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چکید  ه:
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای بررسی پیشايندهای حاكمیت خوب شهری 
در كالن شهرهای ايران و روابط میان عوامل موثر بر حاكمیت خوب شهری انجام شده است.

طرح پژوهش/ روش شناسی/ رويكرد: نمونه آماری پژوهش شامل 40 كالن شهر ايران 
است كه اطالعات الزم از طريق پرسشنامه میان اعضای شورای هريک از اين شهرها 

جمع آوری گرديد.
يافته ها: يافته های پژوهش بیانگر آن است كه متغیرهای توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات، 
سرمايه اجتماعی، جهانی شدن، و تمايل مقامات محلی به صورت مثبت و معنادار بر حاكمیت 

خوب شهری تاثیرگذار هستند و فرهنگ مشاركت بر آن موثر نیست.
ارزش/ اصالت پژوهش: در اين پژوهش مدل جديدی برای حاكمیت خوب شهری معرفی 
گرديد كه در نهايت بستر مناسبی برای حفظ و پويايی شاخص های حاكمیت خوب شهری 
است و پیوندها و همبستگی ها را برای اجرا و بهبود عملكرد سیستم دولت در بطن جامعه 

فراهم می آورد.
پيشنهادهای اجرايی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده پیشنهادهايی برای استقرار 
كاربرد  مانند: 1. گسترش  ارائه می شود  ايران  در كالن شهرهای  حاكمیت خوب شهری 

فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در مديريت شهری؛ و 2. ارتقای سرمايه اجتماعی.

کلید  واژه ها:  حاکمیت خوب شهری، جهانی شدن، فرهنگ مشارکت، 
سرمایه اجتماعی، تمایل مقامات شهری، فناوری اطالعات 

و ارتباطات

تاثیر سرمايه اجتماعي، توسعه فناوري اطالعات و عنوان مقاله:
ارتباطات، و جهاني شدن بر حاكمیت خوب شهري 

در پرتو فرهنگ مشاركت و تمايل مقامات محلي
زهرا سرگزی1، فرج اله رهنورد آهن2

 

د  ریافت: 1398/03/17
پذیرش: 1399/05/26

1.  دانشجوی دکتري گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
2.  دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، 

ایران )نویسنده مسئول(.
frahnavard@imps.ac.ir

مقاله پژوهشی
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مقد  مه

امروزه شیوۀ نوين حاكمیت بر شهرها با اين الزام مهم همراه است كه رويكردی شبكه محور 
رويكرد  و  گیرد  قرار  كار  دستور  در  شهری  ذی نفعان  مختلف  گروه های  مشاركت  بر  مبتنی 
بر كسب  اين طريق عالوه  از  تا  گذاشته شود  كنار  امكان  حد  تا  تصمیم گیری  در  سلسله مراتبی 
شود.  بهره برداری  مناسب  نحو  به  آن ها  تجربۀ  و  دانش  از  شهری،  مختلف  بازيگران  مشاركت 
ابتدای دهه 1990 میالدی، نگاه دانشگاهیان و متخصصان حوزه شهری به  از  بنا به همین امر 
پديده حكمرانی شهری گسترش چشمگیری يافت )Rhodes, 1997(. سیاستمداران و دولتمردان 
در  ملل متحد  برگزاری كنفرانس سازمان  از  به گونه ای كه پس  نبودند،  قاعده مستثنا  اين  از  نیز 
استاندارد جهانی در سیاست های  به يک  تبديل  نايروبی در سال 2002، اصول حاكمیت شهری 
شهری شد. اين مفهوم در كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه كه در آن رشد پايدار به دلیل 
 سیاست های توسعه طلبانه افراطی برخی گروه های پرقدرت در شهرها تهديد می شد، مطرح گرديد 
)Badach & Dymnicka, 2017(. در واقع، مفهوم حاكمیت شركتی با هدف بهبود كیفیت زندگی، 

پاسخگويی بهتر مسئوالن، ايجاد برابری بیش تر در برخورد با گروه های مختلف ذی نفع شهری، 
و  گرفت  قرار  تاكید  مورد  و  شد  متولد  شهرها  مديريت  در  اثربخشی  و  كارايی  سطح  افزايش  و 
شكل گیری همكاری میان سه بخش دولتی، جامعه مدنی، و بخش خصوصی را در ارائه خدمات 

عمومی بهتر به شهروندان مورد توجه قرار داد.
پذيرفته شده  از شاخص های  مجموعه ای  حاكمیت شهری،  فرايند  كیفیت  منظور سنجش  به 
شامل  اين شاخص ها  از  برخی  است.  معرفی شده  و  تعیین   )2016( هبیتات1  ان  يو  استاندارد  در 
وجود زيرساخت ها، پايداری، عدالت، بهره وری، شفافیت، پاسخگويی، مشاركت مدنی، شهروندی و 
امنیت شهروندان می گردد. مشاركت عمومی به عنوان يک راهبرد كلیدی در فرايند تصمیم گیری 
شامل كلیه ذی نفعان مختلف شهری اعم از مديران دولت محلی، انجمن های تجاری، سازمان ها و 

گروه هايی می شود كه شهروندان و اقلیت ها را نمايندگی می كنند.
پرسش مهم مطرح  اين  اداره شهرها،  در فضای  مفهوم حاكمیت شهری  اهمیت  به  توجه  با 
می گردد كه چه عواملی در حوزه مديريت شهری بر حاكمیت شهری موثر است. با آن كه برخی 

1. UN- Habitat
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و حاكمیت خوب،  اجتماعی  رابطه سرمايه  بر   )2000( و همكاران1  مالونی  پژوهش ها همچون  از 
سوكاموتو و فوگل2 )2004( بر رابطه میان متغیرهايی همچون جهانی شدن و حاكمیت خوب، و 
تاكید  با حاكمیت شهری  ارتباط  فناوری اطالعات و  رابطه توسعه  بر  مادزوا و همكاران3 )2013( 
و  ادبیات  در  حاكمیت شهری  بر  موثر  عوامل  از  يكپارچه  و  جامع  بررسی  يک  نبود  اما  نموده اند، 
توجه كم تر آن ها به روابط میان اين متغیرهای اثرگذار، هنوز اين پرسش را بی پاسخ گذاشته است 
كه با افزايش و تغییر در كدام يک از متغیرهای كالن شهری می توان حاكمیت شهری را ارتقا داد. 
با توجه به اين امر، نوآوری پژوهش در تشريح عوامل موثر بر حكمرانی خوب شهری و بررسی 
تعامالت میان اين عوامل و عناصر تعديل گر در اين ارتباط است. اين نوآوری از بعد ديگر به بررسی 
و  به حكمرانی شهری در 40 شهر كالن  آگاه  اعضای  از منظر  پژوهش  اين  ملّی مدل مفهومی 
بزرگ ايران بازمی گردد. در تعريف مفهوم مشاركت شهروندان اين اعتقاد وجود دارد كه از منظر 
حكمرانی جمعی مردم ساالر در يک شهر، فرهنگ مشاركت شهروندان به مجموعه باورها، ارزش ها 
در  شهروندان  مشاركت  و  كنش گری  میزان  آن  اساس  بر  كه  بازمی گردد  مشتركی  اعتقادهای  و 
تصمیم ها و برنامه های شهری تعیین می شود. همچنین، تمايل مقامات محلی به میزان عالقه مندی 
مقامات دولتی و محلی به استقرار حاكمیت خوب شهری اشاره دارد. به همین دلیل، پژوهش حاضر 
می كوشد نگاهی گسترده و جامع به عوامل اثرگذار بر حاكمیت خوب شهری در كالن شهرهای ايران 
براي اثرپذير كردن آن ها از عوامل تعديل گر داشته باشد و ضمن شناسايی و تحلیل روابط میان اين 

عوامل، در قالب يک مدل مفهومی، اثر اين متغیرها را بر حاكمیت خوب شهری آزمون كند.

مبانی نظری پژوهش

مفهوم حاكميت شهری

از ديدگاه استوكر4 )1998(، انگارۀ حاكمیت شهری به جای حكومت شهری سنتی، بر محیط 
پیری5  دارد.  تصمیم گیری داللت  باز  و  منعطف  الگوی  و  چندپاره،  و  پیچیده  اجتماعی  ـ  سیاسی 
)1999(، حاكمیت شهری را به مثابه فرايندی می داند كه برای تلفیق و هماهنگی منافع خصوصی 

1. Maloney et al.
2. Tsukamoto & Vogel
3. Madzova et al.
4. Stoker
5. Pierre
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و عمومی در زمینه هايی با نهادها و سیستم های مختلف ارزشی و هنجاری جهت گیری شده است. 
شهیدی )1386(، معتقد است حاكمیت خوب شهری يعنی اثرگذاری همۀ اركان تاثیرگذار شهری 
تعالی شهر و شهروندان حركت می كنند، نه  با تمام سازوكارهايی كه به سوی  بر مديريت شهر 
اين كه فعاالن عمومی و خصوصی كنار گذاشته شوند و فقط دولتداران اختیاردار آن باشد. به عبارت 
در  آن ها  و حضور  تمام شهروندان  در حاكمیت خوب شهری  و مشروعیت  قدرت  منشای  ديگر، 
همه صحنه ها و اركان جامعه مدنی است. در نتیجه، حاكمیت شهری هم نهادهای رسمی و هم 
اقدام های غیررسمی و سرمايه اجتماعی شهروندان را در بر می گیرد )UN- Habitat, 2016(. با 
توجه به اين تعريف، بايد در نظر داشت كه گذار از حاكمیت شهری متمركز و سلسله مراتبی به 
سمت حاكمیت خوب غیرمتمركز و مردم ساالر به يک ضرورت بی چون و چرا تبديل شده است و 
شناخت ابعاد و مولفه های حاكمیت خوب شهری يک پرسش پژوهشی معین است كه در بخش 

بعدی به آن پاسخ داده خواهد شد. 

ابعاد و مولفه های حاكميت خوب شهری

در خصوص ابعاد و مولفه های حاكمیت خوب مدل های زيادی وجود دارند. مدل سكونتگاه های 
انسانی سازمان ملل )UN- Habitat, 2016( نیز يكی از جامع ترين مدل هاست كه بر شاخص هايی 
و  مشاركت؛   .3 برابری؛   .2 اثربخشی؛   .1 مانند:  دارد  تاكید  شهری  خوب  حاكمیت  سنجش   در 
4. پاسخگويی. اين مدل به دلیل جامعیت بیش تر در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. 
شاخص های سنجش هر يک از ابعاد چهارگانه حاكمیت خوب شهری در زير مشخص شده اند كه 

می توان بر مبنای آن ها حاكمیت خوب شهری را در هر شهری مورد سنجش قرار داد. 
نیازهای شهروندان،  تامین  برای  منابع موجود  از  مناسب  استفادۀ  بر  معیار  اين  اثربخشی:   .1
ارائه خدمات شهری و رضايت مردم استوار است. درآمد سرانه حكومت محلي، پیش بیني پذير بودن 
انتقاالت، استانداردهاي عملكرد منتشرشده، پیمايش رضايت مشتريان، و بیانیه چشم انداز  نقل و 

نمونه هايی از شاخص اثربخشی هستند.
2. برابری: منظور از برابری، ايجاد فرصت های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای 
در  محروم  اقشار  مشاركت  و  منابع،  عادالنه  تخصیص  راستای  در  تالش  خود،  رفاهی  وضعیت 
اعالم نظر و تصمیم گیری است. از طرفی، برابری بر شمولیت دسترسی منصفانه شهروندان )زنان، 
كودكان، سالمندان، اقلیت های مذهبی يا فرهنگی، افراد ناتوان( به احتیاجات اساسی زندگی شهری 
)تغذيه، آموزش و پرورش، اشتغال و معاش، مراقبت های بهداشتی، پناهگاه ها، آب آشامیدنی سالم، 
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و بهداشت(، اولويت های نهادی در تمركز بر خط مشی های فقرزدايی، و برقراری سازوكاری برای 
واكنش به خدمات اساسی داللت دارد. منشور شهروندي، مشاوران زن، خط مشي حمايت از فقرا و 

دستفروشي نمونه هايی از شاخص انصاف )برابری( هستند.
شدن  سهیم  و  تصمیم گیری ها  بر  تاثیرگذاری  قدرت  مشاركت،  از  منظور  مشاركت:   .3
دارد  داللت  سازوكارهايی  بر  حاكمیت  در  مشاركت  ديگر،  طرف  از  است.  قدرت  در  شهروندان 
كه مردم ساالری های محلی را از طريق شمولیت، انتخابات شهری آزاد و منصفانه ارتقا می دهد. 
شهری،  سرمايه  بر  مبتنی  مشاركت جويانه  تصمیم گیری  فرايندهای  بر  ناظر  همچنین  مشاركت 
شهردار  انتخابي،  شوراي  دارد.  وجود  شهروندی  و  اجماع  جهت گیری  آن  در  و  فقراست  به ويژه 
مشاركت  از شاخص  نمونه هايی  مدنی  انجمن  و  مردم  رأي دهندگان، مجمع  گردهمايي  انتخابي، 

هستند.
4. پاسخگويی: اين معیار دو نكته مكمل را در بر دارد. مسئوالن شهری بايد هم نیازها و خواسته های 
نتیجه،  پاسخ مناسب نشان دهند. در  برابر آن واكنش و  بپذيرند و هم در  و  را دريابند  شهروندان 
 .)Hekmatnia et al., 2017( همسويی خواسته های شهروندان و اقدام مسئوالن ضروری است
واكنش گری  دولت محلی،  در وظايف عملیاتی  بر سازوكارهای شفاف  پاسخگويی  ديگر،  از طرف 
نسبت به سطوح باالی حكومتی، جمعیت محلی و شكايات شهری، شفافیت و پیش بینی پذير بودن 
استانداردهای حرفه ای، حاكمیت قانون، و خط مشی های عمومی داللت دارد. نمونه هايی از شاخص 
پاسخگويی عبارت اند از: انتشار رسمي قراردادها، مزايده ها، بودجه ها و حساب ها، حسابرسي مستقل، 
كنترل توسط سطوح باالي حكومتي، كدهاي رفتاري، افشاي درآمد و دارايي ها، سازوكارهاي دريافت 

شكايت، و كمیسیون ضدفساد.

عوامل موثر بر حاكميت شهری

استقرار حاكمیت خوب شهری در گرو عواملی است كه می توانند در نقش جلوبرنده يا بازدارنده 
ظاهر شوند. نتايج پژوهش ها سه عامل را بر استقرار حاكمیت خوب شهری اثرگذار می دانند. جدول 

)1(، اين عوامل را نشان می دهد.
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جدول 1: عوامل اثرگذار بر حاکمیت خوب شهری

عوامل موثرمنبع
اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوبمالونی و همكاران )2000(
اثرپذیری حاکمیت شهری از جهانی شدن كرسل و فرای1 )2005(

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوبالبرلی2 )2003(
اثر جهانی شدن بر حاکمیت خوب سوكاموتو و فوگل )2004(
درخواست شهروندان برای دولت الکترونیکی تعاملیاستريب و ناوارو3 )2006(

اثر جهانی شدن بر حاکمیت شهری اوزون4 )2007(
همبستگی سرمایه اجتماعی با حاکمیتجانكاسكاس و سپوتینی5 )2007(
اثر جهانی شدن بر حاکمیت شهری فان كامپن و فان نائرسن6 )2008(

اثر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت شهریرلهان و همكاران7 )2012(

اثرپذیری مشارکت شهروندان از فرهنگ شهروندان در لمبارد8 )2013(
حاکمیت شهری 

اثر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوبمادزوا و همكاران )2013(
اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوبريتر9 )2013(

اثر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت محلیپروكا و سانتگبائر10 )2016(
اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیتمس و همكاران11 )2015(

اثر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت شهریيو ان هبیتات )2016(
اثر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوبرهنورد و يزدان شناسان )1394(

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوبآرايی و همكاران )2018(
اثر متقابل سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری بر یکدیگرصفريان و امام جمعه زاده )2018(

اثر جهانی شدن بر حاکمیت خوب مّلی بديعی ازنداهی و حسینی نصرآبادی )1391(

1. Kresl & Fry
2. Eberle
3. Streib & Navarro
4. Uzun
5. Jankauskas & Šeputienė
6. Van Kampen & Van Naerssen
7. Relhan et al.
8. Lombard
9. Ritter
10. Perucca & Sonntagbauer
11. Maas et al.
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با توجه به جدول )1(، هر يک از عوامل اثرگذار بر حاكمیت خوب شهری به اختصار تشريح 
می شود:

سرمايه اجتماعی 

سرمايه اجتماعی از نظر پانتام جنبه هايی از سازمان اجتماعی مانند شبكه های اجتماعی، هنجارها 
و اعتماد هستند كه با تسهیل همكاری و هماهنگی در میان اعضای جامعه، آن ها را قادر می سازد كه 
اهداف مشتركشان را به طور كارامدی دنبال كنند )Putnam, 2001(. از تعاريف مندرج در سرمايه 
درون شبكه های  انتظارها  و  تعهدها  قبیل شكل گیری  از  را  آن  ابعاد  تا حدودی  اجتماعی می توان 
متنوع اجتماعی يا به عبارتی مشاركت گروهی و جمعی، اعتماد به عنوان يكی از اجزای اصلی و 
برونی سرمايه اجتماعی، اعتماد میان اعضای جامعه، و تبادل اطالعات به صورت كم هزينه و راحت 
برای تقويت همكاری به دست آورد. در بحث اثرگذاری سرمايه اجتماعی بر حاكمیت خوب شهری، 
ريتر )2013(، اين ايده را مطرح می نمايد كه با افزايش سرمايه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت، 
شهروندان مشاركت بیش تری در امر سیاستگذاری، تصمیم گیری گروهی و اجرای جمعی در حوزه 
مديريت شهری خواهند داشت. صفريان و امام جمعه زاده )2018(، معتقدند رابطه بین سرمايه اجتماعی 
و حاكمیت خوب يک رابطه دوسويه است. در واقع، دولت با ايجاد زمینۀ مشاركت مردم در تصمیم های 
برابری و عدالت در میان  ايجاد احساس  انتخابات شهری و  شهری همچون نظام های شورايی و 
گروه های مردمی، اعتماد مردم و سرمايه اجتماعی آن ها را ارتقا می بخشد و همین مسئله در ادامه به 
دلیل حمايت مردم از تصمیم های حاكمیت شهری به تقويت حاكمیت خوب شهری منجر می گردد. 

)ICT( فناوری اطالعات و ارتباطات

ارتباطی، شهرستانی )1395( معتقد است  اثرگذاری توسعه فناوری های اطالعات و  در بحث 
كه ارتباط بین دولت الكترونیک و حكمرانی خوب به قدری نزديک است كه دولت الكترونیک اگر 
در نهايت به حكمرانی بهتر منجر نشود، هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است. حكمرانی 
الكترونیک شرط الزم )و نه كافی( در جهت نیل به توسعه پايدار شهری است. از طريق حكمرانی 
الكترونیک است كه می توان مولفه های حكمرانی خوب شهری را ارتقا داد و زمینه های رفاه بیش تر 
آرمان های حكمرانی  يافتن  عینیت  برای  را  گسترده ای  امكانات   ICT آورد.  فراهم  را  شهروندان 
ارتباطی و اطالعاتی به بهبود فرايندهای  با بكارگیری فناوری های جديد  خوب فراهم می كند و 
ارائه خدمات در بخش عمومی، تسريع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوتر شدن ماموران دولتی، 
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شهروندان  اثربخش تر  مشاركت  دولتمردان،  و  مردم  بین  فاصله  كاهش  اطالعات،  شدن  شفاف 
طريق  از  اجتماعی  عدالت  گسترش  و  عمومی،  تصمیم گیری  فرايند  در  مدنی  جامعه  اعضای  و 
چنانچه  حكومت ها  و  می كند  شايانی  كمک  اطالعات  به  دسترسی  برای  افراد  برابر  فرصت های 
 ICT نیرومندی همچون  ابزار  به  بايد  كنند  تحقق حكومتداری خوب حركت  مسیر  در  بخواهند 
مسلح باشند. شهرداری نزديک ترين سطح حكومت به مردم است كه می تواند با الكترونیكی كردن 
خدمات خود به عنوان ابزاری موثر برای تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به حكمرانی خوب از 

نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی مبدل شود. 
مدل های  حاكمیت خوب شهری،  بر  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری  توسعه  اثر  برای سنجش 
مختلفی ارائه شده است كه مدل سازمان ملل معروفیت بیش تری دارد. مطابق اين مدل توسعه 
 حكومت الكترونیک دارای ابعادی سه گانه است: 1. خدمات برخط )آنالين(؛ 2. سرمايه انسانی؛ و 

3. زيرساخت های مخابراتی. اين مدل در پژوهش حاضر استفاده شده است. 

جهانی شدن

ابعاد مختلف سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و  جهاني شدن به معناي يكپارچه شدن جهان در 
ارتباطي، و حذف مرزهاي مصنوعي و قراردادي است. در اين مفهوم ضمن تغییر و تحول اجتماعي 
پیوندهاي  از طريق شبكه و  از مقیاس محلي به جهاني، سرنوشت تمامي بخش هاي كره زمین 
وابسته به هم و نفوذ و ارتباط متقابل اقتصادي، سیاسي، و فرهنگي فراسوي مرزها به هم گره خورده 
است )ساعی ارسی، 1388(. اساسًا، جهانی شدن به مجموعه فرايندهای پیچیده ای اطالق می شود 
كه به موجب آن دولت های ملّی به طور روزافزون به يكديگر مرتبط و وابسته می شوند. در جغرافیای 
سیاسی نیز، فرايند يا پديدۀ جهانی شدن به اشكال مختلف به ويژه در بحث مربوط به حاكمیت 
ملّی و حاكمیت بر شهرها مطرح می شود. امروزه تحت تاثیر فرايندها و ابعاد گوناگون جهانی شدن، 
مفهوم حاكمیت ملّی و شهری دستخوش تحول گرديده است، به گونه ای كه در برخی حیطه ها، 
بديعی  نتايج  است.  يافته  زمینه ها گسترش  از  ديگر  برخی  در  و  آن محدود شده  مفهومی  قلمرو 
ازنداهی و حسینی نصرآبادی )1391( نشان می دهد كه به رغم همه فشارها و محدوديت هايی كه در 
آزادی و عملكرد يک كشور ايجاد شده است، جهانی شدن توانسته است گسترۀ مفهومی و قلمرويی 
پژوهشگران  اين  نظر  از  البته  سازد.  تحول  دچار  را  حاكمیت شهری  آن  تبع  به  و  ملّی  حاكمیت 
اين  اثرگذار در  ازجمله عوامل بسیار  ارتباط جمعی  ارتباطات و گسترش وسايل  فناوری  پیشرفت 

رابطه هستند.
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فرهنگ مشارکت

برای  اندكی  موانع   .1 آن  در  كه  است  فرهنگی  فرهنگ مشاركتی  نظر جنكینز1 )2009(،  از 
ارشادگری  نوعی  ايده ها حمايت می  شود؛ 3.  از خلق و تسهیم  دارد؛ 2.  درگیر شدن مدنی وجود 
غیررسمی كه در آن بیش تر افراد باتجربه دانش خود را به نوآموزان انتقال می  دهند؛ 4. افراد اعتقاد 
دارند نقش مهمی ايفا می كنند؛ و 5. افراد درجاتی از ارتباط اجتماعی را با يكديگر حس می كنند و 
به عقايد ديگران اهمیت می دهند. بايد در نظر داشت كه الگوی حاكمیت خوب شهری به عنوان 
آن همه ذی نفعان شامل حكومت، بخش  به موجب  تعريف می شود كه  توسعه  فرايند مشاركتی 
خصوصی، و جامعه مدنی وسايلی را برای حل مشكالت شهری فراهم می كنند. در اين جا مديريت 
 شهری از باال به پايین نیست و مشاركت شهروندان در اداره امور شهر جزو جدايی ناپذير آن است 
)McCarney et al., 1995(. بنابراين، می توان گفت كه وجود فرهنگ مشاركت زمینه ساز درگیر 

ديدگاه  به  توجه  با  و  ديگر  طرف  از  است.  شهری  خوب  حاكمیت  در  شهروندان  گستردۀ  شدن 
و هم  است  فرهنگ سیاسی  مهم  مولفه های  از  يكی  مشاركت   ،)2017( و طالبی  يوسفی  حاجی 
يكی  عنوان  به  تحقق حكمرانی خوب  می شود.  محسوب  اصلی حكمرانی خوب  از شاخص های 
نشدن  چرايی محقق  بررسی  برای  اين رو،  از  نیست.  ممكن  مشاركت  بدون  توسعه،  مدل های  از 
پژوهشگران  اين  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آن  پیشاروی شاخص های  موانع  بايد  خوب،  حكمرانی 
موانعی كه در برابر فرهنگ مشاركت شهروندان قرار دارد را شامل فردگرايی منفی، استبدادزدگی، 
با كوچک  ضعف جامعه مدنی، مشكالت ساختاری، دولت شبه رانتی، و تمركزگرابی می دانند كه 
كردن دولت، تقويت منافع و نمادهای ملّی، بسط جامعه مدنی، و حاكمیت اراده عمومی می توان به 

ارتقای آن در چارچوب حكمرانی خوب كمک نمود. 

مدل مفهومی پژوهش

مطالعات  و  كشور  در  شهری  خوب  حاكمیت  حوزه  در  موجود  مدل های  به  گذرا  نگاهی 
به  صرفًا  ادبیات  پیشین،  پژوهش هاي  بیش تر  در  كه  می دهد  نشان  حوزه  اين  در  صورت گرفته 
تبیین مفهوم حكمرانی خوب و تا حدی نیز به مفهوم حكمرانی خوب شهری پرداخته است. البته 
در اين مطالعات به ندرت روابط میان متغیرهای اثرگذار بر تقويت حاكمیت خوب شهری در كشور 
مورد بررسی قرار گرفته است. اين مسئله در سطح كالن شهرها بیش تر و به شكل جدی تر ديده 
می شود. به همین منظور، پژوهشگران با شناسايی اين شكاف و با بررسی مدل های مختلف موجود 

1. Jenkins
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در فضای حكمرانی خوب شهری، به ويژه مدل سازمان ملل )UN- Habitat, 2016(، و از طرفی 
بررسی متغیرهايی همچون سرمايه اجتماعی، توسعه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، و جهانی 
شدن ادراكی كه بر حاكمیت خوب شهری می توانند اثر قابل مالحظه ای داشته باشند، مدل مفهومی 
جديدی ارائه نموده اند كه در آن نقش تعديل گری دو متغیر فرهنگ مشاركت شهروندان و تمايل 

مقامات محلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است )شكل 1(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشمدل مفهومي  :1 شکل
 

 طرح است: قابلپژوهش  های فرضیهبا توجه به مدل مفهومی پژوهش، 
H1است. ثبت و معنادارم یخوب شهر تیبر حاکم یاجتماع هی: سرما 
H2است ثبت و معنادارم یخوب شهر تیاطالعات و ارتباطات بر حاکم ی: توسعه فناور. 
H3است. ثبت و معنادارم یخوب شهر تیبر حاکمی شدن ادراک ی: جهان 
H4ثبت و مبه صورت را  یخوب شهر تیو حاکمی شدن ادراک یجهان نیرابطه ب یمقامات محل لی: تما

 .کند یم لیتعد معنادار
H5به را  یخوب شهر تیاطالعات و ارتباطات و حاکم یتوسعه فناور نیرابطه ب یمقامات محل لی: تما

 .کند یم لیتعد ثبت و معنادارمصورت 
H6ثبت و مبه صورت را  یخوب شهر تیو حاکم یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یمقامات محل لی: تما

 .کند یم لیعدت معنادار
H7ثبت و مبه صورت را  یخوب شهر تیو حاکمی شدن ادراک یجهان نی: فرهنگ مشارکت رابطه ب

 .کند یم لیتعد معنادار
H8به صورت را  یخوب شهر تیاطالعات و ارتباطات و حاکم یتوسعه فناور نی: فرهنگ مشارکت رابطه ب

 .کند یم لیتعد ثبت و معنادارم
H9ثبت و معنادارمبه صورت را  یخوب شهر تیو حاکم یاجتماع هیسرما نی: فرهنگ مشارکت رابطه ب 
 .کند یم لیتعد

 فرهنگ مشارکت

حاکمیت 
 خوب شهری

سرمایه 
 اجتماعی

 تمایل مقامات محلی

توسعه فناوری 
 اطالعات

جهانی شدن 
 ادراکی

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش قابل طرح است:
H1: سرمايه اجتماعی بر حاكمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.

H2: توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر حاكمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.

H3: جهانی شدن ادراكی بر حاكمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.

H4: تمايل مقامات محلی رابطه بین جهانی شدن ادراكی و حاكمیت خوب شهری را به صورت 

مثبت و معنادار تعديل می كند.
ارتباطات و حاكمیت خوب  بین توسعه فناوری اطالعات و  رابطه  H5: تمايل مقامات محلی 

شهری را به صورت مثبت و معنادار تعديل می كند.
H6: تمايل مقامات محلی رابطه بین سرمايه اجتماعی و حاكمیت خوب شهری را به صورت 

مثبت و معنادار تعديل می كند.
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H7: فرهنگ مشاركت رابطه بین جهانی شدن ادراكی و حاكمیت خوب شهری را به صورت 

مثبت و معنادار تعديل می كند.
H8: فرهنگ مشاركت رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاكمیت خوب شهری 

را به صورت مثبت و معنادار تعديل می كند.
H9: فرهنگ مشاركت رابطه بین سرمايه اجتماعی و حاكمیت خوب شهری را به صورت مثبت 

و معنادار تعديل می كند.

روش شناسی پژوهش

اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر شیوه تحلیل پديده مورد بررسی، توصیفی-پیمايشی 
است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر قضاوتی هدفمند است، به گونه ای كه از میان شهرهای 
ايران، آن شهرهايی انتخاب می شوند كه جمعیت باالی 100 هزار نفر دارند و همچنین در آن شهرها 
نیز افراد آگاه و مطلع به موضوع حاكمیت خوب شهری كه سابقه علمی و تجربه بیش تری در اين حوزه 
دارند، انتخاب می شوند. اين افراد آگاه و مطلع از گروه اعضای شورای شهر و شهرداران شهرها هستند. 
نمونه آماری در بخش كیفی شامل 7 خبره حوزه مديريت شهری اعم از استادان و اعضای باتجربه و 
صاحب منصب در شورای شهر و ِسمت شهردار می شوند. در بخش كّمی نیز 40 كالن شهر كشور به 

عنوان نمونه آماری در نظرگرفته می شوند. ويژگی افراد نمونه به شرح جدول )2( است. 

جدول 2: ويژگی جمعیت شناختی خبرگان

تجربهجنسیتسن )سال(ردیف
استاد دانشگاهمرد148
عضو شورای شهرمرد259
استاد دانشگاهمرد357
معاون شهردار/ استاد دانشگاهمرد442
عضو شورای شهرمرد551
شهردارمرد654
عضو شورای شهرمرد756

 205 مجموع  در  كه  گرديد  توزيع  هدفمند  قضاوتی  نمونه گیری  روش  به  پرسشنامه   300
پرسشنامه برگشت داده شد. ويژگی های جمعیت شناختی شهرهای منتخب به شرح جدول )3( است:
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جدول 3: آمار جمعیت شناختی شهرستان ها

جمعیت 1395شهراستانردیف
8693706تهرانتهران1
1565572شیرازفارس2
1961260اصفهاناصفهان3
1201158قمقم4
1773666کرجالبرز5
3001184مشهدخراسان رضوی6
1184788اهوازخوزستان7
1558693تبریزآذربایجان شرقی8
537718کرمانکرمان9
141634جهرمفارس10
529374اردبیلاردبیل11
151156مشکین شهراردبیل12
134532یاسوجکهگیلویه و بویراحمد13
203636بیرجندخراسان جنوبی14
127396بمکرمان15
526648بندرعباسهرمزگان16
194030ایالمایالم17
520944اراکمرکزی18
554406همدانهمدان19
529673یزدیزد20
587730زاهدانسیستان و بلوچستان21
309820ساریمازندران22
736224ارومیهآذربایجان غربی23
170237مالیرهمدان24
148858مرودشتفارس25
412767سنندجکردستان26
231476آبادانخوزستان27
122604بهبهانخوزستان28
118564بندر انزلیگیالن29
136654مریوانکردستان30
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ادامه جدول 3: آمار جمعیت شناختی شهرستان ها

جمعیت 1395شهراستانردیف
199704سیرجانکرمان31
161909رفسنجانکرمان32
350676گرگانگلستان33
223504بوشهربوشهر34
190441شهرکردچهارمحال و بختیاری35
946651کرمانشاهکرمانشاه36
185129سمنانسمنان37
402748قزوینقزوین38
373416خرم آبادلرستان39
679995رشتگیالن40

در تحلیل آمار توصیفی داده ها مشخص گرديد كه از میان پاسخ دهندگان پژوهش، بیش از 91 
درصد از گروه مردان و 9 درصد از گروه زنان هستند. در اين میان گروه پاسخ دهندگان با متوسط 
40-50 سال بیش ترين فراوانی را به خود اختصاص داده است، و افراد با سابقه شورايی 3-4 سال 
باالترين فراوانی معادل 45 درصد پاسخ دهندگان را شامل می شوند. در بحث تحصیالت نیز گروه 

كارشناسی ارشد نیز با آماری بالغ بر 69 درصد پاسخ دهندگان بیش ترين فراوانی را دارند. 
در اين پژوهش از تحلیل مسیر مبتنی بر واريانس استفاده شده است. نیاز به توضیح است كه دو رويكرد 
در تخمین روابط در مدل معادله ساختاری وجود دارد )Hair et al., 2016(. يكی از آن ها رويكرد مبتنی 
بر كوواريانس )CB-SEM( است كه به طور گسترده بكار گرفته می شود، و ديگری رويكرد مبتنی بر حداقل 
 ،)PLS-SEM( يا رويكرد مبتنی بر واريانس است. الگوريتم مبتنی بر واريانس )PLS-SEM( مربعات جزئی
ضرايب مسیر و ديگر پارامترهای مدل را به گونه ای برآورد می كند كه واريانس تبیین شده متغیر وابسته را 
بیشینه كند. PLS-SEM يک تكنیک برآورد مبتنی بر رگرسیون 1OLS است كه بیش تر بر پیش بینی تمركز 
دارد تا تبیین. در اين پژوهش برای سنجش پايايی پرسشنامه از آلفای كرونباخ و پايايی تركیبی2 استفاده شده 
است )جدول 4(. همان طور كه مشخص است، همه متغیرها از پايايی بااليی در مدل برخوردارند. پايايی 
تركیبی و ضريب آلفای كرونباخ در مورد همه متغیرها باالتر از 7 / 0 است كه نشانگر پايايی قابل قبول است. 

1. Ordinary Least Squares
2. Composite Reliability
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جدول 4: آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی سازه های مدل

ضریب آلفای کرونباخ )CR( نقش متغیرمتغیر
)Alpha-0.7(

)CR( ضریب پایایی ترکیبی
)CR-0.7(

0/8590/9مستقلفناوری اطالعات و ارتباطات
0/8250/832وابستهحاکمیت خوب شهری
0/7590/956مستقلجهانی شدن ادراکی
0/7960/836مستقلسرمایه اجتماعی
0/8510/765تعدیل گرفرهنگ مشارکت

0/9120/832تعدیل گرتمایل مقامات محلی

ابتدا پرسشنامه ها در اختیار اعضای  اندازه گیري،  ابزار  در ضمن، برای تعیین روايی محتوايی 
هیئت علمی دانشگاه ها و مديران ارشد شهرداری قرار گرفت و روايی پرسشنامه مطابق رابطه )1( 
تايید شد كه در آن CVR نسبت روايی محتوا، Ne تعداد ارزيابانی است كه میزان موافقت خود را 
در خصوص مناسب بودن يک گويه خاص در مقیاس سه درجه ای )اساسی، سودمند، و غیرضرور( 

بیان كردند، و N كل تعداد ارزيابان است.

ت علمی در اختیار اعضای هیئ ها ابتدا پرسشنامه ری،یگ اندازه ابزارمحتوایی  ییروا نییتع ضمن، برای در
تایید شد که در آن  (1)ها و مدیران ارشد شهرداری قرار گرفت و روایی پرسشنامه مطابق رابطه  دانشگاه

CVR  ،نسبت روایی محتواNe دن ت خود را در خصوص مناسب بوبانی است که میزان موافقاتعداد ارزی
کل تعداد ارزیابان  N، و کردند ضرور( بیانغیر ای )اساسی، سودمند، و درجه یک گویه خاص در مقیاس سه

 است.
                   (1)  

نامه های پرسش نفر گویه 12زیاب بهره برده شد و ار 10حاضر برای سنجش روایی محتوایی از  پژوهشدر 
 آمد. دست به 72/4مقدار نسبت روایی محتوا  و ،ند ارزیابی کردندرا اساسی یا سودم

 هاي پژوهش يافته
دهد که در مجموع،  ایران نشان میشهرهای  کالنآمارهای توصیفی، ابعاد حاکمیت خوب شهری در 

 (. 2جدول نیست )حاکمیت شهری در سطح مطلوبی 
 

 حاكميت خوب شهري هاي آماري ابعاد : شاخص5جدول 
 انحراف معيار ميانگين كرانه باال كرانه پايين تعداد متغير

 23/4 43/2 72/3 33/1 04 پاسخگویی
 02/4 13/2 42/3 04/1 04 اثربخشی
 22/4 13/2 22/0 32/1 04 مشارکت 

 02/4 42/2 33/3 31/1 04 برابری
 

دهد که در مجموع تفاوت  می نشانمقایسه شهرهای منتخب از نظر ابعاد حاکمیت خوب شهری 
به توضیح است که در بعد پاسخگویی بهترین  نیاز (.2 شکلندارد )ها وجود  آن میانای  مالحظه قابل

و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان بم و ایالم است.  ،عملکرد متعلق به دو شهرستان مالیر و اصفهان
لکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان مریوان در بعد اثربخشی بهترین عم

ین عملکرد مربوط به شهرستان است. در بعد مشارکت بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدتر
، در بعد برابری بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط در پایانآباد است.  خرم

 . استشهرستان قزوین  به
 

                      )1(
در پژوهش حاضر برای سنجش روايی محتوايی از 14 ارزياب بهره برده شد و 12 نفر گويه های 

پرسشنامه را اساسی يا سودمند ارزيابی كردند، و مقدار نسبت روايی محتوا 75 / 0 به دست آمد.

يافته های پژوهش

آمارهای توصیفی، ابعاد حاكمیت خوب شهری در كالن شهرهای ايران نشان می دهد كه در 
مجموع، حاكمیت شهری در سطح مطلوبی نیست )جدول 5(. 

جدول 5: شاخص های آماری ابعاد حاکمیت خوب شهری

انحراف معیارمیانگینکرانه باالکرانه پایینتعدادمتغیر
401/333/722/030/53پاسخگویی
401/403/052/130/42اثربخشی
401/364/222/130/56مشارکت 

401/383/332/060/45برابری
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در مجموع  نشان می دهد كه  ابعاد حاكمیت خوب شهری  نظر  از  منتخب  مقايسه شهرهای 
تفاوت قابل مالحظه ای میان آن ها وجود ندارد )شكل 2(. نیاز به توضیح است كه در بعد پاسخگويی 
بهترين عملكرد متعلق به دو شهرستان مالير و اصفهان، و بدترين عملكرد مربوط به شهرستان 
بم و ايالم است. در بعد اثربخشی بهترين عملكرد مربوط به شهرستان مالير و بدترين عملكرد 
مربوط به شهرستان مريوان است. در بعد مشاركت بهترين عملكرد مربوط به شهرستان مالير و 
بدترين عملكرد مربوط به شهرستان خرم آباد است. در پايان، در بعد برابری بهترين عملكرد مربوط 

به شهرستان مالير و بدترين عملكرد مربوط به شهرستان قزوين است. 

 
 شهرهاي ايران در كالن حاكميت خوب شهريمقايسه  :2شکل 

 
 حاكميت خوب شهري

ایران در چه سطحی است،  شهرهای شهری در کالنبرای پاسخ به این پرسش که حاکمیت خوب 
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حاكمیت خوب شهری در سطح مطلوبی نیست. 
حاكمیت شهری در سطح مطلوبی است.      
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برای بررسی اين فرض ها، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده كه نتايج آن در جدول )6( 
آمده است:

جدول 6: آزمون تک نمونه ای ابعاد حاکمیت خوب شهری

ارزش آزمون= 3

سطح درجه آزادیtمتغیر
میانگین معناداری

فاصله اطمینان %95
کرانه باالکرانه پایین

0/734-1/004-13/02390/0002/13-اثربخشی 
0/690-1/049-9/80390/0002/13-مشارکت

پاسخگویی 
0/804-1/143-11/59390/0002/03-پاسخگویی

0/793-1/081-13/12390/0002/06-برابری

ابعاد  برای  معناداری مشاهده شده  نظرگرفتن سطح  در  با  و   t مقادير  بودن  منفی  به  توجه  با 
حاكمیت خوب شهری نمی توان در فاصله اطمینان 95 درصد فرض صفر )H0( را رد كرد. به سخن 

ديگر، ابعاد حاكمیت خوب شهری در كالن شهرهای ايران در سطح مطلوبی نیستند. 

مدل معادله ساختاری

ارائه می گردند كه نشان می دهند تا حدی مدل  با اجرای آزمون مدل، شاخص های برازشی 
مفهومی مورد ادعا به وسیله داده های تجربی برازش می شود. برخالف آزمون های مرسوم آماری 
كه با يک آماره مورد تايید يا رد قرار می گیرند، دسته ای از شاخص ها در مدلسازی معرفی می شوند. 
در اين پژوهش از شاخص های ضريب تعیین، شاخص متوسط واريانس استخراج شده، ضريب آلفای 

كرونباخ، و ضريب پايايی تركیبی بهره گرفته شده است. 
نتايج تجزيه وتحلیل داده ها نشان می دهد كه میزان R2 برای متغیر وابسته يعنی حاكمیت خوب 
شهری برابر با 976 / 0 است كه نشان از آن دارد كه حاكمیت خوب شهری به شدت به متغیرهای 
تاثیر  تحت  حاكمیت خوب شهری  تغییرات  از  درصد   97 ديگر،  عبارت  به  است.  وابسته  مستقل 
متغیرهای مديريت دانش فضايی، توسعه فناوری های ارتباطات و اطالعات، سرمايه اجتماعی، و 
جهانی شدن ادراكی است. همچنین، با توجه به نتايج جدول )AVE ،)7 همه سازه ها باالتر از 5 / 0 
است )Fornell & Larcker, 1981(. در نتیجه، روايی همگرايی مدل باال و مناسب بودن برازش 
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مدل های اندازه گیری تايید می شود. پايايی تركیبی و ضريب آلفای كرونباخ در مورد همه متغیرها 
باالتر از 7 / 0 است. در نتیجه، نتايج پژوهش حاضر در مورد اين دو معیار برازش مناسب مدل را 
متغیرهای  پیش بینی  در  را  مدل  توانايی   )CV Com( اشتراك  شاخص  پايان،  در  می كند.  تايید 
 CV مشاهده پذير از طريق مقادير متغیرهای پنهان متناظرشان می سنجد. مقادير مثبت شاخص
 )CV Red( نشان دهنده كیفیت مناسب مدل اندازه گیری انعكاسی است. شاخص افزونگی Com

مدل  باالی  توانايی  نشان دهنده  صفر  باالی  مقادير  و  است  ساختاری  مدل  كیفیت  شاخص  نیز 
ساختاری در پیش بینی كردن روابط است )Henseler & Sarstedt, 2013(. با توجه به جدول )7(، 

می توان ادعا كرد كه روابط میان متغیرها در مدل معنادار است.

جدول 7: میانگین واريانس استخراج شده )AVE(، و شاخص اشتراک و شاخص افزونگی سازه های مدل

AVE -0.5متغیر 
شاخص اشتراک 

 )CV Com(
شاخص افزونگی 

)CV Red(

0/8380/9220/431فناوری اطالعات و ارتباطات
0/8660/9060/767حاکمیت خوب شهری

0/8040/8390/839فرهنگ مشارکت
0/8040/8460/846جهانی شدن ادراکی
0/9080/8820/882سرمایه اجتماعی

0/8210/7360/736تمایل مقامات محلی

مدل با ضرايب مسیر

مدل های  برازش  بررسی  از  پس  كه  می دهد  نشان   PLS روش  در  داده ها  تحلیل  الگوريتم 
اندازه گیری و مدل كلی، می توان به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخت و به يافته ها 
رسید. در اين بخش ضرايب معناداری Z و ضرايب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیه ها 
بررسی می شود. در واقع، حالت معناداری ضرايب )T-value( تمام معادالت اندازه گیری )بارهای 
عاملی( و معادالت ساختاری را با استفاده از آماره T آزمون می كند و معناداری مسیرها را در مدل 
در   T مقدار  اساس  بر  می توان  درصد   95 اطمینان  سطح  در  معناداری  حالت  در  می دهد.  نشان 
خصوص معناداری ضرايب مسیرها تصمیم گیری كرد و در صورتی كه مقدار T بزرگ تر از 1/96+ 

يا كوچک تر از 96 / 1 - باشد آن مسیر معنادار است و در غیر اين صورت آن مسیر معنادار نیست. 
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بررسی نقش متغیرهای تعديل کننده

حاكمیت  و  اجتماعی  سرمايه  بین  مشاركت  فرهنگ  تعديل گری  برای  به دست آمده   T مقدار 
خوب شهری معادل )025 / 3( بزرگ تر از 96 / 1 است. بنابراين، در فاصله اطمینان 95 درصد متغیر 
فرهنگ مشاركت بین سرمايه اجتماعی و حاكمیت خوب شهری نقش تعديل گری را ايفا می كند. 
بر اساس اين تحلیل مشخص است كه متغیر فرهنگ مشاركت توانسته است بین توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات و حاكمیت خوب شهری و بین جهانی شدن ادراكی و حاكمیت خوب شهری 
نقش تعديل گر داشته باشد. از سويی مشخص است كه نقش تعديل گری تمايل مقامات محلی تنها 
بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاكمیت خوب شهری تايید شده است و بین سرمايه 
اجتماعی و حاكمیت خوب شهری و بین جهانی شدن ادراكی و حاكمیت خوب شهری اين متغیر 

نتوانسته است نقش يک متغیر تعديل گر را ايفا كند.

نتايج آزمون فرضیه ها

با توجه به ضرايب معناداری T-Value و ضرايب مسیر در سطح اطمینان 95 درصد می توان 
را  پژوهش  فرضیه های  آزمون  نتايج   ،)8( جدول  كرد.  مشخص  را  پژوهش  فرضیه های  وضعیت 

نشان می دهد. 

جدول 8: نتايج آزمون فرضیه های پژوهش

نتایجضریب مسیرمقدار Tفرضیه های پژوهش

H1
تایید 28/6470/516

H2
تایید2/4780/163

H3
تایید3/5170/288

H4
رد0/9970/180

H5
تایید2/7790/806

H6
رد1/50/148

H7
تایید2/1860/210

H8
تایید2/7290/601

H9
تایید3/5730/370
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هنگامی كه مقادير ضريب مسیر T در بازه بیش تر از 1/96+ باشد، بیانگر معنادار بودن پارامتر 
مربوطه و نیز تايید فرضیه های پژوهش است. با توجه به مقدار ضريب معناداری به دست آمده برای 
 H1 28/647 تايید نشد. مقدار ضريب معناداری فرضیه H6 و H4 مسیرهای بین متغیر ها فرضیه های
بر  مستقیم  به طور  اطالعات  و  ارتباطات  فناوری های  توسعه  كه  نشان می دهد  و  می آيد  به دست 
حاكمیت خوب شهری اثر دارد. با توجه به اين استدالل، فرضیه های H1، H2، H3، H5، H7، H8، و 

H9 نیز مورد تايید قرار می گیرند. 

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرهای مجموعه ای از عوامل شامل سرمايه اجتماعی، توسعه 
زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، و جهانی شدن ادراكی با تعديل گری دو متغیر فرهنگ 
مشاركت و تمايل مقامات محلی در حوزه شهرها بر عنصر اثرگذار مديريت شهری امروز كه همانا 

حاكمیت خوب شهری است، انجام شد. 
كلی  به طور  كه  گرديد  بیان  پژوهش  اين  ابتدايی  بخش های  در  حاكمیت  مفهوم  تبیین  در 
حاكمیت توصیف گر اشكال جديد تصمیم گیری جمعی است كه در فضاهای مختلف )مانند دولت، 
بازار، و جامعه مدنی( صورت می گیرد، و چنین حاكمیتی مبتنی بر شبكه های پیچیده از بازيگران 
به هم وابسته هستند كه به بخش های دولتی، شبه دولتی، خصوصی، داوطلبانه، و اجتماع محلی تعلق 
دارند. در سطح شهری، انگارۀ حاكمیت شهری به جای حكومت شهری سنتی بر محیط سیاسی 
 .)Stoker, 1998( ـ اجتماعی پیچیده و چندپاره، و الگوی منعطف و باز تصمیم گیری داللت دارد
حاكمیت شهری را می توان به مثابه فرايندی تلقی كرد كه برای تلفیق و هماهنگی منافع خصوصی 
و عمومی در زمینه هايی با نهادها و سیستم های مختلف ارزشی و هنجاری جهت گیری شده است 
)Pierre, 1999(. امروزه، رويكرد هنجاری به حاكمیت شهری در قالب »حاكمیت خوب« مطرح 

شده است كه سطوح مختلف ازجمله سطح شهری را پوشش می دهد. ارزش های بنیادين حاكمیت 
از يكپارچه سازی انگاره مردم ساالری و حاكمیت قانون به دست می آيند.

