اخالق در سازمان چند دهه است که موردتوجه پژوهشگران علم مدیریت قرار گرفته است .اخالق
بهعنوان مجموعهای از اصول و ارزشها ،درستی و نادرستی رفتارها و تصمیمات فرد یا سازمان را تعیین میکند .در یک نگاه
اجمالی به کشورهای توسعهیافته دالیل توسعه در چنین کشورهایی را میتوان احساس مسئولیت و داشتن روشهای اخالقی
مطلوب در میان مدیران و کارکنان دانست .موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و بهکارگیری مدیریت اخالق در سازمان است(ستوده،
چراغی.)2999 ،
اخالق اکنون به صورت منشور اخالقی سازمان و قوانین رفتار حرفه ای مشاغل پایه درون سازمانی نهاده است .در یک دهه ی
اخیر توجه روز افزون به این موضوع شده که بایدعلت آن را در وقایع دهه های اخیر مانند جهانی شدن ،توسعه عدم تمرکز ،مدیریت
گرایی ،افزایش روابط کاری تجاری سازمانهای دولتی با بخش خصوصی ،رشد مطالعات اجتماعی و درخواست فزاینده برای
پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی از سوی مراجع قانون و سیاسی دید.
اخالق اداری هم اکنون به نهضتی اصالح گرایانه درمدیریت دولتی تبدیل شده است که به مطالعه و شناسایی قواعد و ضوابط
رفتار انسان اداری و موضع هایی چون تدوین منشور اخالق ،قوانین و استانداردهای رفتار ،آموزش اخالقیات ،مدیریت اخالق،
تصمیم گیری اخالق ،فرهنگ و جو اخالق و زیرساخت اخالق می پردازد .
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ) (OECDنیز با طراحی یک زیرساخت اخالقی که در واقع یکی از الگوهای
اثربخش مدیریت اخالقیات محسوب می گردد وسعی درکنترل فساد و حفظ و ارتقای اخالقیات و اصالح رفتارهای نامطلوب در
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اغلب کشورهای عضو خود کرده است .در این الگو به میزان زیادی عوامل محیطی و سازمانی با یکدیگر ترکیب شده است که
مهمترین این عوامل عبارتند از:
 تعهد رهبران ،سیاست مداران و مدیران به رعایت امور اخالقی  -سیستم های کنترلی و ارزیابی کارآمد و مؤثر درون وبرون سازمانی
 استراتژی ،سیاست ها و قوانین و مقررات دقیق و الزم اخالقی دالیل و استدالل عق لپسند کافی برای پذیرش اخالق جو و فضای جامعه و سازمان سیستم ها و مکانیزم های انگیزشی برای تشویق به انجام  -موقعیت های شغلی نیازهای شخصیرفتار اخالقی
 جامعه مدنی فعال برنامه های آموزش های کارآمد و مؤثرلذا در مجموع می توان گفت چنانچه یک زیر ساخت اخالق از کارکرد صحیحی برخوردار گردد ،محیطی را فراهم می آورد که
استانداردها و شاخص های رفتار شخصی مطلوب ،مورد تشویق و حمایت قرار گیرد (.فقیهی و رضایی منش.)290۴ ،
عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان را می توان در سه طبقه کلی جای داد
الف) سطح کالن :مربوط به فاکتورهایی که در محیط خارجی سازمان وجود دارند .این فاکتورها معموال تحت کنترل سازمانها
نیستند و از سوی سیستم های فرادست به آنها تحمیل می گردند .
ب) سطح میانی :اشاره به فاکتورهای سطح سازمانی دارد .سازمانها معموال قدرت مانور خوبی بر روی این فاکتورها دارند و اکثر
آنها از طریق سیاستها و برنامه های سازمانی قابل کنترل هستند.
ج) سطح خرد :اشاره به فاکتورهای سطح فردی دارد .این فاکتورها در درون کارکنان سازمان جای دارند و سازمان میتواند از
طریق تغییر دادن فاکتورهای سطح میانی ،روی بعضی از فاکتورهای این سطح نیز تأثیر بگذارد.
در ادامه فاکتورهای موجود در هر سطح تشریح می گردد.

 -4فاکتورهای سطح کالن اثر گذار بر رفتار اخالقی
فرهنگ :منظور از فرهنگ در سطح کالن ،چیزی است که با قومیت افراد نسبت نزدیکی دارد.
فرهنگ های مختلف ،باعث ایجاد استانداردهای اخالقی ناهمگون و نامتشابه می شوند.

اقتصاد :شرایط اقتصادی سازمان(مثل مسائل مالی) موجب رفتار غیراخالقی در سازمان میشود .معیارهای اقتصادی بلندمدت
با تصمیمات اخالقی همبستگی بیشتری دارند .شرایط اقتصادی بی ثبات و فشارهای رقابتی میتواند به رفتار غیر اخالقی در
سازمان دامن بزند.
محیط سیاسی :شرایط سیاسی بی ثبات میتواند بر رفتار اخالقی تأثیر بگذارد.
تکنولوژی :تکنولوژی میتواند بر افزایش رفتار غیراخالقی در سازمانها تأثیر بگذارد .مثل شنود مکالمات ،ضبط پست الکترونیک
و...
مذهب :تمایالت مذهبی یکی از تنظیم کننده های اخالقی مهم مردمی هستند.
قانون :گاهی اوقات قوانین مبهم هستند و افراد نمی توانند در چالشهای اخالقی که به صورت روزمره با آنها درگیر هستند ،از
این قوانین استفاده کنند .خیلی وقت ها مردم فکر می کنند چون کارشان مشکل قانونی ندارد ،پس اخالقی است .اما قانونی بودن و
اخالقی بودن ضرورتا با هم معنای یکسانی ندارند .)Ingrid Naude,2014(.

 -5فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخالقی
رقابت :اقدامات رقبا میتواند تعدیل کننده تصمیمات اخالقی و رفتار اخالقی باشد.
نظام پاداش :پاداشهای مالی و غیر مالی موجب ترویج رفتار غیر اخالقی میشود.
اصول رفتاری :خط مشی های اخالقی سازمان به صورت قابل مالحظه ای تصمیمات غیر اخالقی را کاهش میدهد.