ايران  در كالن شهرهای  حاكمیت خوب شهری  كه  می دهد  نشان  پژوهش  اين  يافتۀ  اولین 
اثرگذار بر استقرار حاكمیت  با وضعیت آرمانی دارد. در ضمن، بررسی عوامل  فاصلۀ قابل توجهی 
سرمايه  و  شدن،  جهانی  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  توسعه  كه  می دهد  نشان  شهری  خوب 
اجتماعی بر استقرار حاكمیت خوب شهری اثرگذار هستند و متغیر فرهنگ مشاركت رابطه میان 
تنها  تمايل مقامات محلی  تعديل می كند و متغیر  با حاكمیت خوب شهری  را  يادشده  سه متغیر 
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رابطۀ بین توسعه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی را با حاكمیت خوب شهری تعديل می نمايد. 
در مقايسه يافته ها بايد اشاره نمود كه از نظر تاثیر سرمايه اجتماعی بر حاكمیت خوب شهری با 
مطالعات مالونی و همكاران )2000(، البرلی )2003(، جانكاسكاس و سپوتینی )2007(، ريتر )2013(، 
ارتباطات با مطالعه رلهان و  و مس و همكاران )2015(، از نظر تاثیر توسعه فناوری اطالعات و 
همكاران )2012(، مادزوا و همكاران )2013(، پروكا و سانتگبائر )2016(، يو ان هبیتات )2016(، 
و رهنورد و يزدان شناسان )1394(، از نظر تاثیر جهانی شدن ادراكی بر حاكمیت خوب شهری با 
يافته های كرسل و فرای )2005(، سوكاموتو و فوگل )2004(، اوزون )2007(، و فان كامپن و فان 
نائرسن )2008(، و از نظر تاثیر توسعه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی بر حاكمیت خوب شهری 
با مطالعات رلهان و همكاران )2012(، مادزوا و همكاران )2013(، پروكا و سانتگبائر )2016(، و 
رهنورد و يزدان شناسان )1394( تشابه دارد. در بخش تعديل گری نیز يافته های اين پژوهش در 
بخش تمايل مقامات محلی با مطالعات تشابه دارد و در بخش فرهنگ مشاركت با مطالعه لمبارد 

)2013( مشابه است.
در اين پژوهش مدل جديدی برای حاكمیت خوب شهری معرفی گرديد كه در نهايت بستر 
مناسبی برای حفظ و پويايی شاخص های حاكمیت خوب شهری است و پیوندها و همبستگی ها را 
برای اجرا و بهبود عملكرد سیستم دولت در بطن جامعه فراهم می آورد. در ارتباط با ماهیت بومی 
و ايرانی شدۀ مدل بايد عنوان نمود پس از بررسی ادبیات موضوع حوزه حكمرانی خوب شهری و 
تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر شكل گیری حكمرانی خوب شهری، مدل اولیه ای ترسیم گرديد. در 
ادامه، پس از گذر از فرايند بررسی خبرگان و دريافت نظرهای آن ها در فرايند مصاحبه فرد به فرد، 
متغیرهاي جديدی بر اساس شرايط بومي كشور افزوده شد و اين متغیرها و روابط میان آن ها بر 
اساس داده های ايرانی تايید اعتبار گرديد. نیاز به اشاره است تاكنون پژوهشی به گستردگی پژوهش 
حاضر عوامل موثر بر حكمرانی خوب شهری را در سطح كالن شهرهای كشور ايران بررسی ننموده 

است. 
با توجه به مدل، پیشنهادهايی برای استقرار حاكمیت خوب شهری در كالن شهرهای ايران 
ارائه می شود: 1. گسترش كاربرد فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در مديريت شهری؛ 2. ارتقای 
سرمايه اجتماعی؛ 3. انجام تمهیدهای الزم برای تعمیق فرهنگ مشاركت شهروندان در اداره امور 
شهری؛ 4. توجه جدی به مديريت دانش فضايی؛ و 5. كمک به اصالح و افزايش تمايل مقامات 
محلی برای استقرار حاكمیت خوب شهری. از ديگر پیشنهادهای اين پژوهش برای پژوهش های 
نظر  از  ايران  طبقه بندی كالن شهرهای  در  مدل  اين  در  مطرح شده  از شاخص های  استفاده  آتی 
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كیفیت حاكمیت خوب شهری در آن هاست. 
يكی از مهم ترين محدوديت های پژوهش اين نكته است كه با توجه به شرايط حاكمیتی در 
كالن شهرها در مقايسه با شهرهای متوسط و كوچک در كشور، در تعمیم نتايج اين پژوهش به 
كلیه شهرها و نه صرفًا كالن شهرهای كشور بايد جانب احتیاط رعايت شود. ديگر محدوديت اين 
پژوهش به ابزار جمع آوری داده كه پرسشنامه است، باز می گردد. از آن جايی كه اين ابزار نمی تواند 
همه ذهنیت های درون ذهن پاسخ دهنده را كشف و ضبط نمايد، به نظر می رسد استفاده از ساير 
از  نوع  اين  يافته های  اسناد و مصاحبه، می تواند كیفیت  به ويژه تحلیل  داده،  ابزارهای جمع آوری 
پژوهش ها را در آينده تحت تاثیر قرار دهد. محدوديت سوم، دسترسی مناسب نداشتن پژوهشگران 
به اعضای شورای شهر برای جمع آوری داده در سراسر شهرهای ايران بود كه اين چالش مهم به 

عنوان يک محدوديت زمان زيادی را می طلبید. 
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چکید  ه:
هدف: انجام بهینۀ وظايف اجتماعی مهم ترين ركن حاكمیت دولت است، به گونه ای كه به رشد 

كشور منجر شود. هدف پژوهش، طراحی مدل بهینۀ  وظايف اجتماعی دولت ايران است.
طرح پژوهش/ روش شناسی/ رويكرد: پژوهش از نظر ماهیت داده ها، آمیخته است. در 
بخش كیفی، جامعه آماري شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه مديريت دولتی است. 
داده ها از طريق بررسی مبانی نظری استخراج شدند و با تشكیل گروه كانونی از خبرگان مصاحبه 
كیفی انجام گرفت. در بخش كّمی، جامعه آماری شامل مديران، معاونان، و كاركنان سازمان های 
دولتی، خصوصی و مردم نهاد است. داده ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شدند و به منظور 

طراحی مدل كّمی از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد.
يافته ها: ارتقای امور اجتماعی در سطوح فرد، سازمان، و سیستم به بهینه شدن وظايف اجتماعی 
دولت ايران منجر می شود. امور اجتماعی در سطح فرد بیش تر از سطوح ديگر بر انجام بهینه 

وظايف اجتماعی دولت اثرگذار است. در سطح فرد، جامعه مدنی نقش محوری داشته است.
ارزش/ اصالت پژوهش: در اين پژوهش روشن می شود كه لحاظ نمودن نوع وظايف 

اجتماعی و تمركز بر برنامه ريزی مناسب الزمۀ پیشبرد وظايف اجتماعی است.
پيشنهادهای اجرايی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود بیش تر بر جنبه جامعه مدنی به دلیل نقش 

محوری آن در وظايف اجتماعی تمركز شود.

حاکمیتی،  کنش  سطح  اجتماعی،  وظایف  کلید  واژه ها:  حاکمیت، 
نقش آفرینان حاکمیت، استنتاج فازی سلسله مراتبی.
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مقدمه

نیازها روبه رو هستند. بحث در مورد  از وظايف و  با طیف گسترده ای  به طور معمول، دولت ها 
اين كه وظايف دولت1 از چه اموری تشكیل می شود مهم است، زيرا تعیین می كند كه آن وظیفه بايد 
توسط دولت انجام شود يا می تواند به بازيگران غیردولتی )مانند جامعه مدنی، شركت های خصوصی، 
سازمان های حرفه ای يا سازمان های مذهبی( واگذار شود )Lee, 2010(. فعالیت های پیچیده دولت در 
قالب مفهوم حاكمیت تنظیم شده است )Donath et al., 2009(. حاكمیت به مجموعه ای از نهادها 
و بازيگران اشاره دارد كه برای اداره اثربخش و كارامد امور كشور با يكديگر مشاركت و همكاری 
می كنند )Keping, 2018(. ديدگاه های مختلفی در زمینه وظايف دولت وجود دارد كه به طور عمده 
می توان آن را به سه دسته شامل قائل بودن نقش كمرنگ برای دولت، قائل بودن نقش پررنگ 
برای دولت، و نقش متناسب برای دولت تقسیم نمود )Xiang, 2020(. انجام وظايف دولت با تعامل 
نقش آفرينان دولتی، بخش خصوصی، و جامعه مدنی می تواند نوعی از حاكمیت را ايجاد نمايد كه 
به نحوی بهترين شكل از اجرای وظايف را به نمايش بگذارد )Bevilacqua et al., 2020(. با توجه 
به نقش مهم امور اجتماعی در پیشرفت كشورها، وظايف اجتماعی ازجمله مهم ترين وظايف دولت 
به شمار می آيد. دولت ها در سال های اخیر نقش كلیدی در زمینۀ اقدام های اجتماعی همچون افزايش 
سالمت و رفاه اجتماعی، بهبود چشم انداز شغلی عموم افراد جامعه، و ايجاد امكانات زندگی برای جوانان 
داشته اند. ارائه خدمات شهروندی بین المللی را هم می توان به اقدام های اجتماعی دولت افزود. حمايت 
از بخش خصوصی، خدمات قانونی، و جامعه مدنی نیز ازجمله فعالیت های اجتماعی دولت محسوب 
می شوند )Deeming, 2016(. در صورت بروز مشكل در ارائه خدمات اجتماعی ممكن است مردم 
جامعه با مشكالت عديده ای روبه رو شوند و جامعه و كشور از مسیر رشد و توسعه منحرف شود )بیان، 
1369(. دولت ها با مداخله زياد در اجرای امور اجتماعی باعث ارائه ناكارامد خدمات اجتماعی می شوند 
و اثربخشی ارائه خدمات اجتماعی را با مشكل مواجه می سازند و در نتیجه ممكن است باعث متضرر 
شدن جامعه و مردم شوند )Du et al., 2018(. بنابراين، دولت ها بايد تا حد مناسبی در امور اجتماعی 
وارد شوند و برای انجام امور اجتماعی از نقش ساير بازيگران حاكمیتی نیز بهره جويند و نقش هايی را 

.)Herrera, 2015( نیز برای آنان قائل شوند

1. State
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با مطرح شدن الگوهای نوين حاكمیتی، در خصوص سهم و نقش بخش های دولتی، خصوصی، و 
 .)Ventriss et al., 2019( بخش سوم در خصوص انجام وظايف اجتماعی اختالف نظر وجود دارد
به ديگر سخن، میزان دخالت نقش آفرينان در انجام وظايف اجتماعی و نوع حاكمیت متناسب با آن 
از مهم ترين مسائلی است كه برای اجرای هرچه بهتر وظايف اجتماعی مطرح شده است. بسیاری از 
نظريه پردازان مديريت در خصوص میزان دخالت دولت در امور هم نظر نیستند و در مجريان خط مشی 
نیز اين اختالف ها ديده می شود و هر يک از آن ها میزانی از اين اثر گذاری و سطح حاكمیت را در جهت 
داشتن بهترين سطح عملیاتی اجرا مد نظر قرار می دهد )Qiao et al., 2019(. روندهای آينده مديريت 
دولتی اهمیت حكمرانی را برجسته می كند و نقش های متفاوتی را برای بخش خصوصی، جامعه مدنی، 
و بخش عمومی به رسمیت می شناسد )علوی، 1368(. از آن جايی كه مردم به دنبال دريافت و كسب 
بهترين خدمات هستند و از اين میان می توانند هر يک از ارائه دهندگان خدمت را انتخاب كنند و با توجه 
به اين كه افزايش اندازه دولت ها هزينه های بیش تری را به مردم تحمیل می كند و گاه دولت ها را در ارائه 
خدمات با مشكل مواجه می سازد، تمايل به انجام وظايف دولت توسط بخش خصوصی و جامعه مدنی هم 
در بین دولتی ها و هم مردم و ساير بازيگران اجرای خط مشی وجود دارد. ولی میزان اين مداخالت و حد و 
مرز آن ها و نوع و كیفیت و كّمیت خدمات در هر يک از حالت ها متفاوت بوده و اختالف نظر در اين زمینه 
همیشه وجود داشته است )Bryson & George, 2020(. البته رابطه بین سطح واگذاری و مشاركت ها 
و میزان حاكمیت دولتی مقوله ای است كه در ادبیات نظری كم تر به آن پرداخته شده است )الوانی و 
مبصر، 1392(. بنابراين، پژوهش حاضر تالش می كند ضمن طرح وظايف اجتماعی، سطح و نوع مداخله 
هر يک از نقش آفرينان و بازيگران را در انجام بهینۀ وظیفه اجتماعی مشخص كند و اين كه در چه نوع 
و سطح حاكمیتی می توان انتظار بهترين اجرای وظايف را توسط هر يک از اين نقش آفرينان داشت. از 
اين رو، انجام پژوهشی در زمینه میزان مداخلۀ بازيگران حاكمیتی در انجام امور اجتماعی از اهمیت بسزايی 

برخوردار است كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است.

مبانی نظری پژوهش

وظايف دولت

دولت يک سازمان سیاسی با يک حكومت متمركز است كه انحصار استفاده مشروع از قدرت 
اصطالحی  دولت بودگی1،   .)Cudworth et al., 2007( دارد  عهده  بر  خاص  قلمرو  يک  در  را 

1 .Stateness
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است كه به ظرفیت دولت برای انجام وظايف اساسی اشاره دارد )Ilyin et al., 2012(. مطابق 
مدل دولت بودگی، وظايف اساسی دولت ها به اين شرح قابل طبقه بندی است: امور اجتماعی؛ امور 
البته در خصوص تعريف وظايف اساسی دولت  اقتصادی؛ امور سیاسی؛ و امور سیاسی ـ نظامی. 
میان انديشمندان و دولتمردان اختالف نظر وجود دارد. همان طور كه كوك1 )1948( اشاره می كند، 
بود.  اثربخش حقوق جزايی  برقراری نظام  از خشونت در جامعه و  وظیفه سنتی دولت جلوگیری 
بعدها، با گسترش تجارت و مطرح شدن نظريه هايی مانند نظريه قرارداد اجتماعی، وظايف دولت به 
عنوان كارگزار تامین اجتماعی ارتقا يافت. امروزه، حدود مداخلۀ دولت به شدت با نوع حكومت گره 
خورده است كه در يک پیوستار از بیش ترين مداخله تا كم ترين مداخله پوشش داده می شود. وظايف 
اساسی دولت جمهوری اسالمی ايران به طور خاص در اصل سوم و همچنین ديگر اصول مرتبط 
مشخص شده است. عالوه بر قانون اساسی، قوانین موضوعه نیز به طور مستقیم يا ضمنی، وظايف 
اساسی دولت را تعريف كرده اند. طبق قانون مديريت خدمات كشوری2، دستگاه های اجرايی موظف 
هستند كه به تحقق سه دسته وظايف )امور اجتماعی، فرهنگی و خدمات؛ امور زيربنايی؛ و امور 
اقتصادی( بپردازند. قوانین بودجه ساالنه نیز وظايف دولت را در قالب امور  پنج گانه مشخص كرده 
است: امور عمومی؛ امور دفاعی و امنیتی؛ امور اجتماعی و فرهنگی؛ امور اقتصادی؛ و امور متفرقه. 

وظايف اجتماعی

دولت ها نقش مهمی در ايجاد يكپارچگی اجتماعی ايفا می كنند و يک سیستم اجتماعی معتبر 
را ايجاد می نمايند. يكپارچگی اجتماعی، نوعی ويژگی رفتاری به منظور تعامالت اجتماعی بلندمدت 
میان افراد جامعه است )Du et al., 2018(. آن ها از طريق ايجاد يک سیستم اجتماعی صحیح 
نقش  دولت  اخیر،  )Zhang, 2015(. طی سال های  اخالقی می پردازند  رفتار  تشويق  به  معتبر  و 
اجتماعی، بهبود چشم انداز  افزايش سالمت و رفاه  اجتماعی همچون  اقدام های  كلیدی در زمینه  
شغلی عموم افراد جامعه و ايجاد امكانات زندگی برای جوانان داشته است. ارائه خدمات شهروندی 
بخش  از  حمايت  در  دولت  نقش  افزود.  دولت  اجتماعی  اقدام های  به  می توان  هم  را  بین المللی 
 خصوصی، خدمات قانونی و جامعه مدنی نیز ازجمله فعالیت های اجتماعی دولت محسوب می شود 
و سالمت  بهداشت  همگانی،  رفاه  ايجاد  دولت،  اجتماعی  وظايف  از  يكی   .)Deeming, 2016(

جامعه است. دولت ، سیاست های اجتماعی و راهكارهای گوناگونی مانند نظام های بیمه ای يا تامین 

1 .Cook
2 .https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkeshvari
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اجتماعی را در اين حوزه بكار می گیرد )Lakshminarayanan, 2011(. در قوانین و برنامه های 
تدوين شده در ايران نیز وظايف متعددی برای دولت تعريف شده است كه وظايف اجتماعی ازجمله 
دولت،  اجتماعی  وظايف  زمینۀ  در  كلی  به طور  می شود.  محسوب   دولت  كلیدی  و  مهم  وظايف 
نظريه پردازان معتقد هستند كه دولت وظیفه دارد رفاه و امنیت عمومی و عدالت اجتماعی را برای 
جامعه فراهم كند و با اعطای آزادی عمل به جامعه، از فعالیت های بخش خصوصی و جامعه مدنی 
پشتیبانی نمايد. برای نمونه طبق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، دولت وظیفه 
دارد آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان را در حدود قانون تامین نمايد، برخورداری از تامین 
اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، و بی سرپرستی را برای همه افراد جامعه 

.)Mosallanejad, 2012( ممكن سازد، و از آلودگی و تخريب محیط زيست ممانعت كند

سطوح كنش حاكميتی 

صورت  سیستم  و  سازمان،  فرد،  سطح  سه  در  اجتماعی  وظايف  خصوص  در  تصمیم گیری 
می گیرد. سطوح كنش در حاكمیت عملیاتی ناظر بر مديريت روابط در سطوح فردی، سازمانی، و 
سیستمی در انجام وظايف دولت است. سهم و نقش هر نقش آفرين حاكمیتی در انجام وظايف دولتی 
مستلزم برقراری مناسبات خاصی میان اشخاص، میان واحدهای سازمانی، و میان سازمان هاست كه 
اين مناسبات )روابط( بايد مديريت شود تا وظايف قابلیت اجرا پیدا كند )Farrell, 2008(. سه سطح 
كنش حاكمیتی برای تصمیم گیری قابل تبیین است: 1. سطح فردی: مربوط به سطح خرد است و 
اين سطح، علت حوادث را در تصمیم گیرندگان بی واسطه در يک كشور جستجو می كند، ويژگی های 
افراد تصمیم گیرنده را شناسايی می كند و به مطالعه تاثیر و نقش ويژگی های افراد و تصمیم گیران 
.2. سطح سازمانی: به سطح میانی مربوط  بر رفتار نظام های سیاسی می پردازد )Farrell, 2008( ا
است و بر روابط، ساختارها، كاركردها و فرايندهای موجود در درون سازمان ها و جوامع در میان  مدت 
تمركز دارد، مثل افزايش مزايای كاركنان توسط كارفرمايان كه اين تغییرات شامل خط مشی های 
درون سازمان  است )Newman, 2007(. 3. سطح سیستمی: مرتبط با سطح كالن است. از يک 
ديدگاه، در اين سطح بر روابط بین سازمان ها در جامعه تاكید می شود و در ديدگاهی جامع تر، در 
اين سطح دو موقعیت برای دولت در نظرگرفته می شود، شامل موقعیت دولت در نظام بین الملل و 

.)Tamaki, 2015( )ساختار داخلی دولت )ارتباط میان اجزای دولت
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نقش آفرينان عرصه حاكميت

را شامل بخش دولتی،  ايران1 نقش آفرينان حاكمیتی  قانون اساسی جمهوری اسالمی  اصل 44 
خصوصی، و تعاونی می داند كه با طبقه بندی فاری2 )2015(، و تالر و همكاران3 )2019( همخوانی دارد. البته 
در ادبیات نظری عموماً نقش آفرينان حاكمیتی در سه عرصه بخش عمومی، بخش خصوصی، و بخش سوم 
 .)Alvani, 2009; Pahl-Wostl, 2019; Hill & Hupe, 2014 طبقه بندی می شوند )رهنورد، 1390؛ و
دولت گروهی از نهادها هستند كه عالوه بر مسئولیت های سیاسی و حكمرانی، خدمات عمومی را برای 
مصرف متقابل تامین می كند و به توزيع درآمد و ثروت می پردازد. جامعه مدنی عبارت است از گروه های 
رسمی و غیررسمی از شهروندان كه به طور گروهی در يک جامعه عمومی برای بیان منافع، احساسات 
و ايده های خود، تبادل اطالعات، دستیابی به اهداف، ايجاد خواسته ها از دولت و پاسخگويی مسئوالن 
دولتی اقدام می كنند )Akermi & Triki, 2017(، و تالش می كنند از حقوق افراد و منافع مشترك 
حمايت نمايند )Dalziel et al., 2018(. بخش خصوصی به سازمان هايی گفته می شود كه يک راهبرد و 
ماموريت اصلی برای مشاركت در فعالیت های سودجويانه داشته باشند، خواه با تولید كاال خواه ارائه خدمات يا 
تجارت. اين بخش شامل موسسه های مالی و واسطه ها، شركت های كوچک و متوسط، كارآفرينان فردی، 
 كشاورزان، تعاونی ها، و شركت های بزرگ است كه در بخش های رسمی و غیررسمی فعالیت می كنند 

.)Belova & Mickiene, 2015(

مبانی نظری پژوهش

اجتماعی  وظايف  انجام  در  حاكمیتی  نقش آفرينان  مداخلۀ  حدود  بررسی  به  حاضر  پژوهش 
به سه طبقه كلی بخش دولتی، خصوصی، و سوم  پرداخته است. هرچند نقش آفرينان حاكمیتی 
قابل تقسیم هستند، اما در پژوهش حاضر بخش نظامی4 نیز بر اساس نظر خبرگان به نقش آفرينان 
نقش آفرينان  به  تفويض وظايف  و  دولت ها  رفتار  مطالعه  ديگر،  از سوی  اضافه گرديد.  حاكمیتی 
حاكمیتی در سطوح مختلف تحلیل يكسان نخواهد بود. هیل و هوپ )2014(، در چارچوب حاكمیت 
پژوهش  مفهومی  مدل  بنابراين،  می كنند.  مطرح  را  سیستم  و  سازمان،  فرد،  سطح  سه  چندگانه 
دوم  بُعد  است.  دولت  اجتماعی  وظايف  شامل  مدل  اول  بُعد  می شود.  تشكیل  بعد  سه  از  حاضر 
1 .https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
2. Fourie
3. Thaler

از زور كنترل شده و  امتیاز مسلح بودن، داشتن حق استفاده  از  با ويژگی هايی همچون برخورداری  4. بخش نظامی 
اجبار برای حفظ امنیت جامعه، در اختیار داشتن حق مالكیت تسلیحات انحصاری، دائمی بودن و داشتن ماهیت قانونی 

عملیاتی گرديد.
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نیز نقش آفرينان عرصه حاكمیت را شامل می شود. بُعد سوم از سه سطح كنش حاكمیتی شامل 
سطح فردی )روابط بین فردی(، سطح سازمانی )روابط بین سازمانی(، و سطح سیستمی )فرايندهای 

خط مشی ( تشكیل شده است )شكل 1(.

آفرينان  اجتماعي پرداخته است. هرچند نقش آفرينان حاکمیتي در انجام وظايف نقش ش حاضر به بررسي حدود مداخلۀپژوه
نیز بر اساس  1در پژوهش حاضر بخش نظاميتقسیم هستند، اما  ، و سوم قابلحاکمیتي به سه طبقه کلي بخش دولتي، خصوصي

آفرينان  ها و تفويض وظايف به نقش مطالعه رفتار دولتاز سوی ديگر، آفرينان حاکمیتي اضافه گرديد.  نظر خبرگان به نقش
چندگانه سه سطح فرد،  تیچارچوب حاکم ، در(1119) و هوپ لیهحاکمیتي در سطوح مختلف تحلیل يکسان نخواهد بود. 

شامل وظايف  بُعد اول مدل شود. سه بعد تشکیل مي . بنابراين، مدل مفهومي پژوهش حاضر ازکنند ميمطرح را  ستمیو س ،سازمان
از سه سطح کنش حاکمیتي شامل  شود. بُعد سوم حاکمیت را شامل ميآفرينان عرصه  ماعي دولت است. بُعد دوم نیز نقشاجت

است ( تشکیل شده  مشي و سطح سیستمي )فرايندهای خط ،سازماني( فردی(، سطح سازماني )روابط بین دی )روابط بینسطح فر
 (.1شکل )

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش: مدل مفهومی 1شکل 
 

 شناسی پژوهش روش
ها نیز از  شود. از حیث ماهیت داده پیمايشي محسوب مي-پژوهش، توصیفيای و از لحاظ طرح  توسعه ،پژوهش حاضر از نظر هدف

مقطعي است. در بخش کیفي، جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهي و  از نظر بازه زماني، تکو کمّي( و نوع آمیخته )کیفي 
انجام وظايف اجتماعي  يي نقش بازيگران حاکمیتي در زمینۀها برای شناسا آن نظرسازماني در حوزه مديريت دولتي است که از 

و باالتر در  يتخصص یاز مدرک دکتر یبرخوردار اریبر اساس مع يخبرگان دانشگاه استفاده شد. دولت جمهوری اسالمي ايران
 ار،ياستاد يدانشگاه با رتبه علم استادان انیحوزه از م نيدر ا سيسال سابقه تدر 11 کم دستو داشتن  يدولت تيريمد نهیزم

 کم دستاز  یبرخوردار اریبر اساس مع رانيا يدولت یها سازمان یروسا انیاز م زین یا و استاد انتخاب شدند. خبرگان حرفه ،اریدانش
 يراستا، تعداد چهار نفر خبره دانشگاه نيانتخاب شدند. در ا يتيريسال سابقه مد 12 کم دستسال سابقه کار مرتبط و داشتن  11

. اطالعات مورد نیاز پژوهش از اند انتخاب شده يفیانجام مصاحبه ک یقرار گرفته و برا ييمورد شناسا يو چهار نفر خبره سازمان
آوری گرديد. همچنین، امور اصلي و فرعي و وظايف عمومي و فرعي حاکمیتي از  طريق بررسي مباني نظری و پیشینه پژوهش جمع

استخراج شد. سپس، به منظور تعیین نقش چهار دسته  1و فرهنگي کشوری و استاني ،سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي
از خبرگان  6، از طريق تشکیل گروه کانونيحاکمیتي گانه کنش در سطوح سه جتماعياز بازيگران حاکمیتي در انجام وظیفه ا

های دولتي، خصوصي،  و کارکنان سازمان جامعه آماری شامل مديران، معاوناندر بخش کمّي پژوهش، عمل آمد. مصاحبه کیفي به 
نمونه در به روش پنج نفر از مديران و کارکنان واجد صالحیت  های مورد مطالعه، هر يک از سازمانو نظامي است. در  ،نهاد مردم

ساخته استفاده شد. روايي  محقق  های مورد نیاز پژوهش، از روش میداني و پرسشنامه برای گردآوری دادهدسترس انتخاب شدند. 
ید شد. برای ارزيابي و تاي ونباخروايي صوری و محتوايي، و پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کر های پرسشنامه با روش

ن روش، به صورت پي در پي و استفاده شد. در ايافزار متلب  با نرممراتبي  سیستم استنتاج فازی سلسلهساخت مدل کمّي از 

                                                           
جامعه، در  تیحفظ امن برایشده و اجبار  ، داشتن حق استفاده از زور کنترلمسلح بودن ازیاز امت یهمچون برخوردار ييها يژگيبا و يبخش نظام. 1

 .ديگرد ياتیعمل يقانون تیبودن و داشتن ماه يدائم ،یانحصار حاتیتسل تیداشتن حق مالک اریاخت
2  . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547 
3. Focus Group 

 فرد

بخش  دولت
 خصوصی

جامعه 
 مدنی

بخش 
 نظامی

 ایثارگران  جوانان رفاه

 سازمان

 سیستم

 وظایف اجتماعی

 ورزشی

بازیگران 
 حاکمیت

سطوح کنش 
 حاکمیت

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ طرح پژوهش، توصیفي ـ پیمايشی محسوب 
می شود. از حیث ماهیت داده ها نیز از نوع آمیخته )كیفی و كّمي( و از نظر بازه زمانی، تک مقطعی 
است. در بخش كیفی، جامعه آماري شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه مديريت دولتی 
اجتماعی  انجام وظايف  بازيگران حاكمیتی در زمینۀ  برای شناسايی نقش  از نظر آن ها  است كه 
دولت جمهوری اسالمی ايران استفاده شد. خبرگان دانشگاهی بر اساس معیار برخورداری از مدرك 
دكتری تخصصی و باالتر در زمینه مديريت دولتی و داشتن دست كم 10 سال سابقه تدريس در 
اين حوزه از میان استادان دانشگاه با رتبه علمی استاديار، دانشیار، و استاد انتخاب شدند. خبرگان 
حرفه ای نیز از میان روسای سازمان های دولتی ايران بر اساس معیار برخورداری از دست كم 20 
راستا،  اين  انتخاب شدند. در  سال سابقه كار مرتبط و داشتن دست كم 15 سال سابقه مديريتی 
تعداد چهار نفر خبره دانشگاهی و چهار نفر خبره سازمانی مورد شناسايی قرار گرفته و برای انجام 
مصاحبه كیفی انتخاب شده اند. اطالعات مورد نیاز پژوهش از طريق بررسی مبانی نظری و پیشینه 
پژوهش جمع آوری گرديد. همچنین، امور اصلی و فرعی و وظايف عمومی و فرعی حاكمیتی از 
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سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی كشوری و استانی1 استخراج شد. سپس، 
به منظور تعیین نقش چهار دسته از بازيگران حاكمیتی در انجام وظیفه اجتماعی در سطوح سه گانه 
كنش حاكمیتی، از طريق تشكیل گروه كانونی2 از خبرگان مصاحبه كیفی به عمل آمد. در بخش 
دولتی، خصوصی،  سازمان های  كاركنان  و  معاونان  مديران،  شامل  آماری  جامعه  پژوهش،  كّمی 
مردم نهاد، و نظامی است. در هر يک از سازمان های مورد مطالعه، پنج نفر از مديران و كاركنان واجد 
صالحیت به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از 
روش میدانی و پرسشنامه  محقق ساخته استفاده شد. روايی پرسشنامه با روش های روايی صوری 
و محتوايی، و پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ارزيابی و تايید شد. برای ساخت 
مدل كّمی از سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی با نرم افزار متلب استفاده شد. در اين روش، به 
صورت پی در پی و سلسله مراتبی از سیستم استنتاج فازی برای سه سطح فرد، سازمان، و سیستم 
استفاده شده است. مدل استنتاج فازی سلسله مراتبی پژوهش از سه مرحله تشكیل شده است. در 
مرحله اول، شاخص های اولیه مدل )نقش بازيگران حاكمیتی( به عنوان متغیر ورودی در نظرگرفته 
شد. متغیر خروجی در اين مرحله، يک شاخص ثانويه شامل امور فرعی )شامل امور ورزشی، جوانان، 
ايثارگران( است. در مرحله دوم، شاخص های ثانويه به عنوان متغیر ورودی وارد سیستم  رفاه، و 
استنتاج فازی شدند و مورد استنتاج قرار گرفتند. خروجی در اين بخش، امور اجتماعی است. در 
مرحله سوم نیز امور اجتماعی در سطوح فرد، سازمان، و سیستم به عنوان متغیرهای ورودی است و 
متغیر خروجی آن نیز حد بهینه امور اجتماعی دولت است. متغیرهای كالمی عبارات و اصطالحاتی 
مقادير  فازی،  استنتاج  شروع  از  پیش  شده  اند.  مشخص  فازی  عدد  تعیین  جهت  در  كه  هستند 
اساس  بر  داده ها  توصیفي  تحلیل  طريق  از  پیمايشی  پرسشنامه های  اساس  بر  اولیه  ورودی های 
شاخص میانگین در بازه 1 تا 10 محاسبه شده است. در اين مدل، فازی سازی متغیرها از طريق 

تعیین توابع عضويت در بازه 1 تا 10 انجام شد كه در جدول )1( و )2( ارائه گرديد.

جدول 1: افرازبندی متغیرهای ورودی

زیاد )H(متوسط )M(کم )L(متغیرهای کالمی
)10، 2()5، 2()0، 2(عدد فازی

1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
2. Focus Group
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جدول 2: افرازبندی متغیر خروجی

بسیار زیاد )VH(زیاد )H(متوسط )M(کم )L(بسیار کم )VL(متغیرهای کالمی
 )10، 10، 7/5()8/5، 7، 5/5()6/5، 5، 3/5()4/5، 3، 1/5()2/5، 0، 0(عدد فازی

با توجه به زياد بودن مراحل و قوانین  از دانش خبره برای تدوين قواعد فازی استفاده شد. 
بكاررفته، در اين بخش به قوانین مورد استفاده در مرحله آخر اشاره می شود. قوانین در جدول )3( 
ارائه می گردد. به گزاره های »اگر ـ آنگاه«، قوانین فازی گفته می شود. بخش »اگر« را مقدم و 
»آنگاه« را نتیجه می گويند. در اين پژوهش، برای هر مرحله از سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی 

از دانش خبره برای تدوين قواعد فازی استفاده شده است.

جدول 3: قوانین فازی

ون
 قان

اره
شم )If( اگر )Then( آنگاه

 وظایف اجتماعی 
در سطح فرد

 وظایف اجتماعی 
در سطح سازمان

 وظایف اجتماعی 
در سطح سیستم

وظایف اجتماعی 
کالن دولت

1 زیاد زیاد زیاد بسیار زیاد
2 متوسط متوسط متوسط متوسط
3 کم کم کم بسیار کم
4 زیاد زیاد متوسط زیاد
5 زیاد متوسط زیاد زیاد
6 متوسط زیاد زیاد متوسط
7 زیاد زیاد کم زیاد
8 زیاد کم زیاد زیاد
9 کم زیاد زیاد کم
10 زیاد متوسط کم زیاد
11 زیاد کم متوسط زیاد
12 زیاد کم کم متوسط
13 زیاد متوسط متوسط زیاد
14 متوسط کم زیاد متوسط
15 متوسط زیاد کم متوسط
16 متوسط متوسط زیاد متوسط
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ادامه جدول 3: قوانین فازی
ون

 قان
اره

شم )If( اگر )Then( آنگاه
وظایف اجتماعی در 

سطح فرد
وظایف اجتماعی در 

سطح سازمان
وظایف اجتماعی در 

سطح سیستم
وظایف اجتماعی 

کالن دولت
17 متوسط متوسط کم متوسط
18 متوسط زیاد متوسط متوسط
19 متوسط کم متوسط متوسط
20 متوسط کم کم متوسط
21 کم زیاد متوسط کم
22 کم متوسط زیاد متوسط
23 کم کم زیاد کم
24 کم کم متوسط کم
25 کم زیاد کم کم
26 کم متوسط کم کم
27 کم متوسط متوسط کم

تجزيه وتحلیل يافته ها

نتايج پاسخ های نهايی خبرگان گروه كانونی در زمینه نقش هر يک از بازيگران حاكمیتی اصلی 
برای سطح  اجتماعی  وظايف  انجام  در  نظامی(  بخش  و  مدنی،  جامعه  بخش خصوصی،  )دولت، 
سیستم در جدول )4(، برای سطح سازمان در جدول )5(، و برای سطح فرد در جدول )6( به طور 
خالصه ارائه شده است. در هر كدام از اين جداول برحسب امور اصلی امور فرعی شناسايی و وظايف 
عمومی مرتبط در طی جلسات برگزارشده استخراج گرديد، و در نهايت نقش آفرينان حاكمیتی اصلی 

در هر كدام از وظايف فرعی )وظايف عملیاتی( مشخص شدند.
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جدول 4: پاسخ های نهايی خبرگان در گروه کانونی برای سطح سیستمی

نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(وظایف عمومیامور فرعیامور اصلی
حاکمیتی اصلی

عی
تما

 اج
ور

ام

امور ورزشی

ورزش همگانی
جامعه مدنیتعمیق ورزش همگانی

دولتنظارت بر فعالیت های ورزشی همگانی
دولتتدوین خط مشی های ورزشی

ورزش قهرمانی
بخش خصوصیایجاد و اداره باشگاه های ورزشی

جامعه مدنیمشارکت در تدوین خط مشی های ورزشی
دولتشناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

ورزش حرفه ای
جامعه مدنیمشارکت در تدوین خط مشی های ورزشی

دولتپایش ادواری فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه

امور جوانان

سامان دهی امور 
جوانان

دولتتهیه و تدوین برنامه جامع سامان دهی امور جوانان
جامعه مدنیبرجسته سازی نیازهای اساسی نسل جوان از طریق پژوهش 

دولترصد میزان تحقق برنامه جامع سامان دهی امور جوانان
دولتارائه برنامه های مناسب برای اشتغال جوانان

مشارکت های 
اجتماعی جوانان

جامعه مدنیتوسعه مشارکت اجتماعی جوانان
دولتصدور اعتبارنامه برای متقاضیان دریافت مجوز سازمان مردم نهاد جوانان، نظارت و توانمندسازی آنان

دولتارتقای سهم مشارکت جوانان در امور اجتماعی

امور فرهنگی و 
تربیتی

دولتتوانمندسازی جوانان از طریق توسعه فرهنگ ازدواج
دولتبرنامه ریزی برای امور فراغتی جوانان

دولتتعیین استاندارد برای فعالیت های مراکز فرهنگی و هنری جوانان
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ادامه جدول 4: پاسخ های نهايی خبرگان در گروه کانونی برای سطح سیستمی

وظایف امور فرعیامور اصلی
نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(عمومی

حاکمیتی اصلی

امور 
اجتماعی

امور رفاه 
و تامین 
اجتماعی

حمایت های 
بیمه ای

دولتبرنامه ریزی طرح بیمه سالمت
دولتتدوین سیاست های بیمه اجتماعی و نظارت بر آن

حمایتی، 
توانمندسازی 
و آسیب های 

اجتماعی

دولتتدوین خط مشی های عدالت اجتماعی و سیاست های حمایت از اقشار آسیب پذیر و نظارت بر اجرای آن
دولتتهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

دولتایجاد کمیته های حمایتی و توسعه سازمان های مردم نهاد 

امداد و نجات 
دولتبرنامه ریزی برای آمادگی پاسخگویی به حوادث و سوانح

جامعه مدنینهادینه کردن مشارکت جوانان در فعالیت های امدادی
دولتایجاد واحدها و تجهیزات پشتیبانی امداد و نجات

بهداشت، 
درمان، و 
سالمت

دولت تدوین خط مشی های حوزه بهداشت و درمان و سالمت
بخش خصوصی تامین دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای آحاد مردم

بخش خصوصی تامین تجهیزات پزشکی برای مراکز بهداشتی و درمانی
دولت توسعه زیرساخت های فیزیکی و ساختمانی حوزه بهداشت

بخش خصوصی مدیریت بحران ها
نظامی پدافند غیرعامل
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ادامه جدول 4: پاسخ های نهايی خبرگان در گروه کانونی برای سطح سیستمی

نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(وظایف عمومیامور فرعیامور اصلی
حاکمیتی اصلی

امور 
اجتماعی

امور 
ایثارگران

معیشت ایثارگران
دولتتامین اعتبار برای توانمندسازی و خوداتکایی ایثارگران

دولتتدوین خط  مشی  مرتبط با تسهیالت رفاهي، معیشتي، بهداشتي، درماني، و فرهنگي ایثارگران و خانوادۀ آنان
دولتنظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایثارگران

ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت

دولتمعرفي الگوها و قهرمانان مّلي ایثار و شهادت در متون درسي کلیه پایه هاي تحصیلي و رسانه های جمعی
جامعه مدنیتعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دیني و انقالبي

خدمات رسانی به 
ایثارگران

دولتپیش بینی و تامین بودجه برای خدمات رسانی به ایثارگران
دولتتحت پوشش قرار دادن خانواده های ایثارگران

دولتتدوین خط مشی استخدام دولتی ایثارگران و خانوادۀ آنان
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جدول 5: پاسخ های نهايی خبرگان در گروه کانونی برای سطح سازمانی

نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(وظایف عمومیامور فرعیامور اصلی
حاکمیتی اصلی

عی
تما

 اج
ور

ام

امور ورزشی

ورزش همگانی
جامعه مدنیتعمیق ورزش همگانی

بخش خصوصینظارت بر فعالیت های ورزشی همگانی
دولتتدوین خط مشی های ورزشی

ورزش قهرمانی
بخش خصوصیایجاد و اداره باشگاه های ورزشی

جامعه مدنیمشارکت در تدوین خط مشی های ورزشی
بخش خصوصیشناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

ورزش حرفه ای
جامعه مدنیمشارکت در تدوین خط مشی های ورزشی

بخش خصوصیپایش ادواری فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه

امور جوانان

سامان دهی امور 
جوانان

دولتتهیه و تدوین برنامه جامع سامان دهی امور جوانان
بخش خصوصیبرجسته سازی نیازهای اساسی نسل جوان از طریق پژوهش 

بخش خصوصیرصد میزان تحقق برنامه جامع سامان دهی امور جوانان
دولتارائه برنامه های مناسب برای اشتغال جوانان

مشارکت های 
اجتماعی جوانان

جامعه مدنیتوسعه مشارکت اجتماعی جوانان
دولتصدور اعتبارنامه برای متقاضیان دریافت مجوز سازمان مردم نهاد جوانان، نظارت و توانمندسازی آنان

جامعه مدنیارتقای سهم مشارکت جوانان در امور اجتماعی

امور فرهنگی و 
تربیتی

جامعه مدنیتوانمندسازی جوانان از طریق توسعه فرهنگ ازدواج 
جامعه مدنیبرنامه ریزی برای امور فراغتی جوانان

جامعه مدنیتعیین استاندارد برای فعالیت های مراکز فرهنگی و هنری جوانان
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ادامه جدول 5: پاسخ های نهايی خبرگان در گروه کانونی برای سطح سازمانی

نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(وظایف عمومیامور فرعیامور اصلی
حاکمیتی اصلی

امور 
اجتماعی

امور رفاه 
و تامین 
اجتماعی

حمایت های بیمه ای
دولتبرنامه ریزی طرح بیمه سالمت

دولتتدوین سیاست های بیمه اجتماعی و نظارت بر آن

حمایتی، 
توانمندسازی و 

آسیب های اجتماعی

دولتتدوین خط مشی های عدالت اجتماعی و سیاست های حمایت از اقشار آسیب پذیر و نظارت بر اجرای آن
دولتتهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

دولتایجاد کمیته های حمایتی و توسعه سازمان های مردم نهاد 

امداد و نجات 
دولتبرنامه ریزی برای آمادگی پاسخگویی به حوادث و سوانح
جامعه مدنینهادینه کردن مشارکت جوانان در فعالیت های امدادی 

دولتایجاد واحدها و تجهیزات پشتیبانی امداد و نجات

بهداشت، درمان، و 
سالمت

دولت تدوین خط مشی های حوزه بهداشت و درمان و سالمت
دولت تامین دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای آحاد مردم

بخش خصوصی تامین تجهیزات پزشکی برای مراکز بهداشتی و درمانی
بخش خصوصی توسعه زیرساخت های فیزیکی و ساختمانی حوزه بهداشت

دولت مدیریت بحران ها
دولت پدافند غیرعامل
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ادامه جدول 5: پاسخ های نهايی خبرگان در گروه کانونی برای سطح سازمانی

نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(وظایف عمومیامور فرعیامور اصلی
حاکمیتی اصلی

امور 
اجتماعی

امور 
ایثارگران

معیشت ایثارگران
دولتتامین اعتبار برای توانمندسازی و خوداتکایی ایثارگران

دولتتدوین خط  مشی  مرتبط با تسهیالت رفاهي، معیشتي، بهداشتي، درماني، و فرهنگي ایثارگران و خانوادۀ آنان
دولتنظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایثارگران

ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت

دولتمعرفي الگوها و قهرمانان مّلي ایثار و شهادت در متون درسي کلیه پایه هاي تحصیلي و رسانه های جمعی
جامعه مدنیتعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دیني و انقالبي

خدمات رسانی به 
ایثارگران

دولتپیش بینی و تامین بودجه برای خدمات رسانی به ایثارگران
جامعه مدنیتحت پوشش قرار دادن خانواده های ایثارگران

دولتتدوین خط مشی استخدام دولتی ایثارگران و خانوادۀ آنان
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جدول 6: پاسخ های نهايی خبرگان در گروه کانونی برای سطح فردی

امور 
اصلی

امور 
نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(وظایف عمومیفرعی

حاکمیتی اصلی

عی
تما

 اج
ور

ام

امور 
ورزشی

ورزش همگانی
جامعه مدنیتعمیق ورزش همگانی

بخش خصوصینظارت بر فعالیت های ورزشی همگانی
دولتتدوین خط مشی های ورزشی

ورزش قهرمانی
بخش خصوصیایجاد و اداره باشگاه های ورزشی

جامعه مدنیمشارکت در تدوین خط مشی های ورزشی
جامعه مدنیشناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

ورزش حرفه ای
جامعه مدنیمشارکت در تدوین خط مشی های ورزشی

بخش خصوصیپایش ادواری فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه

امور 
جوانان

سامان دهی امور 
جوانان

دولتتهیه و تدوین برنامه جامع سامان دهی امور جوانان
جامعه مدنیبرجسته سازی نیازهای اساسی نسل جوان از طریق پژوهش

بخش خصوصیپایش و رصد میزان تحقق برنامه جامع سامان دهی امور جوانان
دولتارائه برنامه های مناسب برای اشتغال جوانان

مشارکت های 
اجتماعی جوانان

جامعه مدنیتوسعه مشارکت اجتماعی جوانان
دولتصدور اعتبارنامه برای متقاضیان دریافت مجوز سازمان مردم نهاد جوانان، نظارت و توانمندسازی آنان

جامعه مدنیارتقای سهم مشارکت جوانان در امور اجتماعی

امور فرهنگی و تربیتی
جامعه مدنیتوانمندسازی جوانان از طریق توسعه فرهنگ ازدواج 

جامعه مدنیبرنامه ریزی برای امور فراغتی جوانان
جامعه مدنیتعیین استاندارد برای فعالیت های مراکز فرهنگی و هنری جوانان
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ادامه جدول 6: پاسخ های نهايی خبرگان در گروه کانونی برای سطح فردی

امور 
اصلی

امور 
نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(وظایف عمومیفرعی

حاکمیتی اصلی

عی
تما

 اج
ور

ام

امور رفاه 
و تامین 
اجتماعی

حمایت های بیمه ای
دولتبرنامه ریزی طرح بیمه سالمت

دولتتدوین سیاست های بیمه اجتماعی نظارت بر آن

حمایتی، توانمندسازی 
و آسیب های اجتماعی

دولتتدوین خط مشی های عدالت اجتماعی و سیاست های حمایت از اقشار آسیب پذیر و نظارت بر اجرای آن
دولتتهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

جامعه مدنیایجاد کمیته های حمایتی و توسعه سازمان های مردم نهاد 

امداد و نجات 
جامعه مدنیبرنامه ریزی برای آمادگی پاسخگویی به حوادث و سوانح
جامعه مدنینهادینه کردن مشارکت جوانان در فعالیت های امدادی 

بخش خصوصیایجاد واحدها و تجهیزات پشتیبانی امداد و نجات

بهداشت، درمان، و 
سالمت

دولت تدوین خط مشی های حوزه بهداشت و درمان و سالمت
بخش خصوصیتامین دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای آحاد مردم

بخش خصوصی تامین تجهیزات پزشکی برای مراکز بهداشتی و درمانی
بخش خصوصی توسعه زیرساخت های فیزیکی و ساختمانی حوزه بهداشت 

جامعه مدنی مدیریت بحران ها
جامعه مدنی پدافند غیرعامل
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امور 
اصلی

امور 
نقش آفرینان وظایف فرعی )وظایف عملیاتی(وظایف عمومیفرعی

حاکمیتی اصلی

عی
تما

 اج
ور

ام

امور 
ایثارگران

معیشت ایثارگران
دولتتامین اعتبار برای توانمندسازی و خوداتکایی ایثارگران

دولتتدوین خط  مشی  مرتبط با تسهیالت رفاهي، معیشتي، بهداشتي، درماني، و فرهنگي ایثارگران و خانوادۀ آنان
دولتنظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایثارگران

ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت

دولتمعرفي الگوها و قهرمانان مّلي ایثار و شهادت در متون درسي کلیه پایه هاي تحصیلي و رسانه های جمعی
جامعه مدنیتعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دیني و انقالبي

خدمات رسانی به 
ایثارگران

دولتپیش بینی و تامین بودجه برای خدمات رسانی به ایثارگران
جامعه مدنیتحت پوشش قرار دادن خانواده های ایثارگران

دولتتدوین خط مشی استخدام دولتی ایثارگران و خانوادۀ آنان
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سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی

سيستم استنتاج فازی در سطح فرد

استنتاج فازی برای متغير امور ورزشی: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای نقش 
جامعه مدنی 25 / 9، بخش خصوصی 6 / 7، و دولت 3 است، امتیاز قطعي براي امور ورزشی 17 / 7 است. 
بنابراين، اين عوامل در ارتقای امور ورزشی موثر هستند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان 
می دهد كه در وضعیت بهینه بايد جامعه مدنی در مقايسه با دو بخش ديگر نقش محوری داشته باشد.
استنتاج فازی برای متغير امور جوانان: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای نقش 
جامعه مدنی 35 / 8، بخش خصوصی 7، و برای دولت 3 / 5 است، امتیاز قطعي براي امور جوانان 
05 / 7 است. بنابراين، مي توان گفت كه هر سه عامل در ارتقای امور جوانان نقش دارند. تحلیل 
سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان می دهد كه در وضعیت بهینه بايد جامعه مدنی و بخش خصوصی 

در مقايسه با دولت نقش محوری داشته باشند.
امتیاز به دست آمده  از آن جايی كه  استنتاج فازی برای متغير رفاه و امور اجتماعی: 
برای نقش جامعه مدنی 1 / 8، بخش خصوصی 15 / 7، و دولت 5 / 4 است، امتیاز قطعي براي رفاه 
و امور اجتماعی 34 / 7 است. بنابراين، هر سه عامل در ارتقای رفاه و امور اجتماعی نقش دارند و 
تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان می دهد كه در وضعیت بهینه بايد جامعه مدنی در مقايسه 

با دو بخش ديگر نقش محوری داشته باشد.
استنتاج فازی برای متغير امور ايثارگران: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای نقش 
ايثارگران  امور  براي  امتیاز قطعي  جامعه مدنی 67 / 7، بخش خصوصی 5 / 6، و دولت 2 / 6 است، 
29 / 6 است. بنابراين، هر سه عامل در ارتقای امور ايثارگران نقش دارند و تحلیل سه بعدی رفتار 
متغیر خروجی نشان می دهد كه در وضعیت بهینه بايد جامعه مدنی در مقايسه با دو بخش ديگر 

نقش محوری داشته باشد.
نتايج استنتاج فازی برای امور اجتماعی: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای امور 
ورزشی 17 / 7، جوانان 05 / 7، رفاه 34 / 7، و ايثارگران 29 / 6 است، امتیاز قطعي براي امور اجتماعی 
45 / 7 است. بنابراين، هر چهار عامل در ارتقای امور اجتماعی نقش دارند. تحلیل سه بعدی رفتار 
متغیر خروجی نشان می دهد كه رفاه بیش ترين تاثیر را بر امور اجتماعی دارد و امور ورزشی، جوانان، 

و ايثارگران به ترتیب در اولويت های بعدی قرار دارند.
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سيستم استنتاج فازی در سطح سازمان 

استنتاج فازی برای متغير امور ورزشی: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای نقش جامعه 
مدنی 3 / 8، بخش خصوصی 75 / 8، و دولت 5 است، امتیاز قطعي براي امور ورزشی 72 / 8 است. بنابراين، 
عوامل اشاره شده در ارتقای امور ورزشی موثر هستند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان می دهد 

كه در وضعیت بهینه بايد بخش خصوصی در مقايسه با دو بخش ديگر نقش محوری داشته باشد.
نتايج استنتاج فازی برای متغير امور جوانان: از آن جايی كه امتیاز نقش جامعه مدنی 
5 / 7، بخش خصوصی 6 / 7، و دولت 3 / 4 است، امتیاز قطعي براي امور جوانان 87 / 7 است. بنابراين، 
هر سه عامل در ارتقای امور جوانان نقش دارند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان می دهد كه 
در وضعیت بهینه بايد بخش خصوصی و جامعه مدنی در مقايسه با دولت نقش محوری داشته باشند.

نتايج استنتاج فازی برای متغير رفاه و امور اجتماعی: از آن جايی كه امتیاز جامعه 
مدنی 7، بخش خصوصی 34 / 7، و دولت 96 / 6 است، امتیاز قطعي براي رفاه و امور اجتماعی 7 است. 
بنابراين، هر سه عامل در ارتقای رفاه نقش دارند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان می دهد 

كه در وضعیت بهینه بايد بخش خصوصی در مقايسه با دو بخش ديگر نقش محوری داشته باشد.
نتايج استنتاج فازی برای متغير امور ايثارگران: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای 
نقش جامعه مدنی 5 / 6 و برای دولت 8 / 6 است، امتیاز قطعي براي امور ايثارگران 6/6 است. بنابراين، 
هر دو عامل در ارتقای امور ايثارگران در سطح سازمان نقش دارند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی 
نشان می دهد كه در وضعیت بهینه بايد دولت در مقايسه با دو جامعه مدنی نقش محوری داشته باشد.
نتايج استنتاج فازی برای امور اجتماعی: از آن جايی كه امور ورزشی 72 / 8، جوانان 87 / 7، 
رفاه 7، و ايثارگران 6/6 است، امتیاز امور اجتماعی 75 / 7 است. بنابراين، هر چهار عامل در ارتقای امور 
اجتماعی نقش دارند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان می دهد كه ارتقای رفاه بیش ترين تاثیر 
را بر امور اجتماعی دارد و پس از آن امور جوانان، ورزشی، و ايثارگران در اولويت های بعدی قرار دارند.

سيستم استنتاج فازی در سطح سيستم

نتايج استنتاج فازی برای متغیر امور ورزشی: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای نقش جامعه مدنی 
34 / 7، بخش خصوصی 5، و دولت 75 / 8 است، امتیاز قطعي براي امور ورزشی 96 / 7 است. بنابراين، اين 
عوامل در ارتقای امور ورزشی در سطح سیستم اثرگذار هستند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان 

می دهد كه در وضعیت بهینه بايد دولت در مقايسه با دو بخش ديگر نقش محوری داشته باشد.
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نتايج استنتاج فازی برای متغير امور جوانان: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای 
نقش جامعه مدنی 34 / 6 و دولت 13 / 7 است، امتیاز قطعي براي امور جوانان 84 / 6 است. بنابراين، هر 
دو عامل در ارتقای امور جوانان در سطح سیستم نقش دارند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی 

نشان می دهد كه در وضعیت بهینه بايد دولت در مقايسه با جامعه مدنی نقش محوری داشته باشد.
امتیاز  كه  آن جايی  از  اجتماعی:  امور  و  رفاه  متغير  برای  فازی  استنتاج  نتايج 
به دست آمده برای نقش جامعه مدنی 8، بخش خصوصی 7، دولت 75 / 8، و بخش نظامی 8 است، 
امتیاز قطعي براي رفاه و امور اجتماعی 72 / 8 است. بنابراين، هر چهار عامل در ارتقای رفاه و امور 
اجتماعی دارند. تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان می دهد كه در وضعیت بهینه بايد دولت 

نقش محوری داشته باشد.
امتیاز به دست آمده  از آن جايی كه  نتايج استنتاج فازی برای متغير امور ايثارگران: 
برای نقش جامعه مدنی 64 / 6 و دولت 57 / 7 است، امتیاز قطعي براي امور ايثارگران 27 / 7 است. 
بنابراين، مي توان گفت كه هر دو عامل در ارتقای امور ايثارگران در سطح سیستم نقش دارند. در 
سطح سیستم، خبرگان نقشی را برای نظامیان و بخش خصوصی در امور ايثارگران قائل نشده اند. 
نتايج به دست آمده از تحلیل سه بعدی رفتار متغیر خروجی نشان می دهد كه در وضعیت بهینه بايد 

دولت در مقايسه با جامعه مدنی نقش محوری داشته باشد.
نتايج استنتاج فازی برای امور اجتماعی: از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای امور 
ورزشی 96 / 7، جوانان 84 / 6، رفاه 72 / 8، و ايثارگران 27 / 7 است، امتیاز قطعي براي امور اجتماعی 
61 / 8 است. بنابراين، هر چهار عامل در ارتقای امور اجتماعی نقش دارند. تحلیل سه بعدی رفتار 
متغیر خروجی نشان می دهد كه رفاه بیش ترين تاثیر را بر امور اجتماعی دارد و امور ورزشی در رتبه 

بعدی قرار دارد. امور جوانان و ايثارگران به طور يكسان در اولويت  سوم جای می گیرند.
استنتاج فازی برای وظايف اجتماعی دولت: در اين مرحله، مدل نهايی كه نشان دهنده 
حد بهینۀ وظايف اجتماعی دولت جمهوری اسالمی ايران است، ارائه می گردد. مدل اشاره شده كه 
از تجمیع امور اجتماعی در سطوح كنش حاكمیتی به دست آمده است، از نوع چند ورودی و يک 
خروجی است كه در آن، امور اجتماعی در سطح فرد، در سطح سازمان، و در سطح سیستم به عنوان 
متغیرهای ورودی و وظايف اجتماعی دولت نیز به عنوان متغیر خروجی در نظرگرفته شده است. در 
اين مرحله، استنتاج فازی به وسیله 27 قانون فازی و بر اساس روش ممدانی انجام شد. نمای كلی 

اين مدل در نرم افزار متلب در شكل )2( نمايش داده می شود.
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 د دولت در مقایسه با دو بخش دیگردهد که در وضعیت بهینه بای بعدي رفتار متغیر خروجی نشان می هستند. تحلیل سهاثرگذار 
 نقش محوري داشته باشد.

 13/7 دولت و 34/6 مدنی جامعه براي نقش آمده دست به امتیاز کهجایی  آن از: نتایج استنتاج فازي براي متغیر امور جوانان
تحلیل  .دارند نقش سطح سیستم در جوانان امور در ارتقاي عامل دو هر ،بنابراین. است 84/6 جوانان امور براي قطعی امتیاز است،

 نقش محوري داشته باشد. ید دولت در مقایسه با جامعه مدنیدهد که در وضعیت بهینه با بعدي رفتار متغیر خروجی نشان می سه
 بخش ،8 مدنی جامعه نقش براي آمده دست به امتیاز کهجایی  آن از: نتایج استنتاج فازي براي متغیر رفاه و امور اجتماعی  

 در عامل چهار هر ،بنابراین. است 72/8اجتماعی  امور و رفاه براي قطعی امتیاز است، 8و بخش نظامی ، 75/8 دولت ،7 خصوصی
بهینه باید دولت نقش  دهد که در وضعیت بعدي رفتار متغیر خروجی نشان می تحلیل سه .دارند اجتماعی امور و ارتقاي رفاه

 محوري داشته باشد.
 57/7 و دولت 64/6 مدنی جامعه نقش براي آمده دست به امتیاز کهجایی  آن از: نتایج استنتاج فازي براي متغیر امور ایثارگران

سطح  در ایثارگرانارتقاي امور  عامل در دو هر که توان گفت می ،بنابراین. است 27/7ایثارگران  براي امور قطعی امتیاز است،
اند. نتایج  قائل نشدهامور ایثارگران بخش خصوصی در  خبرگان نقشی را براي نظامیان و. در سطح سیستم، دارند نقش سیستم

نقش  ید دولت در مقایسه با جامعه مدنیدهد که در وضعیت بهینه با بعدي رفتار متغیر خروجی نشان می از تحلیل سه آمده دست به
 محوري داشته باشد.

و ، 72/8 رفاه ،84/6 جوانان ،96/7 امور ورزشی براي آمده دست به امتیاز کهجایی  آن از :نتایج استنتاج فازي براي امور اجتماعی
. دارند ارتقاي امور اجتماعی نقش در عامل چهار هر ،بنابراین. است 61/8اجتماعی  براي امور قطعی امتیاز است، 27/7ایثارگران 
و امور ورزشی در رتبه بعدي  داردامور اجتماعی  برترین تاثیر را  رفاه بیش که دهد بعدي رفتار متغیر خروجی نشان می تحلیل سه

 .گیرند میسوم جاي   لویتوطور یکسان در ا ارد. امور جوانان و ایثارگران بهقرار د
لت وظایف اجتماعی دو دهنده حد بهینۀ نهایی که نشان در این مرحله، مدل :استنتاج فازي براي وظایف اجتماعی دولت

دست آمده  اجتماعی در سطوح کنش حاکمیتی به که از تجمیع امور شده اشاره. مدل گردد میه جمهوري اسالمی ایران است، ارائ
سیستم به و در سطح  ،که در آن، امور اجتماعی در سطح فرد، در سطح سازمان استاست، از نوع چند ورودي و یک خروجی 

گرفته شده است. در این مرحله، استنتاج به عنوان متغیر خروجی در نظرعنوان متغیرهاي ورودي و وظایف اجتماعی دولت نیز 
ده نمایش دا )2شکل (در افزار متلب  جام شد. نماي کلی این مدل در نرمقانون فازي و بر اساس روش ممدانی ان 27فازي به وسیله 

 شود. می
 

 

 نماي کلی استنتاج فازي براي وظایف اجتماعی دولت: 2شکل 
 
 است، 61/8و در سطح سیستم ، 75/7در سطح سازمان ، 45/7براي امور اجتماعی در سطح فرد  آمده دست به امتیاز کهجایی  آن از

ارتقاي وظایف اجتماعی  در عامل سه هر که توان گفت می ،بنابراین. است 99/6براي وظایف اجتماعی دولت برابر  قطعی امتیاز
 دولت نقش موثري دارند.

وظایف فرد

وظایف سازمان

وظایف سیستم
وظایف اجتماعی

اجتماعی

مدنی

شکل 2: نمای کلی استنتاج فازی برای وظايف اجتماعی دولت

از آن جايی كه امتیاز به دست آمده برای امور اجتماعی در سطح فرد 45 / 7، در سطح سازمان 
75 / 7، و در سطح سیستم 61 / 8 است، امتیاز قطعي براي وظايف اجتماعی دولت برابر 99 / 6 است. 

بنابراين، مي توان گفت كه هر سه عامل در ارتقای وظايف اجتماعی دولت نقش موثری دارند.
بر اساس شكل )3( می توان نتیجه گرفت كه ارتقای امور اجتماعی در سه سطح فرد، سازمان، و 
سیستم به بهینه شدن وظايف اجتماعی دولت جمهوری اسالمی ايران منجر می شود. امور اجتماعی 
در سطح فرد بیش تر از دو سطح ديگر بر انجام بهینۀ وظايف اجتماعی دولت اثرگذار است و از اين 

لحاظ، امور اجتماعی در سطح سازمان و سیستم به طور يكسان در اولويت  بعدی قرار دارند.

و سیستم به بهینه شدن وظایف  ،گرفت که ارتقاي امور اجتماعی در سه سطح فرد، سازمان توان نتیجه می )3شکل (اساس بر 
وظایف  تر از دو سطح دیگر بر انجام بهینۀ سطح فرد بیششود. امور اجتماعی در  می منجر اجتماعی دولت جمهوري اسالمی ایران

 بعدي قرار دارند.  طور یکسان در اولویت جتماعی در سطح سازمان و سیستم بهاجتماعی دولت اثرگذار است و از این لحاظ، امور ا
 

   

 
 : رفتار وظایف اجتماعی دولت 3شکل 

 
 اعتبار سنجی مدل

سنجی مدل مفهومی انجام شد. در اعتبار ها و اعتبارسنجی سازي با روش اعتبارسنجی داده شبیهمدل  اعتبارسنجی در این پژوهش،
اند.  ها در طیف مجاز انتخاب شده هاي مفقود وجود نداشته و همه داده دهد که داده شده نشان می آوري هاي جمع داده، بررسی داده

تحلیل حساسیت انجام شد. براي این   با روش مدل مفهومی پژوهشند. اعتبارسنجی شده معتبر هست هاي گردآوري بنابراین داده
بررسی شد. بر اساس  خروجی متغیر مقدار بر ها ر آنیاثتداده شد و  هاي یکسان تغییر بازهمنظور، مقدار متغیرهاي ورودي در 

ها  توان گفت که خروجی نسبت به تغییر ورودي شده است و میها باعث تغییر در میزان خروجی  ، تغییر در مقدار ورودي)7(  جدول
 نمود.  را تایید پژوهشتوان اعتبار مدل مفهومی  می ،حساس است. بنابراین

 
 ها ورودي: میزان حساسیت خروجی به تغییر 7جدول 

 9 7 5 3 1 گانه ها در سطوح سه مقدار ورودي
 79/8 98/6 02/5 14/3 89/0 مقدار خروجی در ازاي تغییر ورودي در سطح فرد

 1/9 12/7 5 62/3 03/1 مقدار خروجی در ازاي تغییر ورودي در سطح سازمان
 8,85 23/7 5 79/2 93/1 مقدار خروجی در ازاي تغییر ورودي در سطح سیستم

 
 jو  و ایثارگران ،رفاهی، ورزشی، جواناندهنده امور  نشان i. در این مدل، گردد می هارائ )4شکل (در  پژوهشمدل ریاضی 

دهد که در سطح فرد، اولویت با امور رفاه و تامین اجتماعی  نشان میa 1 )4شکل (در  حاکمیت است. آفرینان نقشدهنده  نشان
سطح سازمان، اولویت با امور رفاه و کند که در  بیان میa 2د. ی) باید به جامعه مدنی واگذار شومش است که (در حوزه اجراي خط

 ، و در سطح سیستم نیزتامین اجتماعی است که (در حوزه طراحی سازوکارهاي عملیاتی) باید به بخش خصوصی واگذار شود
 گذار شود.امشی) باید به دولت و اولویت با امور رفاه و تامین اجتماعی است که (در حوزه تدوین خط

 

وظایف سازمان وظایف فرد
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وظایف سیستم وظایف فرد

عی
تما

 اج
ف

ظای
و

شکل 3: رفتار وظايف اجتماعی دولت 
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اعتبار سنجی مدل

در اين پژوهش، اعتبارسنجی مدل شبیه سازی با روش اعتبارسنجی داده ها و اعتبارسنجی مدل 
مفهومی انجام شد. در اعتبارسنجی داده، بررسی داده های جمع آوری شده نشان می دهد كه داده های 
مفقود وجود نداشته و همه داده ها در طیف مجاز انتخاب شده اند. بنابراين داده های گردآوری شده 
معتبر هستند. اعتبارسنجی مدل مفهومی پژوهش با روش  تحلیل حساسیت انجام شد. برای اين 
متغیر  بر مقدار  تاثیر آن ها  و  داده شد  تغییر  بازه های يكسان  در  متغیرهای ورودی  منظور، مقدار 
خروجی بررسی شد. بر اساس جدول )7(، تغییر در مقدار ورودی ها باعث تغییر در میزان خروجی 
شده است و می توان گفت كه خروجی نسبت به تغییر ورودی ها حساس است. بنابراين، می توان 

اعتبار مدل مفهومی پژوهش را تايید  نمود.

جدول 7: میزان حساسیت خروجی به تغییر ورودی ها

13579مقدار ورودی ها در سطوح سه گانه
0/893/145/026/988/79مقدار خروجی در ازای تغییر ورودی در سطح فرد

1/033/6257/129/1مقدار خروجی در ازای تغییر ورودی در سطح سازمان
1/932/7957/238/85مقدار خروجی در ازای تغییر ورودی در سطح سیستم

رفاهی،  امور  نشان دهنده   i مدل،  اين  در  ارائه می گردد.   )4( در شكل  پژوهش  رياضی  مدل 
ورزشی، جوانان، و ايثارگران و j نشان دهنده نقش آفرينان حاكمیت است. در شكل )a 1 )4 نشان 
می دهد كه در سطح فرد، اولويت با امور رفاه و تامین اجتماعی است كه )در حوزه اجرای خط مشی( 
بايد به جامعه مدنی واگذار شود. a 2 بیان می كند كه در سطح سازمان، اولويت با امور رفاه و تامین 
اجتماعی است كه )در حوزه طراحی سازوكارهای عملیاتی( بايد به بخش خصوصی واگذار شود، و 
در سطح سیستم نیز اولويت با امور رفاه و تامین اجتماعی است كه )در حوزه تدوين خط مشی( بايد 

به دولت واگذار شود.
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 : مدل ریاضی پژوهش4شکل 

 
 ی ریگ جهینتبحث و 

با امور فرعي همچون امور ورزشي )متشکل از وظايف عمومي مانند  دولت ايران وظايف اجتماعيهای پژوهش،  بر اساس يافته
 و،فرهنگي امور جوانان، اجتماعي های مشارکت، جوانان امور دهي سامانای(، امور جوانان )شامل  و حرفه ،ورزش همگاني، قهرماني

 ی اجتماعي، امداد و نجات، بهداشت وها ای، حمايتي، توانمندسازی و آسیب های بیمه رفاه و تامین اجتماعي )حمايتامور  (،تربیتي
رساني به ايثارگران( شناسايي  رويج فرهنگ ايثار و شهادت، خدماتايثارگران )شامل معیشت ايثارگران، ت و امور ،درمان و سالمت(

دهد که در زمینه اموری همچون امور ورزشي،  در امور فرعي در سطح فرد نشان مي شده است. بررسي نقش بازيگران حاکمیتي
آفرين  و جامعه مدني نقش ،دولتي، خصوصي های بازيگران حاکمیتي از قبیل بخش و ايثارگران جوانان، رفاه و امور اجتماعي،

که در سطح فرد،  داشته است. با توجه به اين نقش محوری ه مدني در مقايسه با دو بخش ديگرهستند. اما در وضعیت بهینه، جامع
سازی و استفاده از  نقش محوری دارند و نیز فرهنگ است و افراد در آنترين سطح تماس با جامعه  انجام امور مذبور نیازمند بیش

 ترمداتر و کار ربخشتواند اث توان عمومي پايه و اساس انجام اين وظايف است، واگذاری چنین وظايفي به جامعه مدني مي ترين بیش
، استو نیز خط اول آن، همه افراد جامعه  استهای عملیاتي برخوردار  سطح فرد، سطح اجراست و از ويژگيکه جايي  باشد. از آن

 د. شو ری و اصلي در سطح فرد مطرح ميآفرين محو جامعه مدني به عنوان نقش
دولتي،   بازيگران حاکمیتي از قبیل بخش و امور اجتماعيشي، جوانان، رفاه در سطح سازمان، در خصوص امور ورز همچنین

نقش محوری دارد.  خصوصي در مقايسه با دو بخش ديگر اما در وضعیت بهینه، بخشآفرين هستند.  و جامعه مدني نقش ،خصوصي
محوری برخوردار است. آفرين هستند، اما در وضعیت بهینه، دولت از نقش  در زمینه امور ايثارگران نیز دولت و جامعه مدني نقش

تر عمل کند.  تواند در ايجاد سازوکارهای مورد نیاز برای انجام امور ايثارگران موفق زيرا، دولت با داشتن منابع و امکانات الزم مي
سودآوری و جذابیت مالي امکان  نبوددلیل ه از امکانات و شرايط الزم و بخش خصوصي ب دلیل برخوردار نبودنه جامعه مدني ب

وظايف  انجام بهینۀ در سطح سازمان، نقش خصوصي در که توان گفت مي ن بخش را نخواهند داشت. در مجموعود به ايور
های حاکمیتي  مشي کارهای الزم برای اجرای خطوايجاد ساز جايي که هدف اصلي از آن ،در اين سطحاست. تر  حاکمیت پررنگ

وری  تر و بهره پذيری بیش زيرا اين بخش سرعت عمل و رقابت ،ار شوداست، شايسته است که انجام امور به بخش خصوصي واگذ
ها در سطح سازمان دارد و شرايط نظارت بر نحوه اجرای امور مورد  مشي کارهای الزم برای اجرای خطباالتری در زمینه ايجاد سازو

 د. ساز را برای دولت فراهم مينظر 
سه بازيگر حاکمیتي شامل دولت، بخش  ، و ايثارگرانجوانان ،ل امور ورزشيدر سطح سیستم نیز در زمینه انجام اموری از قبی

و جامعه مدني نقش دارند و در امور رفاه و تامین اجتماعي، عالوه بر بازيگران مذبور، بخش نظامي نیز در حوزه بهداشت  ،خصوصي
توان نتیجه گرفت که در سطح سیستم، هر چهار  مي. بنابراين، استآفرين  خاص از طريق پدافند غیرعامل نقش و درمان در شرايط

آفرين هستند. اما  نظامي در انجام وظايف اجتماعي دولت نقشبخش و  ،بازيگر حاکمیتي شامل دولت، جامعه مدني، بخش خصوصي

شکل 4: مدل رياضی پژوهش

بحث و نتیجه گیری 

بر اساس يافته های پژوهش، وظايف اجتماعی دولت ايران با امور فرعی همچون امور ورزشی 
)شامل  جوانان  امور  حرفه ای(،  و  قهرمانی،  همگانی،  ورزش  مانند  عمومی  وظايف  از  )متشكل 
و  رفاه  امور  تربیتی(،  و  فرهنگی،  امور  جوانان،  اجتماعی  مشاركت های  جوانان،  امور  سامان دهی 
تامین اجتماعی )حمايت های بیمه ای، حمايتی، توانمندسازی و آسیب های اجتماعی، امداد و نجات، 
ايثار و  ايثارگران، ترويج فرهنگ  ايثارگران )شامل معیشت  امور  بهداشت و درمان و سالمت(، و 
شهادت، خدمات رسانی به ايثارگران( شناسايی شده است. بررسی نقش بازيگران حاكمیتی در امور 
فرعی در سطح فرد نشان می دهد كه در زمینه اموری همچون امور ورزشی، جوانان، رفاه و امور 
مدنی  جامعه  و  خصوصی،  دولتی،  بخش های  قبیل  از  حاكمیتی  بازيگران  ايثارگران  و  اجتماعی، 
نقش آفرين هستند. اما در وضعیت بهینه، جامعه مدنی در مقايسه با دو بخش ديگر نقش محوری 
داشته است. با توجه به اين كه در سطح فرد، انجام امور مذبور نیازمند بیش ترين سطح تماس با 
از بیش ترين توان  افراد در آن نقش محوری دارند و نیز فرهنگ سازی و استفاده  جامعه است و 
به جامعه مدنی می تواند  واگذاری چنین وظايفی  اين وظايف است،  انجام  اساس  و  پايه  عمومی 
از ويژگی های عملیاتی  از آن جايی كه سطح فرد، سطح اجراست و  باشد.  اثربخش تر و كارامدتر 
برخوردار است و نیز خط اول آن، همه افراد جامعه است، جامعه مدنی به عنوان نقش آفرين محوری 

و اصلی در سطح فرد مطرح می شود. 
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همچنین در سطح سازمان، در خصوص امور ورزشی، جوانان، رفاه و امور اجتماعی بازيگران 
حاكمیتی از قبیل بخش  دولتی، خصوصی، و جامعه مدنی نقش آفرين هستند. اما در وضعیت بهینه، 
بخش خصوصی در مقايسه با دو بخش ديگر نقش محوری دارد. در زمینه امور ايثارگران نیز دولت 
از نقش محوری برخوردار است.  اما در وضعیت بهینه، دولت  و جامعه مدنی نقش آفرين هستند، 
زيرا، دولت با داشتن منابع و امكانات الزم می تواند در ايجاد سازوكارهای مورد نیاز برای انجام 
امور ايثارگران موفق تر عمل كند. جامعه مدنی به دلیل برخوردار نبودن از امكانات و شرايط الزم و 
بخش خصوصی به دلیل نبود سودآوری و جذابیت مالی امكان ورود به اين بخش را نخواهند داشت. 
در مجموع می توان گفت كه در سطح سازمان، نقش خصوصی در انجام بهینۀ وظايف حاكمیت 
اجرای  برای  ايجاد سازوكارهای الزم  از آن جايی كه هدف اصلی  اين سطح،  پررنگ تر است. در 
خط مشی های حاكمیتی است، شايسته است كه انجام امور به بخش خصوصی واگذار شود، زيرا اين 
بخش سرعت عمل و رقابت پذيری بیش تر و بهره وری باالتری در زمینه ايجاد سازوكارهای الزم 
برای اجرای خط مشی ها در سطح سازمان دارد و شرايط نظارت بر نحوه اجرای امور مورد نظر را 

برای دولت فراهم می سازد. 
در سطح سیستم نیز در زمینه انجام اموری از قبیل امور ورزشی، جوانان، و ايثارگران سه بازيگر 
حاكمیتی شامل دولت، بخش خصوصی، و جامعه مدنی نقش دارند و در امور رفاه و تامین اجتماعی، 
عالوه بر بازيگران مذبور، بخش نظامی نیز در حوزه بهداشت و درمان در شرايط خاص از طريق 
پدافند غیرعامل نقش آفرين است. بنابراين، می توان نتیجه گرفت كه در سطح سیستم، هر چهار 
انجام وظايف  در  نظامی  و بخش  مدنی، بخش خصوصی،  جامعه  دولت،  بازيگر حاكمیتی شامل 
با ساير نقش آفرينان  بهینه، دولت در مقايسه  اما در وضعیت  اجتماعی دولت نقش آفرين هستند. 
تدوين  بايد  تدوين خط مشی هاست،  سیستم سطح  اين كه سطح  به  توجه  با  دارد.  محوری  نقش 
خط مشی های كالن كشور توسط دولت تدوين شود تا دولت در قبال اين خط مشی ها پاسخگو باشد 

و بر اجرای امور و وظايف حاكمیت نظارت نمايد. 
امور  دارد.  اجتماعی  امور  انجام  بر  را  تاثیر  بیش ترين  رفاه  در هر سه سطح كنش حاكمیتی، 
اجتماعی در سطح فرد بیش تر از سطوح ديگر بر انجام بهینۀ وظايف اجتماعی دولت اثرگذار است 
و از اين لحاظ، سطح سازمان و سیستم به طور يكسان در اولويت  بعدی قرار دارند. می توان دلیل 
اولويت انجام امور اجتماعی در سطح فرد نسبت به ساير سطوح كنش حاكمیتی را اين گونه توجیه 
نمود كه خط مشی ها و سازوكارهای تدوين شده احتمااًل متنوع و مناسب هستند، اما اين خط مشی ها 
در مرحلۀ اجرا با مشكل مواجه می شوند. بنابراين، خروجی و نتیجۀ اجرا با آنچه كه از خط مشی های 
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تدوين می شود و از سازوكارهای طراحی شده انتظار می رود، همخوانی ندارد و شكاف میان اين دو 
مشهود است. بنابراين، سطح فرد كه مربوط به اجراست، نقش بسیار مهمی در بهینه سازی وظايف 

اجتماعی دولت ايفا می كند و دولت تالش می كند در سطح سازمان و فرد كوچک تر شود. 
دولت، بخش خصوصی،  حاكمیتی شامل  نقش آفرين  میان سه  تعامل  نظر  از  پژوهش  نتايج 
با  و جامعه مدنی و مشاركت فعال هر سه بخش در اجرای بهینه و كارامد وظايف كالن دولت 
نتايج بسیاری از پژوهش ها ازجمله پژوهش های صورت گرفته توسط رهنورد )1390(، مک الگلین1 
نتايج پژوهش لويیس  اما برخالف  )2011(، لويیس2 )1999(، و كالرك3 )1995( سازگاری دارد. 
)1999( كه بر اهمیت نقش دولت نسبت به نقش ساير بازيگران تاكید دارد، نتايج اين پژوهش 
نشان دهنده اولويت نقش جامعه مدنی نسبت به نقش دولت، بخش خصوصی، و بخش نظامی است. 
به  اجتماعی دولت  امور  اجرای  فرد،  پیشنهاد می شود در سطح  پژوهش  يافته های  اساس  بر 
جامعه مدنی واگذار شود. به منظور انجام هرچه بهتر و اثربخش وظايف توسط جامعه مدنی در سطح 
فرد نیاز است كه سازمان های مردم نهاد از طريق آموزش و فرهنگ سازی و توانمندسازی تقويت 
شوند. در سطح سازمان نیز بهتر است طراحی سازوكارهای عملیاتی الزم برای اجرای امور اجتماعی 
به بخش خصوصی واگذار گردد. واگذاری موفقیت آمیز سازوكارهای عملیاتی به بخش خصوصی 
نیازمند تقويت مديريت، مشاركت پذيری، و شايسته ساالری در اين بخش و همچنین نظارت دقیق 
از جانب دولت است. همچنین، پیشنهاد می گردد در سطح سیستم كه در حوزه تدوين خط مشی های 
حاكمیتی است، امور اجتماعی به دولت واگذار شود. به منظور تدوين خط مشی های مناسب، دولت 
بايد از طريق گفتگو و مذاكره با ساير سطوح و سازمان ها و با نگاه به سطح اجرا، خط مشی های 

مناسب را تدوين نمايد تا قابلیت اجرای اثربخش را داشته باشد. 
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی بر اساس منابع بیش تر، ساير دسته بندی های ممكن در 
زمینه وظايف كالن دولت شناسايی شوند و در مدل لحاظ گردند، و مدل جامع تری در زمینه موضوع 
پژوهش ارائه شود. توصیه می گردد در پژوهش های آينده، تفاوت های موجود در انواع سازمان ها 
نیز در مدل پژوهش آورده شود و اجرای بهینه خط مشی های حاكمیت در سازمان های مختلف با 
در نظرگرفتن تفاوت های سازمانی )شامل فرهنگ سازمانی و ساير دسته بندی های سازمانی( مورد 

مطالعه و آزمون قرار گیرند.

1. Mcloughlin
2. Lewis
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چکید  ه:
نهادی  سطوح  مشكالت  و  مسائل  شناسايی  منظور  به  پژوهش  اين  هدف: 
كاربرد  با  حوزه،  اين  بر  موثر  راهبردهای  تدوين  و  كشور  در  مالیاتی  خط مشی گذاری 
چارچوبی معین به دنبال تبیین يک الگوی نهادی با تاكید بر نقش و ظرفیت هر يک از 
بازيگران كلیدی، عوامل زمینه ای، الگوهای تعاملی، و قواعد حاكم بر اين عرصه است.

طرح پژوهش/ روش شناسی/ رويكرد: روش پژوهش استقرايی و كیفی است و 
شواهد نظام مندی را با استفاده از روش تحلیل مضمون منابع بكار گرفته است، ازجمله نتايج 
مطالعه تطبیقی نظام خط مشی گذاری كشورهای الگو و نظرهای نمونه آماری پژوهش در 
قالب 14 مصاحبه با خبرگانی از مقامات ارشد خط مشی گذار مالیاتی و متخصصان دانشگاهی.
يافته ها: مراجع رسمی و غیررسمی كشور هر يک در جايگاه و ظرفیت خود نقش موثری 
را در نهاد خط مشی گذاری مالیاتی و كنترل عوامل زمینه ای اثرگذار بر اين عرصه ايفا 
می كند. در سطوح مختلف نهاد مزبور كاستی هايی وجود دارد كه در مواجه با آن ها، ضمن 
اصالح كنش های بازيگران می توان از راهبردهايی همچون مشاركت رسمی میان مراجع 
دولتی در جهت تقويت پاسخگويی و بهبود جريان اطالعات، و مشاركت عمومی مراجع 

غیردولتی در جهت ايجاد اعتماد و حمايت از خط مشی ها بهره برد.
ارزش/ اصالت پژوهش: اين پژوهش الگوی معینی را به منظور شناسايی سطوح 
ارائه  در جهت  می تواند  كه  می كند  ارائه  كشور  مالیاتی  نهاد خط مشی گذاری  مختلف 
راهبردهای موثر و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی نظام مالیاتی كشور مورد استناد 
و كاربرد ذی نفعان و بازيگران كلیدی اين عرصه همچون سازمان امور مالیاتی كشور و 

وزارت امور اقتصادی و دارايی قرار گیرد.

کلید  واژه ها:  چارچوب نهادی اُستروم، نهاد خط مشی گذاری مالیاتی، 
عوامل موثر بر خط مشی گذاری مالیاتی، عرصه کنش، 

الگوهای تعاملی، مشارکت عمومی.

كاربرد چارچوب توسعه و تحلیل نهادی برای عنوان مقاله:
خط مشی گذاری مالیاتی در ايران

اشکان هراتی1، داود حسین پور2، محمدجواد كاملی3

د  ریافت: 1399/04/23
پذیرش: 1399/12/18

1.  دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
a.harati@tax.gov.ir
hoseinpour@atu.ac.ir     .)2.  دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران )نویسنده مسئول

3.  دانشیار مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
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طراحی نظام مالیاتی يک كشور نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن ايفا می كند، 
به گونه ای كه سازمان ملل آن را به عنوان اولويت كلیدی در توسعه پايدار و بسیج درآمدهای داخلی 
دولت ها می داند. اين نظام بايد ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، به طور عادالنه بار مالیاتی 
را میان شهروندان تقسیم كند، رفتارهايی را كه به فرار يا اجتناب از پرداخت مالیات منجر می شوند 
 .)Knauer, 2014( امكان ساده سازد  تا حد  را  مالیاتی  كاهش دهد، و وظیفۀ موديان و مديران 
اين موارد مبانی اصلی خط مشی گذاری مالیاتی هستند، اگرچه از تفاوت های اقتصادی، سیاسی، و 
اجتماعی هر كشور می توان اين گونه استنباط نمود كه هر دولتی برای سیاستگذاری در خصوص 
اخذ مالیات های خود بايد جنبه های گوناگونی را در نظر بگیرد )Mikesell, 2015(. برای طراحی 
نظام درآمدی تقويت كننده توسعه اقتصادی و اجتماعی پايدار و برخوردار از حمايت گسترده عمومی، 
ضروری است پیشنهادها در زمینه اصالحات مالیاتی به دقت بررسی شوند، تجزيه وتحلیل های كّمی 
و مباحثه های باز انجام گیرند و بازيگران محوری اين عرصه بهترين پشتیبانی را از نهادی مفهومی 

.)Grote, 2019( و اجتماعی تحت عنوان نهاد خط مشی گذاری مالیاتی به عمل آورند
لزوم توجه به نظام مالیاتی كارامد به عنوان يک خرده نظام اقتصادی و نیز معیاری برای ارزيابی 
عملكرد عمومی دولت، به ويژه در میان كشورهايی با اقتصاد متكی بر فروش منابع طبیعی، دارای 
اهمیت مضاعف است. اين كشورها از يک سو با تجديدناپذيری منابع خدادادی و از سوی ديگر با 
نوسانات شديد تقاضا و قیمت در بازارهای جهانی مواجه هستند و به منظور برون رفت از اين وضعیت 
متالطم بايد در كنار برنامه ريزی برای افزايش توان تولید جامعه، با اتكای بیش تر به درآمدهای مالیاتی 
به عنوان درآمدی پايدار سیاستگذاری كنند )Hasanvand et al., 2020(. اما ضعف سیاستگذاری 
مالیاتی در ايران به عنوان يک مسئله جدی از گذشته تا به امروز مورد توجه مقامات ارشد دولتی و 
همچنین پژوهشگران اين حوزه قرار داشته و به زعم ايشان، الگوی خط مشی گذاری مالیاتی در ايران 
فرايند نظام مندی را با تاكید بر نقش كلیدی نهادها دنبال نكرده است )شیخ حسنی و همكاران، 1397؛ 
و  Sanaei Aalam & Alvani, 2018; Mirzamani et al., 2019(. عدم شناسايی ظرفیت  و 
نقش بازيگران و الگوهای تعاملی میان آن ها و همچنین اثر عوامل محیطی در فرايند خط مشی گذاری 
اتخاذ  بر بروز مشكالت در حوزه كسب وكار، مشاركت و جريان های اطالعاتی، به  مالیاتی، عالوه 
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تصمیم های غیرمنطبق با نظام مالیاتی كارامد و در نتیجه نارضايتی موديان مالیاتی و ايجاد تنش 
میان آنان و سازمان امور مالیاتی كشور به عنوان مجری خط مشی ها منجر شده است. بنابراين، مطالعه 
خط مشی گذاری در قالب نهاد مالیاتی ضروری به نظر می رسد و دستیابی به يک نظام مالیاتی كارامد 

مستلزم توجه و اهتمام جدی به پژوهش های علمی در اين زمینه است. 
عناصر  و  مالیاتی  نهاد خط مشی گذاری  به  كافی  توجه  نبود  حاضر  پژوهش  در  اصلی  مسئله 
كلیدی آن در كشور، ازجمله بازيگران، قواعد نهادی، و عوامل زمینه ای موثر بر اين عرصه است 
كه می تواند به شكاف عمیق و شكل گیری خط مشی های ناكارامد اين حوزه منجر گردد. از اين رو، 
در پژوهش حاضر پس از بررسی انواع چارچوب های خط مشی گذاری عمومی، با توجه به ماهیت 
خط مشی های مالیاتی و تجمع مراكز دولتی و اجتماعی در اتخاذ اين خط مشی ها و چارچوب نهادی 
به كلیه سطوح تحلیل، چارچوب توسعه و تحلیل نهادی به عنوان چارچوب مناسب خط مشی گذاری 
مالیاتی در نظرگرفته شده است و در مسیر تبیین يک الگوی مناسب در قالب اين چارچوب، عالوه 
راهبردهايی كه  بر  مالیاتی،  نهاد  در  و عناصر محوری عرصه كنش  زمینه ای  بر عوامل  تاكید  بر 
بازيگران  است. شناسايی  تمركز شده  كارامد دهند،  تعاملی  الگوهای  و  از كنش ها  می توانند خبر 
نهادی اثرگذار در فرايند خط مشی گذاری مالیاتی در قالب مراجع رسمی و غیررسمی، طبقه بندی 
اين عرصه، تفكیک موقعیت های خط مشی در فرايند خط مشی گذاری و  بر  عوامل محیطی موثر 
همچنین، تبیین الگوهای تعاملی ناشی از كنش میان بازيگران عرصه خط مشی گذاری مالیاتی در 
كشور را می توان به عنوان سهم های اين پژوهش در نظر گرفت. نتايج اين پژوهش می تواند در 
اتخاذ رويكرد مناسب خط مشی گذاری مالیاتی مورد كاربرد ذی نفعان اصلی اين حوزه ازجمله وزارت 

امور اقتصادی و دارايی و سازمان امور مالیاتی كشور قرار گیرد.

مبانی نظری پژوهش

خط مشی گذاری و چارچوب های نظری

تاكنون  و  است  نوين  دولتی  مديريت  ابزارهای  مهم ترين  از  يكی  عمومی  خط مشی گذاری 
تعاريف متعددی از آن توسط پژوهشگران اين عرصه ارائه شده است. اندرسون1 )2011(، رويكرد 
فرايندی، خط مشی گذاری عمومی را سلسله اقداماتی هدفمند می داند كه توسط گروه ها يا فردی 
قدرتمند و مشروع، برای مقابله و رفع يک مشكل عمومی شكل می گیرد. از منظر معرفت شناختی، 

1. Anderson



60

11
5 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
14

00
ار 

 به
3 ـ

4 
وره

| د

به وسیله  به هم وابسته كه  از تصمیم های  از »مجموعه ای  خط مشی گذاری عمومی عبارت است 
گروه ها يا بازيگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص يا به دست آوردن ابزار مناسب برای 
دستیابی به آن اهداف اتخاذ می شود« )Jenkins, 1978: 10(. در يک تعريف كلی، خط مشی گذاری 
عمومی  بخش  مختلف  مراجع  وسیله  به  كه  سیاست هايی  و  تصمیم ها  از  است  عبارت  عمومی 
همچون مجلس، دولت، و قوه قضايیه كه نماينده حفظ منافع عمومی جامعه هستند اتخاذ می شود. 
منظور از خط مشی گذاری در اين پژوهش، طرح پیشنهادها و شكل گیری خط مشی است كه در آن 
راه های مختلف برای حل مسئله بررسی می شود و در نهايت راه حل نهايی در قالب خط مشی به 
صورت قانونی تصويب و ابالغ می شود. شكل گیری در اين جا عبارت است از تجزيه وتحلیل گزينه ها 

.)Daneshfard, 2015( و قانونی سازی آن ها
پژوهش ها در زمینه مدلسازی نهادی بايد در سه سطح چارچوب ها، نظريه ها، و مدل ها دنبال 
شوند، كه در اين بین استفاده از چارچوب به عنوان يک پارادايم به شناسايی عناصر و روابط كمک 
می كند )Ostrom, 2019(. طراحی مدل نهادی خط مشی گذاری مالیاتی نیز نیازمند بهره مندی از 
يک چارچوب نظری مناسب است. پس ابتدا به مقايسه و بررسی انواع رويكردها و چارچوب های 
خط مشی گذاری عمومی بر اساس مبانی نظری آن ها پرداخته و خالصه اين مقايسه در جدول )1( 

ارائه می شود.
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جدول 1: مقايسه چارچوب های نظری خط مشی گذاری عمومی

عناصر اصلیسطح تحلیلواحد تحلیلکانون تمرکزمبانی نظریمنابعچارچوب

اکتشاف مراحل
)Lasswell et al., 

1951; Jones, 
1970(

فرایند خط مشی گذاری به مجموعه ای از 
گام های مشخص )تدوین، اجرا، و ارزیابی( 

تقسیم می  شود.

مراحل 
دستورگذاری، تدوین، قانونی سازی، سطح خردخط مشیخط مشی گذاری

اجرا، و ارزیابی خط مشی

جریان های 
چندگانه

)Kingdon & 
Stano, 1984(

خط مشی در قالب سه جریان از نقش آفرینان 
و فرایندها شامل جریان مسئله، جریان 

خط مشی،  و جریان سیاست شکل می گیرد.

کارآفرینان 
سطح عملیاتی سیستم کالنخط مشی

)انتخاب جمعی(
مسائل، خط مشی، سیاست ها، 

پنجره ها، و کارآفرینان 

ساخت 
اجتماعی

)Schneider & 
Ingram, 1993(

تاکید بر ویژگی های فرهنگی یا تصویر 
عمومی از افراد یا گروه هایی که رفتار و 

رفاه آنان از خط مشی  عمومی تاثیر می پذیرد.

قدرت سیاسی  
سطح خرد )گروه گروه اجتماعیگروه هدف

هدف(

جمعیت هدف، طرح های گذشته، 
حال و آتی، نهادها و فرهنگ و 

جامعه 

اشاعه خط مشی
)Berry & Berry, 

1990(
اقتباس خط مشی تابعی از ویژگی  سیستم های 

سیاسی و گونه ای از فرایند اشاعه است. 
نوآوری 
خط مشی

دولت/ دولت 
نوآوری خط مشی، انتقال خط مشیسطح کالن و خردمحلی

ائتالف 
جانبدارانه

)Sabatier & 
Jenkins-Smith, 

1993(

تمرکز خط مشی بر تعامل و رقابت ائتالف هایی 
است که هر کدام متشکل از بازیگرانی از 
نهادهای مختلف با باورهای مشترک هستند.

تغییر در 
ائتالف های 

حاکم

خرده سیستم 
خط مشی

سطح کالن، خرد 
و میانه

باورهای نخبگان، رقابت داخلی و 
فشار بیرونی سیستم، یادگیری

مطالعه تطبیقی/ 
قیف عّلیت

)Sharkansky, 
1968(

مجموعه ای از مطالعات که متغیرهای متنوع را 
برای تبیین نوسان در برون دادهای خط مشی 
در میان دولت های مختلف توصیف می کند.

تدوین و اقتباس 
خط مشی

دولت، 
سازمان، شهر، 

خانواده

سطح عملیاتی 
)انتخاب جمعی(

تفاوت های خط مشی گذاری، 
تفاوت های نهادی

توسعه و 
تحلیل نهادی

)Ostrom, 2019(
قواعد نهادی در خط مشی گذاری، رفتار 
منطقی و راهبردی بازیگرانی را تغییر 
می دهد که در پی منافع خود هستند.

عرصه کنش 
)بازیگران ـ 

موقعیت کنش(

سازمان/ گروه/ 
فرد

کلیه سطوح کالن و 
عملیاتی

عرصه کنش، عوامل زمینه ای، 
الگوهای تعاملی، پیامدها، و 

معیارهای ارزیابی
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در میان چارچوب های نظری مزبور، اين چارچوب نهادی است كه از توجه دقیق و صريح به 
سطوح تحلیل برخوردار است. همچنین، برخالف ديگر چارچوب ها، چارچوب نهادی از طريق اعطای 
اختیار شناسايی و تعیین واحد تحلیل به تحلیل گر، انعطاف پذيری و عمومیت را حفظ می كند. تبیین 
رويكرد نهادی اُستروم )2019(، به عنوان يكی از مهم ترين الگوهای نهادی اخیر، به جهت تفسیر 
شايسته خود از عوامل زمینه ای و نیز تحلیل عرصه خط مشی و الگوهای تعاملی آن، خط مشی گذاری 
در دولت های مدرن را دچار تحول ماهوی بنیادينی نموده است. اين چارچوب با بهره گیری از تفكیک 
سطوح مختلف خط مشی گذاری و واگذاری بخشی از حقوق حكمرانی به بازيگران حاضر در سطح 
عملیاتی فعالیت های اقتصادی، از سازگاری بااليی با خط مشی گذاری مالیاتی برخوردار است. از اين رو، 
در پژوهش حاضر به منظور درك وضعیت سطوح خط مشی های مالیاتی در ايران و ارائه راهبردهای 

موثر در اين زمینه از چارچوب توسعه و تحلیل نهادی اُستروم )2019( استفاده شده است.