خصوصیات شغلی :مشاغلی که ارتباطاتی با خارج از سازمان دارند به صورت بالقوه ،امکان بیشتری برای ایجاد معضالت
اخالقی نسبت به مشاغلی با ارتباطات داخل سازمانی دارند .هر چه شغل متمرکزتر باشد ،احتمال بیشتری برای اتخاذ تصمیمات
اخالقی وجود دارد.
منابع :کمیابی منابع و فشار سهامداران ممکن است موجب تخطی از رفتار اخالقی در درون سازمان گردد.
فرهنگ سازمانی :فرهنگ میتواند موجب ایجاد هنجارهای جمعی شود که راهنمای رفتار هستند.
فاکتورهای متعددی از جمله اهداف شرکت ،خط مشی بیان شده و فرهنگ سازمان یا شرکت در حیط کار قویا تصمیمات
مدیران را در مورد اخالقی یا غیر اخالقی عمل کردن تحت تأثیر قرار میدهد  .فرهنگ شرکت و ساختار رسمی سازمان تأثیر فوق
العاده ای بر شرایط اخالقی کارکنان دارد.
اهداف سازمان :وقتی هدف اصلی نرخ بازگشت سرمایه تعریف شود ،اخالقی عمل کردن تبدیل به یک هدف فرعی میشود.
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رفتار مدیر :مدیریت ارشد خودش یک مدل نقش است و نباید پیامهای مبهم ارسال کند و در حالی که از استانداردهای اخالقی
خاصی سخن می گوید ،در عمل تابع استانداردهای دیگری باشد  .مدیریت ارشد نباید رفتارهای غیراخالقی را ترویج کند .از طرفی
رفتارهای اخالقی شرکت و صنعت باید ارتقاء داده شده و تقویت شود.
جو سازمانی :جو یا فضای سازمان ،یک درک مشترک و استوار از جنبه های مهم روانشناختی محیط کار است.
اختیار سمت :مدیران ارشد کمتر از کارکنان سمتهای پایین تر متوجه مشکالت اخالقی می شوند .همچنین حوزه فعالیت
مدیران میانی غالبا مراکز سود هستند ،بنابراین فشار زیادی برای حل م شکالت تصمیم گیری در اقدامات سودآورتر وجود دارد.
درجه ارشدیت یک پست سازمانی و میزان اختیارات فرد صاحب پست ،بر ریسک رفتار غیر اخالقی اثر می گذارد.
ارز یابی عملکرد :اهداف عملکردی باید شدنی و معتبر بوده و به خوبی انتقال داده شوند و بازگو کننده استانداردهای اخالقی
باشند .فشار و انتظارات بی دلیل منجر به رفتار غیر اخالقی میشود.
افراد مرجع :آگاهی نسبت به عملکرد همکاران ،تأثیر بسیار زیادی بر رفتارهای غیر اخالقی افراد دارد  .همچنین سرپرست تأثیر
شدیدی بر رفتار اخالقی و اخالقیات زیردستانش دارد .اگر سازمانها دوست دارند بر رفتار اخالقی اعضایشان تأثیر گذارند ،باید بر
افراد مرجع مناسب متمرکز شوند و آن رفتار خاص را تقویت کنند .فشار همکاران ،یکی از متغیرهای مهم در پیش بینی رفتار
انحرافی است ((Ingrid Naude, 2004

 -6فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخالقی
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نگرش :یعنی افراد تا چه اندازه درگیر شدن در یک رفتار خاص را خوب یا بد می دانند .هر چه فرد رفتار را مطلوبتر ارزیابی
کند ،بیشتر نسبت به اجرای آن رفتار از خود تمایل نشان میدهد.
قصد :اگر تصمیم گیرندگان توانایی رفتار کردن به شیوه اخالقی را داشته باشند ،هیچ تضمینی وجود ندارد که آنگونه عمل
کنند .مگر این که آنها قصد اخالقی عمل کردن داشته باشند.
قدرت نفس :افرادی که از درجه باالی قدرت نفس برخوردارند ،نسبت به افرادی که قدرت نفس پایین تری دارند ،بیشتر در
مقابل انگیزه ها مقاومت کنند و بیشتر از عقیده خود پیروی کنند  .افرادی که قدرت نفس باالتری دارند ،معموال در ارتباطات
اخالقی و ادراکی از خود سازگاری بیشتری نشان می دهند و معموال آنچه را که فکر می کنند درست است ،انجام می دهند.
مرکز کن ترل :افراد با کنترل بیرونی کمتر مسئولیت پیامدهای کارهای خود را می پذیرند و کمتر بر کنترل کننده های درونی
رفتار خوب و بد تکیه دارند .افرادی که مرکز کنترل درونی دارند ،بیشتر به برهان اخالقی پایبندند.
وابستگی میدانی :افراد با وابستگی میدانی ،بیشتر از مراجع اجتماعی خارجی بهعنوان راهنمای رفتارشان استفاده می کنند .
افرادی که استقالل میدانی دارند ،برای رفتارشان به مراجع اجتماعی توجه چندانی ندارند و کارهایشان را با اختیارات بیشتر انجام
می دهند.
دموگرافی :افراد مسن تر تمایل دارند نمره کمتری به برهان اخالقی بدهند هر چه سطح تحصیالت افزایش می یابد ،تمایل به
دادن نمره باالتر به برهان اخالقی بیشتر میشود  .تفاوت نقش جنسیتی ،عقاید مذهبی ،سن ،تجارب کاری و ملیت فاکتورهایی
هستند که تصمیمات اخالقی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند.
تأثیر والدین :توسعه اخالقی و رفتار فرد تحت تأثیر بزرگساالن و خصوصا والدین قرار می گیرد.
سطح توسعه اخالقی :میزان توسعه اخالقی فرد ،تصمیم فرد در مورد کارهای درست و نادرست را تحت تأثیر قرار میدهد.
ارزشها :ارزشهای فردی تصمیم گیرنده بر تصمیم گیری وی تأثیر می گذارد  .در زندگی حرفه ای ،ارزشهای فردی توسط
نیروهای دیگری که در درون ساختارهای سازمان وجود دارند ،تعدیل می شوند  .این فشارها میتواند موجب تغییر نقش ارزشهای
فردی در تصمیم گیری شود.
باورها :باورها نیز تأثیر قابل مالحظه ای بر تصمیمات اخالقی دارند(.دلشاد تهرانی.)2998 ،