چارچوب توسعه و تحليل نهادی

چارچوب نهادی به طور گسترده در ادبیات با هدف مطالعه خط مشی گذاری مالیاتی بكار برده شده 
 Pampel et al., 2019; Freedman, 2015; Knauer, 2014; Wales & Wales, 2012;( است
Marriott & Holmes, 2006; Steinmo & Tolbert, 1998(، و قواعد آن رهنمودهايی را برای 

برجسته ساختن بینش های كلیدی در جنبه های نهادی، فنی و مشاركتی مداخالت جمعی در مسائل 
عمومی و تاثیرات ناشی از آن ها ارائه داده است )Nigussie et al., 2018(. اين چارچوب بر نقش 
نهادها )باورها، هنجارها، و سازمان ها( و التزام حكومت به نهادسازی در راستای اعمال حكمرانی تاكید 
دارد و به منظور تبیین و پیش بینی ساختار، فرايندها و پیامدهای نظام خط مشی گذاری از مولفه هايی 
چون عرصه كنش، عوامل زمینه ای، الگوهای تعاملی، معیارهای ارزيابی و پیامدها بهره برده است 
)Ostrom, 2019(. در اين بین، عرصه كنش به عنوان عنصر محوری چارچوب نهادی است و گام 

نخست در تحلیل يک مسئله، مشخص كردن اين عرصه است كه نشانگر »محل اتخاذ خط مشی« 
است )McGinnis, 2011(. عرصه كنش شامل دو بخش موقعیت كنش و بازيگران عرصه است و 

پژوهشگر برای تشخیص، تبیین، و پیش بینی كنش ها به شناسايی هر دو عنصر مزبور نیاز دارد. 
به دنبال گام های چارچوب توسعه و تحلیل نهادی )شكل 1( و با استفاده از عرصه كنش به 
تا  پیشنهادها  طرح  از  را  تصمیم گیری  مسیر  نظام مند  به طور  تجزيه وتحلیل  تحلیل،  واحد  عنوان 
برنامه ريزی برای اجرا دنبال می كند. هنگامی كه عرصه كنش و قواعد مرتبط با آن از نظر ساختار، 
برای  را  مفیدی  نتايج می تواند رهنمودهای  ارزيابی شوند،  پیامدهای مشاركت جمعی  و  مديريت 
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متخصصان در خصوص چگونگی و مكان كنش برای بهبود ارزش های گسترده اجتماعی، سیاسی، 
.)Nigussie et al., 2018( و اقتصادی خط مشی ها ارائه دهد

پژوهشگر برای تشخیص،  و شامل دو بخش موقعیت کنش و بازیگران عرصه است عرصه کنش. (2011
  نیاز دارد. دو عنصر مزبور هر شناسایی به ها بینی کنش و پیش ،تبیین

کنش به عنوان  و با استفاده از عرصه (1شکل نهادی ) توسعه و تحلیلچارچوب  های به دنبال گام
برای  ریزی تا برنامه از طرح پیشنهادهاگیری را  تصمیممسیر  مند نظامطور  بهتحلیل و واحد تحلیل، تجزیه

 پیامدهای ساختار، مدیریت وز نظر قواعد مرتبط با آن ا کند. هنگامی که عرصه کنش و دنبال میاجرا 
در خصوص  رهنمودهای مفیدی را برای متخصصان تواند د، نتایج مینمشارکت جمعی ارزیابی شو

ارائه  ها مشی خط و اقتصادی ،، سیاسیگسترده اجتماعی های چگونگی و مکان کنش برای بهبود ارزش
 .(Nigussie et al., 2018)دهد 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (Ostrom, 2019نهادی اُستروم ) تحلیلتوسعه و چارچوب  :1شکل 
 

شده  ریزی برنامه و ابتکارهای آیند نفعان مختلف در تقابل با یکدیگر برمی در عرصه کنش، منافع ذی
در این گذاری مالیاتی کشور  مشی عرصه خطدر مطالعه  .(Polski & Ostrom, 1999) دنگیر شکل می

 امکان تحلیل پس اند. برده بهرههای مالیاتی  مشی روز خط بهچالشی و نویسندگان از مصادیق  ،پژوهش
 نفع وجود داشته است. ها و مراجع ذی ت گروهکمشار نوع ودر این عرصه مشی  گیری خط شکلدقیق 

 مالیاتی گذاری مشی خط
اصول  برگیرندۀگذاری عمومی و در مشی خطگذاری مالیاتی با محوریت مالیات نوعی  مشی طخ

 ,Steinmoقانونی است، در این خصوص که چه کسی، چه مقدار و چگونه مالیات پرداخت نماید )

 وسیاسی و اقتصادی تغییر کند رایط با تغییر ش هطور مرتب در مواجه مکن است بهم ینداین فرا (.2004
چرا که با توجه به اثر مستقیم اقتصادی بر  ،باشدهای عمومی  گذاری مشی متمایز از سایر انواع خط

از  یتر قوی واکنشو شهروندان در مقابل آن  شود میتر شهروندان  موجب تحریک بیش، زندگی اشخاص
ی، منبع قوانین گذاری مالیات مشی یند خطدر معرفی و شناخت فرا .(Peters, 1991) دهند نشان می خود

شود  که از سوی منابع مختلف دولت یا خارج از آن ارائه می شودمی هایی دانسته ایده و مقررات مالیاتی

 شرایط فیزیکی/ مادی

 صفات اجتماعی

 قواعد مورد استفاده

ای )محیطی( عوامل زمینه  

 بازیگران

های کنش موقعیت  
 الگوهای تعاملی

 پیامدها
 معیارهای ارزیابی

 عرصه کنش

)Ostrom, 2019( شکل 1: چارچوب توسعه و تحلیل نهادی ُاستروم

در عرصه كنش، منافع ذی نفعان مختلف در تقابل با يكديگر برمی آيند و ابتكارهای برنامه ريزی شده 
شكل می گیرند )Polski & Ostrom, 1999(. در مطالعه عرصه خط مشی گذاری مالیاتی كشور در اين 
پژوهش، نويسندگان از مصاديق چالشی و به روز خط مشی های مالیاتی بهره برده اند. پس امكان تحلیل 

دقیق شكل گیری خط مشی در اين عرصه و نوع مشاركت گروه ها و مراجع ذی نفع وجود داشته است.

خط مشی گذاری مالیاتی

خط مشی گذاری مالیاتی با محوريت مالیات نوعی خط مشی گذاری عمومی و دربرگیرندۀ اصول قانونی 
است، در اين خصوص كه چه كسی، چه مقدار و چگونه مالیات پرداخت نمايد )Steinmo, 2004(. اين 
فرايند ممكن است به طور مرتب در مواجهه با تغییر شرايط سیاسی و اقتصادی تغییر كند و متمايز از ساير 
انواع خط مشی گذاری های عمومی باشد، چرا كه با توجه به اثر مستقیم اقتصادی بر زندگی اشخاص، 
موجب تحريک بیش تر شهروندان می شود و شهروندان در مقابل آن واكنش قوی تری از خود نشان 
می دهند )Peters, 1991(. در معرفی و شناخت فرايند خط مشی گذاری مالیاتی، منبع قوانین و مقررات 
مالیاتی ايده هايی دانسته می شود كه از سوی منابع مختلف دولت يا خارج از آن ارائه می شود و با ساير 
عوامل زمینه ای ارتباط تنگاتنگی دارد )Seelkopf & Lierse, 2020(. به همین دلیل اقدامات اين حوزه 
شامل مجموعه ای از تصمیم گیری های پیچیده با مالحظات سیاسی، اقتصادی، اداری، و اخالقی است 
)Peters & Pierre, 2006(، و عناصری مانند شرايط اجتماعی، مذهبی، و جمعیت شناختی نقش مهمی 

.)Seelkopf  Lierse, 2020( در اين ارتباط ايفا می كنند
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نهادگرايی در خط مشی گذاری مالیاتی

نوع نظام حاكمیتی بر اندازه دولت و نوع و روند تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری های مالیاتی 
اثر می گذارد. میزان اعتماد و حمايت های مردمی در برابر نظام های حاكمیت مطلقه و دموكراسی 
متفاوت است. يک نظام دموكراتیک، با محدوديت اختیارات دولت به واسطه قانون اساسی و اختیار و 
كنترل عامه مردم مشخص می شود. در مقابل، در يک حاكمیت مطلقه )خودكامه( صرفًا يک يا چند 
شخص محدود، دارای كنترل و اختیارات نامحدود در تصمیم گیری های سیاسی و خط مشی گذاری ها 
هستند و ضمن بی توجهی به نقش نهادها در خط مشی گذاری های مالیاتی، تصمیم های آن ها وابسته 
به جلب رضايت يک گروه نخبه كوچک است. اين تفاوت های نهادی می تواند نقش مهمی را در 
انگیزه و توانايی های خط مشی گذاران مالیاتی ايفا نمايند )Seelkopf & Lierse, 2020(. به عبارت 
ديگر، خط مشی گذاری مالیاتی نیازمند مشاركت دموكراتیک نهادهای مردمی و دولتی است. از آن جا 
كه در چارچوب توسعه و تحلیل نهادی، توسعه به مفهوم فرايند تغییرات پويای نهادی و نیز تغییر 
در اثرات آن ها در طول زمان تفسیر می شود )McGinnis, 2011(، و در فرايند خط مشی گذاری 
پیچیده آن ها و  روابط  از نقش آفرينان و شبكه  با مجموعۀ گسترده ای  بنیادين  به شكل  مالیاتی، 
ارزش ها، تصورات، هويت ها و رويكردهای خاص مواجه  تعامالت،  از گفتمان ها،  گستره متنوعی 
برجسته  مالیاتی  خط مشی گذاری  در  نهادگرايی  نقش   ،)Steinmo & Tolbert, 1998( هستیم 
عموم  و  نهادها  جايگاه  و  نقش  بر  تاكید  و  ايران  حاكمیتی  نظام  به  توجه  با  اين رو،  از  می شود. 
مردم در تصمیم گیری های اساسی در قالب يک نظام جمهوری و مردم ساالر دينی، توجه به نقش 
نهادها و بخش خصوصی در كنار مراجع دولتی و بهره گیری از يک چارچوب نهادی منسجم در 

خط مشی گذاری های مالیاتی بسیار دارای اهمیت است.
در خصوص پژوهش های صورت گرفته در زمینه خط مشی گذاری مالیاتی، برخی از پژوهشگران 
را به طور ضمنی در تشريح مدل های شكل گیری خط مشی  گذاری عمومی  خط مشی های مالیاتی 
كرده اند  بررسی  تطبیقی  مطالعه  يک  قالب  در  كشور  چند  مقايسه  در  يا  مستقل  شكلی  به   و 
)Steinmo, 2004; Holcombe, 1998(، و برخی نیز مدل خط مشی گذاری مالیاتی را با رويكرد 

اقتصادی و تحلیلی مورد توجه قرار داده اند )Auerbach et al., 2017(. مهم ترين رويكردهايی 
نهادی  رويكرد  از  عبارت اند  گرفته اند  قرار  تاكید  مورد  پژوهشگران  توسط  حوزه  اين  در   كه 
 ،)Pampel et al., 2019; Marriott & Holmes, 2006; Steinmo & Tolbert, 1998(

 ;Hansen, 1983( تدريجی  رويكرد   ،)James & Edwards, 2008( فرايندی   رويكرد 
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 .)Holcombe, 1998; Wicksell, 1958( و رويكرد انتخاب عمومی ،)Hettich & Winer, 2005

در اين بین رويكرد نهادی از رويكردهای سنتی و متداول خط مشی گذاری مالیاتی است كه نشان 
سیاسی  حیات  از  مهمی  و  خاص  عرصه  در  خط مشی ها  شكل گیری  به  نهادها  چگونه  می دهد 
صاحب نظران  و  پژوهشگران  نگرش  و  رويكرد  بررسی  در   .)Steinmo, 2004( می كنند  كمک 
خط مشی گذاری در ايران و ساير كشورها، خالصه نتايج پژوهش های صورت گرفته مرتبط در جدول 

)2( آمده است.

جدول 2: نظرهای پژوهشگران در حوزه خط مشی گذاری مالیاتی

شرح دیدگاهرویکرد پژوهشگران 

پمپل و 
همکاران 
)2019(

نهادی

نگرش ها و قواعد نهادی از راه های قابل پیش بینی بر تمکین مالیاتی اثر 
می گذارند، اما اثر آن ها در کشورهای مختلف متفاوت و متناقض است. در 

خط مشی گذاری مالیاتی قواعد نهادی بسیار اهمیت دارند و افراد به انگیزه های 
نهادی که با آن ها مواجه اند، به شکل معنادار و قابل قبولی پاسخ می دهند. 

آرباخ و 
همکاران 
)2017(

نهادی
برآوردهای پویای اقتصادی می توانند اثر مهمی بر خط مشی های مالیاتی داشته 

باشند. هم اندیشی و مشارکت نهادهای تخصصی و اندیشکده های مالیاتی در تدوین 
خط مشی های مالیاتی نقش موثری در موفقیت و پیشبرد اهداف خط مشی ها ایفا می کنند. 

فریدمن 
نهادی)2015(

خط مشی گذاران باید خط مشی های بهینه مالیاتی را با مشاوره و تبادل نظر وضع 
کنند. آن ها نیازمند نوعی ساختار سازمانی و محیطی مستقل هستند که امکان 
مصاحبه با افراد و آگاهی از نظر متخصصان و اخذ مشاوره و همچنین اخذ 

نقطه نظرهای طیف گسترده ای از سایر دیدگاه ها را فراهم آورد.

نهادیکناور )2014(

هدف اصلی خط مشی های مالیاتی، اطالع رسانی، شفافیت و پاسخگویی بیش تر 
به نیازهای مودیان است. نظام مالیاتی باید به طور مستمر ویژگی های شخصیتی، 
اختالفات موجود میان مودیان و مراجع ذی نفع، و وجود بی عدالتی مالیاتی را در 

تدوین خط مشی های خود در نظر داشته باشد. 

والس و والس 
نهادی)2012(

بازیگران نهاد خط مشی گذاری مالیاتی را می توان در قالب نهادهای داخلی 
قوه مجریه، نهاد قانونگذاری )قوه مقننه(، نهادهای خارج از حاکمیت همچون 

اندیشکده های مالیاتی و همچنین، انجمن مودیان مالیاتی شناسایی نمود. 
خط مشی های مالیاتی موفق نیازمند پیوند اساسی میان نظام مالیاتی با نمایندگان 
اتحادیه و شرکت ها هستند و دولت ها باید دارای یک دستورالعمل روشن برای 

اصالحات اساسی مالیاتی باشند.

حسنوند و 
همکاران 
)2020(

فرایندی

مهم ترین آسیب های خط مشی گذاری مالیاتی در ایران عبارت اند از عدم تمکین 
مالیاتی، ضعف نظام اطالعات مالیاتی، نبود فرهنگ و باور مالیاتی صحیح مودیان، 
جابه جایی های متعدد و سیاسی برای مدیران نظام مالیاتی، گستره و توزیع نامناسب 

معافیت های مالیاتی، و نبود نظارت و ارزیابی کافی در سیاست های مالیاتی.
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ادامه جدول 2: نظرهای پژوهشگران در حوزه خط مشی گذاری مالیاتی

شرح دیدگاهرویکرد پژوهشگران 

ثنایی اعلم و 
نهادیالوانی )2018(

مدل هدف خط مشي گذاری مالیاتي کشور باید داراي سطحي از انتزاع باشد 
که حتي االمکان همه عوامل موثر بر تدوین و اجراي آن را در نظر بگیرد. در 

خط مشی گذاری مالیاتی باید به ویژگی های خط مشی و مولفه های شکل گیری خط مشی 
در کنار عوامل مربوط به عرصه خرد توجه نمود. همچنین، توجه به عوامل محیطی 
کالن مداخله گر و عرصه نهادی در خط مشی گذاری مالیاتی بسیار دارای اهمیت است.

شیخ  حسنی 
و همکاران 

)1397(
نهادی

پیش از هرگونه خط مشی گذاری در حوزه مالیات باید سازگاری آن خط مشی با 
اصول و قوانین پایه مالیاتی بررسی شود. تصمیم گیری در حوزه مالیات، در مواردی 

فراتر از اختیارات مرجع خط مشی گذار است و خط مشی های مالیاتی با فشار 
اشخاص، نهادها و وزارتخانه های متعدد محدود می شوند یا تغییر می یابند. خط مشی 
مالیاتی در نقطه تعادل میان عوامل اقتصادی، سیاسی، و اداری شکل می گیرد و در این 

حوزه توجه به نگرش ها و اصول اعتقادی نیز دارای اهمیت است.

میرزمانی 
و همکاران 

)2019(
فرایندی

عوامل موثر بر فرایند دستورگذاری مالیاتی در سه گروه )1( عوامل مربوط 
به مسئله، )2( عوامل سیاسی، و )3( عوامل مربوط به سیاست پیشنهادی 

دسته بندی می شوند و موثرترین بازیگران فرایند خط مشی گذاری مالیاتی در دو 
دسته بازیگران درون حکومتی )شامل سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور 

اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسالمی، هیئت دولت، رییِس جمهوری، 
کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت صنعت معدن و 
تجارت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس(، و 
بازیگران بیرون از حکومت )شامل مودیان مالیاتی در قالب اشخاص، اصناف و 

تولیدکنندگان عمده، و گروه های ذی نفوذ( قابل شناسایی هستند.

واعظی و 
محمدی 
)1396(

فرایندی

در طراحی الگوی ارزیابی خط مشی گذاری مالیاتی توجه به سطوح محیطی، 
نهادی، و سازمانی بسیار دارای اهمیت است. الگوی ارزیابی خط مشی گذاری 

مالیاتی در سه مرحله پیش از اجرا )شامل دستورگذاری، تدوین و تصویب قانون 
مالیات(، حین اجرا و پس از اجرا قابل مطالعه است. ارزیابی پیش از اجرا با 

توجه به نهاد ارزیابی کننده شامل دو بخش مکمل است: الگوی ارزیابی هزینه گرا 
توسط نهاد مجری و الگوی ارزیابی واقع گرا توسط نهاد مستقل.

روش شناسی پژوهش 

اين پژوهش از نظر هدف كاربردی و توسعه ای محسوب می شود، مبتنی بر پارادايم تفسیری و 
رويكردی استقرايی است، و از روش كیفی بهره می برد. با توجه به ماهیت اكتشافی و خبره گرا بودن 
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مسئله پژوهش، برای كشف مفاهیم پايه، سازمان دهنده و فراگیر از راهبرد تحلیل مضمون1 استفاده شده 
است. در اين رويكرد، داده های مورد نیاز با بهره گیری از شیوۀ تحلیل مضمون براون و كالرك )2006(2 
گردآوری، كدگذاری و تحلیل شده و كدگذاری به دو صورت دستی و نرم افزاری )با استفاده از نرم افزار 
Nvivo12( صورت گرفته است. برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار مصاحبه استفاده شده و همچنین به 

منظور دستیابی به كفايت منابع و شناخت عرصه خط مشی گذاری مالیاتی از بررسی اسناد، انتخاب نمونه 
خارجی و نتايج مطالعه تطبیقی خط مشی گذاری در ايران و كشورهای الگو با نظام خط مشی گذاری مالیاتی 
توسعه يافته بهره برده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مستندات رسمی عرصه خط مشی گذاری 
مالیاتی و خبرگان و مقامات ارشد نهاد مالیاتی در ايران و برخی از كشورهای الگوست. برای انتخاب 
مصاحبه شوندگان از روش هدفمند نمونه گیری استفاده شده و تعداد نمونه ها از قبل مشخص نبوده، بلكه 
با توجه به اشباع نظری نمونه گیری انجام شده است. بر اساس اين، تعداد 14 خبره حوزه خط مشی گذاری 

مالیاتی در پژوهش حاضر مشاركت داشته اند كه توزيع آماری آن ها در جدول )3( نشان داده شده است.

جدول 3: ويژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان )نمونه آماری(

مصاحبه  شوندگان )شماره نمونه( موقعیت حرفه ای/ شغلی تعداد 
دانشگاه مّلی مالیات ژاپن3 استادان دانشگاه مّلی مالیات ژاپن 3
آژانس مّلی مالیات ژاپن4 خبرگان/ معاونان مالیات های ژاپن 2
سازمان مالیاتی استرالیا5 معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی استرالیا  1

دانشگاه ویکتوریای نیوزلند6 استادان حوزه حسابداری و مالیات دانشگاه ویکتوریای نیوزلند 2
وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران 1

سازمان امور مالیاتی کشور رؤسای اسبق سازمان امور مالیاتی کشور 2
سازمان امور مالیاتی کشور معاونان سازمان امور مالیاتی کشور 2
سازمان امور مالیاتی کشور رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور 1

* کلیه مصاحبه شوندگان دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند و 5 نفر از ایشان عالوه بر عضویت 
در نهاد خط مشی گذاری مالیاتی همزمان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته های اقتصاد، 

حسابداری، و مدیریت فعالیت دارند.

1. Thematic Analysis
2. Braun & Clarke
3. National Tax College )NTC(
4. National Tax Agency )NTA(
5. Australian Taxation Office (ATO)
6. Victoria University of Wellington
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مصاحبه ها به شكل حضوری و به طور متوسط حدود دو ساعت به طول انجامید. در ارتباط با 
ايجاد طرح گفتمانی با مصاحبه شوندگان داخلی، از مصاديق واقعی و به روز خط مشی گذاری مالیاتی 
كشور از قبیل طرح مالیات بر خانه های خالی، طرح مالیات بر عايدی سرمايه، اليحه تمديد مالیات 
سامانه  و  فروشگاهی  پايانه های  قانون  اجرايی  دستورالعمل های  و  آيین نامه ها  و  ارزش افزوده  بر 
موديان استفاده شد كه در زمان انجام اين پژوهش در زمره پرچالش ترين مسائل مالیاتی كشور 
از پژوهشگران در  نیز در جريان ماموريت های رسمی يكی  نمونه های خارجی  با  بودند. مصاحبه  
محل سازمان مالیاتی كشورهای استرالیا و ژاپن و همچنین دانشگاه ملّی مالیات ژاپن و دانشگاه 
ويكتوريای نیوزلند به صورت مصاحبه های باز و غیرساختاريافته و با مطرح كردن مباحث كلی در 
آن كشورها صورت  مالیاتی  بر عرصه خط مشی گذاری  حاكم  نهادی  قواعد  و  بازيگران  خصوص 
تايیدپذيری، و  اطمینان پذيری،  باورپذيری،  در جريان  نتايج كیفی  اعتبارسنجی  منظور  به  گرفت. 
كدگذاری،  خودآزمون  رويه  چهار  از   ،)2018( همكاران1  و  كینگ  توصیه  اساس  بر  انتقال پذيری 
استفاده از كدگذاران مستقل، دريافت بازخورد از مصاحبه شوندگان ضمن ارائه توصیف غنی، و ثبت 

جزئیات بررسی ها استفاده شد. 

نتايج مقايسه نظام های خط مشی گذاری

برجسته  همچنین  و  كشورها  مالیاتی  خط مشی گذاری  نهادی  ساختارهای  مقايسه  منظور  به 
تطبیقی  مطالعه  فرايند خط مشی گذاری، يک  در  دولت ها  قابلیت  و  رويكردی  اختالف های  كردن 
میان نظام های خط مشی گذاری ايران و كشورهای الگو انجام گرفته است )هراتی و عبدی، 1398(. 
انتخاب اين كشورها بر اساس رتبه بندی انجام شده بر مبنای شاخص های كلیدی نظام های مالیاتی 
موفق، توسط سازمان همكاری و توسعه اقتصادی2 و شبكه خدمات حرفه ای چندملیتی پی دابلیو 
سی3 صورت گرفته است. همچنین، ازجمله اولويت های موثر بر انتخاب اين نمونه، امكان دسترسی 
بوده  كشورها  آن  خط مشی گذاری  حوزه  در  مطلع  اشخاص  و  مالیاتی  مقامات  نظری،  ادبیات  به 
كشورها،  اين  عمومی  خط مشی گذاری  در  فرايندی  كارويژه های  مقايسه  از  حاصل  نتايج  است. 
تالیف  در خط مشی گذاری های عمومی(،  مشاركت شهروندان  و روش  )ابزار  منافع  تصريح  شامل 
منافع )نهادهای مجاز به مشاركت و بیان كننده نیاز و خواسته های شهروندان(، و نهادهای مسئول 

شكل گیری، اجرا و نظارت بر خط مشی های عمومی در جدول )4( نشان داده شده است.
1. King et al.
2. Organization for Economic Co-operation and Development )OECD(
3. Price Waterhouse Coopers )PWC(
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جدول 4: کارويژه های فرايندی خط مشی گذاری عمومی در کشورهای الگو

مولفه ها 
شکل گیری تالیف منافعتصریح منافعکشورها

نظارت بر اجرای خط مشی  خط مشی  
اجرا

استرالیا
سطوح مختلف 

انجمن های محلی، 
نهادهای مدنی و دولتی

وزرا و رؤسای 
دولت و دولتدولت و مجلسسازمان های دولتی

دادگاه ها

کانادا
مجلس، گروه های 

ذی نفع، و انجمن های 
داوطلبانه

گروه های ذی نفع، 
احزاب، و 

سازمان های غیردولتی

مجلس، دولت، و 
دولت و سازمان هادادگاه های قضایی

دولت و 
وزارت 
دادگستری

انجمن مشارکت نیوزلند
عمومی نیوزلند

احزاب فعال و 
دولتدولتمجلسموسسه های مردم نهاد

انگلستان
مشارکت در انتخابات و 
عضویت در گروه های 

شهروندی

احزاب سیاسی و 
سندیکاها

مجلس )عوام و 
دولت و دولتاعیان( و وزیر

مجلس

ژاپن
شرکت در انتخابات 
مجلس )نمایندگان و 

مشاوران(
احزاب سیاسی

مجلس 
)نمایندگان و 

مشاوران( و دولت
دادگاه  های دولت

کشور

احزاب سیاسی و ایرلند
نمایندگان

احزاب و سازمان های 
دولت و دولت و سازمان هادولت و مجلسمدنی

مجلس

نروژ
احزاب سیاسی، 
نهادهای مدنی، و 
نمایندگان مجلس

احزاب فعال و 
مجلسدولتمجلس و دولتگروه های ذی نفع

آلمان
احزاب سیاسی، شورای 
فدرال، و مقامات دولتی 

یا مجلس

کمیسیون های 
تخصصی مجلس یا 

شورای فدرال

مجلس و شورای 
فدرال و دولت

دولت مرکزی و 
دولت های ایالتی

مجلس 
فدرال

ایران
نمایندگان اتحادیه های 
صنفی و شرکت در 

انتخابات

مجلس )در غیاب 
احزاب واقعی(

رهبری، مجلس، 
دولت، قوه 

قضاییه، و شوراها

دولت، شهرداری ها، 
و سایر نهادهای 

اجرایی

مجلس، 
دولت، و 
شوراها

)Almond et al., 1974( :منبع

خالصه نتايج مقايسه بازيگران نهادی عرصه خط مشی گذاری مالیاتی در هر يک از موقعیت های 
اين عرصه و وضعیت مشاوره عمومی و آموزش داخلی نهاد مزبور در ايران و كشورهای الگو در 

جدول )5( نشان داده شده است.
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جدول 5: عناصر و ويژگی های نهاد خط مشی گذاری مالیاتی کشورهای الگو

توسعه دهنده نام کشور
خط مشی

تهیه کننده طرح و 
الیحه/ پیش نویس 

تصویب کننده 
خط مشی

مجری 
خط مشی

مشاوره 
عمومی

آموزش 
داخلی

دایره کانادا
خط مشی گذاری

دایره خط مشی گذاری، 
اداره درآمد و دادگستری

 مجلس عوام و 
سنا و فرماندار کل

اداره درآمد 
کانادا

غیرقابل 
دسترس

غیرقابل 
دسترس

مجلس )نمایندگان خزانه داریخزانه داریاسترالیا
و سنا(

سازمان 
مالیاتی

دارد ـ 
غیرعمومی

به صورت 
گسترده

هیئت مشاوره انگلستان
اداره درآمد مجلسهیئت مشاوره مالیاتیمالیاتی

غیرقابل به ندرتو گمرک
دسترس

اداره درآمد داخلی نیوزلند
و خزانه داری 

کمیته خط مشی گذاری 
اداره درآمد مجلسمالیاتی جامع

داردداردداخلی

سازمان مالیاتی و ژاپن
دانشکده مالیات

وزارت دارایی، وزارت 
آژانس مّلی مجلسامور داخلی و ارتباطات

داردداردمالیات

جمهوری 
ایرلند

اداره مالیات ـ دایره 
خط مشی گذاری 

اداره مالیات ـ دایره 
خط مشی گذاری مالیاتی

اداره مالیات 
جمهوری ایرلند

کمیسیون 
درآمدی

به صورت 
داردمحدود

نروژ
وزارت 

دارایی )اداره 
خط مشی گذاری(

وزارت دارایی )اداره 
آژانس مّلی مجلسخط مشی گذاری مالیاتی(

مالیات
به صورت 

داردگسترده

آلمان
وزارت 

دارایی )اداره 
خط مشی گذاری(

مجلس و شورای وزارت دارایی
فدرال

سازمان 
مالیاتی

توسط 
دارددانشگاه

ایران
حسب مورد 

وزارت دارایی، 
دولت یا مجلس

حسب مورد در مجلس، 
دولت یا وزارت دارایی

مجلس، دولت، و 
وزارت دارایی

سازمان 
امور مالیاتی

بسیار 
محدود

بسیار 
محدود

)Wales & Wales, 2012; Arnold, 2013; Lang et al., 2016; Grote, 2019( :منابع

يافته ها

در جريان فرايند تحلیل مضمون و كدگذاری منابع پژوهش، 1511 كد مفهومی مرتبط استخراج 
شد و پس از مرتب سازی كدها و تلفیق و پااليش آن ها، 29 مضمون سازمان دهنده در قالب سه 
مضمون فراگیر بازيگران عرصه خط مشی گذاری مالیاتی، موقعیت خط مشی گذاری، و عوامل موثر 
استخراج  و  صورت گرفته  كدگذاری های  از  نمونه ای  شدند.  شناسايی  مالیاتی  خط مشی گذاری  بر 
قالب های  در  گزاره ها  مفهومی  كدگذاری  است.  داده شده  نشان   )6( در جدول  مفهومی  كدهای 
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تركیبی حرفی و عددی صورت گرفته است. برای مثال، كدهای مفهومی مربوط به مضمون فراگیر 
بازيگران عرصه خط مشی گذاری مالیاتی با حرف Actor( A( و كدهای مفهومی مضامین مربوط 

به وزارت امور اقتصادی و دارايی با نماد )A2( نشان شده است.

جدول 6: نمونه کدگذاری و شناسايی کدهای مفهومی

کدگذاری مفهومی مضامینمتن گزاره/ مصاحبه
در درون حاکمیت، بازیگران کلیدی این فرایند عبارت اند از وزارت 

دارایی که هزینه ها و درآمد عمومی را برآورد می کند، سایر وزیران که 
برای دستیابی به اهداف سیاسی از طریق نظام مالیاتی در تالش هستند، 
و اداره درآمد داخلی که نقش آن اجرای قانون و بهبود وضعیت تمکین 
مالیاتی است. اغلب اهداف این نهادها در طرح پیشنهادهای خط مشی 
مالیاتی در رقابت هستند، و این امر به ظهور خط مشی های پیچیده و 

مبادالت اداری منجر می شود. 

A2: وزارت دارایی
F4: هزینه و درآمد عمومی

A5: سایر وزرا
A1: اداره درآمد داخلی

F12: تمکین مالیاتی
S1: طرح پیشنهادی خط مشی

S4: مشارکت و ارتباطات رسمی

موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در سازمان امور مالیاتی مطرح شد و 
یک پیش نویس اولیه در این خصوص آماده شده و همزمان طرحی را نیز 
مجلس آماده کرده و جلساتی هم در این زمینه برگزار شده است. مالیات 
بر عایدی سرمایه یک نظام مالیاتی جدید است که باید با سازوکارهای 
دقیق اجرا شود و به همین جهت فرایند تهیه این طرح تاکنون به طول 
انجامیده است. طرح مجلس هم در این خصوص در دست کارشناسی 
است و نیاز به فرصت بیش تری دارد. با توجه به اهمیت این طرح، باید 
در این موضوع سریع تر اقدام شود تا با کمک بخش خصوصی بتوان این 

الیحه را به سرعت آماده کرد و به مجلس ارائه داد.

A1: سازمان امور مالیاتی
S1: طرح پیشنهاد 

S5: طراحی خط مشی 
A3: مجلس

S4: مشارکت و ارتباطات رسمی
S2: رایزنی و مشاوره عمومی

بحث مشارکت و ارتباطات میان سازمان ها و نهادهای مختلف و همچنین 
بخش خصوصی در سیاستگذاری مالیاتی بسیار قابل توجه و اهمیت است. 
برای مثال، نهادهای دانشگاهی به ویژه دانشگاه های پیشرو در موضوعات 

اقتصادی می توانند مشاوره های قابل توجه و سازنده ای را در فرایند 
سیاستگذاری مالیاتی به واحد مربوطه ارائه دهند. عالوه بر این، نمی توان 

از تاثیر مشارکت نهادهای دولتی همچون دستگاه ها و وزارتخانه های 
مرتبط همچون وزارت صنعت معدن و تجارت غافل بود.

S2: رایزنی و مشاوره عمومی
A6: مودیان مالیاتی 

A7: نهادهای دانشگاهی
S4: مشارکت و ارتباطات رسمی
A5: وزرا و اعضای هیئت دولت

دیدگاه جامعه در خصوص خط مشی های مالیاتی و مسائل اقتصادی بسیار 
دارای اهمیت است و باید نظر جامعه و عموم در این زمینه در نظرگرفته 
شود. ما در زمان تدوین خط مشی های مالیاتی باید به بررسی تاثیرگذاری 
بر رفتار جامعه و درک چگونگی تاثیرگذاری خط مشی های مالیاتی بر 

سیستم مالیاتی و اقتصاد بپردازیم. هدف تنها تدوین خط مشی های مالیاتی 
و وصول مالیات نیست، بلکه باید کل جامعه را در نظر داشت.

S2: مشاوره عمومی
F12: رفتار مالیاتی سازگار
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بازيگران عرصه خط مشی گذاری

اين كه چه كسانی تصمیم می گیرند و چرا اين تصمیم ها را برای اجرا اتخاذ می كنند، همواره 
پرسش مهم پیشاروی دانش پژوهان خط مشی بوده است )Smith & Larimer, 2016(. به دنبال 
تشخیص عرصه های كنش پیرامون خط مشی گذاری مالیاتی بر اساس چارچوب توسعه و تحلیل نهادی 
اُستروم، بازيگران كلیدی عرصه خط مشی گذاری در نهاد مالیاتی عبارت اند از: سازمان امور مالیاتی 
كشور، وزارت دارايی، مجلس شورای اسالمی، هیئت دولت/ وزيران، كمیته خط مشی گذاری مالیاتی، 

موديان )اشخاص حقیقی/ حقوقی و اتحاديه های صنفی(، و موسسه های دانشگاهی و انديشكده ها.

الف. سازمان امور مالياتی

سازمان امور مالیاتی كشور در مواجهه با خط مشی های مالیاتی مختلف واكنش يكسانی ندارد. 
نقش حمايتی اين سازمان در طراحی و اجرای خط مشی های درآمدزا همچون تمديد قانون مالیات 
بر ارزش افزوده پررنگ تر بوده است. اين سازمان در اجرای اثربخش خط مشی های مدون از جريان 
مناسب تبادل اطالعات مورد نیاز با دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است و همواره اين موضوع 
از داليل اصلی عدم اجرای به موقع و موثر خط مشی ها عنوان شده است. جريان نامطلوب  يكی 
تبادل اطالعات را می توان ناشی از نبود انسجام و هماهنگی میان دستگاه های ذی نفع و مرتبط 
با خط مشی های مالیاتی دانست. يكی از ضعف های اساسی سازمان امور مالیاتی كشور در فرايند 
خط مشی گذاری، نبود فرايند مشاوره عمومی و مشاركت موثر اين سازمان با موديان و نمايندگان 
آن ها چه در جريان خط مشی گذاری و چه در زمینه دريافت بازخورد پس از اجرای آن هاست كه 
می تواند پیامدهای نامطلوبی همچون اعتراضات و اعتصابات صنفی را به همراه داشته باشد. ازجمله 
وظايف و اختیارات رسمی اين سازمان در عرصه خط مشی گذاری مالیاتی عبارت اند از: اظهار نظر 
و ارائه پیشنهادهای الزم در زمینه تدوين خط مشی های مالیاتی، تنظیم سیاست های اجرايی برای 
اخذ مالیات در كشور و نظارت بر حسن اجرای آن ها، اتخاذ تدابیر الزم در خصوص چگونگی اجرای 
آيین نامه ها و دستورالعمل  های الزم و طراحی  تنظیم  و  تهیه  از طريق  مالیاتی  و مقررات  قوانین 
ارائه اطالعات و آمارهای  نظام ها و روش های اجرايی برای تشخیص و وصول مالیات، تامین و 
مالیاتی، برآورد هزينه های اجرای خط مشی، و تامین داده های ورودی مربوط به جنبه های عملی و 

اداری نوآوری های خط مشی1.

1. https://www.intamedia.ir/vision-and-mission
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ب. وزارت امور اقتصادی و دارايی

وزارت امور اقتصادی و دارايی مسئول اصلی تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی كشور است و 
ايجاد هماهنگی در امور و اجرای سیاست های مالی را بر عهده دارد1. يكی از اقدام های اساسی وزارت 
دارايی در حوزه خط مشی گذاری مالیاتی تشكیل يک كمیته خط مشی گذاری در خصوص طراحی و 
تدوين خط مشی های مالیاتی با حضور نمايندگانی از متخصصان و كارشناسان سازمان امور مالیاتی 
كشور است. در تدوين سیاست های مالیاتی نیز نظر نهايی، با وزارتخانه و شخص وزير است كه در 
اين راه بهره گیری از مشاوران خبره وزير و همچنین خبرگان عالی در سازمان امور مالیاتی می تواند 
به طراحی و تدوين پیشنهادهای اصالحی و لوايح مالیاتی ارزشمندتر و اثربخش تری منجر گردد. در 
تدوين خط مشی های مالیاتی در ايران مشاركت موثری میان وزارت دارايی و سازمان امور مالیاتی 
كشور وجود دارد. اما اين وزارتخانه در مشاركت و تبادل اطالعات با ساير دستگاه ها و وزارتخانه ها در 
جريان خط مشی های مالیاتی همواره با مشكالت و كاستی های اساسی مواجه بوده است و می توان 
نبود مشاركت كارامد در اين زمینه را از داليل تاخیر و تعويق در تدوين و اجرای خط مشی ها دانست.

پ. مجلس شورای اسالمی

كمیسیون  همچون  اسالمی،  شورای  مجلس  تخصصی  كمیسیون های  اعضای  و  نمايندگان 
روند  در  ويژه ای  جايگاه  مجلس  پژوهش های  مركز  و  بودجه  تلفیق  كمیسیون  اقتصادی، 
خط مشی گذاری مالیاتی دارند. اين اعضا به ندرت كارشناسان خبره خط مشی گذاری مالیاتی هستند، 
و  نهادها  نمايندگان،  اصواًل  باشند.  داشته  خط مشی ها  توسعه  در  قابل توجهی  سهم  می توانند  اما 
كمیسیون های وابسته به مجلس شورای اسالمی سه نقش كلیدی را در عرصه خط مشی گذاری 
لوايح(،  و  )طرح ها  پیشنهاهای خط مشی  رد  يا  تايید  و  نظارت   )1 ايفا می كنند:  در كشور   مالیاتی 
2( مشاركت در توسعه و تدوين خط مشی ها، و 3( طرح پیشنهادهای خط مشی. در میان اين موارد، 
نقش نظارت و تصويب خط مشی های مالیاتی برای مجلس مرسوم تر است. يكی از آفت های شايان 
توجه در نظام خط مشی گذاری مالیاتی ايران نبود همسويی و مشاركت الزم بین مجلس و دولت 
از داليل اصلی طوالنی شدن فرايندهای تدوين و  امر  از حیث گرايش های حزبی است كه اين 
تصويب خط مشی های مالیاتی در كشور، همچون تاخیر در ارائه اليحه مالیات بر عايدی سرمايه 

عنوان شده است. 

1. https://mefa.ir/fa-IR/mefa/5111
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ت. هيئت دولت

در  می كنند.  ايفا  مالیاتی  خط مشی گذاری  در  بنیادينی  نقش  دولت  هیئت  اعضای  و  وزيران 
مواردي مشاهده مي شود كه خط مشي های مالیاتی بر اساس مصوبه های هیئت دولت يا نظرهاي 
مشورتي معاونت حقوقي ريیِس جمهوری شكل گرفته است )شیخ حسنی و همكاران، 1397(. در 
نهايت، آنچه كه برای تصويب به مجلس در خصوص خط مشی های مالیاتی ارائه می گردد، بايد به 
تايید هیئت دولت و كابینه مربوطه برسد. ازجمله وظايف هیئت دولت در جريان خط مشی گذاری 
از سوی وزارت  مالیاتی پیشنهادی  لوايح  تايید و تصويب كابینه ای  از:  مالیاتی در كشور عبات اند 
دارايی و ساير دستگاه های دولتی، بررسی تغییرات مالیاتی پس از اجرا و تنظیم لوايح مالیاتی، و ارائه 

به مجلس به منظور تصويب و قانونی سازی آن ها.

ث. كميته خط مشی گذاری مالياتی

گروته )2019( به گزارش صندوق بین المللی پول، در خصوص خط مشی گذاری مالیاتی، ضمن 
وظايف  كشورها،  دارايی  وزارت  ساختار  در  مالیاتی  خط مشی گذاری  واحد  نقش  اهمیت  بر  تاكید 
كلیدی را در حوزه خط مشی گذاری مالیاتی برای اين واحد در نظرگرفته است. بر اساس گزارش 
اين نهاد، اين امر كاماًل مرسوم است كه دولت ها تحلیل های دقیق حوزه خط مشی گذاری مالیاتی را 
 .)Grote, 2019( به يک واحد دولتی متخصص تحلیل داده ها و مدل های اقتصادی واگذار نمايند
با توجه به تاكید بیش تر خبرگان در جريان فرايند مصاحبه، بر لزوم ايجاد واحد مزبور به عنوان 
عضوی رسمی در نهاد خط مشی گذاری مالیاتی كشور اتفاق نظر وجود داشته است. اگرچه تا زمان 
ايران ماهیت  انجام اين پژوهش چنین واحدی در بدنه وزارت دارايی يا در ساختار نظام مالیاتی 
وجودی پیدا نكرده است، اما كمیته خط مشی گذاری مالیاتی به صورت موردی در وزارت دارايی يا 
مجلس تشكیل شده است، همچون كارگروه راهبری سامانه موديان در زمینه پايانه های فروشگاهی 

و سامانه موديان. 

ج. موديان )اشخاص حقيقی/ حقوقی و اتحاديه های صنفی(

در جريان مشاركت موديان در فرايند خط مشی گذاری مالیاتی در چارچوب پژوهش و بر اساس 
نظرهای خبرگان، دو نقش كلیدی برای ايشان در نظرگرفته شده است كه از نظر مفهومی كاماًل 
از يكديگر متمايزند. نخستین مورد »مشاركت و مشاوره عمومی« با دولت در جريان برنامه ها و 
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خط مشی های مالیاتی است كه در آن دولت به دنبال تعامل با اشخاص و اتحاديه های صنفی برای 
تحقق نقطه نظرهای آن ها و كسب اطالعات و دانش مورد نیاز در تدوين و اجرای خط مشی هاست. 
و  اشخاص  میان  ارتباطات  از  وسیعی  طیف  شامل  عمل  در  كه  است  »البی گری«  دوم  مورد 
مالیاتی  توسعه خط مشی های  بر  تاثیر مستقیمی  كه  است  تصمیم گیری  نهادهای  با  كسب وكارها 
دارد. در ايران، فرصت مشاركت عمومی برای موديان و نمايندگان آن ها به شكل رسمی وجود ندارد 
و تنها بازخورد نظرهای عمومی را می توان از كانال نمايندگان در مجلس شورای اسالمی شاهد 
بود، اگرچه در پاره ای از موارد مداخله اشخاص صاحب نفوذ نقش موثری در روند تصمیم گیری ها و 

حتی اجرای خط مشی های مصوب ايفا می كند.

چ. موسسه های دانشگاهی و انديشكده ها

در  بسزايی  سهم  بالقوه  به طور  می توانند  مختلف  راه های  از  انديشكده ها  و  دانشگاه ها 
حوزه  در  يعنی  فرايند خط مشی گذاری  انتهای  دو  هر  در  و  باشند  داشته  مالیاتی  خط مشی گذاری 
طرح پیشنهاد )ايده( و بررسی نتايج خط مشی ها اثرگذار باشند. همچنین آن ها می توانند در فرايند 
از  حدودی  تا  ايران  در  اگرچه   .)Wales & Wales, 2012( نمايند  مشاركت  خط مشی  توسعه 
نظرهای انديشمندان و متخصصان دانشگاهی در تدوين خط مشی های مالیاتی بهره برده می شود، 
به واسطه  مالیاتی  از مشاركت در خط مشی گذاری های  انديشكده ها  و  دانشگاه ها  واقعی  اما سهم 
تاثیر  دولت  و  دانشگاه  بین  روابط  بر  ويژه  به طور  كه  نگرشی  مسائل  ازجمله  گوناگونی  عوامل 
می گذارد و مسائل ساختاری كه ظرفیت و انگیزه های دانشگاهیان را برای تعامل با دولت در زمینه 
خط مشی های مالیاتی تحت تاثیر قرار می دهد، محدود است. به طور كلی، دانشگاه ها و انديشكده ها 
در سه حوزه كلیدی در فرايند خط مشی گذاری ايفای نقش می كنند: 1( ارزيابی محدود پس از اجرا، 
2( تجزيه وتحلیل پیشنهادهای خط مشی، و 3( امكان دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای اهداف 

پژوهشی و مطالعاتی در حوزه خط مشی گذاری مالیاتی.

موقعیت خط مشی گذاری

منظور مجزاسازی ساختار  به  پژوهش  اين  در  مالیاتی  موقعیت خط مشی گذاری  بیان  و  طرح 
بالفصل موثر بر فرايند خط مشی گذاری و شناسايی مراحل مرتبط چندگانه برای تبیین نظم مستتر 
در خط مشی گذاری و نتايج، كه در آن مسائل و موضوع های خط مشی مالیاتی به شكلی كم و بیش 
گرفته  پیدا كرده، صورت  قانونی سازی خط مشی ها جريان  تا  و مشكالت  از طرح مسائل  متوالی 
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است )Ostrom, 2019(. اين موقعیت ها در ساختار مطلوب خط مشی گذاری و منطبق با نظام های 
خط مشی گذاری پیشرو، عبارت اند از: ارائه پیشنهاد اولیه، مشاوره و رايزنی عمومی، تجزيه وتحلیل 
خط مشی، مشاركت و ارتباطات رسمی، طرح خط مشی يا تنظیم اليحه، تهیه و انتشار پیش نويس 
قانون، بررسی در كمیته انتخابی و تصويب قانون. مشاركت كنندگان كلیدی كه دارای نقش برجسته 
مالیاتی  قانونی سازی خط مشی های  و  تدوين،  دستورگذاری،  مراحل  در  موقعیت ها  از  يک  هر  در 
هستند عبارت اند از: سیاستگذاران ارشد در سازمان امور مالیاتی، وزير دارايی و ساير اعضای هیئت 
دولت، نمايندگان و اعضای نهادها و كمیسیون های وابسته به مجلس، و همچنین مشاركت كنندگان 
غیردولتی شامل متخصصان دانشگاهی و بخش خصوصی كه در كنار بازيگران دولتی نقش موثری 
به ويژه در موقعیت مشاركت و مشاوره عمومی  مالیاتی،  را در بخش دستورگذاری خط مشی های 

ايفا می كنند.

الگوهای تعاملی

تحلیل طراحی و درك خط مشی های مالیاتی كشور با توجه به مصاديق و موضوع های مورد 
نظر خبرگان در پژوهش حاضر اين امكان را فراهم آورده است كه بینشی در مورد الگوهای تعاملی 
 ،)1999( اُستروم  و  پولسكی  نظر  از  آيد.  به وجود  عرصه  اين  بازيگران  میان  كنش های  از  ناشی 
الگوهای تعاملی اصلی در تجزيه وتحلیل های سیاسی ـ اقتصادی به طور معمول عبارت اند از: ساختار 
با  متناسب  نیز  پژوهش  اين  در  كه  سیاسی3  مشاركت  ساختار  و  اطالعاتی2،  جريان های  بازار1، 

محدوده خط مشی گذاری مالیاتی تبیین شده اند.

الف. ساختارهای بازار

خط مشی های نظام مالیاتی تا حد بسیار بااليی بر ساختار بازار اثر می گذارند و ازجمله اهداف 
بازارهاست، همچون طرح مالیات بر عايدی  از اين خط مشی ها، مديريت ساختار و روند  بسیاری 
سرمايه كه با هدف سامان دهی و حذف سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند طال، سكه، ارز، خودرو 
و مسكن در سال 1397 از سوی مركز پژوهش های مجلس مطرح شد4، يا طرح اصالح ماده 54 
مكرر قانون مالیات های مستقیم تحت عنوان مالیات بر خانه های خالی كه با هدف مقابله با احتكار 

1. Market Structure
2. Information Flows
3. Structure of Political Participation
4. https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1561210



77

ران
کا

هم
 و 

تی
هرا

ان 
شک

ن| ا
یرا

ر ا
ی د

لیات
 ما

ری
گذا

شی 
ط م

 خ
ای

 بر
دی

نها
ل 

حلی
و ت

عه 
وس

ب ت
چو

چار
رد 

ارب
- ک

3 
اله

مق

مسكن در جريان افزايش بی سابقه قیمت در بازار مسكن مطرح شد1. اما بسیاری از كارشناسان 
اجرای اين قانون را در جلوگیری از احتكار و كاهش قیمت مسكن موثر ندانستند. به طور كلی، تاكید 
بر اصالح و بهبود ساختار بازار را می توان در قالب اهداف بسیاری از خط مشی های مورد نظر نظام 
مالیاتی كشور مشاهده نمود. اگرچه شواهد نشان دهنده اين واقعیت است كه به دلیل ساختار اقتصاد 
كشور و كیفیت نامطلوب نهادهای اقتصادی، تاثیر خط مشی ها بر رشد و توسعه سرمايه گذاری در 

كشور ناپايدار است و به انتقال سرمايه به بازارهای غیرمولد موازی منجر می شود.

ب. مشاركت 

گیرد  انجام  مشاركتی  فرايندی  به شكل  بايد  اصواًل  مالیاتی  تدوين خط مشی های  و  طراحی 
بهینه  و  اثربخش  شكلی  به  ايران  در  مالیاتی  خط مشی گذاری  اما   ،)Wales & Wales, 2012(

از چنین الگويی پیروی نمی كند. مصاحبه شوندگان داخلی در اين پژوهش نیز اذعان می كنند كه 
طراحی، تدوين و تصمیم گیری در خصوص مباحث مالیاتی در سطوح باال اتفاق می افتد و موديان 
و نهاهای دانشگاهی و انديشكده ها و حتی دستگاه های اجرايی )اداره های امور مالیاتی(، مشاركت 
كم تری نسبت به سطوح باالی حاكمیت در اين عرصه دارند. در اين راستا، معاون سازمان امور 
به ويژه  خارجی،  نهادهای  و  اشخاص  كه: »مشاركت  دارد  اذعان  خود  مصاحبه  در  مالیاتی كشور 
موديان، به اتخاذ تصمیم ها و تصويب قوانین مالیاتی اثربخش تری منجر می شود، زيرا موديان و 
ساير بخش های ذی نفع نیز خود را به نوعی در تصمیم های اتخاذشده سهیم می دانند و در سطح 
اجرا نیز از اين مصوبه ها حمايت می كنند، اما اين اصل مهم آن چنان كه بايد در سطح نظام مالیاتی 
مورد توجه قرار نگرفته است«. ضعف مشاركت عمومی در خط مشی گذاری مالیاتی مسئله ای جدی 
است و می تواند به تشديد مشكالت حكمرانی در نظام فعلی خط مشی گذاری مالیاتی در كشور منجر 
گردد. مسئله مشاركت از مشكالت اساسی در میان نهادهای حاكمیتی نیز محسوب می شود و در 
از درآمدهای مالیاتی می برد،  انتفاع كامل  بايد به عنوان مجموعه ای كه  نیز  كنار مجلس، دولت 
نقش خط مشی گذاری خود را به درستی ايفا كند. متاسفانه، در اين زمینه تناقضاتی در پاسخگويی 
نقش آفرينان عرصه خط مشی گذاری و رفتار دولتمردان وجود دارد و به طور غالب از رويكرد باال به 

پايین در خط مشی گذاری ها استفاده می شود.