 -7نتیجه گیری
اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد میتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد .سالمت اداری
میتواند بهعنوان پیامد مثبت و فساد اداری بهعنوان پیامد منفی انگاشته شود .بر اساس نعریف ،فساد اداری به اقداماتی اطالق
میشود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی
است .نتایج فساد اداری بهطور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است .فساد اداری عموماً در اشکال رشوه ،خویشاوندگماری،
پارتی بازی و تعارض منافع روی میدهد .از طرفی در یکی از تحقیقات خارجی ،جلوه های سالمت اداری این چنین برشمرده شده
اند:
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سالمت مالی ،سودآوری سازمان ،دستیابی به محصوالت و بازارهای جدید ،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی،
تقدیر از مشارکت کارکنان در کارها ،توسعه کارکنان ،یادگیری مستمر ،ارتباط موثر با مشتریان سازمان ،اهداف روشن ،مدیریت
عملکرد  ،و ترفیع کارکنان.
بهطورکلی ،شرایط محیط کاری تأثیر بسزایی در رضایت کاری افراد دارد .در بحث از مدیریت ،نحوه مدیریت و نوع رابطه
مدیر و کارمند بر عملکرد کارکنان تأثیر زیادی دارد .در این رابطه ،فاصله زیاد بین مدیر و کارکنان ،به حدی که درک متقابل دو
طرف از مسائل و مشکالت کار فراهم نباشد و مدیر از مسائل کارکنان و محیط کاری بیاطالع یا دارای آگاهی سطحی باشد ،بر
کیفیت کار کارکنان تأثیر می گذارد .چنانچه در سازمان ،شرایط محیط کاری مناسبی غالب گردد ،احساس ارزشمندی و عالقه میان
کارکنان به وجود میآید و بستر تقویت و رشد اخالق کاری فراهم میشود .در این میان ،امنیت شغلی از طریق ایجاد امنیت روانی
در محیط کار بر سطح اخالقی کارکنان تأثیر زیادی خواهد داشت ،اما متأسفانه در سازمانهای کاری کشور ما تأمین امنیت شغلی
دچار ضعف است .از یکطرف ،به سنت تاریخی ،حکومت خود را ذیصالح برای عمل به مصلحت میداند و میتواند یکطرفه
قراردادها را نقض کند و از طرف دیگر در دورانی به سر میبریم که در آن تولید و صنعت به سرعت پیشرفت میکند و راه برای
فرار مغزها و سرمایه ها سهل و آسان شده است .از این رو ،جذب سرمایه انسانی و مادی مستلزم ایجاد شرایط مساعد فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی است .به عقیده وبر نیز شرایط نامساعد محیط کاری نه تنها کارکردی ندارد ،بلکه دارای کژ کارکرد نیز هست،
زیرا از نظر روحی و جسمی بر کارکنان تأثیر منفی دارد و باعث کاهش کارایی آنان میشود .بنابراین ،از آنجا که افراد در ورود به
کار ،ابتدا و پیش از هرچیز جنبه رفاهی ،تأمینی ،امنیت و بهداشتی محیط کار را در نظر میگیرند و همواره از دیدگاه راحتی فردی و
تسهیالت موجود ،به محیط کار توجه میکنند ،ترجیح میدهند که محیط کار ،سالم ،بیخطر ،تمیز و بدون هیچ خدشهای باشد .از
این رو ،توجه به مسائلی چون نظارت و رسیدگی به شرایط محیط کاری ،در افراد انگیزه برای کار ایجاد میکند و سازمان از تأثیر
پیامدهایی ،چون :ترک خدمت ،غیبت زیاد در کار و کارایی پایین کارکنان در امنیت بیشتری به سر خواهد برد.
همانطور که مالحظه میشود ارتباط تنگاتنگی میان عوامل اثرگذار بر رفتار و عملکرد اخالقی و پیامدهای اخالقی وجود دارد.
بهعنوان مثال اختیارات سمت بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار اخالقی مطرح شده است .در سمت هایی که از اختیارات
زیادی برخوردارند و قدرت تصمیم گیری در یک جا متمرکز شده است ،در صورت عدم وجود نظارت کافی امکان سوء استفاده های
مالی وجود دارد .همچنین روشن نبودن اهداف و ابهام در هدف میتواند به فساد اداری منجر شود در حالی که داشتن اهداف روشن
برای بلند مدت و کوتاه مدت میتواند سالمت اداری را تقویت نماید .نظام پاداش نیز در سطح عوامل اثرگذار میتواند به تقدیر
مناسب از مشارکتهای کارکنان کمک کرده و بدین سان زمینه بروز رفتار و افعال اخالقی را فراهم ساخته و سالمت اداری سازمان
را ارتقاء بخشد.
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کاربرد سلسلهمراتب نیازهای مازلو در بین کارکنان سازمانی

مسعود

میرزاپور*1

تاریخ دریافت00/90/22 :
تاریخ پذیرش00/22/90 :
کد مقاله07726 :

چکـیده
شناختهشدهترین تئوری انگیزش ،نظریه سلسلهمراتب نیازهای مازلو است .به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از یک
سلسلهمراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار میگیرد .سلسلهمراتب نیازهای
مازلو ابزار مهمی برای درک انگیزش انسان در مقوله مدیریت است .سلسلهمراتب نیاز توضیح کاملی برای انگیزش در
محل کار و یا بازار نیست ،بلکه بهعنوان نقطه شروعی است برای درک اینکه افراد چگونه رفتار میکنند .البته هدف این
است که مشخص شود چه چیزی افراد را برمیانگیزاند و این مسئله نیز بستگی به این دارد که افراد در کجای
سلسلهمراتب نیازها قرار گرفته باشند و کدام مجموعه نیاز مهمتر از بقیه باشد .تئوری سلسلهمراتب نیازهای مازلو یک
چارچوب انگیزشی کاربردی برای مدیران بیان میکند .مدیران با تجزیهوتحلیل نظریات ،نگرشها ،کیفیت و کمیت
کارکنان و شرایط شخصیتی ،میتوانند برای شناسایی سطح نیاز کارکنان که همواره به دنبال ارضا آنها هستند ،اقدام
مقتضی به عمل آورند و بعد از شناسایی سطح نیاز هر فرد ،در محیط کاری فرصتهایی را فراهم آورند تا به کارکنان اجازه
دهند نیازهای خود را برآورده سازند .پژوهش حاضر در پی آن است که با بررسی نظریه سلسلهمراتب نیازهای مازلو ،از
کاربرد شناختهترین تئوری انگیزش در مدیریت سخن بگوید.