1. https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1582116
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پ. جريان اطالعات

نقص در جريان اطالعات يكی از چالش های بنیادين شفافیت و خط مشی گذاری در نظام مالیاتی 
ايران است. برای مثال، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند اطالعات به موقع و صحیح از كلیه 
موديان است كه اين اطالعات در سايه همكاری موثر ساير نهادها به دست می آيد و تاكنون نیز اين 
تامین اطالعات توسط نهادهای مربوطه صورت نگرفته است. در اجرای قانون مالیات بر خانه های 
راه اندازی و تكمیل سامانه امالك و  برای  قانون  از تصويب  با وجود گذشت پنج سال  نیز  خالی 
يا اجاره( برای بیش تر خانوارهای كشور در  از مالكیت  اسكان، هنوز اطالعات سكونتگاهی )اعم 
سامانه فوق ثبت نشده است كه عدم پاسخگويی و اشتراك گذاری اطالعات توسط دستگاه های 
اجرايی يكی از علل اين نقص اساسی به شمار می رود، كه در نتیجه امكان خط مشی گذاری را برای 

اعمال انواع ابزارهای تشويقی و تنبیهی در اجرای اين طرح فراهم نمی سازد. 

معیارهای ارزيابی

مدل توسعه و تحلیل نهادی، خود معیارهای ارزيابی الگوهای تعاملی و پیامدها را با جزئیات 
قابل توجهی توسعه نداده است، اما شامل زمینه های بالقوه پژوهش مانند كارايی، تامین مالی، حقوق 
صاحبان سهام، پاسخگويی، انطباق با ارزش ها و پايداری است )Nigussie et al., 2018(. آدام 
اسمیت1 در كتاب مشهور خود »ثروت ملل«، چهار قاعده اصلی را در مورد مالیات خاطرنشان ساخته 
است. اصول مالیاتی وی، مجموعه قواعدی است كه برای ايجاد نظام مالیاتی اثربخش و كارامد 
ضروری بوده و به عنوان اصول مالیاتی مطرح شده است )AICPA, 2001(. همچنین، اين ابعاد 
توسط سازمان همكاری و توسعه اقتصادی و تحت عنوان اهداف اساسی خط مشی گذاری مالیاتی 
مورد تاكید قرار گرفته )OECD, 2013; Mirzamani et al., 2019(، و به عنوان معیارهای ارزيابی 
خط مشی های مالیاتی مورد استناد تحلیل منابع اين پژوهش بوده است. اين معیارها عبارت اند از: 
تامین منابع مالی دولت، رشد و توسعه سرمايه گذاری، رعايت عدالت و برابری و سادگی، ثبات و 

سازگاری خط مشی ها با قوانین و مقررات مالیاتی موجود.

عوامل زمینه ای موثر بر خط مشی گذاری مالیاتی

خط مشی گذاری  بر  موثر  عوامل  خبرگان،  نظرات  و  اسناد  تحلیل  از  حاصل  نتايج  مبنای  بر 
مالیاتی در قالب سه دسته عوامل زمینه ای منطبق با چارچوب نهادی شناسايی شدند. از مهم ترين 
1. Adam Smith



79

ران
کا

هم
 و 

تی
هرا

ان 
شک

ن| ا
یرا

ر ا
ی د

لیات
 ما

ری
گذا

شی 
ط م

 خ
ای

 بر
دی

نها
ل 

حلی
و ت

عه 
وس

ب ت
چو

چار
رد 

ارب
- ک

3 
اله

مق

اين عوامل در بخش عوامل اقتصادی و مادی عبارت اند از: درآمدها و هزينه های عمومی دولت و 
شرايط بازار. كسب وكارهای متاثر از اين خط مشی ها و مهم ترين ويژگی های اجتماعی و فرهنگی كه 
خط مشی گذاری در اين عرصه را تحت تاثیر قرار می دهند عبارت اند از: اعتماد اندك عمومی به نظام 
مالیاتی كشور، ضعف در رفتار تمكینی موديان، درك و آگاهی اندك عمومی نسبت به قوانین و مقررات 
مالیاتی، ناهمگنی ترجیحات خط مشی گذاران، و اعتقادها و باورهای مذهبی. همچنین، مهم ترين قواعد 
سیاسی و اداری حاكم بر اين عرصه عبارت اند از: استفاده موثر از هنجارها و استانداردهای بین المللی 
مالیات، شفافیت اندك قوانین و مقررات مالیاتی، ناهماهنگی و ضعف روابط میان سازمان های دولتی، 
باال بودن هزينه های اداری وصول، و عدم تطابق میان خط مشی ها با توان و ظرفیت دستگاه اجرايی. 
در اين بین بااهمیت ترين عامل محیطی شناسايی شده از سوی خبرگان و مصاحبه شوندگان اعتماد و 
مشروعیت عمومی نسبت به نظام مالیاتی است كه بیش از ساير عوامل مورد توجه پژوهشگران پیشین 
اين حوزه نیز قرار گرفته است )Hasanvand et al., 2020 و شیخ حسنی و همكاران، 1397(. در 
ايران، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و آمارهای تخمینی مربوط 

به فرار مالیاتی و عدم تمكین موديان مالیاتی بیانگر اين واقعیت است. 

بحث و نتیجه گیری

هدف اين پژوهش، كاربرد چارچوب و ترتیبات نهادی عرصه خط مشی گذاری مالیاتی به منظور 
تبیین يک الگوی معین با تاكید بر نقش و ظرفیت هر يک از بازيگران كلیدی، عوامل زمینه ای، 
الگوهای تعاملی و قواعد حاكم بر اين عرصه است كه در برخورد با مسائل و مشكالت نهادی اين 
حوزه می تواند راهبردهايی را ارائه نمايد. در بازگشت به چارچوب توسعه و تحلیل نهادی اُستروم، 
يک نسخه خالصه از نتايج تحلیل سطوح نهادی خط مشی گذاری مالیاتی كشور در شكل )2( ارائه 
شده است. اين مطالعه ترتیبات سطوح مختلف نهادی مربوط به خط مشی گذاری مالیاتی را با استناد 

بر تحلیل مستندات و نظرهای مصاحبه شوندگان داخلی مورد توجه قرار داده است. 
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 گذاری مالیاتی در ایران مشی نهادی برای خط توسعه و تحلیلتطابق چارچوب  :2شکل 
 

نفعان نهاد مالیاتی در جریان  ، اطمینان از مشارکت عمومی تمامی ذیتحلیل نظام مزبورمبتنی بر 
ها  مشی ثیر را از اجرای خطترین تا دیانی که بیشحفظ حقوق موگذاری مالیاتی به منظور  مشی خط

همچون دیگر پژوهشگران این  نویسندگان ،ود ایناهمیت است. با وج دارایبسیار  شوند، ل میمتحم
 یند مشارکتتوجهی میان فرا نی قابلاشتراک و همپوشا ،در این عرصهند که هست واقف بر این امرحوزه 

 مادی:ـ  فیزیکی شرایط
 عدم تطابق و سازگاری درآمدهای -

 دولت های عمومیمالیاتی با هزینه
وکار راکد، غیرشفاف و بازار کسب -

 سوداگرانه

 های اجتماعی:ویژگی
سطح پایین اعتماد عمومی نسبت به  -

 نظام مالیاتی و دستگاه اجرایی
آگاهی و دانش اندک عمومی نسبت به  -

قوانین و مقررات مالیاتی و تمایل به 
 استفاده از متخصصان و مشاوران مالیاتی

اختالف نظر وجود ترجیحات ناهمگن و  -
گذاران در خصوص مشی میان خط

های مشیبندی و اهمیت خطاولویت
 پیشنهادی

پایین بودن سطح تمکین مالیاتی و  -
 میزان باالی فرار مالیاتی

اعتقادها و باورهای مذهبی حاکم بر  -
 جامعه و حمایت مراجع و علمای دینی

 قواعد مورد استفاده:
استفاده از هنجارها و استانداردهای  -

 المللی مالیات بین
های حزبی ها و اختالفوجود گرایش -

 میان نهادهای حاکمیتی 
عدم شفافیت و سازگاری میان قوانین و  -

 اتی موجود مقررات مالی
ناهماهنگی و ضعف روابط میان نهادها و  -

 های دولتیسازمان
های اداری وصول باال بودن هزینه -

 ویژه در مورد مودیان کوچک و متوسطبه
های مصوب با مشی عدم تناسب میان خط -

ظرفیت و سطح آمادگی دستگاه مجری 
)سازمان امور مالیاتی کشور( و روش 

 د از باال به پایینگذاری با رویکرمشیخط

 :بازیگران
ان مجری و در مواردی به عنو: سازمان امور مالیاتی کشور

کننده اطالعات فنی و مالیاتی مشی و ارائهپیشنهاددهنده خط
کننده ورودی مربوط به گذاری و تامینمشیبرای کمیته خط

 مشی های خطهای عملی و اداری نوآوریجنبه
دهنده اصلی : در نقش تشکیلوزارت امور اقتصادی و دارایی

های کننده دستگاهنگگذاری مالیاتی و هماهمشی کمیته خط
های مالیاتی و  مشی درون دولت و مجلس در زمینه خط

 نویس قانونترتیبات تهیه پیش
در قالب یک کمیته موقت در : گذاری مالیاتیمشیکمیته خط

وزارت دارایی یا مجلس با عضویت کارشناسان سازمان امور 
و ارائه  قوانینهدایت طراحی و اصالح مالیاتی به منظور 

 فنی های ورهمشا
: با وظایفی چون تایید و تصویب هیئت دولت/ وزیران

شده در وزارت دارایی، بررسی  ای لوایح مالیاتی تنظیمکابینه
تغییرات مالیاتی پس از اجرا و تنظیم لوایح مالیاتی و ارائه به 

 مجلس برای تصویب قانونی
)کمیسیون  ها و نهادهای وابسته به مجلس/ قوه مقننهکمیسیون

های  اقتصادی مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه، مرکز پژوهش
مجلس، دیوان محاسبات کشور، شورای نگهبان(: با اقداماتی چون 

های جدید، ارائه بیانیه و گزارش به مشی تنظیم و ارائه طرح خط
مشی پیشنهادی، بررسی طرح/ الیحه  مجلس در مورد مسیر خط

ق پارلمانی، تصویب در کمیسیون مربوطه، نظارت و ارزیابی دقی
 های قانونی و شرعیقانونی، بررسی مغایرت

: با مشارکت محدود در هامراکز دانشگاهی و اندیشکده
مشی و ایجاد دسترسی به  وتحلیل پیشنهادهای خطتجزیه

 داده و اطالعات برای اهداف پژوهشی و مطالعاتی
های مودیان مالیاتی )اشخاص حقیقی/ حقوقی، اتحادیه

مشارکت غیرمستقیم و محدود در فرایند  (: باصنفی
های غیررسمی برای دستیابی گذاری و ایجاد البیمشیخط

 به منافع شخصی و صنفی

 های کنش:موقعیت
نویس، تنظیم طرح/ الیحه پیشنهادی، تهیه و ارائه پیش

های مربوطه، تصویب در مجلس، بررسی در کمیسیون
ون اساسی، تایید بررسی عدم مغایرت با موازین شرع و قان

 رییس دولت و ابالغ برای اجرا

 الگوهای تعاملی:
های گریاخالل در ساختار بازار و البی -

 ممانعتی بخش خصوصی
ضعف در نظام اطالعات مالیاتی و  -

دها و عدم همکاری میان نها
 نفع در تبادل اطالعاتهای ذیسازمان

ضعف در مشارکت سیاسی و  -
های حاکمیتی ناهماهنگی بین دستگاه

و  مشارکت عمومی بسیار محدود 
بازیگران غیردولتی )مودیان و 

 های دانشگاهی( موسسه

 معیارهای ارزیابی:
های مالیاتی  ثر، پایهومالیاتی م هاینرخ -

بعیض میان گسترده و عدم تمایز و ت
 ترازصنایع هم باهای اقتصادی فعالیت

 گذاریدر جهت رشد و توسعه سرمایه
دیان وتحمیل بار مالیاتی برابر میان م -

مختلف با میزان درآمد و قدرت خرید 
 و رعایت عدالت مالیاتی یکسان

ساده و سازگار با دیگر قوانین مالیاتی  -
 تر تغییرپذیرباثبات و کمقوانین 

درآمدهای مالیاتی و تامین  افزایش -
 منابع مالی دولت

 پیامدها:
ها و لوایح تغییرات مکرر در طرح -

 مالیاتی )پیش و پس از تصویب(
ای از تفاسیر متفاوت و سلیقه -

 ها مشیخط
سازگاری و همسویی اندک  -

 ها با قوانین و مقررات موجودمشیخط

شکل 2: تطابق چارچوب توسعه و تحلیل نهادی برای خط مشی گذاری مالیاتی در ايران

نهاد مالیاتی در  از مشاركت عمومی تمامی ذی نفعان  بر تحلیل نظام مزبور، اطمینان  مبتنی 
اجرای  از  را  تاثیر  بیش ترين  كه  موديانی  حقوق  حفظ  منظور  به  مالیاتی  خط مشی گذاری  جريان 
همچون  نويسندگان  اين،  وجود  با  است.  اهمیت  دارای  بسیار  می شوند،  متحمل  خط مشی ها 
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همپوشانی  و  اشتراك  عرصه،  اين  در  كه  هستند  واقف  امر  اين  بر  حوزه  اين  پژوهشگران  ديگر 
قابل توجهی میان فرايند مشاركت عمومی و البی گری موديان وجود خواهد داشت و اين مشاركت 
 بايد در كلیه مراحل خط مشی گذاری و در يک چارچوب مشخص و برنامه ريزی شده هدايت شود 
 .)Little et al., 2018; Osborne & Green, 2015; Grote, 2015; Wales & Wales, 2012(

محدوديت بكارگیری اين رويه در كشور و در قالب رايزنی بسیار محدود با نمايندگان موديان در 
تعدادی از اتحاديه های صنفی به بیگانگی موديان نسبت به روند خط مشی گذاری و كاهش اعتماد 
عمومی به خط مشی ها و نظام مالیاتی و به تبع آن كاهش سطح تمكین به قوانین مالیاتی منجر 
شده است. همچنین، اهمیت بكارگیری رويه های مشاركت رسمی و ايجاد جريان اطالعات موثر 
میان بازيگران اين عرصه به منظور نهادينه سازی پاسخگويی و شفافیت در جريان دستورگذاری و 
تدوين خط مشی ها می تواند بر اساس الگويی از نظام خط مشی گذاری كشورهای پیشرو مورد تايید 
و شیخ حسنی و همكاران، 1397(. در سال های   Sanaei Aalam & Alvani, 2018( قرار گیرد 
اخیر، میزان پاسخگويی و مشاركت میان بازيگران نهاد مالیاتی در عرصه خط مشی گذاری كشور 
به لحاظ اختالف های حزبی و سیاسی در سطح مطلوبی قرار نداشته است، و همسو نبودن دولت و 
مجلس در پیشبرد بسیاری از خط مشی ها همچون طرح مالیات بر عايدی سرمايه گويای اين نقص 

اساسی در نظام خط مشی گذاری مالیاتی كشور است.
تامین  و  درآمد  افزايش  دنبال  به  چیز  هر  از  بیش  مالیاتی  خط مشی های  طراحی  در  دولت 
مشاركت  همچنین  و  بازار  ساختار  به  چندانی  توجه  مسیر  اين  در  و  بوده  عمومی  بودجه  كسری 
بخش  در  به ويژه  فرايند خط مشی گذاری  در  اين خط مشی ها  كلیدی  ذی نفعان  عنوان  به  موديان 
دستورگذاری نداشته است. به طور ويژه، مشكالت خط مشی گذاری مالیاتی كشور در اين زمینه ها 
نهفته است: 1( فرايند برنامه ريزی از باال به پايین و غیرتعاملی، 2( ضعف در جريان تبادل اطالعات 
و  حاكمیتی،  نهادهای  میان  رسمی  مشاركت  و  پاسخگويی  عدم   )3 دولتی،  دستگاه های   میان 
نامطلوب  پیامدهای  از  غفلت  و  خط مشی گذاری ها  در  مادی  و  فیزيكی  ابعاد  بر  ويژه  تمركز   )4
تمكین  سطح  كاهش  و  مالیاتی  نظام  به  عمومی  اعتماد  كاهش  همچون  خط مشی ها  اجتماعی 
كردن  نهادينه  مسائل،  اين  با  مقابله  منظور  به  موثر  راهبرد  مصوب.  خط مشی های  به  موديان 
رويكردهای مشاركتی و مشورتی در جريان كنش میان بازيگران عرصه خط مشی گذاری مالیاتی و 
الگوهای تعاملی حاكم بر اين عرصه است كه اين اصول بايد متناسب با شرايط ذی نفعان در نهاد 
مالیاتی و با توجه به عوامل زمینه ای موثر بر عرصه خط مشی گذاری در قالب شكل )3( تبیین گردد.
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  ری مالیاتیاگذ مشی مدل نهادی خط :3شکل 
  

گذاری عمومی نیز بر این  مشی عرصه خط پژوهشگرانهمراستا با اهداف و نکات کلیدی مدل مزبور، 
های ظرفیت  به مقوله بایدگذاری و کیفیت لوایح  مشی ها به منظور ارتقای ظرفیت خط باورند که دولت

 جویانه توجه ویژه داشته مشارکتتعامالت محیطی  ویژه گذاری، به مشی های خط نهادی دولت، زیرساخت
 (.Mohammadi Fateh et al., 2016ها اقدام نمایند ) و نسبت به تقویت و بازسازی این بخش باشند

چارچوب نهادهای  ط درایجاد هماهنگی و بهبود رواب برای نیز تیمالیاگذاری  مشی خط در عرصه
 برایتشکیل یک کمیته رسمی با عضویت مشاوران و مقامات ارشد دولتی شود به  یه میتوص ،ولتید

رسانی به سایر  مشی و اطالع های مربوط به پیشنهادهای خط اطمینان از تعیین و توافق بر سر اولویت
 لیت وفعاکه ممکن است در  ها و لوایحی طرحدولتی از روند توسعه و پیشرفت  های ها و اداره سازمان

یند سازمان امور مالیاتی کشور در فرا ثرای مشارکت موبرهمچنین  .، بپردازندثیر گذارندتا ها آن موریتما
به منظور حذف موانع رسمی و غیررسمی موجود در شود  پیشنهاد میگذاری مالیاتی  مشی خط
ن امور و سازما وزارت داراییبهبود هماهنگی و همکاری میان  گذاری مالیاتی در کشور و مشی خط
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 اجرایی

 اعتماد عمومی

آگاهی عمومی 
 نسبت به قوانین

ترجیحات 
 ناهمگن

سطح تمکین 
 مالیاتی

اعتقادها و 
 مودیان  باورهای مذهبی

 )حقیقی/ حقوقی(

ها و  دانشگاه
ها و  انجمن ها اندیشکده

 های صنفی اتحادیه

سازمان امور 
 مالیاتی

وزارت 
 دارایی

مجلس شورای 
 اسالمی

وزرا و اعضای 
 هیئت دولت

 گذاری مشی عرصه و خط

واحد 
 گذاری مشی خط

 نظارت و تصویب

مشارکت 
 رسمی

مشارکت و 
 مشاوره عمومی

درآمدها و 
 های عمومی هزینه

شرایط بازار 
 وکار هدف کسب

شکل 3: مدل نهادی خط مشی گذاری مالیاتی 

 
همراستا با اهداف و نكات كلیدی مدل مزبور، پژوهشگران عرصه خط مشی گذاری عمومی نیز بر 
اين باورند كه دولت ها به منظور ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری و كیفیت لوايح بايد به مقوله های ظرفیت 
نهادی دولت، زيرساخت های خط مشی گذاری، به ويژه تعامالت محیطی مشاركت جويانه توجه ويژه داشته 
.)Mohammadi Fateh et al., 2016( باشند و نسبت به تقويت و بازسازی اين بخش ها اقدام نمايند

در عرصه خط مشی گذاری مالیاتی نیز برای ايجاد هماهنگی و بهبود روابط در چارچوب نهادهای 
دولتی، توصیه می شود به تشكیل يک كمیته رسمی با عضويت مشاوران و مقامات ارشد دولتی 
برای اطمینان از تعیین و توافق بر سر اولويت های مربوط به پیشنهادهای خط مشی و اطالع رسانی 
به ساير سازمان ها و اداره های دولتی از روند توسعه و پیشرفت طرح ها و لوايحی كه ممكن است در 
فعالیت و ماموريت آن ها تاثیر گذارند، بپردازند. همچنین برای مشاركت موثر سازمان امور مالیاتی 
كشور در فرايند خط مشی گذاری مالیاتی پیشنهاد می شود به منظور حذف موانع رسمی و غیررسمی 
موجود در خط مشی گذاری مالیاتی در كشور و بهبود هماهنگی و همكاری میان وزارت دارايی و 



83

ران
کا

هم
 و 

تی
هرا

ان 
شک

ن| ا
یرا

ر ا
ی د

لیات
 ما

ری
گذا

شی 
ط م

 خ
ای

 بر
دی

نها
ل 

حلی
و ت

عه 
وس

ب ت
چو

چار
رد 

ارب
- ک

3 
اله

مق

سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان مقامات ارشد خود را در هر يک از حوزه های اصلی خط مشی 
بكار گیرد. اين مقامات بايد به طور معمول از تجربه كار اجرايی و ارتباط مستقیم با موديان برخوردار 
اختیارات  از  بايد در تمام جلسات و مذاكرات مربوط به خط مشی مشاركت داشته و  باشند. آن ها 
مشابه همتايان خود در وزارتخانه در زمینه خط مشی های مالیاتی برخوردار بوده باشند. اين اقدام به 
افزايش فرصت های الزم برای به چالش كشیدن ايده های پیشنهادی خط مشی منجر خواهد شد. 

يكی از بخش های كلیدی نهاد مالیاتی در بیش تر كشورها واحد خط مشی گذاری مالیاتی است 
و ضرورت وجود اين واحد در بسیاری از كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه جهان نیز به اثبات 
رسیده است )Grote, 2019(. اما نظام اقتصادی ايران در مقطع كنونی فاقد چنین تشكیالتی به 
شكل ثابت و در ساختار رسمی خود است. پس يكی از توصیه های مهم، با توجه به تاكید خبرگان 
دارايی  خط مشی گذاری و مصاحبه شوندگان، سازمان دهی چنین واحدی در ساختار رسمی وزارت 
دانشمندان  اقتصاددانان،  به وكال،  مربوط  نقش های  تعريف  اين بخش  توصیه های  ازجمله  است. 
اين  درون  در  آموزشی مستمر  برنامه های  بكارگیری  و  متخصصان چندرشته ای  و  علوم سیاسی، 

واحد است.
در خصوص نقش كلیدی كمیسیون ها و نهادهای وابسته به مجلس توصیه می شود در آغاز 
هر دوره از قانونگذاری، دولت برنامه های خود را در زمینه اصالحات مالیاتی به مجلس ارائه نمايد 
و يک كمیته تخصصی دائم در خصوص مسائل و خط مشی های مالیاتی در مجلس تشكیل گردد. 
پیشنهاد می شود بخشی از نقش اساسی ارزيابی خط مشی های مالیاتی به موسسه های دانشگاهی 
و انديشكده ها اختصاص داده شود. همچنین، اين موسسه ها بايد نقش گسترده تری را در مرحله 
تجزيه وتحلیل پیشنهادهای اولیه خط مشی ايفا نمايند، به ويژه در مواردی كه منابع دولت در اين 

حوزه محدود است.
در راستای تحیكم رابطه میان موديان و بخش دولتی نهاد مالیاتی و بهبود وضعیت اعتماد 
عمومی نسبت به نظام خط مشی گذاری مالیاتی كشور، توصیه می شود به مشاوره و رايزنی دولت 
با بخش خصوصی و دانشگاهیان با تمركز بر مسائل مالیاتی كه بر تجارت و سرمايه گذاری تاثیر 
كه  باورند  اين  بر  نیز  عمومی  خط مشی گذاری  حوزه  پژوهشگران  ساير  شود.  پرداخته  می گذارد، 
مشاركت ذی نفعان و شهروندان در فرايندهای خط مشی گذاری و پاسخگو بودن شبكه های تدوين 
خط مشی عمومی در اين خصوص باعث تقويت رضايت عمومی و اثربخشی خط مشی ها می شود. 
در اين رويكرد، شبكه های خط مشی دربرگیرنده بازيگران دولتی و اجتماعی است كه تعامل میان 
آن ها به شكل گیری يا اجرای خط مشی مطلوب منجر می شود )Rahnavard et al., 2018(. از 
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توسعه  در  ذی نفع  رسمی  منابع  و  سازمان ها  كلیه  رسمی  مشاركت  حوزه،  اين  راهبردهای  ديگر 
خط مشی های مالیاتی، استفاده از ارزيابی های گسترده عمومی در حوزه نظام مالیاتی، و توجه به 

نقش نظام آموزشی در درك و آگاهی عمومی از خط مشی های مالیاتی است.
توصیه می گردد بازيگران نهادهای دولتی در راستای تحقق پاسخگويی و مشاركت موثر متعهد 
گردند به انتشار يک مقاله در مرحله اولیه تنظیم پیشنهاد خط مشی كه بیانگر محتوای پیشنهاد و 
منطق آن، جدول زمانی پیش بینی شده برای تصويب، و همچنین مشخصات مقامات مسئول باشد. 
جنبه های  زمینه  در  عمومی  مشاوره  مرحله  يک  دست كم  برگزاری  به  نسبت  بايد  بازيگران  اين 
كلیدی پیشنهاد خط مشی پیش از مرحله تدوين، همراه با ارائه فرصت كافی برای پاسخگويی و 

برگزاری يک مرحله مشاوره و مشاركت رسمی پس از انتشار پیش نويس قانون اقدام نمايند.
انتشار برخط )آنالين( صورت جلسه های رسمی كه به عنوان بخشی از فرايند مشاوره است و 
انتشار عمومی داده ها و اطالعاتی كه بنای پیشنهاد خط مشی بر اساس آن  است، می تواند به عنوان 
الزامات تدوين يک سیاست فراگیر در خصوص مشاركت در فرايند خط مشی گذاری در نظرگرفته 

شود. 
شكل گیری خط مشی های مالیاتی تنها تحت تاثیر و كنترل يک سازمان يا وزارتخانه دولتی 
قرار ندارد، بلكه در كنار عوامل محیطی موثر بر اين خط مشی ها، نهادی متشكل از بازيگران، قواعد 
و تعامالت میان آن هاست كه نحوه تدوين و اجرای خط مشی ها را مشخص می كند. اين بازيگران 
می توانند در قالب يک واحد يا سازمان رسمی در ساختار نهاد مالیاتی ظاهر شوند يا به عنوان يک 
عضو غیردولتی در چارچوب آن نهاد ايفای نقش كنند. شواهد نشان می دهد بدون اصالح الگوهای 
تعاملی و بهره مندی از رويكردهای مشاركتی در جلب اعتماد جامعه موديان و بهبود رفتار تمكین 
خط مشی های  كارامد  و  اثربخش  تدوين  خط مشی گذاری،  جاری  رويكرد  تغییر  و  ايشان  قانونی 

مالیاتی در ايران به سختی میسر خواهد بود.
در  موجود  »غیرمشاركتی«  رويكردهای  كه  است  اين  بیانگر  پژوهش  اين  يافته های 
خط مشی گذاری مالیاتی كشور به جهت برخورداری از ساختار »باال به پايین« كارايی الزم را ندارد و 
می تواند بار منفی بر پیامدهای حاصل از الگوهای تعاملی و كنش میان بازيگران اين عرصه تحمیل 
نمايد. همچنین، ضعف در پاسخگويی و مشاركت رسمی نهادهای دولتی و جريان نامناسب تبادل 
اطالعات میان دستگاه ها و مراجع ذی نفع در نهاد خط مشی گذاری مالیاتی به عدم تحقق اهداف 
مورد نظر اين فرايند منجر خواهد شد. از اين رو، توجه به توصیه های مربوط به نقش و كنش میان 
باالی مشاركتی  به  پايین  از ساختارهای  بهره مندی  و  تعاملی  الگوهای  اصالح  نهادی،  بازيگران 
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می تواند گامی موثر در جهت رفع نقايص موجود باشد. 
در پايان با توجه به اين كه پژوهش حاضر چارچوب نهادی خط مشی گذاری مالیاتی را در يک 
رويكرد كیفی و غالبًا در بخش دستورگذاری و شكل گیری خط مشی ها مورد مطالعه قرار داده است 
و به جهت ظرفیت و محدوديت های پژوهش حاضر، ازجمله محدوديت زمانی خبرگان و مقامات 
بخش های  در  كنش  عرصه  عمیق  بررسی  و  داده ها  وسیع  جمع آوری  امكان  مالیاتی،  نهاد  ارشد 
می گردد:  پیشنهاد  حوزه  اين  پژوهشگران  ساير  به  است.  نبوده  میسر  ارزيابی خط مشی ها  و  اجرا 
1( عوامل استخراج شده در اين پژوهش در زمینه عرصه كنش و عوامل موثر، با روش كّمی و در 
قالب فرضیه ها صحت سنجی شوند، 2( مطالعه عمیق اجرا و ارزيابی خط مشی های مالیاتی در يک 
پژوهشی  مناسب مطرح شود، و همچنین 3(  پژوهشی  قالب يک موضوع  در  و  نهادی  چارچوب 
انجام  مشابه برای ساير خط مشی های عمومی ديگر همچون خط مشی های آموزشی و بهداشتی 
گیرد و الگوها و نظريه های جامع تر خط مشی گذاری با تاكید بر نقش نهادها در ساير حوزه ها تدوين 

و طراحی گردد.
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چکید  ه:
هدف: اين پژوهش به منظور بررسی تاثیر برازش راهبردی )استراتژيک(، ساختار سازمانی، و 
تالطم محیطی بر عملكرد سازمانی در شركت های مادر تخصصی شهر تهران صورت می پذيرد. 
دسته  در  ماهیت  نظر  از  پژوهش  اين  رويكرد:  روش شناسی/  پژوهش/  طرح 
پژوهش های علّی قرار می گیرد، از لحاظ هدف شناختی كاربردی، و مبنای پژوهش كّمی و 
روش جمع آوری داده ها میدانی است. پژوهش حاضر با دريافت 82 پرسشنامه از 41 شركت 
تايید قرار گرفت.  پايايی مورد  از نظر روايی محتوايی، همگرا، واگرا، و  مادر تخصصی 
در تحلیل نتايج از روش های T تک نمونه ای، رگرسیون سلسله مراتبی، و مدل معادالت 

ساختاری )تحلیل مسیر( در نرم افزار SmartPLS استفاده شد.
يافته ها: نتايج مدل معادالت ساختاری حاكی از آن است كه عملكرد شركت های مادر 
در سطح به نسبت مطلوبی است. تحلیل مسیر مبتنی بر واريانس نشان می دهد كه ساختار 
سازمانی و برازش راهبردی بر عملكرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، نتايج 
نشان می دهند كه ساختار سازمانی روابط بین برازش راهبردی و عملكرد سازمانی را به 
شكل مثبت و معناداری میانجی گری می  كند و تالطم محیطی از راه برازش راهبردی بر 

عملكرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. 
ارزش/ اصالت پژوهش: پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين پرسش است كه تاثیر ساختار 
سازمانی و تالطم محیطی در روابط بین برازش راهبردی و عملكرد سازمانی شركت های مادر 
تخصصی شهر تهران چگونه است. همچنین، يكی از نوآوری های پژوهش استفاده از ماتريس 
اشريج در تحلیل راهبرد های سرپرستی است كه تاكنون در ايران مورد استفاده قرار نگرفته بود.

کلید  واژه ها:  عملکرد سازمانی، برازش راهبردی، ماتریس اشریج، ساختار 
سازمانی، تالطم محیطی، شرکت های مادر تخصصی. 

تاثیر برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی با تاكید عنوان مقاله:
بر نقش میانجی ساختار سازمانی و نقش تعديل گری 

تالطم محیطی در شركت های مادر تخصصی
حبیب اله طاهرپور كالنتری1، محسن اصالنی2
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مقد  مه

در يک محیط كسب وكار، برخی از سازمان ها نسبت به ساير رقبا دارای عملكرد بهتری هستند 
و سود باالتری كسب می  كنند. مسئله اين است كه چگونه می  توان در يک محیط رقابتی نسبت به 
ديگران موفق تر عمل كرد. مديران برای پاسخ عملی به اين پرسش می  كوشند با كمک برنامه ريزی، 
عملكرد بهتری را ارائه دهند. عملكرد سازمانی متاثر از عوامل بسیار زيادی است. يكی از راه های بهبود 
عملكرد سازمانی، بحث ساختار سازمانی رابینز1 )1379( و برازش راهبردی )Wu et al., 2014( است. 
به طوری كه امروزه نقش برازش راهبردی در ارتقاي عملكرد سازماني، به ويژه سازمان های دولتی، 
بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است )Rahnavard & Nikzad, 2009(. با وجود شناخت 
اهمیت برازش راهبردی و ساختار سازمانی، پژوهش های اندكي در مورد تاثیر برازش راهبردی بر 

عملكرد صورت گرفته است. 
امروزه در فضای رقابتی و متغیر، سازمان ها از راه های مختلفی تالش می كنند عملكرد خود را 
بهبود بخشند و مزيت رقابتی پايدار ايجاد كنند. عملكرد سازمانی يک ساختار اساسی در مديريت 
از  برخی سازمان ها موفق تر  دارد كه  پديده ای  به  اشاره  راهبردی است. ساختار عملكرد سازمانی 
ديگر سازمان ها هستند. ساختار، يک اصطالح مفهومی است كه پژوهشگران آن را برای توصیف 
 .)Hamann et al., 2013( يک پديده واقعی تعريف می كنند كه به طور طبیعی رويت پذير نیست
برازش راهبردی سازمانی نشان می  دهد كه سازمان ها بايد به طور موثر راهبرد كسب وكار خود را 
با  را  فرهنگ خود  و  سازمانی  راهبردشان، طراحی  با  را  سازمانی خود  قابلیت های  با محیط شان، 
و  زيرا هماهنگی  كنند،  سازمان شان هماهنگ  با طراحی  را  خود  رهبری  رفتار  و  قابلیت هايشان، 
هم افزايی اين عناصر برای سازمان بسیار مهم است. اصطالح برازش نشان می  دهد كه موفقیت 
در برابر محیط به سرعت در حال تغییر است )Beer et al., 2005(. ساختار سازمانی، الگو و نقشه 
ارتباط و تعامل میان بخش ها و اجزای يک سازمان است )Vaezi & Sabzikaran, 2010(. روابط 
رسمی افراد، جايگاه مشاغل و ِسمت های سازمانی، میزان دسترسی به چارچوب اطالعات، شرح 
وظايف )شیوه انجام كار(، شرح شغل، چگونگی كنارگذاری منابع، قوانین و مقررات، سازوكار های 
و طراحی  ايجاد  نتايج  از  فعالیت  ها بخش  هايی  میان  ايجاد هماهنگی  و  قوانین،  اجرای  و  پیروی 

1. Robbins
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ساختار سازمانی است )Ergeneli et al., 2007(. ساختار سازمانی همواره به سه عنصر رسمیت، 
 .)León & García, 2011( پیچیدگی، و تمركز اشاره دارد

تالطم محیطی مفهومی است كه به ناتوانی در پیش بینی يک رويداد محیطی اشاره دارد و 
ناشی از ناچیزی اطالعات در دسترس است )Zahariadis, 2008(. تالطم محیطی بر پايه دو بُعد 
پیچیدگی و ناپايداری سنجش می شود. پیچیدگی محیط نشانگر ناهمگنی عوامل آن است، يعنی 
در محیط پیچیده تعداد زيادی عوامِل با هم مرتبط بر سازمان اثر می گذارند. ناپايداری محیطی نیز 
نشانۀ تغییرپذيری سريع عوامل محیطی است. اُتول و ماير1 )2015(، معتقدند كه تغییرات محیطی 
باعث مصرف منابع و فعالیت های سازمانی می  شود، برای برنامه ريزی سازمان مشكالتی را به وجود 

می  آورد، و كاهش اثربخشی مديريتی و عملكرد را به همراه دارد. 
مادر  به صورت شركت  هاي  آن ها  فعالیت  و  گروهی شدن شركت  ها  زمینه  در  ما،  كشور  در 
تخصصی )هولدينگ( تالش  هاي زيادي انجام شده است. هم اكنون در ايران، تعداد زيادي شركت 
برتر  میان 100 شركت  در  مثال،  براي  است.  به گسترش  رو  آن ها  آمار  و  دارد  وجود  هولدينگ 
از 50 شركت  بیش  تا 1386  در سال  هاي 1384  مديريت صنعتی  توسط سازمان  رتبه بندي شده 
از آن ها را شركت  هاي هولدينگ تشكیل داده اند. داشتن الگوي تصمیم گیري و فعالیت هدفمند، 
شركت  ها  اين  موفقیت  الزمۀ  راهبرد  از  برخورداري  كالم  يک  در  و  رويه،  ثبات  داراي  منطقی، 
)بنگاه  ها( است. در غیر اين صورت، عملكرد شركت  هاي هولدينگ كه سهم بسزايی در اقتصاد ملّی 
دارند، از بازدهی مناسبی برخوردار نخواهند بود و نتیجۀ چندان مطلوبی به همراه نخواهند داشت. 
عالوه بر اين، افزايش خطرات ناشی از اشتباه در شركت  هاي هولدينگ براي خود بنگاه اقتصادي 
پرهزينه است و حتی در سطح ملّی می  تواند بحران  هاي اقتصادي، اجتماعی، و گاه سیاسی ايجاد 
كند. اين عوامل، مديران حرفه اي را وادار می كند كه ضمن پرداختن به مديريت راهبردی با دقت 
و جديت بیش تر، جامعه علمی را نیز به مطالعه و ارائه الگوهاي علمی در اين راستا تشويق نمايند 

 .)A’arabi & Chavoshi, 2010(

با توجه به اهمیت مطالب گفته شده و مرور پژوهش های پیشین، لزوم يک پژوهش واحد كه 
همه عوامل تالطم محیطی و برازش راهبردی و عملكرد سازمانی و ساختار سازمانی را در نظر 
داشته باشد، به روشنی قابل مشاهده است. اين پژوهش سعی در بررسی تاثیر برازش راهبردی بر 
در  محیطی  تالطم  تعديل گری  نقش  و  سازمانی  ساختار  میانجی گری  نقش  با  سازمانی  عملكرد 
شركت های مادر تخصصی شهر تهران دارد و يک شبكه روابط مبتنی بر نظريه تنظیم شده است 

1. O’Toole & Meier



92

11
5 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
14

00
ار 

 به
3 ـ

4 
وره

| د

تا به صورت يكپارچه به روابط میان برازش راهبردی، تالطم محیطی، ساختار سازمانی، و عملكرد 
سازمانی پرداخته شود. همچنین پژوهش حاضر، در پی پاسخ به اين پرسش است كه تاثیر ساختار 
مادر  و عملكرد سازمانی شركت های  راهبردی  برازش  بین  روابط  در  و تالطم محیطی  سازمانی 

تخصصی شهر تهران چگونه است؟ 

مبانی نظری پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش، مرور جامع و نظام مند ادبیات پژوهش در چهار بخش كلی عملكرد 
سازمانی، برازش راهبردی، ساختار سازمانی، و تالطم محیطی انجام گرفت. در هر بخش، مفاهیم، 

مدل های سنجش، و ابعاد مورد بررسی قرار گرفتند.

عملکرد سازمانی 

هو و هوانگ1 )2005(، بیان می كنند كه عملكرد سازمانی شاخصي است كه چگونگي تحقق 
معتقدند كه عملكرد   ،)2013( و همكاران2  اندازه گیري می نمايد. چادهاری  را  اهداف يک سازمان 
سازمانی جنبه های مختلفی دارد كه بیش تر آن ها ملموس هستند، مانند كاهش هزينه، سودآوری، حجم 
فروش، گردش دارايی، گردش مالی حقوق صاحبان سهام، و گردش موجودی و شاخص های نامشهود 
عبارت اند از عملكرد مشتری و توسعه محصول. از دهه 1980 بسیاری از پژوهشگران محدوديت های 
 .)Dixon et al., 1990( مقیاس های مالی را برای سنجش عملكرد سازمانی مورد تاكید قرار دادند

در اين پژوهش از مدل كارت امتیاز متوازن كاپالن و نورتون3 )2001( برای سنجش عملكرد 
و  مشتری،  ديدگاه  يادگیری،  و  رشد  مالی،  ديدگاه  بُعد  چهار  دارای  كه  استفاده می شود  سازمانی 
راه  از  راهبردی  توسعه موضوع های  برای  روشی  متوازن  امتیازی  كارت  است.  داخلی  فرايندهای 
عملكرد  با  آن ها  كردن  مرتبط  و  كلیدی  كاركردهای  و  ساختاری  فرايندی،  عوامل  اندازه گیری 
امتیازی متوازن تهیه عوامل كلیدی  )Daneshfard et al., 2010(. هدف كارت  سازمانی است 
است  سازمان  كلی  راهبرد  و  عملكرد  بین  هم رديفی  ايجاد  و  مديران  برای  كسب وكار   موفقیت 
شامل  روش  اين  كه  است  آن  متوازن  ارزيابی  روش  نام  انتخاب  دلیل   .)Johnson, 2003(

مجموعه ای از مقیاس هاست و يک تعادل و توازن میان اهداف بلندمدت و كوتاه مدت، مقیاس های 
مالی و غیرمالی، شاخص های رهبر و پیرو، و چشم اندازهای عملكرد داخلی و خارجی برقرار می كند 

1. Hu & Huang
2. Choudhary et al. 
3. Kaplan & Norton
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و بر حفظ روابط علت و معلولی میان آن ها تاكید می كند )Milis & Mercken, 2004(. معیارهای 
ارزيابی متوازن عبارت اند از: 

ما  به  منظر  اين  است.  متوازن  امتیازی  كارت  مدل  مهم  اجزای  از  مالی  منظر  مالی:  ديدگاه 
می گويد كه اجرای موفقیت آمیز اهدافی كه در سه حوزه  ديگر تعیین شده اند، در نهايت به چه نتايج 
و دستاوردهای مالی منجر شده اند. می توان همه  تالش و كوشش خود را صرف بهبود رضايتمندی 
نتايج  به  اقدامات  اين  اگر  ارائه خدمات خود كرد، ولی  ارتقای كیفیت، و كاهش زمان  مشتريان، 

 .)Kaplan & Norton, 2001( ملموس مالی منجر نشود، ارزش چندانی ندارد
ديدگاه مشتری: اين حوزه يعنی قلب راهبرد و تعريف می كند كه چگونه رشد تحقق خواهد يافت. 
ارزش های پیشنهادی، راهبرد خاص برای رقابت، جذب مشتريان جديد يا افزايش سهم داد و ستد 
با مشتريان فعلی را تعريف می كند. بسیاری از سازمان ها معتقدند كه مشتريان خود را می شناسند و 
می دانند كه برای آن ها چه خدماتی عرضه كنند، ولی در واقع، همه چیز را برای مشتريان عرضه 
می كنند. عدم تمركز بر بخش خاصی از مشتريان و ارزش های مورد نظر آن ها موجب می شود كه 

.)Wong-On-Wing et al., 2007( سازمان ها نتوانند به مزيت رقابتی دست يابند
ديدگاه فرايندهای داخلی: از اين منظر، سازمان ها بايد فرايندهايی را مشخص كنند كه با برتری 
يافتن در آن ها بتوانند به ارزش آفرينی برای مشتريان خود دست يابند. تحقق هر يک از اهدافی 
كه در منظر مشتری تعیین می شود، مستلزم انجام يک يا چند فرايند عملیاتی به صورت كارا و 
اثربخش است. اين فرايندها اعمال و بهبود موارد اداری، عملیات و نگهداری و تداوم بهبود مقررات 

.)Wongrassamee et al., 2003( سیستم های اطالعاتی است
ديدگاه رشد و يادگیری: منظور از اين معیار، آن دسته اقداماتی است كه بايد در رشد و يادگیری، 
و آموزش كاركنان بكار گرفته شود تا از اين راه وضعیت مطلوب از نظر ذی نفعان و مشتريان تحقق 
پیدا كند. معیار رشد و يادگیری توانمندی كاركنان، كیفیت سیستم اطالعاتی سازمان، و چیدمان 

.)Daneshfard et al., 2010( ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف است

برازش راهبردی

بدون شک سازمان  هاي امروزي پیوسته با امواج سهمگینی از تغییرات دائمی روبه رو هستند 
و مديريت راهبردي يكی از بهترين ابزارها براي آن هايی است كه درصددند بدون تسلیم در برابر 
تغییر، با حضوري آگاهانه و موفقیت آمیز در صحنه رقابت سرنوشت خود را رقم بزنند و آينده را تحت 
كنترل درآورند )Rugman & Verbeke, 2002(. راهبرد برای برنامه های بلندمدت يک سازمان 
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است و به طور معمول درگیر مديريت، روابط، و منابع است. به طور كلی، راهبرد به سه سطح مختلف 
تقسیم می  شود: راهبرد سازمانی، كسب وكار، و عملكردی. راهبرد سازمانی شامل گزينه  هايی برای 
تنوع محصوالت و خدمات، دامنه جغرافیايی، ادغام عمودی، سرمايه گذاری های جديد و موارد ديگر 
تخصیص منابع میان نهادهای مختلف سازمان است. راهبرد های عملكردی خاص ترين نوع راهبرد 
انسانی و مديريت فروش است )Johnson et al., 2014(. راهبرد  است و شامل مديريت منابع 
كسب وكار نیز به عنوان راهبرد رقابتی مطرح می  شود، زيرا شركت بايد كسب وكاری را راه اندازی 
كند كه مزيت رقابتی خود را نسبت به رقبا در بازار يا صنعت داشته باشد و روی آن تمركز كند 
)Grant, 1996(. پژوهش ها نشان می دهند كه عملكرد سازمان  هاي متعهد به مديريت راهبردی 

بیش تر و باالتر از ساير سازمان  ها وابسته است. دستیابی به يک حلقه ارتباطی مناسب بین محیط 
يک سازمان و راهبرد، ساختار و فرايندهاي آن، آثار مثبتی بر عملكرد آن سازمان دارد )هانگر و 

ويلن، 1392(. در ادامه، تعاريفی از برازش راهبردی از ديدگاه پژوهشگران مختلف بیان می شود.
برازش راهبردی عبارت است از حدود همبستگی بین دو يا چند بُعد سازمانی برای ارتقای عملكرد 
سازمان )Miller, 1992(. برازش با مجموعه اي از سازوكارهای ساختاري و رفتاري تحقق مي يابد 
كه براي مرتبط ساختن اجزاي سازمان با يكديگر بكار می روند و نیل به هدف  هاي سازماني را تسهیل 
مي كنند )Armstrong, 2006(. هر كدام از اين سیستم  هاي موجود در سطوح راهبردي سازمان بايد 
با زيرسیستم های خود و سطوح باالدست و سیستم  هاي هم تراز خود برازش داشته باشد تا باعث ايجاد 
هم افزايي برای رسیدن به هدف  هاي سازمان شوند. دو نوع راه برای سنجش برازش راهبردی وجود 
دارد، يكی برای آن است كه میزان تناسب بین نتايج را بررسی می  كند كه دو نوع مفهوم »سخت« 
و »نرم« دارد. مفهوم سخت به دنبال اندازه گیری تاثیر مستقیم بر نتايج مالی است و مفهوم نرم برای 
بررسی عوامل كم تر ملموس، مانند منابع انسانی و امثال آن است )Clarke, 1987(. گولد و همكاران1 
)1994(، ايده »مزيت شركت های مادر« را پیشنهاد می دهند، يعنی اين ايده را كه چند كسب وكار با 
تحت تاثیر قرار دادن شركت مادر ارزش ايجاد می  كنند، بر صالحیت های شركت مادر متمركز است. 
پس از آن گولد و همكاران )1994(، تالش می كنند تعدادی از تحلیل  ها را توسعه دهند و ابزارها 
از راهبرد شركت  ها طراحی كنند كه ازجمله آن ها ماتريس  و روش های تجربی را برای پشتیبانی 
اشريج كمپل و گولد )1995( است. در اين پژوهش، از تحلیل بدره ای اشريج بر مبنای نظريه والدينی 
)سرپرستی( كمپل و گولد )1995( برای سنجش برازش راهبردی استفاده می شود. اين مدل بر اين 
حقیقت پايبند است كه ارزش آفرينی در يک فعالیت كسب وكار در درون بدره يک شركت تابعه تنها بر 

1. Goold et al.
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ويژگی های آن كسب وكار وابسته نیست، بلكه بر ويژگی های شركت مادر نیز وابسته است. بنابراين، 
تمركز بر ايجاد برازش بین يک كسب وكار و شركت مادر ضروری است.

ماتريس اشريج

در تحلیل راهبرد های سرپرستی از ماتريس اشريج استفاده می شود. اين ماتريس به تحلیل بدره 
كسب وكار هولدينگ )شركت مادر( بر اساس تناسب میان مهارت ها، منابع، و ويژگی های شركت 
هلدينگ با فرصت های والدينی هر كسب وكار و عوامل كلیدی موفقیت هر كسب وكار می پردازد. 
ماتريس سرپرستی نشان می دهد كه كدام يک از واحدهای كسب وكار بايد در اولويت  جهت گیری های 
هولدينگ قرار گیرند. اين ماتريس گويای اين است كه اگر میان مهارت ها ، منابع، و ويژگی های شركت 
مادر با عوامل كلیدی موفقیت در آن كسب و كار از يک سو، و میان مهارت ها ، منابع، و ويژگی های 
شركت مادر با فرصت های والدينی در واحد كسب وكار از سوی ديگر، تناسب بااليی برقرار باشد، 
ارزش آفرينی  در هولدينگ به طرز قابل مالحظه ای افزايش می يابد )Goold et al., 1994(. شكل 
)1(، ماتريس اشريج را نشان می  دهد. محور افقی در مدل اشريج نشانگر قابلیت های بالقوه شركت مادر 
برای خلق سود بیش تر در درون يک كسب وكار است. برای مثال هزينه های عملیاتی، قابلیت های 
مديريتی سطح شركت در تسهیم منابع، و قابلیت های كاهش هزينه های شركت. محور عمودی قابلیت 
تخريب ارزش  ها توسط شركت مادر را نشان می  دهد. اين تخريب می  تواند ناشی از هزينه های سبک 

.)Goold et al., 1994( مديريت شركت مادر و راهبردهای نامناسب شركت های تابعه باشد

SBU برازش بین فرصت های سرپرستی
و منابع و مهارت های شرکت مادر

باال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ پایین

SBU برازش بین عوامل کلیدی موفقیت
و مهارت های شرکت مادر

باال

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ

پایین

حواس پرت ها کسب وکار در سرزمین قلب ها

بیگانگان تله های ارزشی

شکل 1: ماتريس اشريج
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اتالف  می  پذيرد.  سرمايه صورت  اتالف  ناحیه  كدام  در  كه  دارد  اين  بر  داللت  ماتريس  اين 
سرمايه در ناحیه های زير اتفاق می  افتد: 1( بیگانگان1، 2( تله های ارزشی2، و 3( حواس پرت  ها3. در 
ناحیه سرزمین قلب  ها4 اتالف سرمايه ای وجود ندارد. در جدول )1(، توضیح نواحی ماتريس اشريج 

بیان شده است.