واژگـان کلـیدی :نظریه مازلو ،سلسلهمراتب نیازها ،کارکنان سازمانی

 -9دانشجوی دکترای مدیریت دولتی ،گرایش تطبیقی و توسعه ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران ،ایران

36

 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)28 :بهمن 9611

اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده میشود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما
برآورده می شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد .نحوه برآوردن نیازهای مبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل میدهد شرایط
محیط و وراثت فرصتها و امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم میکند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی
است .روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروریاند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که
امروزه هستیم و آنچه خواهیم بود هر دو معلول روابط ما با دیگران است .روابط رفتار ما را به صورت یک انسان اجتماعی شکل
میدهد همچنین در منحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.
به همین سبب در سازمان ها افراد در جهت پیشرفت و توسعه فردی و سازمانی نیاز به تعامالت دوسویه و چند سویه دارند که
منجر به خودشکوفایی افراد می شود .ما در سازمان ها بیشتر شاهد سرکوب افراد و یا سرخوردگی آن ها از سوی مدیران بوده ایم و
حس تشویق و یا شکوفایی افراد را نداریم و این منجر به دوری گزینی کارکنان از سازمان و مدیران می گردد و از سویی انتظار آن
را داریم که کارکنان با میل و رغبت بیشتر و یا عالقمندی و تعهد کارها را به سرانجام برسانند درصورتی که اگر به رفتار سازمانی
خود بنگریم مشاهده می کنیم هیچ گونه ارتباط موثری با دیگران برقرار نکرده ایم و این یعنی کور کردن استعداد افراد و نیازهای
آن ها در جهت توسعه می باشد .در این مقاله سعی شده است که با توجه به نظریه سلسلهمراتبی مازلو که به آن در ادامه اشاره می
گردد شخصیت افراد را در سازمان بررسی نموده و نوع انگیزش های الزم در جهت رشد و تعالی آن ها را مطرح نماییم (وهاب و
بریدول.)2070 ،
پیش فرض های نظریه مزلو:
 -2تنها یک نیاز ارضا نشده ،می تواند بر رفتار تأثیر بگذارد و یک نیاز ارضا شده ،دیگر برانگیزاننده رفتار نیست
 -2نیازها همزمان با هم ،برانگیزاننده نیستند و تنها یک نیاز در اولویت قرار میگیرد .به عبارتی نیازها دارای اولویت ترتیبی و
سلسلهمراتبی هستند.
 -3یک فرد قبل از اینکه سطح بعدی را احساس کند ،حداقل مقداری از هر نیاز را ارضا خواهد کرد.
 -4اگر سطح رضایت فرد از ارضا یک نیاز به حد کافی باال نباشد ،آن نیاز همچنان در الویت خواهد بود.
 -5نیازهای سطحپایین هرم ،به لحاظ انگیزشی شدیدتر هستند ،اما نیازهای سطح باالتر مانند خودشکوفایی یک نیاز رشدی
محسوب می شود و عدم ارضا آن مشکل اساسی ایجاد نمیکند.
 -0ارضای نیازهای سطح باالتر به شرایط بیرونی (اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) بهتر وابسته است.
 -7نیازهای سطح باالتر بعدها در زندگی آشکار میشوند .نیاز زیستی و ایمنی در کودکی ،نیاز تعلقپذیری و احترام در نوجوانی
پدیدار می شود ،اما نیاز به خودشکوفایی امکان دارد تا میانسالی هم آشکار نشود (شولتز ،شولتز.)2306 ،

 -2مباني نظري
 -1-2نظرية مازلو
آبراهام هرولد مازلو در اول آوریل  2096در بروکلین نیویورک در خانواده ای یهودی به دنیا آمد .وی روانشناس انسان گرای
امریکایی است .او امروز به جهت ارائه نظری سلسه مراتب نیازهای انسانی یعنی (هرم مازلو) ،مشهور گشته است .مازلو همچنین به
عنوان پدر روان شناسی انسان گرا شناخته می شود .در سال  2054کتاب انگیزش و شخصیت را درباره نظریه سلسلهمراتب نیازها
منتشر کرد .سلسلهمراتب مازلو راه جالبی را برای نگریستن به رابطه میان انگیزه های آدمی و فرصت هایی که محیط عرضه می
کند ،فراهم می آورد .انگیزه ها تمایالتی هستند که هدف غایی آنها حفظ بقاست .ابراهام مازلو مدل خود را درباره انگیزش انسان،
بر مبنای تجربة کلینکی خود در سال  2043ارائه داد.

 -2-2هرم نیازهاي مازلو؛ از نیازهاي پايه تا نیازهاي پیچیدهتر
سلسلهمراتب نیازهای مازلو اغلب به صورت هرم نمایش داده میشود .پایینترین سطح هرم مزلو از اساسیترین نیازها تشکیل
شده است ،درحالی که پیچیدهترین نیازها در باالی هرم مزلو قرار دارند .نیازهایی که در پایین هرم قرار دارند ،نیازهای اساسی
فیزیولوژیکی از قبیل نیاز به غذا ،آب ،خواب و گرما هستند .پس از اینکه این نیازهای سطح پایین برآورده شدند ،افراد میتوانند به
سمت نیازهای بعدی که برای ایمنی و حفاظت از خود هستند ،حرکت کنند.
هرچه مردم به سمت باالی هرم مزلو پیش میروند ،نیازها هم به سمت نیازهای روانی و اجتماعی تغییر میکنند .خیلی زود،
نیاز به عشق ،دوستی و صمیمیت اهمیت پیدا میکند و در ادامه هرم ،نیاز به عزتنفس و احساس موفقیت در اولویت قرار میگیرند
36

(تاجریان .)2304 ،مازلو هم مانند کارل راجرز ،2برای دستیابی به پتانسیلهای فردی بر اهمیت خودشکوفایی که مرحلهای از رشد و
پیشرفت یک فرد است ،تأکید میکند.

شکل  -1هرم نیازهای انسانی مازلو
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نیازهای این سلسلهمراتب به ترتیبی که باید ارضا شوند ،عبارتند از :از نظر مازلو نیازهای انسان را میتوان در پنج طبقه
دسته بندی کرد .او این پنج طبقه را به شکل هرمی نشان داد و معتقد بود تا زمانی که نیازهای طبقات پایین هرم ارضا نشود ،انسان
به نیازهای سطح باالتر فکر نخواهد کرد .در این مقاله به چگونگی کمک گرفتن از هرم مازلو برای ایجاد انگیزه و حس تعلقخاطر
در کارمندان میپردازیم.
نیازهای فیزیولوژیکی (زیستی) :طبقه اول هرم مازلو شامل نیازهای اولیه بشر یعنی خوراک ،پوشاک ،مسکن و… است که به
نیازهای فیزیولوژیک (زیستی) معروف است .از نظر مزلو تا زمانی که این نیازها برطرف نشده باشد ،انسان به نیازهای سطح باالتر
فکر نمیکند .به عبارتی دیگر ،حفظ بقا برای انسانها مهمترین نیاز است .در زندگی مدرن اکثر این نیازها توسط پول برطرف
میشود  .به همین خاطر ،در محیط کار ،سطح اول نیازهای کارمندان حداقل حقوق برای زندگی است .افرادی که در این سطح از
هرم قرار دارند ،صرفا به دلیل پول کار میکنند و چون دلبستگی خاصی نسبت به محیط کار و شرکت ندارند ،در صورت دریافت
پیشنهاد بهتر شغل خود را ترک خواهند کرد .برای تشویق این افراد از پاداشهای مالی استفاده میشود .معموال افرادی که
بهصورت موقت شغلی را قبول میکنند چنین نگرشی نسبت به کارشان دارند.
نیازهای امنیت :هنگامی که نیازهای فیزیولوژیک برطرف شد ،نیاز به امنیت در انسان پررنگ میشود .در این حالت او خواهان
حفظ شرایط بقای خود است و می خواهد مطمئن شود همیشه غذا و آب کافی در اختیار خواهد داشت .همگی با اصطالح امنیت
شغلی آشنا هستیم .معموال کارمندان دوست دارند شغلشان دائمی باشد و از قراردادهای بلند استقبال میکنند .یکی از دالیلی که
بسیاری از افراد ترجیح میدهند در شرکتهای بزرگ -و معموال دولتی -کار کنند همین حس امنیتی است که این شغلهای
برایشان به ارمغان میآورد؛ زیرا با استخدام در شرکتی دولتی میتوانند مطمئن باشند که همواره حقوق ثابتی خواهند داشت (هرچند
مقدار این حقوق رضایتبخش نباشد) و در آینده نیز حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد.
دو الیهی اول هرم مازلو مربوط به نیازهایی است که بهخودیخود موجب افزایش انگیزه نخواهند شد اما کمبودشان میتواند
منجر به بی انگیزگی کارکنان شود .برای کارمندانی که در این سطح قرار دارند ،تمدید قرارداد برای مدت طوالنیتر و همچنین
مزایایی مانند بیمه ،حمایتهای مالی ،پسانداز و… انگیزهبخش خواهد بود .این کارمندان هرچند شغل خود را ترک نمیکنند
(احتماال در تمام مدت عمر) ،اما هیچگاه از کار خود لذت نمیبرند و برای رسیدن آخر هفتهها لحظهشماری میکنند.
نیازهای اجتماعی :در سطح بعدی ،نیاز به عشق و تعلقخاطر قرار دارد .احساس پذیرفته شدن از طرف جامعه ،در جمع دوستان
بودن ،دوست داشته شدن توسط دیگری و… .برای کارمندانی که در این سطح قرار دارند دیگر افزایش حقوق و یا امنیت شغلی
منجر به افزایش انگیزه نخواهد شد ،این افراد جذب شرکتهایی میشوند که روابط کارمندان در آنجا صمیمانه است و همهی
اعضای شرکت خود را متعلق به گروهی بزرگتر میدانند .در یکی از سواالت پرسشنامهی  Q12موسسه گالوپ که در مورد میزان
تعلقخاطر کارکنان شرکت است ،از کارمندان پرسیده میشود« :آیا در محیط کار دوستی صمیمی دارید؟» زیرا آمارهای موسسه
نشان داده است افرادی که به این سوال پاسخ مثبت میدهند معموال وفاداری و تعلقخاطر بیشتری نسبت به شرکت دارند .در این
مرحله افراد دالیلی فراتر از پول و امنیت شغلی برای ماندن دارند و تجربهی کار کردن در شرکت برایشان لذتبخش است.
توجه داشته باشید امکانات رفاهی مانند میز پینگپونگ ،بازیهای کامپیوتری و… گرچه بهخودیخود عامل انگیزش کارکنان
نیستند ،اما موجب به وجود آمدن فضایی برای تعامل بیشتر کارکنان و افزایش صمیمیت آنها میشوند.
1 Carl Rogers
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نیازهای احترام :اما صرفا احساس عضو گروهی مهم بودن کافی نیست ،ما دوست داریم در هر جایی که فعالیت میکنیم ،مهم
باشیم .نیاز به مهم و مورداحترام بودن که جزو نیازهای طبقات باالی هرم است ،به همین موضوع اشاره دارد .به بیان سادهتر،
کارمندان نیاز دارند احساس کنند کار مفیدی انجام میدهند و دیگران قدر تالشها و زحماتشان را میدانند.
همانطور که میدانید اعتمادبهنفس عاملی کلیدی برای موفقیت است ،در محیط کار نیز اگر کارمندی به خود اعتماد داشته
باشد و بداند که دیگران نیز به او اعتماد دارند ،بسیار باانگیزهتر به کارش ادامه خواهد داد .در این مرحله ،کارکنان پیشرفت شرکت را
برابر با پیشرفت خودشان میدانند و از کار کردن ،لذت میبرند .برای تشویق بیشتر افرادی که در این الیه از هرم قرار دارند باید
قدردان پیشرفتها و موفقیتهای آنها بود و از هدفهای بلندمدتشان حمایت کرد.
نیازهای خودشکوفایی :خودشکوفایی برابر است با حمایت از اهداف کارکنان و تشویق آنها به کشف و شکوفاسازی
استعدادهایشان .افراد دوست دارند به آنها فرصتی داده شود تا بتوانند استعدادهایشان را بروز دهند .در شرکتهایی که میزان
دلبستگی کارکنان ب االست ،کار کردن با رشد شخصی فرد برابر است .به همین دلیل کارکنان با تمام وجود از کار کردن لذت
میبرند و حاضرند برای پیشرفت خود و شرکت ریسک کرده و ایدههایی نو و خالقانه را به کار گیرند .نکتهی اساسی این است که
هر کس در جایگاه شغلی متناسب با استعدادش قرار داشته باشد در غیر اینصورت با مشاهدهی عدم پیشرفت ،ناامید شده و دیگر
انگیزهای برای انجام دادن کارهای جدید نخواهد داشت (رضائیان.)2300 ،
ویژگیهای افراد خود شکوفا :افراد خود شکوفا یک درصد از جمعیت یا حتی کمتر را تشکیل می دهند .آنها در برخی ویژگی ها
مشترک هستند.
 درک روشن و کارآمد واقعیت. پذیرش خود ،دیگران و طبیعت .آنها سعی نمی کنند خود انگاره خویش را تحریف یا جعل کنند و از شکستهای خوداحساس گناه نمی کنند.
 خود انگیختگی ،سادگی ،طبیعی بودن .رفتار افراد خود شکوفا بی پرده ،رک و طبیعی است .آنها به ندرت هیجانات خودر ا مخفی می کنند یا برای خوشامد جامعه نقش بازی می کنند .از لحاظ عقاید و آرمانهای خود فردگرا هستند .آنها به
قدر کافی احساس امنیت می کنند که خودشان باشند.
 تمرکز بر مشکالت فراتر از خودشان .افراد خودشکوفا از تالش جدی خود لذت می برند. احساس جدایی و نیاز به خلوت .افراد خود شکوفا میتوانند بدون عوارض زیانبار ،انزوا را تجربه کنند و به نظر می رسدبیشتر از کسانی که خودشکوفا نیستند به تنهایی نیاز دارند .این استقالل ممکن است باعث شود که بی اعتنا و غیر
دوستانه به نظر برسند ،ولی آنها چنین قصدی ندارند.
 تازگی درک و برداشت .آنها از هر بار وقوع تجربه لذت می برند انگار که برای اولین بار است روی می دهد. تجربیات عرفانی یا اوج .در طول این تجربیات خود متعالی می شود و فرد احساس میکند فوق العاده قوی ،مطمئن ومصمم است.
 عالقه اجتماعی .با اینکه افراد خود شکوفا اغلب از رفتار دیگران آزرده می شوند ،ولی با دیگران احساس خویشاوندیکرده و آنها را درک می کنند و دوست دارند به آنها کمک کنند.
 روابط میان فردی عمیق  .جمع دوستان بزرگ ندارند اما روابط دوستی عمیق و بادوامی دارند .افراد خودشکوفا اغلبهواخواهان و طرفدارانی را جلب می کنند.
 ساختار منش دموکراتیک .آنها مایلند به هرکسی که بتواند چیزی به آنها بیاموزد گوش کنند و به ندرت فخر فروشیمی کنند.
 خالقیت .آنها آدم های انعطاف پذیر و خود انگیخته هستند و مایل اند اشتباه کنند و از آن درس بگیرند. مقاومت در برابر فرهنگ پذیری .افراد خودشکوفا خودمختار ،مستقل و خود بسنده هستند.افراد خود شکوفا تقریبا عالی و کامل به نظر می رسند؛ اما آنها ضعف ها و نقص های انسان را نیز دارند .گاهی میتوانند
گستاخ ،حتی بی رحم باشند و دچار تردیدها ،تعارض ها و تنش شوند (شولتز ،آلن شولتز.)2306 ،
به عقیده مازلو خودشکوفایی به عنوان تالش فرد برای رسیدن به حداکثر پتانسیل های درونی است .ویژگی های افراد
خودشکوفا شامل دو طیف باز بودن نسبت به تجربه (آگاه بودن از تجربه های هیجانی ،داشتن بینش ،توانایی همدلی و داشتن
روابط بین فردی سالم) و ارجاع به خود (مسئولیت پذیری ،داشتن استانداردهای اخالقی سطح باال و عزت نفس ،توانایی ابراز
هیجانی و نداشتن حساسیت افراطی نسبت به نظر دیگران) می شود .داشتن معنا در زندگی از جمله ویژگی هایی است که در هر
دوطیف قرار دارد (بیتل و همکاران.)2925 ،
به طور خالصه ،مازلو ویژگی های چندی را برای افراد خودشکوفا برمی شمارد که عبارتند از؛ واقع بین ،خالق ،پذیرای خود،
دیگران و طبیعت ،دارای روابط میان فردی عمیق ،خودانگیخته و ساده ،دموکرات و آزادی خواه ،متمرکز بر مشکل ،نیازمند به