جدول 1: توضیح نواحی ماتريس اشريج

بدره اشریج
طبقهتوصیفرفتار

شرکت مادر می  تواند بدون ریسک آسیب به SBU محور اصلی راهبرد آتی شرکت
سرزمین قلب  هاارزش آفرینی کند.

شرکت مادر SBU را می  شناسد، اما نمی تواند نیازمند اقدام شرکت مادر
حواس پرت  هاارزش آفرینی کند.

شرکت مادر ارزش آفرینی می  کند، اما ممکن است تمرکز 
تله های ارزشی آسیب رسان باشد.

شرکت مادر دارای برازش ضعیف با SBU است و مرتب کردن کارها
بیگانگانکمک کننده نیست.

بايد سه قدم تحلیلي  راهبردی  برازش  برقراری  براي  گولد و همكاران )1994(، معتقدند كه 
برداشت:

موفقیت  كلیدي  عوامل  آن.  موفقیت  كلیدي  عوامل  حیث  از  بازرگانی5  واحد  هر  بررسي   .1
عبارت اند از آن دسته از عناصر كه موفقیت يا شكست شركت را تعیین مي كنند. آن ها براي حصول 
مزيت رقابتي بر شايستگي های باارزش تاكید مي كنند. درست مثل عوامل راهبردی، عوامل اصلي 
موفقیت از يک شركت به شركت ديگر و از يک فعالیت به فعالیت ديگر فرق مي كنند. معمواًل در 
زمان طراحي راهبرد براي واحدهاي تجاري، عوامل اصلي موفقیت را كشف و شناسايي می كنند 

)برازش كلیدی(.
اين  بخشید.  بهبود  را  از حیث حوزه  هايي كه می توان عملكرد  بازرگانی  واحد  بررسي هر   .2

1. Alien Territory
2. Value Trap
3. Ballast
4. Heartland
5. Strategic Bussiness Unit )SBU(
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حوزه  ها را فرصت  هاي سرپرستي به شمار می آورند. برای مثال، دو واحد تجاري می توانند با تركیب 
نیروهاي فروش خود به صرفه جويي مقیاس دست يابند. در حالتي ديگر، ممكن است يک واحد 
مهارت تولیدي و لجستیكي خوبي داشته باشد، اما زياد نباشد. اگر شركت مادر از تخصصی در سطح 
جهاني در اين حوزه  ها برخوردار باشد، می تواند عملكرد آن واحد را ارتقا بخشد. همچنین، شركت 
مادر می تواند برخي از كاركنان را از يک واحد تجاري كه داراي مهارت  هاي مطلوب و مورد نظر 

است، به واحد ديگري منتقل كند كه به آن مهارت  ها نیاز دارد )برازش فرصتی(.
3. تجزيه وتحلیل میزان هماهنگي شركت مادر تخصصی با واحد بازرگانی. شركت مادر بايد 
از نقاط قوت و ضعف خود از حیث منابع، مهارت  ها، و قابلیت  ها آگاه باشد. به اين منظور، شركت 
مادر بايد از خود بپرسد كه آيا ويژگي  هاي الزم را براي انتقال فرصت هاي خود به هر واحد تجاري 
داراست يا خیر؟ همچنین، بايد از خود بپرسد كه  آيا میان مشخصات شركت مادر و عوامل راهبردی 

هر واحد تجاري ناهماهنگي وجود دارد يا خیر؟

ساختار سازمانی

او  نظر  از  فعالیت های سازمان می  داند.  و  را چارچوب وظايف  دفت )1379(، ساختار سازمان 
و  هماهنگی،  كنترل،  به  كه  است  سازمان  ارتباطات  و  وظايف  رسمی  سیستم  سازمانی،  ساختار 
انگیزش افراد در سازمان منجر می  شود و رسیدن به اهداف سازمان را ممكن می  سازد. همچنین، 
او بر اين عقیده است كه ساختار سازمانی بايد توان تسريع و تسهیل تصمیم گیری، واكنش مناسب 
نسبت به محیط و حل تعارضات میان واحد  ها را داشته باشد. احمدی و همكاران )2016(، بیان 
می كنند كه توجه به ساختار سازمانی نشانه ای از تفكرات نظام مند در سازمان است، زيرا سازمان 
تركیبی از اجزا و روابط میان آن هاست. ساختار راه و روشی است كه طبق آن فعالیت های سازمانی 
استانداردها،  رويه  ها،  مقررات،  تمام نمای  آيینه  سازمانی  ساختار  می  شوند.  سازمان دهی  و  تقسیم 
جايگاه های تصمیم گیری، الگوهای ارتباطات، روابط گزارش دهی و گزارش گیری، تلفیق وظايف و 
.)Rameshgar et al., 2015( فعالیت  ها، جريان اطالعات، سلسله مراتب اختیار، و مسئولیت است

ابعاد ساختار سازمانی با توجه به ديد پژوهشگران دارای تنوع زيادی است كه البته نظريه پردازان 
سازمانی ازجمله رابینز ابعاد آن را پیچیدگی، رسمیت، و تمركز می  دانند. مقصود از پیچیدگی، تعداد 
 .)Daft & Lane, 2008( دارد  وجود  سازمان  يک  درون  كه  است  فرعی  سیستم های  يا  كارها 
رسمیت موجب كاهش میزان آزادی عمل كاركنان در انجام كارهای خود و افزايش كنترل مديريت 
بر آن ها می  شود. اين شرايط به ايجاد احساس بی شخصیتی منجر می گردد كه غالبًا در سازمان های 
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رسمی وجود دارد )Hatch, 2018(. تمركز اشاره به قدرت تصمیم گیری در سطوح باالی مديريتی 
دارد و با میزان پراكندگی در سازمان و تعیین اين كه چه كسی حق تصمیم گیری دارد، مرتبط است 

.)Taboli & Rahmani, 2014(

بهره وری است و  ارتقای  امروزی  بقا و حیات هر سازمانی در محیط متغیر و متالطم  شرط 
سازمانی،  ساختار  از  هدف  است.  سازمانی  ساختار  دارد،  بسزايی  نقش  بهره وری  ارتقای  در  آنچه 
است  سازمان  اثربخشی  و  كارايی  افزايش  برای  موجود  منابع  و  انسانی  نیروی   هماهنگی 
به  توجه  با  و  اهداف  پايه  بر  معمواًل  سازمان  هر  ساختار   .)Foster & Washington, 2009(

راهبرد  هايی طراحی می  شود كه برای رسیدن به اهداف سازمان تدوين می گردد. ساختار نامناسب، تحقق 
اهداف سازمانی را با مشكل مواجه می كند، و افراد كارا و پرتوان را به افراد ضعیف و ناتوان مبدل می  سازد 
و افزايش هزينه  ها و ناكارايی بخش های سازمان را به دنبال دارد )Farajollahi et al., 1970(. يین 
و چن1 )2008(، بیان می كنند كه ساختار سازمانی صحیح موجب می  شود كه هر فرد بر اساس نظر 
در  مناسب  سازمانی  ساختار  بردارد.  گام  سازمانی  اهداف  چارچوب  در  بلكه  نكند،  اقدام  شخصی 
بهره وری، رضايت شغلی، كارامدی، و انگیزه كاركنان سازمان نقش مهمی را ايفا می  كند و بر آن ها 

تاثیر دارد.

تالطم محیطی

اگر در سال های دهه اول قرن بیستم بررسی توانايی های گذشته سازمان و تطبیق آن با راهبرد 
رقابتی، امكان فعالیت موثر در محیط را فراهم می  كرد، افزايش تالطم های محیطی به طور تدريجی 
تاثیر  آينده  برای فعالیت در محیط حال و  توانايی های گذشته  از  نشان داد كه اصرار در استفاده 
كم تری پیدا كرده است. به دلیل اهمیت محیط و تاثیر زياد آن بر عملكرد سازمان  ها انديشمندان 
متعددی به آن توجه می كنند. اهمیت توجه سازمان به محیط به عنوان يک متغیر مهم، توجیه كنندۀ 
به  واكنش  در  راهبرد  می  كند، همچنین  تبعیت  راهبرد  از  سازمان  ساختار  است.  سازمان  عملكرد 
تالطم های محیطی تحول پیدا می  كند، و سازمان برای پاسخگويی به اين تالطم  ها بايد راهبرد 
در محیط  تغییر  مورد  در  معیاری  )رحمان سرشت، 1377(. تالطم محیطی  باشد  داشته  مشخصی 
و ظرفیت  پیچیدگی  پويايی،  و  تغییر  باالی  به وسیله سطح  و محیط های متالطم  است  سازمان 
پايین محیط مشخص می  شوند )Caldart & Ricart, 2002(. تالطم محیطی اشاره به غیرقابل 

.)Wong, 2014( پیش بینی بودن محیط اطراف سازمان و تغییرپذيری سريع و زياد در آن دارد

1. Yin & Chen
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در اين پژوهش، از دو بُعد پیچیدگی و ناپايداری محیطی برای سنجش تالطم محیطی استفاده 
می  شود. آنچه امروز به عنوان ناپايداری محیطی شناخته می شود عبارت است از ناتوانی مديران در 
شناسايی محرك های تغییر و پیش بینی تاثیرات آن ها بر محیط و آينده شركت متبوع شان. طبق 
اين تعريف، ناپايداری يكی از ويژگی های محیط است كه در نتیجۀ ضعف های ادراكی مديران نمود 
می يابد )Vecchiato & Roveda, 2010(. ناپايداری همواره مفهومی اساسی در ادبیات موضوع 
رابطه  به دنبال توضیح  اين نظريه ها كه  از  به ويژه در آن بخش  بوده است،  نظريه های سازمانی 
بین سازمان ها و محیط شان است. تامپسون1 )1967(، ادعا می كند كه اساسی ترين چالش پیشاروی 
مديران ارشد سازمان ها كنترل ناپايداری محیطی است. پیچیدگی محیط نشان دهنده ناهمگن بودن 
عوامل آن است )Sia et al., 2004(. يعنی در محیط پیچیده تعداد زيادی عوامل با هم ارتباط دارند 

و بر سازمان تاثیر می  گذارند و ناپايداری محیطی معرف تغییرپذيری سريع عوامل محیطی است.
برازش  بین  روابط  در  سازمانی  ساختار  نقش  بررسی  بیانگر  حاضر  پژوهش  مفهومی  مدل 
آن  كلی  ساختار  كه  است  محیطی  تالطم  تعديل گری  بر  تاكید  با  سازمانی  عملكرد  با  راهبردی 

مطابق با شكل )2( ارائه می شود.

8 
 

 Farajollahi et) سازمان را به دنبال داردهای  و ناکارایی بخش ها  د و افزایش هزینهساز  می مبدلپرتوان را به افراد ضعیف و ناتوان 

al., 1970.) اساس نظر شخصی اقدام  هر فرد بر کهشود   می ساختار سازمانی صحیح موجب کنند که ، بیان می(8112) 4یین و چن
کارکنان  و انگیزه ،مدیا، رضایت شغلی، کاروری اختار سازمانی مناسب در بهرهنکند، بلکه در چارچوب اهداف سازمانی گام بردارد. س

 تاثیر دارد. ها آن کند و بر  می سازمان نقش مهمی را ایفا
 تالطم محیطی

، امکان فعالیت موثر در محیط رقابتی راهبردن و تطبیق آن با سازما گذشتههای  قرن بیستم بررسی توانایی اول دهههای  اگر در سال
فعالیت در  برایگذشته های  که اصرار در استفاده از توانایی دادطور تدریجی نشان  محیطی بههای  تالطم، افزایش کرد  می را فراهم

اندیشمندان متعددی  ها  . به دلیل اهمیت محیط و تاثیر زیاد آن بر عملکرد سازمانکرده استی پیدا تر کمتاثیر  ل و آیندهمحیط حا
ساختار سازمان از  .استعملکرد سازمان  ۀکنند توجیه ،حیط به عنوان یک متغیر مهماهمیت توجه سازمان به م .کنند میآن توجه  هب

و سازمان برای پاسخگویی به این  ،کند  می محیطی تحول پیداهای  همچنین راهبرد در واکنش به تالطم ،کند  می راهبرد تبعیت
و  استدر محیط سازمان  تالطم محیطی معیاری در مورد تغییر (.4311 سرشت، رحمان) باید راهبرد مشخصی داشته باشد ها  تالطم
 ,Caldart & Ricart) شوند  می ، پیچیدگی و ظرفیت پایین محیط مشخصباالی تغییر و پویایی سطحمتالطم به وسیله های  محیط

 ,Wong) پذیری سریع و زیاد در آن داردبودن محیط اطراف سازمان و تغییر بینی محیطی اشاره به غیرقابل پیشالطم ت .(2002

2014). 
آنچه امروز به عنوان . شود  می برای سنجش تالطم محیطی استفاده طیعد پیچیدگی و ناپایداری محیاز دو بُ ،در این پژوهش

بر محیط  ها آن ثیراتابینی ت های تغییر و پیش ایی محرکناتوانی مدیران در شناسعبارت است از  شود ناپایداری محیطی شناخته می
های ادراکی مدیران نمود  ضعف ۀهای محیط است که در نتیج ز ویژگیتعریف، ناپایداری یکی اشان. طبق این  و آینده شرکت متبوع

ویژه  هسازمانی بوده است، بهای  نظریهی در ادبیات موضوع ناپایداری همواره مفهومی اساس (.Vecchiato & Roveda, 2010) یابد می
که  کند میادعا  ،(4981)8تامپسون .شان است ها و محیط وضیح رابطه بین سازمانها که به دنبال ت نظریهدر آن بخش از این 

دهنده ناهمگن بودن  پیچیدگی محیط نشان ها کنترل ناپایداری محیطی است. سازمان روی مدیران ارشداترین چالش پیش اساسی
ند و گذار  می و بر سازمان تاثیر دارندهم ارتباط  یعنی در محیط پیچیده تعداد زیادی عوامل با .(Sia et al., 2004) عوامل آن است

 .عوامل محیطی استپذیری سریع ناپایداری محیطی معرف تغییر
ملکرد سازمانی با تاکید بر با ع راهبردیبررسی نقش ساختار سازمانی در روابط بین برازش  بیانگرمدل مفهومی پژوهش حاضر 

 .شود می ارائه (8)شکل مطابق با  آنگری تالطم محیطی است که ساختار کلی  تعدیل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1. Yin & Chen 
2. Thompson 

 تالطم محیطی
 

 پیچیدگی محیطی
 ناپایداری محیطی

 عملکرد سازمانی
 

 یند داخلیفرا
 دیدگاه مشتری
 رشد و یادگیری

 دیدگاه مالی

 راهبردیبرازش 
 

 برازش فرصتی
 ساختار سازمانی برازش کلیدی

 

 پیچیدگی
 رسمیت

 تمرکز

شکل 2: مدل مفهومی پژوهش

1. Thompson
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با توجه به مدل مفهومی پژوهش، پرسش های پژوهش به شرح زير قابل طرح هستند:
- میزان عملكرد سازمانی در شركت های مادر تخصصی شهر تهران در چه سطحی است؟

- آيا برازش راهبردی بر عملكرد سازمانی در شركت های مادر تخصصی شهر تهران تاثیر دارد؟
- آيا برازش راهبردی بر ساختار سازمانی در شركت های مادر تخصصی شهر تهران تاثیر دارد؟
- آيا ساختار سازمانی بر عملكرد سازمانی در شركت های مادر تخصصی شهر تهران تاثیر دارد؟ 
مادر  در شركت های  و عملكرد سازمانی  راهبردی  برازش  با  رابطه  در  آيا تالطم محیطی   -

تخصصی شهر تهران در نقش تعديل گر ظاهر می  شود؟
برازش راهبردی و عملكرد سازمانی در شركت های مادر  با  رابطه  آيا ساختار سازمانی در   -

تخصصی شهر تهران در نقش میانجی ظاهر می شود؟

روش شناسی پژوهش

جهت گیری  حیث  از  پژوهش  اين   ،)2003( همكاران1  و  ساندرز  پژوهش  پیاز  مدل  اساس  بر 
پژوهش كابردی، از حیث فسلفه پژوهش اثبات گرايی، از حیث رويكردهای پژوهش استقرايیـ  قیاسی، 
از حیث راهبرد های پژوهش پیمايشی، از حیث اهداف پژوهش توصیفی، و از حیث افق های پژوهش 
مقطعی است. جامعه آماری در اين پژوهش، كلیه شركت های مادر تخصصی شهر تهران هستند 
كه در مجموع 110 شركت مادر تخصصی برآورد شده اند و با در نظرگرفتن تكنیک 10 برابر، 40 
شركت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند )در عمل پرسشنامه برای يک شركت اضافه تر پخش 
شد( و پرسشنامه  ها میان آن ها توزيع گرديد كه 82 پرسشنامه از آن ها به دست آمد. در اين پژوهش، 
از روش تصادفی سیستماتیک برای نمونه گیری استفاده شده است و به دلیل اين كه واحد تحلیل در 
اين پژوهش شركت مادر تخصصی است، برای آزمون پرسش های پژوهش داده های سطح فردی به 
سطح سازمانی تبديل شده است. الزم به اشاره است كه ابزار گردآوری اطالعات پژوهش حاضر بر 
مبنای پرسشنامه است كه پژوهشگران برای متغیر مستقل )برازش راهبردی( داده های خود را به دلیل 
كمبود تعداد پرسش های پرسشنامه با طرح تعدادی پرسش و ارزيابی روايی محتوا با توزيع پرسشنامه 
میان جامعه آماری جمع آوری كرده است. ارزيابی روايی محتوايی از نظر متخصصان در مورد میزان 
هماهنگی محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش استفاده می  شود. برای اين منظور دو روش كیفی 
و كّمی در نظرگرفته می شود. در بررسی كیفی محتوا، پژوهشگر از متخصصان درخواست می كند 
كه پس از بررسی كیفی ابزار، بازخورد الزم را ارائه دهند كه بر اساس آن موارد اصالح شوند. برای 

1. Saunders et al.
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بررسی روايی محتوايی به شكل كّمی، از متخصصان درخواست می شود تا هر آيتم را بر اساس طیف 
سه بخشی اساسی، مفید، و غیرضرور بررسی نمايند. اگر مقدار محاسبه شده از 49 / 0 بزرگ تر باشد، 
اعتبار محتوای آن آيتم پذيرفته می شود. برای پرسشنامه برازش راهبردی در اين پژوهش با توجه 

به اين كه ضريب محاسبه شده بزرگ تر از 49 / 0 بود، در نتیجه تصمیم بر توزيع پرسشنامه گرفته شد.
پرسشنامه اين پژوهش از چهار بخش اساسی شامل سنجش عملكرد سازمانی بر اساس كارت 
امتیاز متوازن كاپالن و نورتون )2001(، سنجش ساختار سازمانی بر اساس رابینز )1379(، سنجش 
برازش راهبردی بر اساس گولد و همكاران )1994(، و سنجش تالطم محیطی بر اساس سیا و 
همكاران )2004( تشكیل شده است. پرسشنامه تهیه شده دارای 63 پرسش اصلی و 10 پرسش 
پیرامون ويژگی های جمعیت شناختی است كه در ادامه شرح هر يک از اين بخش  ها آورده شده 
است. پرسش های پرسشنامه از نوع پرسش های بسته هستند. برای پاسخ به پرسش های پرسشنامه 
اندازه گیری پاسخ های  رايج ترين مقیاس  از  استفاده شده است كه يكی  لیكرت  پنج تايی  از طیف 
بسته به شمار می  رود. سپس، داده  ها وارد نرم افزار SPSS23 شدند و با استفاده از آزمون T و نرم افزار 
PLS2 مورد تحلیل قرار گرفتند. در جدول )2(، متغیرها، ابعاد، و تعداد پرسش هايی آورده شده است 

كه برای سنجش هر يک از اين ابعاد بكار رفته اند.

جدول 2: ترکیب پرسش های پرسشنامه

شماره پرسش هاابعادمتغیرهای پژوهش )منبع(

عملکرد سازمانی
)Kaplan & Norton, 2001(

5-1دیدگاه مشتری
10-6دیدگاه فرایندهای داخلی
15-11دیدگاه رشد و یادگیری

22-16دیدگاه مالی

برازش راهبردی
)Goold et al., 1994(

31-23برازش فرصتی
36-32برازش کلیدی

ساختار سازمانی
)رابینز، 1379(

41-37رسمیت
46-42پیچیدگی
53-47تمرکز

تالطم محیطی
 )Sia et al., 2004(

57-54پیچیدگی محیط
63-58ناپایداری محیط
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يافته های پژوهش

روايی و پايايی پرسشنامه

در اين پژوهش، پرسشنامه استاندارد از منابع بین المللی مطابق جدول )2( استخراج شده است و 
متناسب با جامعه آماری تغییراتی در آن ايجاد شده است. همچنین، براي سنجش روايي پرسشنامه 
عالوه بر استفاده از مباني نظري در تعريف عملیاتي متغیرها، از راه مطالعه مقدماتي بر مبناي نظر 
مشاور و خبرگان اهل فن عمل شده است. روايی صوری مالك نظر استادان و صاحب نظران قرار 
داده شده و روايی محتوايی سنجیده شده است، كه در حد مطلوبی قرار داشت. همچنین، روايی 
واگرا متغیرهای پژوهش در جدول )3( بیان شده است كه با توجه به اين جداول روايی واگرا و 

همگرای مدل قابل قبول است.

جدول 3: روايی واگرا مدل روش فورنر و الرکر )1981(

تالطم محیطیساختار سازمانیبرازش راهبردیعملکرد سازمانی
1/00عملکرد سازمانی
0/771/00برازش راهبردی
0/660/661/00ساختار سازمانی
0/570/690/791/00تالطم محیطی

از روش فورنر و الركر1 )1981( مشخص است، مقدار  همان طور كه در جدول )3( برگرفته 
جذر AVE متغیرهای مكنون در پژوهش حاضر كه در خانه های موجود در قطر اصلی ماتريس 
قرار گرفته اند، از مقدار همبستگی میان آن ها كه در خانه های زيرين قطر اصلی ترتیب داده شده اند، 
از اين رو، می توان اظهار داشت كه در پژوهش حاضر، سازه  ها )متغیرهای مكنون(  بیش تر است. 
در مدل تعامل بیش تری با شاخص های خود دارند تا سازه های ديگر. به بیان ديگر، روايی واگرای 

مدل در حد مناسب است.

1. Fornell & Larcker
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جدول 4: شاخص های پايايی و روايی همگرا

AVE پایایی اشتراکیپایایی ترکیبیآلفای کرونباخمتغیرها

0/810/870/630/63عملکرد سازمانی
0/920/940/700/70برازش راهبردی
0/870/940/880/88ساختار سازمانی
0/720/840/650/65تالطم محیطی

مدل  برازش  به  مربوط  پايايی  است، شاخص های  قابل مشاهده   )4( جدول  در  كه  همان طور 
پايايی  از شرايط مطلوبی برخوردار هستند. به اين صورت كه تمام آلفاهای كرونباخ باالی 7 / 0، 
تركیبی بااليی 7 / 0 است و در نهايت، مقادير اشتراكی كه كیفیت مدل اندازه گیری را نشان می دهد. 

همچنین مقدار AVE نیز باالتر از 5 / 0 است.
R2 معیاری است كه برای متصل كردن بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل معادالت 

نكته  متغیر درون زا می  گذارد.  بر  برون زا  متغیر  دارد كه  تاثیری  از  نشان  بكار می رود و  ساختاری 
ضروری در اين جاست كه مقدار R2 تنها برای سازه های درون زای مدل محاسبه می گردد و در 
مورد سازه های برون زا، مقدار اين معیار صفر است. مقدار R2 مربوط به سازه های عملكرد سازمانی 
با 707 / 0 و 53 / 0 است كه نشان دهنده برازش خوب  و ساختار سازمانی درون گرا به ترتیب برابر 

مدل ساختاری است.

معناداری ضرايب

در صورتی كه مقدار عدد معناداری باالی 96 / 1 باشد، رابطه معنادار است و فرضیه های پژوهش 
تايید می شود. اشاره به اين نكته ضروری است كه عدد معناداری فقط صحت روابط را نشان می  دهد 

و شدت روابط را نمی توان با آن سنجید.



104

11
5 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
14

00
ار 

 به
3 ـ

4 
وره

| د

 .است 5/0نیز باالتر از  AVEهمچنین مقدار  .دهد گیري را نشان می اندازه
R2 رود و نشان از تاثیري  کار میساختاري مدل معادالت ساختاري ب گیري و بخش ست که براي متصل کردن بخش اندازهمعیاري ا

زاي مدل  هاي درون تنها براي سازه R2ست که مقدار جا گذارد. نکته ضروري در این  می زا زا بر متغیر درون دارد که متغیر برون
د سازمانی و ساختار هاي عملکر مربوط به سازه R2مقدار  زا، مقدار این معیار صفر است. هاي برون گردد و در مورد سازه محاسبه می

 دهنده برازش خوب مدل ساختاري است. است که نشان 53/0و  707/0ترتیب برابر با  گرا به سازمانی درون
 معناداري ضرایب

این نکته  اشاره بهشود.  هاي پژوهش تایید می دار است و فرضیهارابطه معن ،باشد 96/1 يعدد معناداري باال در صورتی که مقدار
 سنجید.توان با آن  دهد و شدت روابط را نمی  می ضروري است که عدد معناداري فقط صحت روابط را نشان

 

 
 PLS افزار نرمT-Valueخروجی ضرایب :3شکل 

 
هستند. 96/1باالتر از حد بحرانی  ها  متغیر میانتمامی اعداد معناداري  ،شود می دیده )3(شکل در که  طور همان

 
PLS افزار نرمخروجی ضرایب  :4 شکل

 
 707/0و عملکرد سازمانی برابر با  ،53/0مربوط به سازه ساختار سازمانی برابر با  R2مقدار  ،شود دیده می )4( شکلکه در  طور همان
، مقدار ضریب مسیر ها  حاصل از آزمون پرسش و نتایج )4(، )3شکل (با توجه به  دارد.که نشان از مناسب بودن این معیار  است

 9/99با سطح اطمینان  963/2و عدد معناداري  ،-95/0بر عملکرد سازمانی) برابر با  راهبرديثیر برازش ا(ت نخستمربوط به پرسش 

9 
 

PLS نرم افزار T-Value شکل 3: خروجی ضرايب

از حد  همان طور كه در شكل )3( ديده می شود، تمامی اعداد معناداری میان متغیر  ها باالتر 
بحرانی 96/1 هستند.

 .است 5/0نیز باالتر از  AVEهمچنین مقدار  .دهد گیري را نشان می اندازه
R2 رود و نشان از تاثیري  کار میساختاري مدل معادالت ساختاري ب گیري و بخش ست که براي متصل کردن بخش اندازهمعیاري ا

زاي مدل  هاي درون تنها براي سازه R2ست که مقدار جا گذارد. نکته ضروري در این  می زا زا بر متغیر درون دارد که متغیر برون
د سازمانی و ساختار هاي عملکر مربوط به سازه R2مقدار  زا، مقدار این معیار صفر است. هاي برون گردد و در مورد سازه محاسبه می

 دهنده برازش خوب مدل ساختاري است. است که نشان 53/0و  707/0ترتیب برابر با  گرا به سازمانی درون
 معناداري ضرایب

این نکته  اشاره بهشود.  هاي پژوهش تایید می دار است و فرضیهارابطه معن ،باشد 96/1 يعدد معناداري باال در صورتی که مقدار
 سنجید.توان با آن  دهد و شدت روابط را نمی  می ضروري است که عدد معناداري فقط صحت روابط را نشان

 

 
 PLS افزار نرمT-Valueخروجی ضرایب :3شکل 

 
هستند. 96/1باالتر از حد بحرانی  ها  متغیر میانتمامی اعداد معناداري  ،شود می دیده )3(شکل در که  طور همان

 
PLS افزار نرمخروجی ضرایب  :4 شکل

 
 707/0و عملکرد سازمانی برابر با  ،53/0مربوط به سازه ساختار سازمانی برابر با  R2مقدار  ،شود دیده می )4( شکلکه در  طور همان
، مقدار ضریب مسیر ها  حاصل از آزمون پرسش و نتایج )4(، )3شکل (با توجه به  دارد.که نشان از مناسب بودن این معیار  است

 9/99با سطح اطمینان  963/2و عدد معناداري  ،-95/0بر عملکرد سازمانی) برابر با  راهبرديثیر برازش ا(ت نخستمربوط به پرسش 

9 
 

PLS شکل 4: خروجی ضرايب نرم افزار

همان طور كه در شكل )4( ديده می شود، مقدار R2 مربوط به سازه ساختار سازمانی برابر با 
53 / 0، و عملكرد سازمانی برابر با 707 / 0 است كه نشان از مناسب بودن اين معیار دارد. با توجه 
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به شكل )3(، )4( و نتايج حاصل از آزمون پرسش  ها، مقدار ضريب مسیر مربوط به پرسش نخست 
سطح  با   2 / 963 معناداری  عدد  و   ،- 0 / 95 با  برابر  سازمانی(  عملكرد  بر  راهبردی  برازش  )تاثیر 
برازش  )تاثیر  به پرسش دوم  تايید است. مقدار ضريب مسیر مربوط  اطمینان 9 / 99 درصد مورد 
راهبردی بر ساختار سازمانی( برابر با 72 / 0، و عدد معناداری 87 / 13 با سطح اطمینان 9 / 99 درصد 
عملكرد  بر  سازمانی  ساختار  )تاثیر  سوم  پرسش  به  مربوط  مسیر  مقدار ضريب  است.  تايید  مورد 
سازمانی( برابر با 58 / 0، و عدد معناداری 87 / 5 با سطح اطمینان 9 / 99 درصد مورد تايید است. مقدار 
ضريب مسیر مربوط به پرسش چهارم )تاثیر تالطم محیطی در تعديل كنندگی بین برازش راهبردی 
و عملكرد سازمانی( برابر با 74 / 1 -، و عدد معناداری 84 / 3 با سطح اطمینان 9 / 99 درصد مورد 
تايید است. بنابراين، می  توان ادعا كرد كه تالطم محیطی رابطه بین برازش راهبردی و عملكرد 
سازمانی را تعديل می  كند. همچنین، برای پرسش غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده می شود كه 
نتايج حاصل از آن نشان می دهد كه عدد معناداری فرضیه پنجم )برازش راهبردی از راه ساختار 
سازمانی بر عملكرد سازمانی تاثیر دارد( برابر با 30 / 9، با ضريب مسیر 42 / 0 و در سطح اطمینان 
9 / 99 درصد مورد تايید است. بنابراين، می  توان ادعا كرد كه ساختار سازمانی رابطه بین برازش 

راهبردی و عملكرد سازمانی را میانجی گری می  كند. 

1)GOF( برازش كلی مدل با معيار نيكويی برازش

اين معیار مربوط به بخش كلی مدل های معادالت ساختاری است. بدين معنا كه پژوهشگران 
خود،  پژوهش  كلی  مدل  ساختاری  بخش  و  اندازه گیری  بخش  برازش  بررسی  از  پس  می توانند 

برازش بخش كلی را نیز كنترل كنند. 

41 
 

و عدد  ،18/1بر ساختار سازمانی( برابر با  راهبردیثیر برازش اضریب مسیر مربوط به پرسش دوم )ت مقدار درصد مورد تایید است.
ثیر ساختار سازمانی اضریب مسیر مربوط به پرسش سوم )ت مقدار درصد مورد تایید است. 9/99با سطح اطمینان  21/43معناداری 

ریب مسیر مربوط مقدار ض درصد مورد تایید است. 9/99با سطح اطمینان  21/2و عدد معناداری  ،22/1بر عملکرد سازمانی( برابر با 
و عدد معناداری  ،-11/4و عملکرد سازمانی( برابر با  راهبردیکنندگی بین برازش  تالطم محیطی در تعدیل ثیرابه پرسش چهارم )ت

و  راهبردیتوان ادعا کرد که تالطم محیطی رابطه بین برازش   می ،بنابراین درصد مورد تایید است. 9/99با سطح اطمینان  21/3
که نتایج حاصل از آن نشان  شود میمستقیم از آزمون سوبل استفاده برای پرسش غیر ،همچنین کند.  می لعملکرد سازمانی را تعدی

با  ،31/9ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد( برابر با  راهاز  راهبردیکه عدد معناداری فرضیه پنجم )برازش  دهد می
توان ادعا کرد که ساختار سازمانی رابطه بین   می ،رایندرصد مورد تایید است. بناب 9/99سطح اطمینان در و  18/1ضریب مسیر 

 . کند  می گری و عملکرد سازمانی را میانجی راهبردیبرازش 
 4(GOF) کلی مدل با معیار نیکویی برازشبرازش 

د پس از بررسی برازش بخش نتوان می پژوهشگرانکه  ای معادالت ساختاری است. بدین معنها این معیار مربوط به بخش کلی مدل
 ند. ن، برازش بخش کلی را نیز کنترل کو بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خودگیری  اندازه

2RiescommunalitGOF   = 0.71×0.54=0.38 
 است که نشان از برازش کلی بسیار خوب مدل دارد. 32/1برابر با  GOFشده برای  عدد محاسبه ،شود که مشاهده می طور همان

 پژوهشهای  بررسی پرسش
 

 پژوهشهای  نتایج آزمون پرسش :5 جدول
 نتیجه عدد معناداری اثر کل مستقیماثر غیر اثر مستقیم پرسشعنوان  ردیف

 تایید 983/8 -282/1 182/1 -923/1 بر عملکرد سازمانی راهبردیتاثیر برازش  4
 تایید 214/43 182/1 - 182/1 بر ساختار سازمانی راهبردیتاثیر برازش  8
 تایید 218/2 222/1 - 222/1 ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانیتاثیر  3
 تایید 211/3 -114/4 - -114/4 تاثیر تالطم محیطی بر عملکرد سازمانی 1

 
آید   می دست هب Z-valueآزمون سوبل مقدار  از نتایج شده است. غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده پرسشجا برای آزمون  در این

بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.  معنادار 92/1وان در سطح اطمینان ت  می 98/4شدن این مقدار از  تر بیشکه در صورت 
درصد  9/99سطح اطمینان  این فرضیه با ،بنابراین .است 31/9پنجم برابر  پرسشکه عدد معناداری  دهد مینشان  آزمون سوبل

 ید است.یتا  مورد
 

 ای برای بررسی وضعیت متغیر عملکرد سازمانی نمونه تک Tآزمون  :6جدول 
 3 = ارزش آزمون  

 عملکرد سازمانی

 میانگین داریاسطح معن زادیآدرجه  Tمقدار  ابعاد
 درصد 92فاصله اطمینان 

 کرانه باال کرانه پایین
 1119/4 3882/4 32231/4 111/1 11 122/11 دیدگاه مشتری

 1383/4 3128/4 31113/4 111/1 11 888/18 داخلی فرایند
 3982/4 8382/4 34183/4 111/1 11 333/38 رشد و یادگیری

 3231/4 8128/4 89841/4 111/1 11 983/89 دیدگاه مالی
 

و سطح خطای  درصد 92که با اطمینان  دهد نشان می (8) جدولای در  نمونه تکمقدار آزمون  ،افزار با توجه به نتایج خروجی نرم
 مادرهای  شرکت و دیدگاه مالی( ،داخلی، رشد و یادگیری فراینددیدگاه مشتری، ) ، ابعاد عملکرد سازمانی14/1تر از  کوچک

 مطلوبی قرار دارد. نسبت بهتخصصی شهر تهران در سطح 
 گیری و نتیجه بحث

                                                           
1. Goodness of Fit 

همان طور كه مشاهده می شود، عدد محاسبه شده برای GOF برابر با 38 / 0 است كه نشان از 
برازش كلی بسیار خوب مدل دارد.

1. Goodness of Fit
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بررسی پرسش های پژوهش
جدول 5: نتايج آزمون پرسش های پژوهش

اثر اثر مستقیمعنوان پرسشردیف
عدد اثر کلغیرمستقیم

نتیجهمعناداری

تایید0/5252/963-0/9530/428-تاثیر برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی1
تایید0/72813/871-0/728تاثیر برازش راهبردی بر ساختار سازمانی2
تایید0/5885/876-0/588تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی3
تایید1/7413/847--1/741-تاثیر تالطم محیطی بر عملکرد سازمانی4

در اين جا برای آزمون پرسش غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده شده است. از نتايج آزمون 
سوبل مقدار Z-value به دست می  آيد كه در صورت بیش تر شدن اين مقدار از 96 / 1 می  توان در 
سطح اطمینان 95 / 0 معنادار بودن تاثیر میانجی يک متغیر را تايید نمود. آزمون سوبل نشان می دهد 
كه عدد معناداری پرسش پنجم برابر 30 / 9 است. بنابراين، اين فرضیه با سطح اطمینان 9 / 99 درصد 

مورد  تايید است.

جدول 6: آزمون T تک نمونه ای برای بررسی وضعیت متغیر عملکرد سازمانی

ارزش آزمون = 3

درجه مقدار Tابعاد
آزادی

سطح 
میانگینمعناداری

فاصله اطمینان 95 درصد
کرانه باالکرانه پایین

عملکرد 
سازمانی

44/758400/0001/385371/32281/4479دیدگاه مشتری
42/266400/0001/370731/30521/4363فرایند داخلی

32/333400/0001/314631/23251/3968رشد و یادگیری
29/923400/0001/296171/20861/3837دیدگاه مالی

با توجه به نتايج خروجی نرم افزار، مقدار آزمون تک نمونه ای در جدول )6( نشان می دهد كه 
با اطمینان 95 درصد و سطح خطای كوچک تر از 01 / 0، ابعاد عملكرد سازمانی )ديدگاه مشتری، 
فرايند داخلی، رشد و يادگیری، و ديدگاه مالی( شركت های مادر تخصصی شهر تهران در سطح 

به نسبت مطلوبی قرار دارد.



107

نی
صال

ن ا
حس

و م
ی 

نتر
کال

ور 
هرپ

 طا
ب اله

حبی
 | .

ی ..
نج

میا
ش 

ر نق
د ب

اکی
با ت

ی 
زمان

 سا
رد

لک
عم

بر 
ی 

رد
اهب

ش ر
راز

ر ب
تاثی

 -4
له 

مقا

بحث و نتیجه گیری

نتايج حاصل از پژوهش نشان می دهد كه برازش راهبردی بر عملكرد شركت ها اثر مثبت و 
معناداری دارد و تالطم محیطی و جهت گیری راهبردی اين رابطه را به خوبی تعديل می  كنند. نتايج 
اين پژوهش با نتايج يايال و هو1 )2012( همسوست. نتايج حاصل از پژوهش نشان می دهد كه بین 
برازش و عملكرد سازماني همبستگي مثبتي وجود دارد. نتايج حاصل از پژوهش حاضر با رهنورد و 

نیكزاد )2009(، و برگرون و همكاران )2004( همسوست. 
در  تهران  شهر  تخصصی  مادر  شركت های  عملكرد  كه  می دهد  نشان  پژوهش  اين  نتايج 
سطح به نسبت مطلوبی )میانگین برابر با 33 / 4( است. بنابراين، با توجه به شاخص های عملكرد 
شركت  داد.  ارائه  زير  شرح  به  را  پیشنهادهايی  می  توان  تهران  شهر  تخصصی  مادر  شركت های 
فعالیت  اين  انجام  با  كاركنان  زيرا  كند،  شناسايی  را  كاری خود  حوزه  به  مربوط  اطالعات جديد 
مهم می  توانند با افزايش آگاهی خود در ارائه هرچه بهتر خدمات شركت نقش موثری ايفا كنند. 
افزايش  ارتباط میان خود و كارمندان و  برقراری  باز  به تقويت كانال های  بايد  مديران شركت  ها 
به  نسبت  شركت  راهبرد  كردن  متمايز  مانند  اقدام هايی  همچنین  نمايند،  توجه  انعطاف پذيری 
رده  كاركنان  ديدگاه  و  افكار  تفاوت های  از  حمايت  فعالیت؛  حوزه  شركت های  ساير  راهبرد های 
پايین تر و تقويت آن ها؛ شناسايی و آمادگی برای درك روابط و مناسبات در شرايط گیج كننده و 
پیچیده؛ تسهیل دسترسی مشتری ها به خدمات شركت برای سبقت  گرفتن از ساير شركت  ها؛ و 
كاهش قوانین و مقررات زايد برای سبقت  گرفتن از ساير شركت  ها را در دستور كار قرار دهند. از 
آن جا كه شرح شغل مدون در شركت  ها وجود دارد و اين امر سبب رها شدن كاركنان چندوظیفه ای 
در شركت می  شود و نیز باعث پاسخگويی كاركنان فقط در حیطه شرح شغل مدون خود می  گردد، 

بايد ساالنه در شرح شغل اصالح صورت گیرد. 
با توجه به اين كه مدل اين پژوهش در شركت های مادر تخصصی شهر تهران مورد آزمون 
سازمان های  در  پژوهش  اين  مدل  بیش تر  تعمیم پذيری  برای  كه  می  شود  پیشنهاد  گرفت،  قرار 
دولتی و شركت های خصوصی انجام گیرد. همچنین، ساير عوامل موثر بر بهبود عملكرد سازمانی 
با تاثیر برازش راهبردی بررسی شود. با توجه به تاثیرپذيری عملكرد سازمانی از تالطم محیطی، 
می  توان در پژوهش های آتی از اين متغیر به عنوان تعديل كننده بین ساختار سازمانی و عملكرد 
به  را می توان  سازمانی استفاده كرد. در پژوهش های آتی، متغیرهايی همچون فرهنگ سازمانی 

1. Yayla & Hu
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عنوان تعديل كننده/ میانجی در نظر گرفت. برای مطالعات تكمیلی عالوه بر پژوهش های كّمی، 
پژوهش های كیفی به صورت مصاحبه درباره متغیر های پژوهش نیز انجام شود. 

نظرگرفتن  در  با  است،  شده  استفاده  پرسشنامه  از  داده ها  گردآوری  برای  اين كه  به  توجه  با 
محدوديت ذاتی پرسشنامه اين احتمال وجود دارد كه ادراك افراد كاماًل با واقعیت منطبق نباشد. 
همان طور كه در پیشینه پژوهش اشاره شده است، عوامل متعددی بر عملكرد سازمانی تاثیر دارند 
و با توجه به اين كه اجماع نظر كافی در میان نويسندگان در مورد سنجش متغیرها در اين حوزه 
وجود ندارد، نمی توان به طور قطع در مورد جامعیت آن صحبت كرد و آن را تعمیم داد. با وجود اين، 
نتايج اين پژوهش با احتیاط می  تواند در مورد ساير شركت  ها استفاده شود. با توجه به اين كه در اين 
پژوهش برای تدوين مدل معادالت ساختاری از نرم افزار PLS2 استفاده  شده است، محدوديت اين 

روش كه مبتنی بر واريانس است، نبايد ناديده گرفته شود.
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چکید  ه:
هدف: مديريت موثر و كارامد منابع انسانی برای موفقیت هر سازمان حیاتی است. ارتقای 
عملكرد كاركنان يكی از دغدغه های اصلی سازمان ها در بخش دولتی است. پژوهش حاضر 
با هدف طراحی مدل مديريت منابع انسانی با تعهد باال در میان كاركنان آموزش  و پرورش 

استان قزوين و مناطق 14گانۀ آن انجام  می شود.
طرح/ روش شناسی پژوهش/ رويكرد: نمونه آماری مطابق جدول مورگان 260 نفر 
انتخاب گرديد. پژوهش حاضر از نوع پیمايشی است. تجزيه وتحلیل داده ها به روش مدلسازی 

معادالت ساختاری با نرم افزار Smart PLS2 انجام شده است.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان می دهد كه مديريت منابع انسانی متعهدانه ادراك شده به طور 
مستقیم و مثبتی بر عملكرد فردی اثرگذار است. در ضمن، يافته ها نشانگر آن است كه 
متغیرهای التزام كاری، تعهد حرفه ای، و حمايت سازمانی ادراك شده در روابط بین مديريت 

منابع انسانی متعهدانه ادراك شده و عملكرد فردی در نقش میانجی ظاهر می شوند. 
متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت  بین  رابطه  دارد  پژوهش تالش  اين  اصالت:  ارزش/ 
بین  روابط  از  جامع تری  مدل  تا  دهد  قرار  بررسی  مورد  را  فردی  عملكرد  بر  ادراك شده 
متغیرها كسب نمايد. بی شک، نتايج اين پژوهش در ارتقای دانش مديريت منابع انسانی 
متعهدانه تعیین كننده است. يافته های اين پژوهش با مدلسازی مديريت منابع انسانی متعهدانه 

ادراك شده در سطح فردی، حوزه دانش جديدی را در ادبیات موضوع مطرح می سازد.

کلید  واژه ها:  مدیریت منابع انسانی متعهدانه، عملکرد فردی، اقدام های 
تواناسازی، اقدام های انگیزه سازی، اقدام های فرصت سازی.