تنهایی ،مقاوم در برابر فرهنگ پذیری ،خودمختار ،دارای تجربه اوج و شوخ طبع .به عقیده مزلو ،ماهیت انسانی همه افراد استعداد
خودشکوفایی و "انسان خوب بودن" را دارد؛ و اگر نمیتواند به آن سطح از تعالی برسد ،به گونه ای بیمار بوده و به جهت عدم ارضا
نیازهای سطح پایین ،گرفتار شده است  .این ممانعت از تأمین نیازهای اساسی منجر به شرارت و ویرانگری در آنها می شود،
خصلتی که ذاتی نوع بشر نبوده و پیامد سرکوب نیاز است (اردن و اکان.)2927 ،
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مازلو معتقد بود که این نیازها شبیه غرایز هستند و نقش مهمی در ایجاد انگیزه در رفتار دارند .نیازهای فیزیولوژیکی ،امنیتی،
اجتماعی و ارزشمندی از نیازهای کمبود است که به دلیل محرومیت ایجاد میشوند .ارضای این نیازهای سطح پایین برای
جلوگیری از احساسات ناخوشایند مهم است .مازلو باالترین سطح هرم را نیازهای رشد نامید .این نیازها ناشی از فقدان چیزی
نیستند ،بلکه ناشی از تمایل انسان به رشد بهعنوان یک فرد هستند.
با وجود اینکه این نظریه عموماً به عنوان یک سلسلهمراتب نسبتاً سفت و سخت توصیف شده ،مازلو عنوان کرده است نظمی
که این نیازها بر اساس آن برآورده میشوند ،همیشه از این ترتیب استاندارد پیروی نمیکند .به عنوان مثال ،او میگوید برای بعضی
از افراد نیاز به عزتنفس بیشتر از نیاز به عشق است .برای بعضی دیگر ،نیاز به پیشرفتهای خالقانه حتی میتواند بر اساسیترین
نیازها هم ارجحیت داشته باشد.
نظریة مازلو در مورد نیازهای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظریه ای بنیانی محسوب می شود .این نظریه بر پنج
فرض عمده درباره ماهیت انسان مبتنی است:
 .2اصل منسجم بودن وجود انسان؛ هر انسان یک کل منسجم و نظام یافته است.
 .2اصل موقتی بودن ارضای نیاز؛ ارضای نیازهای انسان جنبه موقتی دارد؛ یعنی هرگز یک نیاز انسان به طور دائمی ارضا نمی
شود.
 .3اصل تنوع نیازهای آگاهانه انسان؛ نیازهای آگاهانه انسانها متنوع تر از نیازهای نهانی آنان است.
 .4اصل کاهش شدت نیاز ارضا شده؛ هرگاه یک نیاز تا حدودی ارضا شود تا مدتی محرک رفتاری فرد نخواهد بود.
 .5اصل توالی؛ نیازهای انسانی به ترتیب بر مبنای یک سل سله مراتب به نسبت قابل پیش بینی ،مطرح می شوند و از
نیازهای ابتدایی و سطح پایین تا نیازهای سطح عالی امتداد می یابند؛ به این ترتیب هر سطح از نیازهای انسان فقط هنگامی فعال
می شود که نیاز سطح پایین تر از آن ارضا شده باشد (مازلو.)2370 ،
البته دو اصل کمبود و توالی فقط در مورد نیازهای سطح پایین صدق می کند؛ یعنی با ارضا ی نیازهای سطح باال ،تمایل به
ارضای بیشتر آنها شدت می یابد .به نظر مازلو ،نیاز ،بر کمبودی جسمانی یا روانی داللت دارد که فرد را مجبور می کند که برای
رفع آن تالش کند .نیاز ،موجب ایجاد تنش در فرد می شود و ممکن است بر نگرش و رفتار کاری وی اثر بگذارد .نظریة مازلو،
ضمن هماهنگی با مکتب روابط انسانی ،متضمن این نکته است که در صورت کمک مدیران به ارضای نیازهای مهم کارکنان در
محیط کار ،بهره وری افراد افزایش می یابد .البته دانشمندان معاصر چنین تشخیص داده اند که رفتار انسان ها خیلی پیچیده تر از
آن است که فقط برحسب یک عامل قابل پیش بینی باشد؛ با این حال ،اندیشه و نظریة مازلو ،تأثیر انکارناپذیری بر دانش مدیریت و
کاربرد آن در دوران معاصر داشته است.
اگر نیازهای جسمانی بهخوبی ارضا شوند ،مجموعه جدیدی از نیازها پدید می آیند که به طورکلی در زمرة نیازهای ایمنی طبقه
بندی می شوند .به همین ترتیب با ارضا ی نسبی هر سطح از نیازهای مذکور ،نیازهای سطح دیگر مطرح میشوند؛ یعنی پس از
ارضا ی نیازهای جسمانی و ایمنی ،نیاز به عشق و محبت و تعلق پدیدار میشود و پس از ارضای این نیازها ،نیاز به عزت نفس و
احترام مطرح می شود .حتی اگر همه این نیازها ارضا شوند ،باز هم اغلب می توان انتظار داشت که نارضایی و بی قراری تازهای به
وجود آید ،مگر آنکه فرد به انجام کاری مشغول باشد که آن کار برای شخص او مناسب است؛ برای مثال ،اگر ذوق شعری دارد ،باید
اشعار خوب بسراید و تمایل فرد به شکوفا کردن استعدادهای خود را شکوفا سازد .این نیاز به خودشکوفایی است که به تمایل به
تکوین تدریجی و شدن هر آنچه شایسته و آنچه به صورت بالقوه در خویشتن دارد اشاره می کند .در این سطح ،بیشترین میزان
تفاوت فردی ،در میان افراد مشاهده ،شدنش را دارد می شود.
مازلو همچنین بر این باور است که ما باید در مقابل گرایش ساد هلوحانه به جداسازی نیازهای شناختی و نیازهای کنشی
مقاومت کنیم .در واقع به نظر مازلو ،تمایل انسان به دانستن و فهمیدن نیز تمایلی کنشی به شمار می رود و در زمره نیازهای
شخصیتی انگیزاننده قرار می گیرند .درباره نیازهای زیباشناختی در مقایسه با نیازهای دیگر ،اطالع کمتری در دست است .برخی از
افراد با دیدن زشتی ها بیمار می شوند و با قرارگرفتن در محیطی زیبا بهبود می یابند و اشتیاق نشان می دهند؛ به طوری که فقط
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زیبایی اشتیاق آنها را ارضا می کند .طبق برخی شواهد این حالت از دوران غارنشینی تاکنون ادامه داشته است .تداخل پیچیده این
نیازها با نیازهای کنشی و شناختی ،تفکیک کردن دقیق آنها از یکدیگر را ناممکن می سازد (بامستر و لری.)2005 ،2

 -4-2نقاط قوت نظرية مازلو

سال پنجم ،شماره ( 8پیاپی ،)28 :بهمن 9611

نظریة مازلو دارای نقاط قوت چندی است که برخی از آنها عبارت است از:
 .2هنگامی که انسان اقتصادی مورد توجه بسیاری از دانشمندان بود ،مازلو به عنوان یک روانشناس انسان گرا ،انسان را
موجودی خودیاب و نیکوسرشت معرفی کرده است و به طرح نیازهای غیرمادی او می پردازد.
 .2مازلو معتقد است نیازهایی مانند روابط اجتماعی ،محبت و احترام جویی جزء نیازهای فطری بوده و در درون بشر نهفته
است.
 .3عقاید مازلو دقیقاً در مقابل عقاید فروید که طبیعت انسان را غیرعقالیی و در مواردی غیراخالقی و تابع محرکات آنی می
داند ،قرار دارد.
 .4از نظر مازلو ارضای خوب نیازها ،موجب پیدایش نیازهای دیگر می شود .این مطلب صحیحی بوده و تحقیقات مختلف
درستی آن را اثبات می کند (صرف نظر از مراتب و تقدم و تأخر نیازها).
 .5مازلو برخالف پیروان مکاتب رفتارگرایی و روانکاوی ،انسان را با سرشتی خوب و با خوشبینی نگریست و در دو بعد جسمی
و روحی مورد مطالعه قرار داد .او به سراغ انسان سالم رفت تا دریابد که انسان چه می تواند بشود و تا کجا به کمال میرسد (عسلی،
.)2360
 .0نوشته های آبراهام مازلو به تهیه مبانی نظری جنبش انسان گرایانه در روانشناسی کمکی شایان کرد ،چندان که وی را
بنیانگذار و رهبر معنوی این جنبش به شمار می آورند (الکینس.)2356 ،
 .7مازلو ،کمال انسانی را در پیشبرد کامل هوش ،استعدادهای بالقوه ،نبوغ و خصوصیات ویژه اخالقی و تکامل فردی خویش
می داند (مازلو.)2372 ،
 -5-2انتقادات از هرم نیازهای مازلو
نظریه مازلو هم در حوزه روانشناسی و هم در خارج از آن بسیار محبوب شده است .مخصوصاً زمینههای آموزشی و تجارت،
تحت تأثیر این نظریه قرار گرفتهاند .در عین محبوبیت ،به عقاید آبراهام مزلو انتقاداتی هم شده است.
اصلیترین انتقاد به این مورد بود که :نیازها الزاماً از یک سلسلهمراتب پیروی نمیکنند.
علی رغم اینکه برخی از تحقیقات از نظریات مازلو حمایت میکنند ،اکثر آنها نتوانستهاند ایده سلسلهمراتب نیازها را اثبات
کنند .وهبا 2و بردوِل 3گزارش دادهاند که شواهد کمی برای رتبهبندی این هرم نیازهای مازلو وجود دارد و حتی شواهد کمتری مبنی
بر اینکه این نیازها به صورت سلسلهمراتبی هستند.
طی دهههای اخیر ،نقد دیگری هم بر مزلو وارد شد و آن ،مردانه بودن این چارچوب (خصوصاً در بحث خودشکوفایی) بود.
مردانه بودن به این معنا که خودمحوری نسبتاً باالیی در انگیزههای تعریف شده وجود دارد و ارتباط با دیگران 4هم ،به شکلی بسیار
محدود در نظر گرفته شده است .حتی الگوهایی برای اصالح مزلو بر همین اساس پیشنهاد شدهاند .یکی از نقدهای دیگر را هم
میتوانید به سادگی حدس بزنید .مزلو در توصیف ویژگیهای افراد خودشکوفا ،چند نفر را به سلیقهی خود انتخاب کرده و
ویژگیهای بعضاً مشترک زندگینامهی آنها را فهرست کرده است .چنین روشی برای استخراج این ویژگیها -خصوصاً تعمیم
دادن آنها به جامعهی بسیار بزرگتر – قطعاً یک ضعف متودولوژیک محسوب میشود؛ اما با همهی نقدها ،مزلو هنوز جایگاه خود را
در میان متفکران روانشناسی و مدیریت تا حد خوبی حفظ کرده است .سلسلهمراتب نیازهای مزلو ،واژهها و اصطالحاتی را به ادبیات
روزمرهی مدیران افزوده و مدام به آنها یادآوری میکند که پیش از تأمین برخی نیازهای اولیه ،انتظارهای بزرگ و غیرواقعی از
همکاران خود در سازمانها نداشته باشند .همچنین تأکید او بر اینکه نیاز به رشد را جدی بگیریم و نگران ظرفیتهای
شکوفانشدهی انسانها باشیم ،نقش مهمی در شکلگیری مسیر مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی ،در دهههای پس از او داشته
است (شولتز ،آلن شولتز.)2306 ،