انسانی عنوان مقاله: منابع  مديريت  آثار  تبیین  مدل 
متعهدانه
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مقد  مه

بررسی می كنند كه چرا  راهبردی  انسانی  منابع  مديريت  در  پژوهشگران  دو دهه گذشته،  از 
اگرچه  می يابند.  دست  خود  اهداف  به  انسانی  منابع  شیوه های  از  استفاده  با  سازمان ها  چگونه  و 
است،  متمركز  انسانی  منابع  فردی  شیوه های  تاثیر  بر  سنتی  انسانی  منابع  مديريت  پژوهش های 
ديدگاه راهبردی در پژوهش مديريت منابع انسانی بر بسته های شیوه های منابع انسانی، اغلب به 
عنوان سیستم های كارامد با كارايی باال، سیستم های كاری با مشاركت باال، و سیستم های كاری 
با تعهد باال تاكید دارد. يک جنبش رو به رشد از پژوهش های حوزۀ مديريت منابع انسانی راهبردی 
دانش،  افزايش  برای  انسانی  منابع  مديريت  شیوه های  سیستم های  از  استفاده  كه  می دهد  نشان 
مهارت ها و توانايی ها، و انگیزه و فرصت كاركنان برای مشاركت با پیامدهای مثبتی مانند تعهد 
بیش تر، جابه جايی كم تر، بهره وری با كیفیت باالتر، عملكرد بهتر خدمات، بهبود عملكرد ايمنی، 
و عملكرد مالی بهتر همراه است )Jiang et al., 2012(. در دهه گذشته، شواهد نشان می دهد 
كه رابطه مثبتی بین مديريت منابع انسانی و عملكرد سازمانی وجود دارد. اين شواهد از »اعتقاد 
عقالنی« به شدت حمايت می كند، زيرا بهبود نحوه مديريت افراد به طور اجتناب ناپذيری به بهبود 
ارتباط بین مديريت منابع  عملكرد شركت منجر می شود. رويكرد غالب مورد استفاده در بررسی 
انسانی و عملكرد، مديريت منابع انسانی را به عنوان يک مجموعه  ايده آل از شیوه ها مورد توجه 
قرار می دهد. اين شیوه ها به روشنی با نام شیوه های »عملكرد باال«، »تعهد باال« يا »مشاركت باال« 
در نظرگرفته می شوند، زيرا به نظر می رسد ذخاير استفاده نشده از »منابع انسانی« با افزايش تعهد و 

.)Gould-Williams, 2004( مشاركت كاركنان آزاد می شود
عملكرد اصلی مديريت سازمانی مدرن، مانند افزايش توانايی و انگیزه كاركنان، بیشینه كردن رضايت 
شغلی و عملكرد سازمانی است )Kang & Kang, 2016(. افراد در سازمان ها به طور فزاينده ای به عنوان 
يک منبع كلیدی برای ايجاد ارزش شناخته می شوند. به طور خاص، جذب و حفظ كاركنان با دانش باال، 
كه دارای سطوح عملكرد بسیار باال هستند، می تواند به طور قابل توجهی بر اثربخشی سازمان اثر بگذارد. 
پژوهشگران معتقدند حفظ و نگهداری عملكرد برتر بر كارايی سازمانی اثر می گذارد، زيرا انتقال آن ها 
نه تنها هزينه های جايگزينی را افزايش می دهد، بلكه موجب كاهش روحیه سازمانی می شود. با توجه به 
رقابت جهانی مبتنی بر دانش، به نظر می رسد كه اهمیت حفظ عملكرد برتر به دلیل تهديد بالقوه انتقال 
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.)Kwon et al., 2010( دانش ارزشمند توسط اعضای برتر به سازمان های رقیب تقويت می شود
منافع شديد در زمینه مديريت منابع انسانی در مورد اين كه چگونه مديريت منابع انسانی می تواند 
ارزش سازمان را افزايش دهد، به تمركز بیش تر بر سیستم های كاری با عملكرد باال منجر می شود. 
برای  پژوهش های موجود  در  به تجديدنظر  نیاز  فزاينده ای در مورد  به طور  در عین حال، مفسران 
رفع برخی از ضعف های روش شناختی در اين حوزه می پردازند. يک مسئله اين است كه بسیاری 
از مدل های مديريت منابع انسانی و عملكرد شركت بر پايه فرضیه های نظری درباره نتايج برخی از 
شیوه های مديريت منابع انسانی به جای مشاهده های تجربی مبتنی هستند. ِگست )1997(، همچنین 
از ديدگاه كاركنان در اين بحث همراه با متغیرهای رايج سطح سازمانی استفاده می كند. مديريت منابع 
انسانی اثربخش برای موفقیت هر سازمانی حیاتی است. كیفیت منابع انسانی سازمان، احساس افراد 
از برخورد عادالنه، تعهد كاركنان به سازمان، اشتیاق و رضايت آن ها از شغل و تجربیاتشان، همه بر 
بهره وری سازمان، خدمات مشتری، شهرت سازمان و بقای آن اثرگذارند )Renz, 2016(. در عصر 
جهانی شدن و پیشرفت سريع فناوری، سرمايه انساني  به عنوان مهم ترين سرمايه سازمان ها قلمداد 
می شود. سرمايه انساني مجموعه اي از مهارت ها، دانش، و ويژگی های عمومي افراد در سازمان است 
.)Hitt et al., 2006( كه مي تواند نشان دهنده ظرفیت انجام كار امروز و ظرفیت بالقوۀ كار فردا باشد

عملكرد فردی يک معیار سنجش مرتبط و اغلب مورد استفاده در محیط حرفه ای است. در 
روان شناسی  و  حرفه ای،  بهداشت  مديريتی،  زمینه های  در  زيادی  پژوهش های  گذشته،  دهه های 
در  است.  شده  انجام  فردی  عملكرد  اثرهای  و  پیش بینی ها  كشف  برای  سازمانی  ـ  صنعتی 
تعريف ساختار عملكرد فردی و درك ساختار اصلی آن صورت گرفت  به   ادامه، توجه بیش تری 
)Rotundo & Sackett, 2002; Dalal, 2005(. بنابراين، تعريف روشن و چارچوب نظری عملكرد 

كار فردی، يک پیش شرط برای اندازه گیری معتبر از ساختار است.
در اين پژوهش، تمركز ما بر درك كاركنان مديريت منابع انسانی متعهدانه است كه به طور 
می پردازد  تعهد(  )يعنی  فردی  نگرش های  اثر  با  سازمانی  اثربخشی  افزايش  منظور  به   خاص 
انسانی  منابع  مديريت  بین  رابطه  دارد  تالش  پژوهش  اين   .)Boon & Kalshoven, 2014(

بین  از روابط  تا مدل جامع تری  قرار دهد  بررسی  را مورد  بر عملكرد فردی  ادراك شده  متعهدانه 
متغیرها كسب نمايد. بی شک، نتايج اين پژوهش در ارتقای دانش مديريت منابع انسانی متعهدانه 
تعیین كننده است. يافته های اين پژوهش با مدلسازی مديريت منابع انسانی متعهدانه ادراك شده در 

سطح فردی، حوزه دانش جديدی را در ادبیات موضوع مطرح می سازد.
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مبانی نظری پژوهش1

مديريت منابع انسانی متعهدانه

سازمان های  در  متعهدانه2  انسانی  منابع  مديريت  خصوص  در  گسترده  ادبیات  برخالف 
است  محدود  بسیار  دولتی  سازمان های  در  صورت گرفته  پژوهش های  خصوصی،   بخش 
)Farnham & Giles, 1996; Boyne et al., 1999; Hays & Kearney, 2001(. هرچند در 

آموزش  بر  تاكید  اما  می شود،  تاكید  انسانی  منابع  اقدام های  استانداردسازی  بر  دولتی  سازمان های 
كاركنان، امنیت شغلی، و شايسته ساالری معرف نوعی مديريت منابع انسانی متعهدانه در بخش دولتی 
است. بنابراين، انتظار می رود كه چنین سیستم هايی به تربیت كاركنان متعهد و باانگیزه منجر شود، اما 
 .)Osborne & Pasterik, 1997; Boyne, 2002( اين چیزی نیست كه در عمل مشاهده می شود
شايد يک دلیل، اين گفته باشد كه رفتار حمايتی بیش  از حد به نوعی به تنبلی كاركنان منجر شده 
است. دلیل ديگر اين مغايرت را بايد در اقدام های عملی منابع انسانی جستجو كرد كه با وجود تاكید 
قانونی بر آموزش، شايسته ساالری و مانند اين ها در عمل اقدام های صوری در مديريت منابع انسانی 
باشند. در  انسانی متعهدانه فاصله زيادی داشته  از مديريت منابع  باعث شده است كه سازمان ها 
ضمن، وجود خط مشی های استانداردسازی در زمینه مديريت منابع انسانی به اين معنا نیست كه در 
عمل تمامی سازمان های دولتی از سیستم واحدی در مديريت منابع انسانی استفاده می كنند. برای 
مثال، سیستم های مديريت منابع انسانی در سازمان های دولتی با مقررات استخدامی خاص بیش تر 
سیستم های  از  يكی  متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت   .)Boyne et al., 1999( هستند  شبه بازار 
با  و فرصت سازی  انگیزه سازی،  تواناسازی،  آن خط مشی های  در  است كه  انسانی  منابع  مديريت 
رويكرد افزايش تعهد كاركنان تدوين و به اجرا گذاشته می شود. پفر و جفری3 )1998(، در تبیین 
مفهوم مديريت منابع انسانی متعهدانه آن را رابطه استخدامی بلندمدت تعريف می كنند كه ويژگی 
مهم آن احساس امنیت استخدامی است. مهم ترين تعاريف ارائه شده در مورد مديريت منابع انسانی 

با تعهد باال به شرح جدول )1( است.

1. متن اين بخش توسط ويراستار كوتاه شده است.
2. High Commintment Human Resource Management )HC-HRM(
3. Pfeffer & Jeffrey
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جدول 1: تعاريف مديريت منابع انسانی متعهدانه

تعاریفمنبعردیف

مدیریت منابع انسانی با تعهد باال در مورد شکل دادن رفتار و نگرش کارکنان با توسعه آرتور1 )1994(1
روابط روانی بین اهداف سازمانی و فردی به منظور افزایش کارایی و بهره وری است.

شیوه هایی که یک راهبرد تعهد باال را نشان می دهند شامل هر مجموعه ای از سیاست ها وایتنر2 ) 2001(2
و روش های مدیریت منابع انسانی می شود که بر تعهد کارکنان تاثیر می گذارد.

بون و کالشون 3
)2014(

هدف اقدام های مدیریت منابع انسانی تعهدمحور ایجاد شرایطی است که به 
کارکنان بفهماند سازمان به خواسته ها و نیازهاي آن ها توجه می کند تا کارکنان به 
اهداف سازمان متعهد شوند و براي تحقق اهداف سازمان سرسختانه تالش کنند.

4
دتا و همکاران 

)2005(3 و سان و 
همکاران )2007(4

سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه به عنوان مجموعه ای از شیوه های 
منسجم تعریف می شود که بر توسعه مهارت ها، افزایش انگیزه، و ارائه 

فرصت ها به منظور شرکت در تصمیم گیری تمرکز می کنند.

سنجش مديريت منابع انسانی متعهدانه 

سیستم مديريت منابع انسانی متعهدانه در سطح فردی را می توان بر مبنای ادراك كاركنان 
و  انگیزه سازی،  فرصت سازی،  خط مشی های  حد  چه  تا  اين كه  از  ادراك  داد.  قرار  سنجش  مورد 
تواناسازی در اقدام های منابع انسانی برای تربیت نیروی انسانی با تعهد باال مد نظر قرار گرفته است 
)Sun et al., 2007(. پريتو و پیالر پرز سانتانا5 )2012(، با استفاده از چارچوب توانايی، انگیزش، 

و فرصت )AMO(6، مديريت منابع انسانی متعهدانه ادراك شده را بر مبنای ابعاد سه گانه به شرح 
جدول )2( مورد سنجش قرار می دهند.

1. Arthur 
2. Whitener 
3. Datta et al.
4. Sun et al.
5. Prieto & Pilar Pérez Santana
6. Ability, Motivation, and Opportunity-Enhancing )AMO( 
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)Prieto & Pilar Pérez Santana, 2012( جدول 2: ابعاد و مولفه های سنجش مديريت منابع انسانی متعهدانه

مولفه هاابعادسازه

مدیریت منابع انسانی 
متعهدانه ادراک شده

)HC-HRM(

اقدام های تواناسازی
)Ability-Enhancing Practices(

بکارگماری گزینشی، امنیت استخدامی، و 
آموزش و بهبود گسترده.

اقدام های انگیزه سازی
)Motivation-Enhancing Practices(

ارزیابی عملکرد توسعه ای، پرداخت مبتنی 
بر عملکرد، و جبران خدمات رقابتی.

اقدام های فرصت سازی
)Opportunity-Enhancing Practices(

استقالل عمل، مشارکت در تصمیم گیری، 
و وظایف کاری منعطف.

مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مبانی نظری مديريت منابع انسانی متعهدانه، و با در نظرگرفتن پیشینه پژوهش، 
می توان پیامدهای سیستم مديريت منابع انسانی متعهدانه را به شرح شكل )1( كسب نمود. آثار 
اين سیستم را می توان در قالب سه دسته متغیرهای سطح فردی، سطح گروهی، و سطح سازمانی 

دسته بندی كرد. به عالوه، برخی از متغیرها در نقش میانجی ظاهر می شوند.

 روابط متغیرها منبع ردیف
   تأثیر قرارداد روانی بر عملکرد فردي  )2010( و همکاران 2یانگ جینگ 15
   تأثیر امنیت شغلی بر عملکرد فردي )2016و همکاران ( 3ما 16
 تأثیر التزام کاري بر عملکرد فردي )2015( 4احمد زاکی 17
 تأثیر انگیزه بر عملکرد فردي  )2014( 5شهزادي 18
 اي بر عملکرد فرديتأثیر تعهد حرفه )2007، موشاوي و نگوین (6برایان 19
 تأثیر تالش فردي بر عملکرد   )2018و تودیسکو ( 7تومو 20

 
 پژوهش مفهومی مدل

توان پیامدهاي سیستم مدیریت منابع انسانی با توجه به مبانی نظري مدیریت منابع انسانی متعهدانه، و با در نظر گرفتن پیشینه پژوهش، می
در قالب سه دسته متغیرهاي سطح  توانمیشود، آثار این سیستم را که در جدول دیده می طورهمانزیر احصا کرد.  نمودار شرحمتعهدانه را به 

 می شوند.  ظاهر، برخی از متغیرها در نقش میانجی عالوهبهکرد.  بنديدستهفردي، سطح گروه و سطح سازمانی 
 

 
 منابع انسانی متعهدانه آثار مدیریت  مفهومی . مدل1نمودار

 

عملکرد فردي بین آنها نقش  و در متمرکزشدهشود، مطالعات گذشته بر پیامدهاي مدیریت منابع انسانی متعهدانه در نمودار دیده میکه  طورهمان
  با توجه به مدل مفهومی پژوهش، فرضیه هاي پژوهش به شرح زیر احصاء شده است:  است. برجسته

 هاي پژوهشفرضیه
 بر عملکرد فردي تاثیرگذار است.  ك شده)ا(ادر : مدیریت منابع انسانی متعهدانه1فرضیه 
 بر عملکرد فردي تاثیرگذار است.استرس شغلی  از طریق: مدیریت منابع انسانی متعهدانه 2فرضیه 
 بر عملکرد فردي تاثیرگذار است. تعهد سازمانی از طریقمدیریت منابع انسانی متعهدانه : 3فرضیه 
 بر عملکرد فردي تاثیرگذار است. ياتعهد حرفه از طریقمدیریت منابع انسانی متعهدانه : 4فرضیه
 بر عملکرد فردي تاثیرگذار است. رضایت شغلیاز طریق مدیریت منابع انسانی متعهدانه  :5فرضیه 

                                                                                                                                                                                                            
1 Ferris 
2 Yongjing et al. 
3 Ma, et al. 
4 Ahmed Zaki  
5 Shahzadi  
6 Bryant, Moshavi, & Nguyen 
7 Tomo & Todisco 

شکل 1: مدل مفهومی آثار مديريت منابع انسانی متعهدانه 
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همان طور كه در شكل )1( ديده می شود، مطالعات گذشته بر آثار مديريت منابع انسانی متعهدانه 
متمركز شده و در میان آن ها نقش عملكرد فردی برجسته بوده است. با توجه به مدل مفهومی 

پژوهش، فرضیه های پژوهش ارائه می شود: 

فرضیه های پژوهش

H1: مديريت منابع انسانی متعهدانه بر عملكرد فردی اثر مثبت و معنادار دارد. 

و  مثبت  اثر  فردی  عملكرد  بر  استرس شغلی  از طريق  متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت   :H2

معنادار دارد. 
و  مثبت  اثر  فردی  عملكرد  بر  سازمانی  تعهد  طريق  از  متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت   :H3

معنادار دارد.
و  مثبت  اثر  فردی  عملكرد  بر  حرفه ای  تعهد  طريق  از  متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت   :H4

معنادار دارد.
و  مثبت  اثر  فردی  عملكرد  بر  شغلی  رضايت  طريق  از  متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت   :H5

معنادار دارد.
H6: مديريت منابع انسانی متعهدانه از طريق حمايت سازمانی ادراك شده بر عملكرد فردی اثر 

مثبت و معنادار دارد.
H7: مديريت منابع انسانی متعهدانه از طريق التزام كاری بر عملكرد فردی اثر مثبت و معنادار 

دارد.
اثر مثبت و  بر عملكرد فردی  انگیزه كاركنان  از طريق  انسانی متعهدانه  H8: مديريت منابع 

معنادار دارد.
H9: مديريت منابع انسانی متعهدانه از طريق تالش فردی بر عملكرد فردی اثر مثبت و معنادار 

دارد.
H10: مديريت منابع انسانی متعهدانه از طريق انگیزه كاركنان بر عملكرد فردی اثر مثبت و 

معنادار دارد.

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی-همبستگی است. 
برای بررسی مدل و آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر PLS استفاده شده است، 
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به دلیل آن كه واحد تحلیل در اين پژوهش فرد است. همچنین سیستم مديريت منابع انسانی متعهدانه 
به صورت ادراك شده مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری اين پژوهش كلیه كاركنان رسمی 
آموزش  و پرورش استان قزوين و مناطق 14گانه آن است. كل جامعه آماری 153 نفر زن و 664 
نفر به عنوان نمونه آماری  با توجه به جدول مورگان 260  نفر مرد و در مجموع 817 نفر هستند. 
انتخاب گرديدند. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر پرسشنامه است. داده های پژوهش از سنجش 
 مديريت منابع انسانی متعهدانه ادراك شده )Prieto & Pilar Pérez Santana, 2012(، عملكرد فردی 
 ،)Keller, 1994; Kang & Kang, 2016( شغلی  استرس   ،)Koopmans et al., 2014(

 تعهد سازمانی )Meyer & Allen, 1997(، تعهد حرفه ای )Jauch et al., 1978(، قرارداد روانی 
انگیزه   ،)Price, 1997( شغلی  رضايت   ،)Price, 1997( شغلی  امنیت   ،)Rousseau, 2000(

كاركنان)Cruz et al., 2009(، حمايت سازمانی ادراك شده )Eisenberger et al., 1986(، التزام 
گردآوری شده   )Brown & Leigh, 1996( )Schaufeli et al., 2001(، و تالش فردی  كاری 
است. با توجه به مدل های سنجشی پیشگفته، ابعاد و مولفه های متغیرهای پژوهش به شرح جدول )3( 

به دست می آيد.
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جدول 3: ابعاد و مولفه های سنجش متغیرهای سطح فردی

ابعاد و مولفه های سنجشمنبعمتغیر

عملکرد فردی
 Individual(
)Performance

)Koopmans et al., 
2014(

1. عملکرد کاری )Task Performance(: کیفیت کار، برنامه ریزی و سازماندهی کار، نتیجه گرا بودن، اولویت بندی، و کارامدی.
2. عملکرد زمینه ای ـ بین کارکنانی )Contextual Performance – Interpersonal(: ابتکار عمل، پذیرش و یادگیری 

از بازخورد، همکاری با دیگران، و ارتباطات اثربخش.
3. عملکرد زمینه ای ـ سازمانی )Contextual Performance – organizational(: مسئولیت پذیری، مشتری مداری، خالق 

بودن، و تقبل وظایف کاری چالش برانگیز.
4. رفتار کاری زیان بخش )Counterproductive Work Behavior(: نمایش منفی بیش از حد، رفتار سازمانی آسیب زا، 

دگرآزاری، و اشتباه های عمدی.

استرس شغلی
)Job Stress(

)Keller, 1984; Kang 
& Kang, 2016(

- من در انجام وظایف شغلی دچار تنش می شوم.
- برخی از جنبه های کاری من منبع ناامیدی هستند.

- انجام وظایف شغلی من دردسرهای زیادی به همراه دارد.
- من معموالً در کارم احساس فشار می کنم.

تعهد سازمانی
 Organizational(

)Commitment

)Meyer & Allen, 
1997(

:)Affective Commitment( 1. تعهد عاطفی
- از بحث کردن درباره سازمانم با افراد خارج از سازمان لذت می برم.

- واقعًا مسائل این سازمان را مسائل خودم می دانم.
- احساس تعلق قوی نسبت به این سازمان دارم.
:)Continuous Commitment( 2. تعهد مستمر

- ماندن در این سازمان برایم ضرورت دارد.
- ترک سازمان در آینده نزدیک برای من بسیار پرهزینه خواهد بود.

- یکی از پیامدهای ترک سازمان برای من کمبود سازمان هایی است که بتوان جایگزین این سازمان کرد.
:)Normative Commitment( 3. تعهد تکلیفی

- حتی اگر شغل بهتری به من پیشنهاد شود، احساس می کنم که ترک این سازمان صحیح نیست.
- یکی از دالیل اصلی ادامه کارم با این سازمان آن است که به اعتقاد من وفاداری مهم است. بنابراین، خود را ملزم 

می دانم در این سازمان باقی بمانم.
- رفتن از یک سازمان به سازمان دیگر برایم به منزلۀ یک عمل غیراخالقی است.
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ادامه جدول 3: ابعاد و مولفه های سنجش متغیرهای سطح فردی

ابعاد و مولفه های سنجشمنبعمتغیر

تعهد حرفه ای
 Professional(
)Commitment

)Jauch et al., 1978(

- من در حرفۀ خودم از دانش و مهارت های الزم استفاده می کنم.
- من در پی افزایش دانش رشته خودم هستم.

- تالش می کنم با همکارانی با شایستگی فنی باال کار کنم. 
- من در انجام وظایف شغلی به دنبال ساختن شهرت حرفه ای هستم. 

- من روی مسائل سخت و چالش برانگیز حرفه خودم کار می کنم.
- من تالش می کنم ایده های جدیدی را در حرفه خود خلق کنم.  

قرارداد روانی
 Psychological(

)Contract

)Rousseau, 2000; 
Rousseau & Schalk, 

2000(

- سازمان برای تامین انتظارات کارکنان به طور مستقیم قول می دهد.
- سازمان به تعهدهای خود در مورد من عمل می کند.

- سازمان به قول های داده شده به من عمل می کند.
- سازمان برای تامین حقوق مکفی قول های غیرمستقیم می دهد. 

- من به تعهدهای خود در مورد سازمان عمل می کنم.
- من به قول های خود در مورد سازمان عمل می کنم.

امنیت شغلی
)Job Security()Price, 1997(

- مطمئن هستم تا زمانی که بخواهم بتوانم برای این سازمان کار کنم.
- شغل من امن است.

- اگر شغل فعلی من حذف شود، شغل دیگری در این سازمان به من پیشنهاد خواهد شد.

حمایت سازمانی 
ادراک شده
)POS(

)Eisenberger et al., 
1986(

- سازمان به عقاید من اهمیت می دهد.
- سازمان به رفاه من اهمیت می دهد.

- سازمان قویًا اهداف و ارزش های مرا در نظر می گیرد.
- سازمان در جهت رفع مشکالت فردی کمک کننده است.

- سازمان اشتباه های سهوی مرا نادیده می گیرد.
.)R( اگر فرصت داده شود، سازمان از ابتکارهای من بهره مند خواهد شد -

.)R( سازمان چندان به من بها نمی دهد -
- اگر من به لطف خاصی نیاز داشته باشم، سازمان مایل است به من کمک کند.
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ادامه جدول 3: ابعاد و مولفه های سنجش متغیرهای سطح فردی

ابعاد و مولفه های سنجشمنبعمتغیر

التزام کاری
 Work(

)Engagement

)Schaufeli et al., 
2001(

)Vigor( 1. شور و حرارت
- من در کارم احساس انرژی زیادی دارم.

- من در کارم احساس قوی و شور و حرارت زیادی دارم.
- هنگامی که صبح بیدار می شوم، احساس خوبی برای رفتن به کار دارم.

- من می توانم در مدت زمان بسیار طوالنی کار کنم.
- من در کارم از لحاظ ذهنی بسیار انعطاف پذیر هستم.

)Dedication( 2. بها دادن به شغل
- من کارهایی را که پر از معانی و هدف باشد انجام می دهم. 

- من در مورد کارم مشتاق هستم.
- کارم به من الهام می بخشد.

- من به کارهایی که انجام می دهم افتخار می کنم.
- به نظرم کارم چالشی است. 

)Absorption( 3. مجذوب شدگی
- وقتی کار می کنم، زمان به سرعت می گذرد. 

- وقتی کار می کنم، همه چیز را در اطرافم فراموش می کنم.
- وقتی به شدت کار می کنم خوشحال می شوم.

- من در کارم غوطهور هستم.
- وقتی کار می کنم از حواشی دور می شوم.

- برایم دشوار است که خودم را از کارم جدا کنم.
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ادامه جدول 3: ابعاد و مولفه های سنجش متغیرهای سطح فردی

ابعاد و مولفه های سنجشمنبعمتغیر

انگیزه کارکنان
 Employee(
)Motivation

)Cruz et al., 2009(

)Extrinsic Motivation( انگیزه بیروني
)High Powered Incentives( 1. محرک های قوی

- من در قبال انجام کار حقوق مکفی از سازمان دریافت می کنم.
- من در قبال انجام کار از مزایای مناسب برخوردار می شوم.

- من در قبال انجام کار تخصصی خود فوق العادۀ شغلی دریافت می کنم.
)Recognition( 2. شناخت

- در قبال انجام کارهاي اضافي به من اضافه کار پرداخت می شود.
- در ازای عملکرد بهتر به من پاداش تعلق مي گیرد.

- در صورت عملکرد شغلی بهتر به عنوان کارمند نمونه معرفی می شوم.
- در صورت ارائه پیشنهاد مناسب نام من در سازمان شناخته می شود.

)Promotion( 3. ارتقا
- امکان ارتقای شغلی در سازمان برای من وجود دارد.

- افراد برای ارتقا به ِسمت های باالتر مورد ارزیابی ساالنه قرار می گیرند.
- افراد در مسیر پیشرفت شغلی تحت آموزش ضمن خدمت قرار می گیرند.

)Stability( 4. ثبات
- من در شغلم احساس امنیت می کنم.

- تداوم شغلی من در سازمان تضمین شده است.
- احتمال تغییرات شغلی کم تری در سازمان وجود دارد.

)Intrinsic Motivation( انگیزه دروني
)Self-Confidence( 5. اعتماد به نفس

- فعالیت من در سازمان باعث بهبود شخصی می شود.
- فعالیت من در سازمان به بلوغ روانی ام کمک می کند.

- فعالیت من در سازمان به خودساختگی ام کمک می کند.
)Autonomy( 6. استقالل

- متناسب با مسئولیت شغلی از اختیار الزم برخوردار هستم.
- برای تصمیم گیری در مسائل شغلی خود از استقالل عمل برخوردار هستم.

- اجازه دارم در انجام وظایف محوله از ابتکارات شخصی استفاده کنم.
)Honesty( 7. صداقت

- در ارتباطات سازمانی با دیگران روراست هستم.
- به نظر من فعالیت های سازمان با ماموریت آن سازگار است.

- صادقانه برای تحقق اهداف سازمان فعالیت می کنم.
)Membership( 8. عضویت

- تعلق خاطر زیادی به سازمان خود دارم.
- به سازمان خود وفادار هستم.

- در معرفی خود به دیگران از وابستگی خود به سازمان استفاده می کنم.



ران
کا

هم
 و 

تی
مو

ی ال
زای

میر
له 

ی ا
 ول

ه |
دان

تعه
ی م

سان
ع ان

مناب
ت 

یری
مد

ار 
 آث

ین
 تبی

دل
- م

5 
اله

مق

125

ادامه جدول 3: ابعاد و مولفه های سنجش متغیرهای سطح فردی

ابعاد و مولفه های سنجشمنبعمتغیر

رضایت شغلی
)Job Satisfaction()Price, 1997(

- شغلم برای من یک سرگرمی است.
- شغلم معموالً به اندازه کافی جالب است که مانع از خستگی من شود.

- از کارم بیش تر از اوقات فراغتم لذت می برم.
- من از شغل فعلی خودم احساس رضایت خوبی دارم.

- من در حال حاضر از شغلم راضی هستم.
- من احساس می کنم در مقایسه با دیگر افراد از کارم راضی تر هستم. 

- بیش تر روزها مشتاق انجام کارم هستم. 
- من کارم را بیش تر از میانگین کارکنان دوست دارم.

- لذت واقعی در کار من است.

تالش فردی
)Individual Effort(

)Brown & Leigh, 
1996(

- من در این سازمان ماورای مسئولیت های شغلی خود تالش می کنم.
- من برای انتفاع سازمان خارج از شرح شغل خود تالش می کنم.
- من در شرایط چالشی حاضرم میزان کار خودم را افزایش دهم. 
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الزم به توضیح است كه آلفای كرونباخ تمامی پرسشنامه باالتر از 7 / 0 به دست آمد. همچنین، 
از 5 / 0 است. روايی واگرای متغیرها نیز به روش  روايی همگرا تمامی متغیرهای پژوهش باالتر 

ماتريس فورنل-الركر محاسبه شد كه در حد مناسبی بود.

تجزيه و  تحلیل داده های پژوهش 

با توجه به مدل مفهومی اين پژوهش كه به صورت ارتباط ساختاری میان سازه هايی است كه 
به عنوان متغیر پنهان در مدل نشان داده شده اند، برای بررسی روابط میان متغیرها از مدلسازی 
معادالت ساختاری مبتنی بر واريانس استفاده شده است. بايد در نظر داشت كه به دلیل استفاده از 
تكنیک PLS ضرورتی به آزمون نرمال بودن متغیرها نیست، زيرا اين تكنیک آماری حساسیتی به 
نرمال بودن داده ها ندارد. برای پاسخ به اين پرسش كه مديريت منابع انسانی متعهدانه ادراك شده 
در سازمان آموزش  و پرورش استان قزوين در چه سطحی است، نتايج فرض های آماری به شرح 

جدول )4( ارائه می شود:

جدول 4: آزمون مطلوبیت مديريت منابع انسانی با تعهد باال

ابعاد مدیریت منابع 
انسانی متعهدانه

ارزش آزمون = 3

tمیانگینسطح معناداریدرجه آزادی
فاصله اطمینان 95 درصد

کرانه باالکرانه پایین
0/37-0/54-10/242590/0002/54-اقدام های تواناسازی
0/73-0/91-17/642590/0002/17-اقدام های انگیزه سازی
0/32-0/51-8/432590/0002/58-اقدام های فرصت سازی

محاسبه  با  و   T مقادير  بودن  منفی  به  توجه  با  می شود،  ديده   )4( جدول  در  كه  همان طور 
سطح معناداری يک طرفه، در فاصله اطمینان 95 درصد نمی توان فرض صفر را رد كرد. به سخن 
ديگر، مديريت منابع انسانی متعهدانه در آموزش  و پرورش استان قزوين در سطح مطلوبی نیست. 
اقدام های تواناسازی، انگیزه سازی، و فرصت سازی به ترتیب با میانگین های 54 / 2، 17 / 2، و 58 / 2 
نشانگر كم توجهی به استقرار كامل سیستم مديريت منابع انسانی متعهدانه در آموزش  و پرورش 

است.
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مدل ساختاری

از  برقرار است،  اين پرسش كه چه روابط ساختاری میان متغیرهای پژوهش  به  برای پاسخ 
تحلیل مسیر مبتنی بر واريانس استفاده شده است كه نتايج آن به شرح شكل )2( است:

tدرصد 95اطمینان  فاصله میانگین سطح معناداري درجه آزادي 
 کرانه باال کرانه پایین

 -37/0 -54/0 54/2 000/0 259 -24/10 تواناسازي هاي اقدام
 -73/0 -91/0 17/2 000/0 259 -64/17 سازي انگیزه هاي اقدام
 -32/0 -51/0 58/2 000/0 259 -43/8 سازي فرصت هاي اقدام

 
، در فاصله طرفه کو با محاسبه سطح معناداري ی T، با توجه به منفی بودن مقادیر شود یمدیده  )4جدول (که در  طور همان

استان قزوین  پرورش و  آموزشفرض صفر را رد کرد. به سخن دیگر، مدیریت منابع انسانی متعهدانه در  توان ینمدرصد  95اطمینان 
نشانگر  58/2، و 17/2، 54/2ي ها نیانگیمترتیب با  سازي به فرصتو  سازي، زهیانگتواناسازي،  هاي اقدامدر سطح مطلوبی نیست. 

 است. پرورش و  آموزشی به استقرار کامل سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه در توجه کم
 مدل ساختاري

ل مسیر مبتنی بر واریانس استفاده از تحلی متغیرهاي پژوهش برقرار است، میان چه روابط ساختاريکه  این پرسشبراي پاسخ به 
 است: )2( شکلشده است که نتایج آن به شرح 

   

 
  استانداردشدهمدل ساختاري در حالت ضرایب مسیر  :2شکل 

 
 آمده است. )5(جدول و ضریب تعیین مدل در ، AVE یی ترکیبی،پایا آلفاي کرونباخ، مقادیر

 
 متغیرهاي پژوهش R2و  AVEمقادیر آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی،  :5جدول 

 نباخآلفاي کرو )R2( ضریب تعیین ترکیبیپایایی AVE ها سازه

 736/0 056/0 840/0 736/0 استرس شغلی 
 854/0 147/0 911/0 854/0 التزام کاري 
 744/0 177/0 854/0 744/0 امنیت شغلی 

شکل 2: مدل ساختاری در حالت ضرايب مسیر استانداردشده 

مقادير آلفای كرونباخ، پايايی تركیبی، AVE، و ضريب تعیین مدل در جدول )5( آمده است.

جدول 5: مقادير آلفای کرونباخ، پايايی ترکیبی، AVE و R2 متغیرهای پژوهش

سازه ها AVE پایایی ترکیبی )R2( ضریب تعیین آلفای کرونباخ
استرس شغلی  0/736 0/840 0/056 0/736

التزام کاری  0/854 0/911 0/147 0/854
امنیت شغلی  0/744 0/854 0/177 0/744
انگیزه کاری 0/756 0/834 0/249 0/754

تعهد حرفه ای  0/777 0/849 0/050 0/777
تعهد سازمانی  0/485 0/715 0/098 0/485
تالش فردی  0/824 0/895 0/113 0/824
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ادامه جدول 5: مقادير آلفای کرونباخ، پايايی ترکیبی، AVE و R2 متغیرهای پژوهش

سازه ها AVE پایایی ترکیبی )R2( ضریب تعیین آلفای کرونباخ
حمایت سازمانی 0/904 0/926 0/299 0/904
رضایت شغلی  0/951 0/960 0/129 0/951
عملکرد فردی  0/807 0/912 0/648 0/807
قرارداد روانی  0/508 0/753 0/303 0/508

مدیریت منابع انسانی متعهدانه 0/802 0/849 - 0/802

AVE میزان همبستگی يک سازه را با نشانگرهای خود نشان می دهد، و هرچه همبستگی 

بیش تر باشد، برازش نیز بیش تر است. مقدار AVE باالی 5 / 0 روايی همگرای قابل قبول را نشان 
می دهد. تنها سازۀ تعهد سازمانی دارای مقدار كم تر از 5 / 0 هستند. مقصود از پايايی، میزان اعتبار يا 
اعتمادپذيری ابزار جمع آوری داده هاست. در اين پژوهش برای پايايی پرسشنامه ها از روش ضريب 
آلفای كرونباخ و پايايی تركیبی )CR( استفاده شده است. معیار پايايی مركب، معیاری مدرن تر از 
آلفای كرونباخ برای بررسی پايايی است و برتری آن نسبت به آلفا در اين است كه پايايی سازه را 
نه به صورت مطلق بلكه با استفاده از همبستگی سازه هايشان با يكديگر محاسبه می كند. ضرايب 
پايايی كرونباخ همه سازه ها به جز تعهد سازمانی و قرارداد روانی باالی 7 / 0 است. در مورد پايايی 
مركب مشاهده می شود كه همگی سازه ها مقداری بیش تر از 7 / 0 كسب كرده اند كه می تواند نشان 

از تكرارپذيری و قابلیت اعتماد پرسشنامه باشد.

جدول6: ماتريس فورنل ـ الرکر برای روايی واگرا

 
استرس 
شغلی 

)1(

التزام 
کاری 

)2(

امنیت 
شغلی 

)3(

انگیزه 
کاری 

)4(

تعهد 
حرفه ای 

)5(

تعهد 
سازمانی 

)6(

تالش 
فردی 

)7(

حمایت 
سازمانی 

)8(

رضایت 
شغلی 

)9(

عملکرد 
فردی 
)10(

قرارداد 
روانی 
)11(

مدیریت 
منابع 
)12(

)1(0/799
)2(-0/2780/880
)3(-0/2550/4620/813
)4(-0/3060/6700/5480/710
)5(-0/0910/5260/3140/4190/731
)6(-0/1020/5830/3910/5500/8580/683
)7(-0/1030/6200/3840/7120/5420/5670/861
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ادامه جدول6: ماتريس فورنل ـ الرکر برای روايی واگرا

 
استرس 
شغلی 

)1(

التزام 
کاری 

)2(

امنیت 
شغلی 

)3(

انگیزه 
کاری 

)4(

تعهد 
حرفه ای 

)5(

تعهد 
سازمانی 

)6(

تالش 
فردی 

)7(

حمایت 
سازمانی 

)8(

رضایت 
شغلی 

)9(

عملکرد 
فردی 
)10(

قرارداد 
روانی 
)11(

مدیریت 
منابع 
)12(

)8(-0/1530/1720/3070/452-0/0220/1560/1290/802
)9(-0/2480/6560/4620/6270/3240/4840/4300/3660/880
)10(-0/2320/6180/3940/5310/6550/5990/5680/0880/4130/915
)11(-0/2080/3570/4520/5040/2280/3730/2720/5550/3980/3410/713
)12(-0/2360/3840/4210/4990/2230/3130/3360/5470/3590/5100/5500/701

مجذور مقدار AVE در قطر اصلی قرار می گیرد و چون اين مقدار از تمامی همبستگی های 
و  درباره ضرايب  بحث  از  پیش  تايید می شود.  واگرا  روايی  است،  بیش تر  مربوطه  و ستون  سطر 
بررسی فرضیه ها، مقادير معناداری ضرايب را كه با آماره T برای هر مسیر ارائه می شود. اگر مقدار 
T ضريب مسیری بیش تر از 96 / 1 باشد، آنگاه آن ضريب در سطح خطای 5 درصد معنادار است 
و فرضیه مربوط به آن تايید می گردد و در غیر اين صورت آن فرضیه معنادار نیست و رد می شود. 

جدول )7(، نتايج جزئیات آزمون فرضیه ها را نشان می دهد.

T جدول 7: ضرايب مسیر و مقادير

ضریبمسیر
انحراف 
استاندارد

Tضریبمسیر
انحراف 
استاندارد

T

0/5470/05210/620مدیریت منابع به حمایت سازمانی0/0560/0760/739انگیزه کاری به عملکرد فردی
0/2590/0517/061مدیریت منابع به رضایت شغلی0/0390/0650/592قرارداد روانی به عملکرد فردی
0/4210/0528/034مدیریت منابع به امنیت شغلی0/1870/0762/466التزام کاری به عملکرد فردی
0/2360/0593/988-مدیریت منابع به استرس شغلی0/0950/0621/539تالش فردی به عملکرد فردی

0/5500/05310/390مدیریت منابع به قرارداد روانی0/1970/0583/389-حمایت سازمانی به عملکرد فردی
0/3360/0605/599مدیریت منابع به تالش فردی0/4770/1124/259تعهد حرفه ای به عملکرد فردی
0/2230/0762/924مدیریت منابع به تعهد حرفه ای0/0300/0650/459رضایت شغلی به عملکرد فردی
0/3130/0634/954مدیریت منابع به تعهد سازمانی0/0030/0430/066-امنیت شغلی به عملکرد فردی
0/4990/04112/228مدیریت منابع به انگیزه کاری0/1230/1081/144-تعهد سازمانی به عملکرد فردی
0/3840/0576/711مدیریت منابع به التزام کاری0/0491/1100/044-استرس شغلی به عملکرد فردی

0/3760/0606/304مدیریت منابع انسانی به عملکرد فردی
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و  متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت  بین  رابطه  در  عواملی  چه  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  برای 
عملكرد فردی در نقش میانجی ظاهر می شوند، بايد از آزمون سوبل )Sobel( استفاده نمود. يكی 
از پركاربردترين روش ها برای تشخیص معناداری اثر غیرمستقیم يا میانجی بودن يک متغیر آزمون 
سوبل است. به طور كلی، در آزمون سوبل می توان از تخمین نرمال برای بررسی معناداری رابطه 
اثر غیرمستقیم می توان فرضیه صفر را در مقابل  با داشتن برآورد خطای استاندارد  استفاده كرد. 
 اگر مقدار Z از 05 / 0 كوچک تر 

ضریبمسیر
انحراف 
استاندارد

Tضریبمسیر
انحراف 
استاندارد

T

056/0076/0739/0انگیزه کاري به عملکرد فردي
مدیریت منابع به حمایت 

سازمانی
547/0052/0620/10

259/0051/0061/7مدیریت منابع به رضایت شغلی039/0065/0592/0ی به عملکرد فرديقرارداد روان
421/0052/0034/8مدیریت منابع به امنیت شغلی187/0076/0466/2التزام کاري به عملکرد فردي
059/0988/3-236/0مدیریت منابع به استرس شغلی095/0062/0539/1تالش فردي به عملکرد فردي

550/0053/0390/10مدیریت منابع به قرارداد روانی058/0389/3-197/0سازمانی به عملکرد فرديحمایت 
336/0060/0599/5مدیریت منابع به تالش فردي477/0112/0259/4اي به عملکرد فردي تعهد حرفه

223/0076/0924/2يا تعهد حرفهمدیریت منابع به 030/0065/0459/0رضایت شغلی به عملکرد فردي
313/0063/0954/4یتعهد سازمانمدیریت منابع به 043/0066/0-003/0امنیت شغلی به عملکرد فردي

499/0041/0228/12مدیریت منابع به انگیزه کاري108/0144/1-123/0تعهد سازمانی به عملکرد فردي
384/0057/0711/6مدیریت منابع به التزام کاري110/1044/0-049/0استرس شغلی به عملکرد فردي

مدیریت منابع انسانی به عملکرد 
فردي

376/0060/0 304/6 

 
چه عواملی در رابطه بین مدیریت منابع انسانی متعهدانه و عملکرد فردي در نقش میانجی ظاهر که  پرسشبراي پاسخ به این 

یا  میرمستقیغداري اثر تشخیص معناها براي  یکی از پرکاربردترین روش) استفاده نمود. Sobelاز آزمون سوبل ( باید ،شوند یم
داري رابطه ااز تخمین نرمال براي بررسی معن توان در آزمون سوبل می ،یکل طور به .استآزمون سوبل میانجی بودن یک متغیر

با در کرد. توان فرضیه صفر را در مقابل فرض مخالف آزمون  استفاده کرد. با داشتن برآورد خطاي استاندارد اثر غیرمستقیم می
∝ گرفتن سطح خطاينظر = ت اسنظر آماري معنادار  شده از تر باشد، اثر غیرمستقیم مشاهده کوچک 05/0از  Zاگر مقدار 0.05

 ).8جدول (
 

 میانجی بودن متغیرها (آزمون سوبل)آزمون  :8جدول 

مسیر مستقل 
به میانجی

مدیریت منابع 
به استرس 

شغلی

مدیریت منابع 
به التزام کاري

مدیریت منابع 
به امنیت 

شغلی

مدیریت منابع 
به انگیزه کاري

مدیریت منابع به 
ايتعهد حرفه

مدیریت منابع 
تعهد به 

سازمانی

مدیریت منابع 
به تالش 

فردي

مدیریت منابع 
به حمایت 

سازمانی

مدیریت منابع 
به رضایت 

شغلی

مدیریت منابع 
به قرارداد روانی

ضریب مسیر 
)a(

236/0- 384/0421/0499/0223/0313/0336/0547/0259/0550/0

Sa059/0057/0052/0041/0076/0063/0060/0052/0051/0053/0

مسیر میانجی 
به وابسته

استرس شغلی 
عملکرد فردي

التزام کاري به 
عملکرد فردي

امنیت شغلی 
به عملکرد 

فردي

انگیزه کاري به 
عملکرد فردي

اي به  تعهد حرفه
عملکرد فردي

تعهد سازمانی 
به عملکرد 

فردي

تالش فردي 
به عملکرد 

فردي

حمایت سازمانی 
به عملکرد 

فردي

شغلی رضایت 
به عملکرد 

فردي

قرارداد روانی به 
عملکرد فردي

ضریب مسیر 
)b(

049/0-187/0003/0-056/0477/0123/0-095/0197/0-030/0039/0

Sb110/1076/0043/0076/0112/0108/0062/0058/0065/0065/0
043/0289/2069/0733/0372/2089/1456/1219/3451/0596/0آماره سوبل
معنا بیمعنا بیمعنادارمعنا بیمعنا بیمعنادارمعنا بیمعنا بیمعنادار معنا بینتیجه آزمون

 
عنوان متغیر میانجی اي، و حمایت سازمانی را به  متغیرهاي التزام کاري، تعهد حرفهتوان  داري آزمون سوبل میبا توجه به سطح معنا

 بین رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد فردي پذیرفت. 
 برازش مدل 

یعنی  .شود و تعبیري مشابه رگرسیون دارد می ارائهمعیار مناسب بودن مدل، ضریب تعیینی است که براي مدل  PLSافزار  در نرم
کند (البته قدرت مدل بستگی به ابزار مناسب یعنی پرسشنامه  تر عمل می تر باشد، مدل قوي هرچه ضریب تعیین به یک نزدیک

براي مدل قوي  66/0براي مدل متوسط و  33/0هاي ساختاري  براي ضریب تعیین در مدل شده هیتوصمناسب دارد). مقدارهاي 
آورده شده است. به  )9(جدول در ستون دوم مقادیر آن شود که  زاي مدل حساب می هاي درون است. ضریب تعیین تنها براي سازه

فرض مخالف آزمون كرد. با در نظرگرفتن سطح خطای 0/05 
باشد، اثر غیرمستقیم مشاهده شده از نظر آماری معنادار است )جدول 8(.
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جدول 8: آزمون میانجی بودن متغیرها )آزمون سوبل(

مسیر مستقل به 
میانجی

مدیریت منابع 
به استرس 

شغلی

مدیریت منابع 
به التزام کاری

مدیریت منابع 
به امنیت شغلی

مدیریت منابع 
به انگیزه 

کاری

مدیریت 
منابع به تعهد 

حرفه ای

مدیریت 
منابع به تعهد 

سازمانی

مدیریت منابع 
به تالش فردی

مدیریت منابع به 
حمایت سازمانی

مدیریت منابع 
به رضایت 

شغلی

مدیریت منابع 
به قرارداد 

روانی

)a( 0/2360/3840/4210/4990/2230/3130/3360/5470/2590/550-ضریب مسیر
Sa0/0590/0570/0520/0410/0760/0630/0600/0520/0510/053

مسیر میانجی 
به وابسته

استرس شغلی 
عملکرد فردی

التزام کاری به 
عملکرد فردی

امنیت شغلی به 
عملکرد فردی

انگیزه کاری به 
عملکرد فردی

تعهد حرفه ای 
به عملکرد 

فردی

تعهد سازمانی 
به عملکرد 

فردی

تالش فردی به 
عملکرد فردی

حمایت سازمانی 
به عملکرد 

فردی

رضایت شغلی 
به عملکرد 

فردی

قرارداد روانی به 
عملکرد فردی

ضریب مسیر 
)b(-0/0490/187-0/0030/0560/477-0/1230/095-0/1970/0300/039

Sb1/1100/0760/0430/0760/1120/1080/0620/0580/0650/065
0/0432/2890/0690/7332/3721/0891/4563/2190/4510/596آماره سوبل
بی معنابی معنامعناداربی معنابی معنامعناداربی معنابی معنامعناداربی معنانتیجه آزمون
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و  حرفه ای،  تعهد  كاری،  التزام  متغیرهای  می توان  آزمون سوبل  معناداری  به سطح  توجه  با 
فردی  عملكرد  و  انسانی  منابع  مديريت  رابطه  بین  میانجی  متغیر  عنوان  به  را  سازمانی  حمايت 

پذيرفت. 

برازش مدل 

در نرم افزار PLS معیار مناسب بودن مدل، ضريب تعیینی است كه برای مدل ارائه می شود 
باشد، مدل قوی تر  و تعبیری مشابه رگرسیون دارد. يعنی هرچه ضريب تعیین به يک نزديک تر 
عمل می كند )البته قدرت مدل بستگی به ابزار مناسب يعنی پرسشنامه مناسب دارد(. مقدارهای 
توصیه شده برای ضريب تعیین در مدل های ساختاری 33 / 0 برای مدل متوسط و 66 / 0 برای مدل 
آن در  مقادير  برای سازه های درون زای مدل حساب می شود كه  تنها  تعیین  قوی است. ضريب 
ستون دوم جدول )9( آورده شده است. به دلیل آن كه بیش تر سازه های درون زا تحت تاثیر تنها يک 
سازه برون زا هستند، برای اين پژوهش معیار اندازه اثر رابطه چندان مناسب و برای بیش تر سازه ها 
قابل محاسبه نیست. به جای آن معیار Q2 مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر ضريب تعیین در 

PLS، مقدار Q2 است كه قدرت پیش بینی مدل را نشان می دهد.

جدول 9: شاخص های نیکويی برازش مدل

سازه ها  )R2( ضریب تعیین  Q2 معیار
انگیزه کاری 0/25 0/075

عملکرد فردی 0/65 0/331
التزام کاری 0/15 0/049

حمایت سازمانی 0/30 0/298
رضایت شغلی 0/13 0/084
امنیت شغلی 0/18 0/083
استرس شغلی 0/06 -0/015
قرارداد روانی 0/30 0/173
تالش فردی 0/11 0/040
تعهد حرفه ای 0/05 -0/003
تعهد سازمانی 0/10 0/014
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با توجه به جدول )9(، ضريب تعیین عملكرد فردی )65 / 0( در حد مناسب و قابل قبول است. به 
سخن ديگر، مدل به دست آمده به نسبت قوی است. معیار Q2 نیز كه مقدار توصیه شده آن بیش تر 
از 15/0 برای قدرت پیش بینی كنندگی متوسط و 35 / 0 برای قدرت پیش بینی كنندگی مناسب است. 
اين مقدار برای سازۀ عملكرد فردی، حمايت سازمانی، و قرارداد روانی در حد مناسبی است، يعنی 
قدرت پیش بینی كنندگی اين سازه ها مناسب هستند. معیار نیكويی برازش تنها معیار برای سنجش 
برازش كلی مدل های معادالت ساختاری است كه هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را 
كنترل می كند. وتزلس و همكاران1 )2009(، مقادير 01 / 0، 25 / 0، و 36 / 0 را به ترتیب به عنوان 
مقادير ضعیف، متوسط، و قوی برای نیكويی برازش كلی مدل تعیین می نمايند. میانگین مقادير 
اشتراكی سازهای مرتبه اول مدل پژوهش كه همان مقادير AVE سازه هاست برابر با 62 / 0 است 
 GOF سازه های درون زای مدل پژوهش نیز 24 / 0 است. بنابراين، مقدار معیار R2 و میانگین مقادير

عدد 36 / 0 به دست آمد كه نشان دهنده برازش قوی مدل پژوهش است.

تعیین شدت اثر میانجی

استفاده   VAF نام  به  آماره ای  از  میانجی  متغیر  از طريق  غیرمستقیم  اثر  تعیین شدت  برای 
می شود كه مقداری بین صفر و يک را اختیار می كند. هرچه اين مقدار به يک نزديک تر باشد، نشان 
از قوی بودن تاثیر متغیر میانجی دارد. در پژوهش حاضر سازه های التزام كاری، تعهد حرفه ای، و 
حمايت سازمانی ادراك شده رابطه مديريت منابع انسانی متعهدانه )ادراك شده( و عملكرد فردی را 
میانجی گری می كنند. طبق نتايج و محاسبه های انجام شده شدت اثر میانجی اين سازه ها به ترتیب 

16، 21، و 40 درصد است )جدول 10(.

جدول 10: تعیین شدت اثر میانجی

مسیر مستقل به 
مدیریت منابع به تعهد مدیریت منابع به التزام کاریمیانجی

حرفه ای
مدیریت منابع به حمایت 

سازمانی
)a( 0/3840/2230/547ضریب مسیر
مسیر میانجی به 

تعهد حرفه ای به عملکرد التزام کاری به عملکرد فردیوابسته
فردی

حمایت سازمانی به 
عملکرد فردی

)b( 0/197-0/1870/477ضریب مسیر

1. Wetzels et al.
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ادامه جدول 10: تعیین شدت اثر میانجی

مسیر مستقل به 
مدیریت منابع به تعهد مدیریت منابع به التزام کاریمیانجی

حرفه ای
مدیریت منابع به حمایت 

سازمانی
مسیر مستقل به 

وابسته
مدیریت منابع انسانی متعهدانه 

به عملکرد فردی
)c( 0/376ضریب مسیر

a×b0/0720/106-0/108
)a×b(+c0/4480/4820/268

VAF0/160/21-0/40

F2 معیار اندازه تاثیر

اين معیار رابطه میان سازه های مدل را تعیین می كند. مقادير 02 / 0، 15 / 0، و 35 / 0 به ترتیب 
بیانگر اندازه تاثیر كوچک، متوسط، و زياد يک سازه بر سازه ديگری است. بر اساس اين، مقدار 

اندازه تاثیر برای هر يک از روابط موجود در مدل پژوهش در جدول )11( گزارش شده است.