1 Baumeister , Leary
2 Wahba
3 Bridwell
4 Relatedness
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 -6-2سواالت انتقادي به نظريه مازلو
اول اینکه ،چطوری می توان متغیرهای هریک از سطوح سلسلهمراتب مازلو را اندازه گیری نمود.
دوم اینکه ،کدام نیازها ،کدام رفتارها را موجب می شوند و یا کدام رفتارها ،مربوط به کدام نیازها می شوند.

سوم اینکه ،چگونه این نظریه می تواند توسط مدیران برای راهنمایی مدیران در جهت افزایش انگیزش کارمندان مورد استفاده
قرار بگیرد ،مبهم است.
چهارم اینکه ،چگونه در هرم مازل و بعضی انگیزش ها را که در سطوح مختلف هرم هستن را با هم هماهنگ کنیم ،نیز نامعلوم
است (مک لود.)2929 ،

 -7-2سلسلهمراتب نیازهاي مازلو در جوامع پیشرفته
در جوامع پیشرفته ی صنعتی که نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی تا حد زیادی ارضا شده است ،نیازهای تعلق ،عشق و پیوستگی
اهمیت بیشتری دارند .در حالیکه در جوامع در حال رشد ،بیشتر وقت و انرژی مردم صرف ارضای نیازهای سطوح پایین می شود؛
بنابراین مقصود از سلسلهمراتب نیازها معرفی چارچوبی است که شاید بتوان وقوع رفتاری را با احتمال کم یا زیاد پیش بینی نمود .از
یک سوی دیگر می توان این نتیجه را گرفت که به هنگام رونق اقتصادی و وفور نعمت تقریبا نیازهای رده پایین همه کسانی که
شغل دائمی دارند ،به صورت اساسی و به مقدار کافی ارضا می شود (ایران نژاد پاریزی.)2305 ،

امروزه مفاهیم اصلی روانشناسی انسانگرا در بسیاری از رشتهها از جمله شاخههای دیگر روانشناسی ،آموزش ،درمان،
جنبشهای سیاسی و سایر زمینه ها قابل مشاهده است .به عنوان مثال ،روانشناسی فرافردی و روانشناسی مثبت هر دو به شدت
متکی به تأثیرات انسانگرایانه هستند .اهداف روانشناسی انسانگرا امروزه به همان اندازه مناسب است که در دهههای  49و 59
میالدی بود .این مکتب سعی در توانمندسازی افراد ،باال بردن رفاه ،سوق دادن افراد به سمت شکوفا کردن پتانسیلهای خود و
بهبود جوامع در سراسر جهان دارد .یک محیط کار سالم و دوستداشتنی ،جایی است که در آن هر پنج سطح نیاز بهطور همزمان
تامین شود .در دنیای امروز که تغییر و تحوالت با سرعت باالیی اتفاق میافتد و ممکن است ظرف مدت چند سال شرکتی متولد
شده ،اوج گرفته و ورشکست شود ،عموما شغلها موقت محسوب میشوند و عمال دیگر حفظ امنیت شغلی طوالنیمدت امکانپذیر
نیست .از طرفی ،مساله ی جدیدی که شرکتها با آن مواجه شدهاند ،جذب افراد بااستعداد 2است .میتوان گفت امروزه چالش اصلی
منابع انسانی شرکتها« ،جنگ بر سر استعدادها» است .به طور معمول نیازهای اولیه استعدادها تامین شده است؛ آنها حقوق خوبی
میگیرند و دغدغهی بیکاری ندارند .این افراد بیشتر به الیههای باالی هرم مزلو توجه دارند و جذب شرکتهایی میشوند که
فضایی صمیمی و حرفهای داشته و به آنها اجازه بروز خالقیتشان داده شود .چندان عجیب نیست که فردی پیشنهاد حقوق باالی
یک شرکت را به دلیل فرهنگسازمانی نامناسب و یا لختی زیاد آن رد کند .روشهای قدیمی استخدام دیگر کارایی سابق را ندارد،
به همین دلیل مباحثی مانند برندینگ کارفرما 2بسیار رواج پیدا کرده است .شرکتها تالش میکنند تصویری جذاب از
فرهنگ سازمانی ،فضای کاری و مزایا و امکاناتی که ارائه می دهند ،در ذهن افراد خارج از شرکت بسازند تا در نبرد جذب افراد
بااستعداد بر سایر رقبا پیروز شوند.
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