جدول 11: شاخص اندازه اثر رابطه ها

اندازه اثر F2سازه هااندازه اثر F2سازه ها
0/002قرارداد روانی به عملکرد فردی0/002انگیزه کاری به عملکرد فردی

0/009تالش فردی به عملکرد فردی0/218مدیریت منابع به عملکرد فردی
0/143تعهد حرفه ای به عملکرد فردی0/036التزام کاری به عملکرد فردی

0/008تعهد سازمانی به عملکرد فردی0/053حمایت سازمانی به عملکرد فردی
0/006استرس شغلی به عملکرد فردی0/001رضایت شغلی به عملکرد فردی
0/000امنیت شغلی به عملکرد فردی

با توجه به اندازه اثر رابطه مديريت منابع انسانی متعهدانه به عملكرد فردی كه 218 / 0 است، 
اندازه اثر اين رابطه در حد متوسط است. اندازه اثر تعهد سازمانی با 008 / 0 و حمايت سازمانی با 
05 / 0، و التزام كاری با 04 / 0 دارای اندازه اثر كوچک است. اندازه اثر تعهد حرفه ای به عملكرد 

فردی نیز در حد متوسط است )143 / 0(.
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مدل نهايی پژوهش

مدل نهايی مديريت منابع انسانی با تعهد باال با توجه به ابعاد و مولفه های پژوهش و ارتباط 
آن ها با يكديگر و چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذيری هر يک از متغیرها به صورت شكل )3( ترسیم 

می گردد.

VAF 16/0 21/0 40/0- 

 
 
 
 2f تأثیرمعیار اندازه  

به ترتیب بیانگر  35/0و  15/0، 02/0چنین مقادیر کند. هممیهاي مدل را تعیین ) معرفی شد. رابطه میان سازه1988( 1این معیار توسط کوهن
براي هر یک از روابط موجود در مدل پژوهش در  تأثیربر این اساس مقدار اندازه  کوچک، متوسط و زیاد یک سازه بر سازه دیگري است. تأثیراندازه 

 .است شدهگزارش 11جدول 
 هارابطهشاخص اندازه اثر  .11جدول 

 f 2اندازه اثر  هاسازه f 2اندازه اثر   هاسازه

 002/0 قرارداد روانی به عملکرد فردي 002/0 انگیزه کاري به عملکرد فردي

 009/0 تالش فردي به عملکرد فردي 218/0 مدیریت منابع به عملکرد فردي

 143/0 به عملکرد فردي ايحرفهتعهد  036/0 التزام کاري به عملکرد فردي

 008/0 تعهد سازمانی به عملکرد فردي 053/0 به عملکرد فرديحمایت سازمانی 

 006/0 استرس شغلی به عملکرد فردي 001/0 رضایت شغلی به عملکرد فردي

   000/0 امنیت شغلی به عملکرد فردي

 

است. اندازه  متوسطاندازه اثر این رابطه در حد  جهیدرنتاست،  218/0به عملکرد فردي که  انسان متعهدانه اثر رابطه مدیریت منابع اندازهبهبا توجه 
به عملکرد  تعهد حرفه ايهستند. اندازه اثر  کوچکداراي اندازه اثر  04/0با  و التزام کاري، 05/0با  حمایت سازمانیو  008/0با  تعهد سازمانیاثر 

 در حد متوسط است.) 143/0(فردي 
 

 مدل نهایی پژوهش
هریک  يریرپذیتأثو  يرگذاریتأثتحقیق و ارتباط آنها با یکدیگر و چگونگی  يهامؤلفهمدل نهایی مدیریت منابع انسانی با تعهد باال، با توجه به ابعاد و 

 گردد.ترسیم می ساختاري صورتبهاز متغیرها 

 

 آثار مدیریت منابع انسانی متعهدانه ساختاريمدل   .4نمودار 

                                                           
1 Cohen 

شکل 3: مدل ساختاری آثار مديريت منابع انسانی متعهدانه

همان طور كه در شكل )3( ديده می شود، مديريت منابع انسانی متعهدانه ضمن تاثیرگذاری 
مستقیم بر عملكرد فردی، بر تمامی متغیرهای سطح فردی از استرس شغلی گرفته تا تالش فردی 
از میان متغیرهای پیشگفته، تنها سه متغیر تعهد حرفه ای، حمايت سازمان  البته  تاثیرگذار است. 
و عملكرد  )ادراك شده(  متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت  بین  رابطه  در  كاری  التزام  و  ادراك شده، 

فردی در نقش میانجی ظاهر می شوند.
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بحث و نتیجه گیری

متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت  شیوه های  برای  مهمی  پیامدهای  است  ممكن  ما  يافته های 
متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت  بین  مستقیمی  رابطه  می دهد  نشان  پژوهش  نتايج  باشد.  داشته 
افزايش  باعث  متعهدانه  منابع  مديريت  استقرار  يعنی  دارد.  وجود  فردی  عملكرد  و  )ادراك شده( 
عملكرد فردی می شود و همچنین، سیستم مديريت منابع انسانی متعهدانه بر استرس شغلی، تعهد 
سازمانی، تعهد حرفه ای، قرارداد روانی، امنیت شغلی، رضايت شغلی، حمايت سازمانی ادراك شده، 
از میان متغیرهای اشاره شده،  البته  تاثیرگذار است.  انگیزه كاركنان، و تالش فردی  التزام كاری، 
متغیرهای تعهد حرفه ای، حمايت سازمانی ادراك شده، و التزام كاری در رابطه بین عملكرد فردی 
)متغیر وابسته( و مديريت منابع انسانی متعهدانه ادراك شده )متغیر مستقل( در نقش میانجی ظاهر 
می شوند. داللت ضمنی يافته های پژوهش آن است كه سازمان آموزش و پرورش با استقرار جامع 
مديريت منابع انسانی متعهدانه می تواند متغیرهای سطح فردی را ازجمله عملكرد فردی كاركنان 
ارتقا دهد. نتايج پژوهش با بون و كالشون )2014(، التوره و همكاران1 )2016(، كانگ و كانگ 
)2016(، و چیانگ و همكاران2 )2011( در تاثیرگذاری مديريت منابع انسانی متعهدانه بر عملكرد 

فردی هماهنگی دارد.
يافته های اين پژوهش نشان می دهد كه ابعاد سه گانه مديريت منابع انسانی متعهدانه در سازمان 
آموزش و پرورش در سطح قابل قبولی نیست. اقدام های تواناسازی، انگیزه سازی، و فرصت سازی 
به ترتیب با میانگین های 54 / 2، 17 / 2، و 58 / 2 نشانگر كم توجهی به سیستم مديريت منابع انسانی 
متعهدانه در آموزش و پرورش است. بنابراين پیشنهاد می شود برای استقرار كامل اين نوع سیستم 
مديريت منابع انسانی اقدام هايی مانند گزينش كاركنان مبتنی بر شايسته ساالری و آموزش و توسعه 
با  نیازهای راهبردی سازمان، جبران عادالنه خدمات و مديريت عملكرد كاركنان  بر  آنان مبتنی 
تاكید بر نتايج بلندمدت و كار گروهی، و طراحی شغل مبتنی بر كار تیمی و همكاری شبكه ای و 

همچنین استقرار تصمیم گیری مشاركتی در دستور كار قرار گیرد.
فردی  بر عملكرد  متعهدانه  انسانی  منابع  مديريت  كه  نشان می دهد  پژوهش  اين  يافته های 
تاثیرگذار است. بنابراين، پیشنهاد می شود برای ارتقای عملكرد كاركنان آموزش و پرورش، سیستم 
مديريت منابع انسانی متعهدانه به صورت كامل جايگزين سیستم مديريت منابع انسانی كنترل گرا 

شود.

1. Latorre et al.
2. Chiang et al.
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يافته های اين پژوهش نشان می دهد كه سیستم مديريت منابع انسانی متعهدانه هم به طور 
التزام كاری بر  مستقیم و هم از طريق متغیرهای تعهد حرفه ای، حمايت سازمانی ادراك شده، و 
تعهد  تعمیق  برای  الزم  سازوكارهای  می شود  پیشنهاد  بنابراين،  است.  تاثیرگذار  فردی  عملكرد 
نشان می دهد كه  ادراك كاركنان  بكار گرفته شود. در ضمن،  آنان  پايبندی  و  حرفه ای كاركنان 
حمايت سازمانی قابل قبولی از كاركنان به عمل نمی آيد و ضروری است سازمان آموزش و پرورش 

به برنامه های رفاهی و حل مشكالت فردی كاركنان توجه بیش تری نشان دهد.
با توجه به اين كه مسائل جديدی در حین پژوهش برای پژوهشگران مطرح شده است، توصیه 
می شود پژوهش های تكمیلی زير دنبال شود: اواًل برخالف نتايج ادبیات پژوهش تعدادی از متغیرها 
در نقش میانجی ظاهر نشدند، كه اين موضوع می تواند ناشی از عوامل تعديل كننده  ای باشد كه در 
اين پژوهش مد نظر قرار نگرفته است. توصیه می شود با در نظرگرفتن متغیرهای تعديل گر از طريق 
خبرسنجی يا لحاظ كردن متغیرهای سطح سازمانی، پژوهش های تكمیلی ديگری انجام گیرد. ثانیًا 
اين مدل تنها ناظر بر سازمان آموزش و پرورش است، پیشنهاد می شود برای ايجاد مدل بومی 
جامع تر، اين مدل در ديگر دستگاه های اجرايی مورد آزمون مجدد قرار گیرد. در اين مدل بیش تر 
بر عوامل فردی تاكید شده است، پیشنهاد می گردد كه در پژوهش های آتی مدلسازی با تاكید بر 

عوامل سطح گروهی و سازمانی دنبال شود.
پژوهش  اين  در  اصلی  محدوديت  دو  است.  خود  خاص  محدوديت های  دارای  پژوهش  هر 
از: الف. محدوديت تعمیم. از آن جايی كه يافته هاي اين پژوهش ناظر بر يک سازمان  عبارت اند 
دولتی در ايران است، در خصوص تعمیم آن به ديگر سازمان ها بايد جانب احتیاط را رعايت كرد. و 
ب. محدوديت تكنیک آماری. از آن جايی كه در اين پژوهش از مدل معادالت ساختاری مبتنی بر 

واريانس استفاده شده است، محدوديت توان آماری اين تكنیک را نبايد ناديده گرفت.
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چکید  ه:
هدف: مكان های سازنده بخشی از هويت افرادند. هويت مكان بر كیفیت رابطۀ انسانـ  مكان 
موثر است. شهرهای امروزی، متاثر از شهرنشینی و سیستم شهرسازی جديد كاركرد هويتی خود 
را از دست داده اند و به محیط هايي تهي از هويِت منبعث از مكان تبديل شده اند. از اين رو هدف 

اصلی اين پژوهش، شناسايی مدل مطلوب هويت يابی مكانی در شهرهای جديد است. 
ـ  توصیفي  نوع  از  بنیادي  پژوهش  اين  رويكرد:  روش شناسی/  پژوهش/  طرح 
اكتشافي از روش تحلیل مضمون استفاده می كند. داده هاي گردآوری شده از بررسی مباني 
نظري و ديدگاه هاي مختلف صاحب نظران اين حوزه و همچنین، مصاحبه عمیق با 10 نفر از 
مديران شهری است. برای شناسايي مضمون های مرتبط از نرم افزار كیفی مكس كیو دي اي 

)MAXQDA( استفاده شده است. 
يافته ها: در مجموع 46 كد اولیه و 4 مضمون اصلی شناسايي، و روابط میان اين مضمون ها 
نیز در قالب مدل ارائه شده است. اين مدل راهكارهايی را برای حل مسئله هويت مكانی شهر 

جديد پرند ارائه می دهد.

کلید  واژه ها:  مکان، هویت، هویت یابي مکاني، شهرهاي جدید، تحلیل 
مضمون
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مقد  مه

رشد  می آيد،  پديد  انسان ها  جمعي  كار  از  كه  است  )اكولوژيک(  بوم شناختي  پديده اي  شهر 
می كند، با محیط اطراف خود هماهنگ می شود، متاثر از عوامل طبیعي نیست، و تمام عناصر و 
فضای كالبدی و ساير اجزای آن در حال تحرك، پويايی، و دارای كاركرد و استمرار هستند. شهرها 
معمواًل در مقايسه با ساير سكونتگاه هاي انساني از وسعت بیش تري برخوردار هستند و جمعیت 
زندگی  روستايی  نقاط  در  جهان  دوسوم جمعیت  از  بیش  پیش،  قرن  يک  از  كم تر  دارند.  بااليی 
می كردند، اما با ظهور انقالب صنعتی و آشكار شدن پیامدهای آن همچون تغییر شیوۀ زيست از 
كشاورزی به صنعت و خدمات، رشد كّمی شهرها و نقاط شهری و هجوم روستايیان به شهرها 
آغاز شد. از آن جا كه شهرها گنجايش اين میزان جمعیت تازه وارد را نداشتند، نگرانی هايی در مورد 
پیامدهای اجتماعی و كالبدی شرايط زيست در شهرهای بزرگ به وجود آمد، مانند شرايط نامناسب 
سكونتگاه های  شكل گیری  محیطی،  بد  كیفیت  شغلی،  فرصت های  كمبود  ازدحام،  مسكونی، 
غیررسمی در حاشیه شهرها، و كیفیت نامناسب زندگی در اين سكونتگاه های برنامه ريزی نشده و 
خودرو كه موجب شده است در كشورهای مختلف جهان، سیاست تمركززدايی از شهرهای بزرگ 
از طريق ايجاد شهرهای برنامه ريزی شده و خودكفا از نظر فرصت های شغلی و قابلیت پذيرش كلیه 
گروه های جامعه در دستور كار قرار گیرد. در حقیقت دولت ها به عنوان نماينده نظام اجتماعی، برای 
رفع نیازهای ساكنان به ويژه نیاز به مسكن، به فكر ايجاد شهرهای جديد افتاده اند. شهرهاي جديد 
نیم قرن گذشته به  به دلیل سرريز جمعیت شهري، تمركززدايي جمعیت و اشتغال در جهان در 

عنوان يک ضرورت ايجاد شدند )ابراهیم زاده و نگهبان مروی، 1383(.
اما رويكردي كه در ساخت شهرهای جديد وجود داشت، تک بعدی بود و در آن به شهر صرفاً به 
عنوان فضايي براي اقامت و استراحت، اشتغال، يا مكاني براي جذب سرريز جمعیت كالن شهرها نگاه 
می شد و برای دولتمردان و شهرسازان صرفاً مسائل مالي، اداري، و توجیهات اقتصادي آن اولويت داشت. 
هدف از ساخت شهرهای جديد همواره اين بوده كه محیط زيست مناسب و عاری از مشكالت شهرهای 
بزرگ داشته باشند. اين در حالی است كه شهرهای جديد دنیا با وجود دستاوردهايی، در طول دوران 
توسعه خود، با مشكالت و تهديدهايی روبه رو بودند. اين مشكالت ابعاد گوناگونی داشته، و در طول زمان 
ماهیت آن ها تغییر كرده است. مشكالتی كه شهرهای جديد در آغاز و سال های نخستین توسعه به آن 
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دچار می شوند، با مشكالت دوران بلوغ آن ها متفاوت است. آنچه در بررسی های اولیه اين پژوهش در 
مورد شهرهای جديد مشخص می شود، اين است كه يكي از اصلی ترين مشكالت اين شهرها كه به دوره 
بلوغ آن ها برمی گردد، فقدان الگوی هويتی مناسب در آن هاست )Varesi et al., 2012(. به عبارتی، 
هويتی كه شهر جديد )مكان( دارد، آن قدر انسجام بخش، مشاركتی، و همدالنه نیست كه بتواند يكپارچگی 
مناسب را در ساكنان خود ايجاد كند. نكته بسیار اساسی كه در واقع مهم ترين مانع بر سر راه آن ها در 
تبديل شدن به يک شهر متعارف است، نگرشی است كه شهرهای جديد را به عنوان خوابگاه شهرهای 
بزرگ تعريف می كند. اين موضوع محدوديت رشد شهرهای جديد را به طور دائم بازتولید كرده و به مانع 
اصلی توسعه متعارف شهرهای جديد و در نتیجه، هويت يابی آن ها تبديل شده است. هرچند كه شهر جديد 
نیز مانند ساير شهرها براي كسب هويت به وقت و زمان احتیاج دارد، ولی سیاستگذاران و تصمیم گیران 
می توانند براي شكل گیري، تسريع، و كمک به انجام اين فرايند با برنامه ريزی و اتخاذ رويكردهای 
مديريت مشاركتی )از پايین به باال و با حضور همه جانبۀ مردم در تمامی سطوح تصمیم گیری(، زمان 

رسیدن به مطلوب را كوتاه تر نمايند. 
بر اساس اين، در پژوهش حاضر تالش می شود كه با شناسايی ابعاد و مولفه هايی كه شهرهای 
جديد )مكان( و در پی آن ساكنان اين شهرها را واجد هويت می نمايد و پیشنهاد الگوی مطلوب 
اجرای  در  شهرسازان  و  تصمیم گیرندگان،  سیاستگذاران،  به  جديد،  شهرهای  مكانی  هويت يابی 
برنامه های آتی ياری شود. در مجموع، مرور و بررسی حدود 100 پژوهش انجام شده در خصوص 
تعداد  بیش ترين  كه  می دهد  به دست  را  نتیجه  اين  امروز  به  تا   1385 سال  از  جديد  شهرهای 
پژوهش ها متمركز بر تاثیر متغیرهايی چون مدت زمان سكونت در شهر جديد، دسترسی به خدمات 
شهری و حمل ونقل عمومی، نما و منظر شهری، سرزندگی و نشاط شهری، و شكل گیری آن هاست. 
اين پژوهش ها بیش تر به روش كّمی و با استفاده از داده های آماری صورت گرفته اند، و به طور كلی 
می توان گفت هیچ يک از پژوهش ها به ارائه الگويی جديد و متناسب با شهرهای جديد كشور ما 
منتج نشد. به عبارتی ديگر، پژوهش بنیادی در اين خصوص صورت نگرفته است. هرچند برخی 
پژوهشگران، پیشنهادهايی را در خصوص رفع مشكل عدم احساس هويِت منبعث از شهر جديد به 
عنوان مكان زندگی ارائه داده اند، اما پیشنهادها يكسان و بسیار عمومی هستند و در نهايت فاقد 
پیشنهادهای مشخص و راهكارهايی برای جذب و پايداری جمعیت شهرهای جديد و ايجاد تغییر 
مثبت در آينده آن ها هستند. همچنین، سیر نزولی پژوهش های مرتبط با هويت در شهرهای جديد 
در سال های اخیر به روشنی قابل مشاهده است. بر اساس اين، با توجه به شرايط كنونی شهرهای 
ايجاد هويت مكانی  بر  اشتغال كه  به لحاظ متغیرهايی همچون جمعیت، محیط زيست، و  بزرگ 
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تاثیرگذارند، نیاز به پژوهش های كاربردی در اين خصوص احساس می شود.
يكی از نیازهای اساسی انسان، تعلق او به فضای زيستن است. اگر اين نیاز اساسی مورد توجه 
قرار نگیرد، ارتباط انسان و مكان زندگی به سمت بی اعتنايی می رود و حس تعلق به مكان در او از 
دست می رود. از سوی ديگر، اگر حس مكان و احساس تعلق به محیط در افراد شكل گیرد، مكان 
برای انسان زيست پذيرتر و دوست داشتنی تر می شود، شهر در جهت توسعه انسان مدار پیش می رود، و 
فعالیت های متنوع تری در شهر رخ می دهد )Relph, 1976(. در كشور ما، ايجاد شهرهای جديد دو 
رويكرد متفاوت را طی نموده است. پیش از انقالب، شهرهای جديد پذيرای جمعیتی بودند كه شغل 
ساكنان آن از پیش در نزديكی همان شهر تعريف گرديده و در قالب شهرك های صنعتی، نظامی، نفتی 
يا اداری شكل گرفته بوده است )Ayati & Komeili, 2012(. اما امروزه شهرهای جديد با هدف 
تمركززدايی از شهرهای بزرگ، جذب مازاد جمعیتی آن ها، انتقال برخی صنايع از شهرهای بزرگ، و 
تامین مسكن كاركنان كم درآمد شكل می گیرند. به بیان ديگر، شهرهای جديد پیش از انقالب در محل 
استقرار صنايع و پادگان های نظامی ساخته شده اند، اما »بنیانگذاری شهرهای جديد در سال های پس از 
انقالب، مهم ترين تدبیر برای هدايت شهرنشینی و ساماندهی زندگی شهرنشینی بوده است« )زياری، 
1392: 110(، و اين امید وجود داشت كه پس از ايجاد شهرهای جديد، با انتقال صنايع و بخش های 

تولیدی به اين شهرها بتوان برای ساكنان آن شغل ايجاد نمود.
اين  در  است.  پژوهشگران  پرسشنامه ساختۀ  و  پژوهش، مصاحبه  اين  در  استفاده  مورد  ابزار 
مورد   20 اساس  بر  است.  شده  استفاده  كرونباخ  آلفای  روش  از  پايايی  بررسی  برای  پژوهش، 
پرسشنامه، پايايی به میزان 91 / 1 تخمین زده شده است كه در حد مطلوبی بود. از آن جا كه هويت 
مفهومی پیچیده و چندبُعدی است، تالش شد كه با استفاده از تركیبی از رويكردهای كّمی و كیفی 
كه درك بهتری از موضوع در مقايسه با استفاده هر كدام از روش ها به تنهايی به دست می دهد، 
به مدل مناسبی برای هويت يابی مكانی شهرهای جديد رسید. اين پژوهش با بهره گیری از روش 
تحلیل مضمون به عنوان روشی برای شناخت موضوع و تحلیل گزارش الگوهای موجود در داده های 
كیفی و تحلیل داده های مبتنی بر مصاحبه، ضمن شناسايی مولفه های وضعیت موجود هويتی شهر 
جديد پرند و طراحی مولفه های وضعیت مطلوب هويتی شهر جديد پرند، شبكه مضامین مرتبط با 

هويت مكانی و مدل مطلوب هويتی شهرهای جديد را ارائه می دهد.
تهران ـ ساوه و 10  راه  آزاد  تهران در مسیر  پرند در 33 كیلومتري جنوب غربي  شهر جديد 
كیلومتري رباط كريم واقع شده است. اين شهر بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی 
در سال 1368 در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازی قرار گرفت و طرح توسعه و عمران آن در 
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سال 1377 به تصويب رسید. در سند چشم انداز شهر آمده است كه پرند شهری پويا و خوداتكا در 
زمینه اشتغال و پیشرو در زمینه صنعت است، و به عنوان يكی از قطب های اصلی صنعتی است كه در 
ارتباط با شهر فرودگاهی امام خمینی ايفای نقش می كند. دو هدف اصلی برای احداث اين شهر وجود 
داشته است: اسكان بخشی از سرريز جمعیت شهر تهران و اسكان كاركنان فرودگاه امام خمینی. اين 
شهر به دلیل موقعیت ويژه اش در دسترسی به آزاد راه تهران ـ ساوه، پروژه متروی تهران ـ پرند، و 
نزديكی به فرودگاه امام خمینی در طرح های توسعه مسكن كشور از اهمیت ويژه ای برخوردار است. 
در آخرين طرح تهیه شده برای اين شهر به عنوان كالن شهری فعال با غلبه بخش خدمات پیشرفته و 
صنايع برخوردار از فناوری نوين در نظر گرفته شده است. اراضی شهر پرند قابلیت پذيرش جمعیت تا 
حدود 300 هزار نفر را داراست. وجود ارتفاعات شمالی و رودخانه شور در جنوب و فرودگاه امام خمینی 
در شرق، توسعه كالبدی شهر را تحت تاثیر قرار داده و الگوی نهايی توسعه شهر، توسعه خطی بوده 
است. اين الگو جدايی گزينی نسبی میان طبقات و گروه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال 
دارد و هر يک از گروه های مسكن دربرگیرندۀ طبقه خاصی است. بیش ترين توسعه و ساخت وسازها 
در فازهای صفر، يک، و دو انجام شده است و كم ترين توسعه مربوط به فازهای پنج و شش است كه 
به مسكن مهر اختصاص دارد. مشاغل پايه اين شهر در بخش صنعت و تعدادی از مشاغل مربوط به 
فرودگاه مهرآباد است. بر اساس آمار جمعیتی سال 1395، جمعیت پرند 97464 است. اين جمعیت با 
اهداف جمعیتی تعیین شده فاصله دارد و نتوانسته است در جذب جمعیت سرريز شهر مادر موفق باشد. 
همچنین، فرصت شغلی مناسب برای ساكنانش فراهم نكرده و امكانات و خدمات مطلوبی به ساكنان 
خود ارائه ننموده است. عدم راه اندازی مترو تهران ـ پرند هم يكی از موضوع هايی است كه موجبات 

نارضايتی ساكنان را تا زمان انجام اين پژوهش به دنبال داشته است.

مبانی نظری پژوهش

مفهوم هويت

هويت عبارت است از مجموعه خصوصیات فردی، اجتماعی، احساسات، و انديشه های مربوط 
به آن ها كه فرد از راه توانايی كنش متقابل با خود و با يافتن تصوراتی از خود به دست می آورد و 
در جواب پرسش »من كیستم؟« ارائه می دهد )Ahmadloo & Afrough, 2003(. هويت به دو 
سطح فردي و اجتماعی )جمعی( تقسیم می شود )Rafie  Habibzadeh, 2012(. هويت فردي از 
مجموع هويت شخصیتي و هويت هاي اجتماعي فرد تشكیل می شود. به عبارتي ديگر، هويت يعني 
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 كیفیت يكسان داشتن در ذات، تركیب و ماهیت و نیز يكسان بودن در هر زمان و همه شرايط 
)Rahimi et al., 2015(. هويت فردی، معطوف به بازشناسی مرز بین خود و ديگری است. در 

اجتماعي  گروه هاي  ديگر  يا  ديگران  و  خود  بین  رابطه  به  اجتماعي  هويت  فردی،  هويت  مقابل 
اشاره دارد )Niazi et al., 2013(. هويت اجتماعی عبارت است از دانش فرد نسبت به تعلق او به 
گروه های اجتماعی و هیجانات و معانی ارزش كه از تعلق داشتن به آن ها حاصل می شود. به عبارت 
ديگر، هويت اجتماعی پنداشت درباره خود است كه مبنای آن گروه و بستگی های گروهی است. 
هويت اجتماعی افراد در جريان ارتباط و تعامل اجتماعی آنان شكل می گیرد. در اين ديدگاه هويت 

امری اجتماعی است كه فرد آن را در تعامل با افراد و گروه های اجتماعی كسب می كند.

مفهوم هويت مكانی

وي  عمومي  شناخت هاي  حاصل  و  انسان  فردی  هويت  زيرساخت  از  بخشی  مكانی  هويت 
درباره جهان فیزيكي است كه در آن زندگي ميكند. مي توان گفت بخشي از شخصیت وجودي هر 
انسان كه هويت فردي وي را می سازد، مكاني است كه خود را با آن مي شناسد و به ديگران معرفي 
می نمايد )Proshansky, 1978(. اغلب پژوهشگران هنگامی كه عبارت »هويت مكان« را مورد 
استفاده قرار می دهند از اين مفهوم فراتر می روند و به كنش بین يک فرد و يک مكان به نحوی 
توجه می كنند كه هويت هر دو درهم می آمیزد و نوعی سازندگی دوسويه پیدا می كند. اين بودن 
يا تجربه كردِن آن مكان است. در اين راستا ِرلف می گويد: »اين تنها هويت يک مكان نیست كه 
دارای اهمیت است، بلكه هويتی كه يک فرد يا گروه با آن مكان دارد، نیز مهم است، به ويژه اين كه 

.)Relph, 1976: 45( »آيا افراد، مكان را به عنوان يک غريبه يا آشنا تجربه می كنند

مفهوم بحران هويت

از دست رفتن تنوع مكانی در دنیای مدرن، حاصل از دست رفتن معانی و مفاهیم بزرگ تری است 
كه تنوع مكانی بر آن ها اشاره داشته است. رلف )1976(، از محورهای توسعه يافته تجاری و شهرهای 
جديد به عنوان نمونه های بی مكان ياد می كند. قرارگیری شهرهای جديد در رديف فضاهای بی مكان بر 
فقر كلی فرهنگی و معنايی اين فضاها اشاره دارد. هنگامی كه تنوع مكان ها از بین رود، حس بی مكانی 
شكل می گیرد و اين بزرگ ترين تهديد در ايجاد احساس تعلق مكانی است )Relph, 1976(. نیاز 
به اشاره است كه طی بررسی های صورت گرفته، پژوهش های بسیار محدودی به بررسی مولفه های 
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مديريت فرهنگی و اجتماعی به عنوان يكی از عوامل موثر بر هويت يابی مكانی پرداخته اند.

چارچوب مفهومي

عوامل و اجزای مشترك تشكیل دهنده هويت مكان و حس مكان بر اساس نظريه های مختلف 
و در قالب پژوهش اسنادی انجام شده به شرح جدول )1( استخراج شده است.

جدول 1: بررسي مولفه ها و شاخص ها بر اساس ادبیات نظري

شاخص پژوهشگر)ان(
تعامالت انسانی، حافظۀ تاریخ هنر، و زیباشناسی. )Nasr & Majedi, 2014(

مولفه های طبیعی، مصنوعی، و انسانی. )Nasr, 2017(
مولفه های کالبدی، عملکردی، و اجتماعی. (Zarei & Najafi, 2019)

بازگشت به ریشه های اولیه هویت. )Boussaa, 2018(
ساختمان و نما. (Yaldız et al., 2014(

نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری، تناسبات بصری، غنای 
حسی، کارایی، انرژی، حفاظت از اکوسیستم ها، پاکیزگی محیط. )Rezaei, 2013(

سرزندگی، کنترل، دسترسی به فرصت ها، شادی، اصالت، معنای زندگی 
اجتماعی و همگانی، خوداتکایی شهری محیطی برای همه. )Mousavi et al., 2018(

پیش بینی فضا، داشتن تواضع، آموختن از گذشته، ترکیب کاربری مقیاس 
انسانی، تشویق به آزادی حرکت، مشارکت محلی، خوانا ساختن برای بقا، 

اجتناب از تغییر بسیار زیاد، افزایش پیچیدگی، لذت و ایجاد خوشایند بصری.
)Jalali et al., 2019(

معنا و عمل، کالبد، فعالیت و تصورات. )Vahdat et al., 2018(
تعلق، دلبستگی، یکی شدن با اهداف، مشارکت و در نهایت حس فداکاری 

تعهد عمیق نسبت به مکان. )Meshkini et al., 2015(

ديدگاه های مختلف چه در سطح خرد و چه در سطح كالن )ديدگاه صاحب نظران كالسیک )امیل 
دوركیم، اگوست كنت، جورج زيمل، ماكس وبر(، ديدگاه صاحب نظران تضادگرا )كارل ماركس، لويی 
آلتوسر، نیكوالس پوالنزاس(، ديدگاه صاحب نظران كنش متقابل نمادين )چارلز كولی، جورج هربرت 
مید، موريس روزنبرگ، ريچارد جنكینز، پیتر برگر، و توماس الكمن(، ديدگاه صاحب نظران رفتارگرايی 
اجتماعی )جورج هومنز و پیتر بالو(، و ديدگاه صاحب نظران تلفیق گرا )آنتونی گیدنز، ايمانوئل كاستلز، و 
يورگن هابرماس(، همه به نوعی به تغییر و تحول اجتماعی به صورت پويا اعتقاد دارند. متناسب با اين 
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تغییر و تحول، جوامع ساده و ابتدايی )سنتی( به جوامع پیچیده )مدرن( تغییر می يابند. در اين چارچوب 
به تفاوت پذيری می دهد و نقش های محول به نقش های  را  تشابه پذيری جوامع سنتی جای خود 
پژوهشگر تحول می يابند. در اين رابطه هويت جمعی افراد نیز از حالت خاص گرايانه به عام گرايانه و 
در نهايت، عام ترين سطح خود )همنوع( اعتال می يابد. اين فرايند با دگرگونی جوامع از حالت ابتدايی 
)سنتی( به پیچیده و اجتماعات بزرگ تر )مدرن( و تقسیم كار اجتماعی ساده به تقسیم كار پیچیده رخ 

می دهد. در ادامه، چارچوب مفهومي استخراج شده از ادبیات نظري پژوهش ارائه می گردد )شكل 1(.

 
 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش :1 شكل

 
 پژوهش شناسی روش

و گزارش الگوهای  ،استفاده شده است. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل )مضمون( 1تحلیل تماتیك راهبرداز  ،در این پژوهش
ی فرایندروش، آید. این  دست می ههای مستخرج ب نظم مفهومی داده راهمنظور از الگو مدلی است که از . های کیفی است موجود در داده

(. Braun & Clarke, 2006) کند هایی غنی و تفصیلی تبدیل می دادههای پراکنده و متنوع را به  های متنی است و داده برای تحلیل داده
کلی، تحلیل  طور به. کار رودهای کیفی ب روش تر بیشتواند در  یی است که مفرایندبلکه  ،روش کیفی خاصی نیست تحلیل مضمون، صرفاً

مند  کیفی، مشاهده نظاماطالعات تحلیل  نامرتبط، ظاهر بهمتن، برداشت و درک مناسب از اطالعات  دیدن برای روشی است مضمون
 گیری روش نمونه(. Boyatzis, 1998 :4)ی های کمّ های کیفی به داده تبدیل داده و ،یا فرهنگ ص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمانشخ

 پرسش پژوهشبه  برای پاسخرا ین اطالعات و داده تر بیشکه  شوند میبدین معنا که منابعی انتخاب  است،نظری  این پژوهش بنیادی
یا صاحب کننده  بلکه شرکت ،گویند فرد یا نمونه نمی ،کنند شرکت میپژوهش کیفی افرادی را که در  های پژوهشدر کنند.  فراهم می

. (Speziale et al., 2011) شرکت دارند پژوهشگیرد و فعاالنه در  ای صورت نمی د، زیرا روی این افراد مداخلهشون می محسوباطالع 
متخصص  ه وافراد خبر ،پژوهش. در این یده مورد پژوهش در اختیار دارندپد ۀکه دربارشوند  انتخاب میدلیل اطالعات دست اولی ه افراد ب

افراد بر مبنای  شد کهتالش  شده یا مبتنی بر هدف عمل نظریشکل  بنابراین برای انتخاب آنان به ،نظر هستند در حوزه مورد بررسی مد
 2باالی  ۀمعیارهای خبرگی )سابق اساس برشونده  انتخاب افراد مصاحبه. وع اطالعات خاصی را در دست دارندکه چه ن انتخاب شوند این

کارشناسان و مدیران  از نفر 17 تعداد ها از میان آن .بودو باالتر( کارشناسی تحصیالت  و ،مدیریت فرهنگی ،در حوزه شهری سال
برفی تا حصول به اشباع  گیری گلوله اساس روش نمونه بر ،(1جدول )شورای شهر  یو اعضا ،شرکت عمران شهر جدید پرند، شهرداری

طور  ها به شد. مدت مصاحبه تعیین پیشینها، محل کار آنان بود و روزهای مصاحبه با هماهنگی . محل گفتگوانتخاب گردیدند نظری
محور اصلی ه شد. کلیدی استفاد نامطلععات از یافته برای گردآوری اطالساختار ابزار مصاحبه اکتشافی و نیمهاز  .میانگین یك ساعت بود

 .بود و اهداف کالن جامع و عملیاتیهای  برنامهبا تمرکز بر  یشهر گان و مدیرانسازندهای  رویکردها و سیاستدر مصاحبه اول، گفتگوها 
جدید در دستیابی به اهداف  میزان توفیق شهرهایتگو با شهروندان انجام شد، گف وتوزیع پرسشنامه در مصاحبه دوم که بعد از 

ها،  در خصوص برخی تبعیض ویژه به ،ها آن هایو انتقادبه شهر جدید  ها آن شهروندان و احساس تعلق هایشده با توجه به نظر تعیین
 .مورد بررسی قرار گرفتو فضاهای مطلوب شهری  ،اجتماعی خدمات عمومی و بهبود دسترسی به

 
 شوندگان شناختی مصاحبه اطالعات جمعيت :2جدول 

 جنسيت رشته تخصصی مدرک تحصيلی ردیف

                                                           
1. Thematic Analysis 

جمعیتاریخ و خاطره   

 بستر و فضاهای عمومی

 اجتماعیتعامالت فرهنگی و 

محیط و مکانی تعلق حس  

 سیما و منظر شهری

عوامل فرهنگی و 
 اجتماعی

عوامل کالبدی و 
 فضایی

کسب هویت 
 مکانی

شکل 1: چارچوب مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش

در اين پژوهش، از راهبرد تحلیل تماتیک1 )مضمون( استفاده شده است. تحلیل مضمون، روشي براي 
شناخت، تحلیل، و گزارش الگوهای موجود در داده های كیفی است. منظور از الگو مدلی است كه از راه نظم 
مفهومی داده های مستخرج به دست می آيد. اين روش، فرايندي براي تحلیل داده های متنی است و داده های 
پراكنده و متنوع را به داده هايی غني و تفصیلي تبديل می كند )Braun & Clarke, 2006(. تحلیل مضمون، 
صرفاً روش كیفي خاصي نیست، بلكه فرايندي است كه می تواند در بیش تر روش های كیفي بكار رود. به طور 
كلي، تحلیل مضمون روشي است برای ديدن متن، برداشت و درك مناسب از اطالعات به ظاهر نامرتبط، 
تحلیل اطالعات كیفي، مشاهده نظام مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان يا فرهنگ، و تبديل 
داده هاي كیفي به داده هاي كّمي )Boyatzis, 1998 :4(. روش نمونه گیری اين پژوهش بنیادی نظری 

1. Thematic Analysis
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است، بدين معنا كه منابعی انتخاب می شوند كه بیش ترين اطالعات و داده را برای پاسخ به پرسش پژوهش 
فراهم می كنند. در پژوهش های كیفی افرادی را كه در پژوهش شركت می كنند، فرد يا نمونه نمی گويند، بلكه 
شركت كننده يا صاحب اطالع محسوب می شوند، زيرا روی اين افراد مداخله ای صورت نمی گیرد و فعاالنه 
در پژوهش شركت دارند )Speziale et al., 2011(. افراد به دلیل اطالعات دست اولی انتخاب می شوند 
كه دربارۀ پديده مورد پژوهش در اختیار دارند. در اين پژوهش، افراد خبره و متخصص در حوزه مورد بررسي 
مد نظر هستند، بنابراين برای انتخاب آنان به شكل نظری يا مبتنی بر هدف عمل شده تالش شد كه افراد بر 
مبنای اين انتخاب شوند كه چه نوع اطالعات خاصی را در دست دارند. انتخاب افراد مصاحبه شونده بر اساس 
معیارهاي خبرگي )سابقۀ باالي 5 سال در حوزه شهري، مديريت فرهنگي، و تحصیالت كارشناسی و باالتر( 
بود. از میان آن ها تعداد 10 نفر از كارشناسان و مديران شهرداری، شركت عمران شهر جديد پرند، و اعضای 
شورای شهر )جدول 2(، بر اساس روش نمونه گیري گلوله برفي تا حصول به اشباع نظري انتخاب گرديدند. 
محل گفتگوها، محل كار آنان بود و روزهای مصاحبه با هماهنگی پیشین تعیین شد. مدت مصاحبه ها 
به طور میانگین يک ساعت بود. از ابزار مصاحبه اكتشافي و نیمه ساختاريافته براي گردآوري اطالعات از 
مطلعان كلیدي استفاده شد. محور اصلی گفتگوها در مصاحبه اول، رويكردها و سیاست های سازندگان و 
مديران شهری با تمركز بر برنامه های جامع و عملیاتی و اهداف كالن بود. در مصاحبه دوم كه بعد از توزيع 
پرسشنامه و گفتگو با شهروندان انجام شد، میزان توفیق شهرهای جديد در دستیابی به اهداف تعیین شده با 
توجه به نظرهای شهروندان و احساس تعلق آن ها به شهر جديد و انتقادهای آن ها، به ويژه در خصوص برخی 
تبعیض ها، بهبود دسترسی به خدمات عمومی و اجتماعی، و فضاهای مطلوب شهری مورد بررسی قرار گرفت.

جدول 2: اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

جنسیترشته تخصصیمدرک تحصیلیردیف
آقاعمرانکارشناس ارشد1
آقامدیریت دولتیدکتری تخصصی2
آقاتربیت بدنیکارشناس ارشد3
خانمادبیات انگلیسيکارشناس ارشد5
خانمجامعه شناسیکارشناس ارشد6
آقاآمارکارشناس ارشد7
آقامهندسی کامپیوترکارشناس ارشد8
آقاشهرسازیکارشناس ارشد9
خانمروان شناسيکارشناس ارشد10



150

11
5 

پي
پيا

 ـ 
1 

اره
شم

 ـ 
14

00
ار 

 به
3 ـ

4 
وره

| د

روش گردآوری و تجزيه وتحلیل داده ها

تحلیل  پژوهشگران  ساير  تالش هاي  جمع  بندي  و  بررسي  با   ،)2008( همكاران1  و  كینگ 
شامل سه  فرايند  اين  نموده اند.  ارائه  تحلیل مضموني  براي  را  مرحله اي  فرايندي سه  مضموني، 
مرحله كدگذاري توصیفی2، كدگذاري تفسیري3، و يكپارچه سازي از راه مضامین فراگیر4 است كه 

در ادامه تشريح مي گردد.

مرحله يكم: كدگذاری توصيفی

غرق شدن در داده ها، مستلزم بررسی و مرور مكرر داده ها به روشي فعال است. در اين مرحله، 
دست كم يک بار پیش از شروع كدگذاري، كل داده ها بررسی می شود. در اين حالت به هنگام بررسی 
متن، برخي از ايده ها و الگوها شناخته می شود. اين گام، ستون فقرات مراحل بعدي را شكل می دهد. در 
اين گام است كه ايده هاي خوبي درباره كدگذاري ها و الگوها شكل مي گیرد. پس از اين كار، پژوهشگر 
آماده است كه فرايند كدگذاري را آغاز كند، ولی كدگذاري در كل فرايند تحلیل صورت مي گیرد و 
تعريف مي شود. داده هاي به دست آمده از منابع دست اول )مصاحبه ها( و ادبیات )منابع دست دوم( در 

نرم افزار تحلیل كیفي مكس كیو دي اي بارگذاري شد تا فرايند كدگذاري صورت پذيرد.

مرحله دوم: كدگذاری تفسيری

گام دوم، زماني آغاز مي شود كه پژوهشگر داده ها را بررسی كرده و با آن ها آشنا شده باشد و 
فهرست اولیه ای از ايده هاي موجود و نكته های جالب آن ها را در داده ها تهیه كرده باشد. از اين رو، 
اين گام مستلزم ايجاد كدهاي اولیه از داده هاست. در اين گام، از كدها براي تقسیم داده هاي متني 
به بخش هاي فهمیدني و قابل استفاده مانند بند، عبارت، كلمه يا ساير معیارهايي استفاده می شود 
كه براي تحلیل خاص الزم است. كدهاي موجود در چارچوب كدگذاري بايد حد و مرز مشخص 
و تعريف شده اي داشته باشند، به گونه اي كه تغییرپذير يا تكراري نباشند. همچنین، بايد محدود به 
قلمرو پژوهش باشند و به طور روشن بر موضوع تمركز داشته باشند تا از كدگذاري هر جمله از متن 

اصلي اجتناب شود. اين گام به لحاظ تفسیري دارای اهمیت است.

1. King et al.
2. Descriptive Coding
3. Interpretive Coding
4. Overarching Themes
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مرحله سوم: يكپارچه سازی

و  باشند  شده  گردآوري  و  اولیه  كدگذاري  داده ها،  همه  كه  مي شود  شروع  زمانی  سوم  گام 
به  كه  گام  اين  در  باشد.  شده  شناخته  داده ها  مجموعه  در  مختلف  كدهاي  از  طوالني  فهرستي 
تحلیل در سطحي كالن تر از كدها تمركز دارد، كدهاي مختلف در قالب مضامین مرتب مي شوند 
و همه داده هاي كدگذاری شدۀ مرتبط با هر يک از مضامین، شناخته و گردآوري مي شود. اساسًا در 
اين مرحله، كدها تجزيه وتحلیل می شوند و به نحوه تركیب و تلفیق كدهاي مختلف برای تشكیل 
مضمون پايه توجه می شود. در اين مرحله می توان از شكل، نمودار، جدول، نقشه هاي ذهني، يا 
نوشتن نام هر كد همراه با توضیح خالصه اي از آن روي كاغذي جداگانه و قرار دادن آن در ستون 
مضمون مرتبط براي مرتب كردن كدهاي مختلف در قالب مضامین بهره گرفت. در اين مرحله، 
ممكن است مجموعه اي از كدها به هیچ مضموني اختصاص پیدا نكند يا ممكن است از برخي كدها 
صرف  نظر شود. براي چنین كدهايي می توان به طور موقت استفاده كرد تا در صورت بررسي مجدد 
جايگاه مناسب آن ها در قالب مضامین تعیین شود. كدگذاري را می توان دستي يا با نرم افزارهاي 
رايانه اي انجام داد. همچنین، می توان با نوشتن يادداشت روي متن يا حواشي آن يا با استفاده از 
مدادهاي رنگي و ماژيک، داده هاي مورد نظر را برجسته كرد. همچنین، مي توان از يادداشت هاي 
فهرست بندي شده و فیش هاي پژوهشی استفاده كرد كه در اين پژوهش نیز از اين فرايند استفاده 
قابلیت  اساس  بر  و  پیشین مضمون بندي شدند  اساس دو مرحلۀ  بر  داده های كدگذاري شده  شد. 

مكس مپ نرم افزار مكس كیو دي اي، نقشه و نمودار درختي آن ارائه گرديد )شكل های 2 و 3(.

ارزيابی اتکاپذيری يافته های کیفی 

می توان گفت پژوهش حاضر از اعتمادپذيری كافی برخوردار است و نتايج حاصل از آن نمايندۀ 
داده های پژوهش است. همچنین، انجام مصاحبه ها به صورت عمیق در فضايی دوستانه و به تعداد 
كافی همراه با مرور چندين باره مصاحبه ها موجب شده است كه پژوهش از راستی، تصديق پذيری، 
تطابق، و فهم پذيری كافی برخوردار باشد و در نهايت، می توان گفت نتايج حاصل از پژوهش از 

اتكاپذيری كافی برخوردار است.

يافته های پژوهش

تحلیل مضمون، طیف گسترده اي از روش ها و فنون را در بر مي گیرد. در فرايند تحلیل مضمون 
با توجه به اهداف و پرسش های پژوهش مي توان از روش هاي تحلیلي مناسب استفاده كرد. داده هاي 
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اسناد، مصاحبه عمیق، و مشاهده مستقیم پژوهشگر گردآوري شد. سپس  بررسي  راه  از  پژوهش 
كدگذاري توصیفي براي بررسی عمیق داده هاي گردآوري شده انجام پذيرفت و آماده كدگذاري شدند 
و كدگذاري تفسیري برای ايجاد كدهاي اولیه صورت پذيرفت. 75 كد اولیه شناسايي و استخراج 
شد. 29 كد اولیه به چیستي واقعیت موجود هويت مكاني شهر جديد پرند و 46 مورد به چگونگي 
چارچوب مطلوب هويت شهري در شهر جديد پرند داللت داشتند. پس از اين كه فهرستي از كدهاي 
اولیه بر اساس داده ها ايجاد گرديد، مرحله سوم كار يعنی يكپارچه سازي آغاز شد. در اين گام كه 
يک سطح كالن تر است، كدهاي مختلف در قالب مضامین مرتب شدند. كدها تجزيه وتحلیل شدند 
تا مفاهیم پايۀ مضامین شكل بگیرند كه در نهايت با استفاده از نقشه ذهني مدل مضامین وضعیت 
موجود هويت مكاني شهر جديد پرند در قالب سه مضمون شامل مولفه هاي هويت بخش اجتماعي 
ـ فرهنگي، هويت بخش طبیعي، و هويت بخش ساخته دست شناسايي شدند )شكل 2(. مضامین 
چارچوب مطلوب هويت شهري شهر جديد پرند نیز در چهار دسته اصلي جغرافیايي ـ فیزيكي ـ 

اكولوژيک، اجتماعي، فرهنگي ـ تاريخي، و اقتصادي شناسايي شدند )شكل 3(.

چیستي واقعیت موجود هويت مکاني شهر جديد پرند

بر پايه شبكه مضامین شناسايي شده در خصوص واقعیت موجود هويت مكاني شهر جديد پرند 
سه مضمون اصلي و محوري مشخص شد. مضمون )مقوله( هويت بخش اجتماعي ـ فرهنگي با 
14 كد اولیه شناسايي شد كه شامل وضعیت نامناسب ابعاد سرمايه اجتماعی )اعتماد، مشاركت و 
پیوندها، و شبكه های اجتماعی(، عدم انسجام و وحدت اجتماعی در مقابل انسجام قومی، كیفیت 
نامناسب زندگی اجتماعی، فقدان مشاركت در توسعه شهر، رضايتمندی نسبی از امكانات و خدمات 
)بهداشتی، تفريحی، و زيرساختی(، وجود انواع آسیب های اجتماعی، كمبود امنیت اجتماعی و روانی، 
فقدان هويت جامعه محلی، فقدان سبک/ روش زندگی سالم، تكثر همراه با تقابل فرهنگی، حفظ 
ناموزون و كلونی فرهنگ و ارزش های سنتی هر قوم و شهر، فقدان هويت ملّی، تشديد مهاجرت به 
شهرهای بزرگی چون تهران و حاشیه نشینی، فقدان تبادل و تعامالت فرهنگی، و فقدان سرزندگی 
شهری می شود. مضمون )مقوله( هويت بخش طبیعي با چهار كد اولیه مناسب بودن موقعیت طبیعی، 
اقلیم مناسب )آب و هوای خنک، هوای سالم، آسمان آبی، دارای شیب مناسب و چشم اندازهای 
زيبا، زيست پذيری مناسب )محیطی آرام و ساكت(، تمركززدايی و حاشیه زدايی در داخل و اطراف 
شهر تهران مشخص شد. مضمون )مقوله( سوم شبكه هاي هويتبخش دست ساخت بشر با 15 كد 
اولیه با فقدان نقطه كانونی فرهنگی و تجاری شهر، فقدان شاخص های تاريخی و كالبدی، فقدان 
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مولفه های تاريخی و كالبدی فرهنگی مشترك يا خرده فرهنگ های منسجم، عدم ارتباط منسجم 
با محیط شهری تهران، گردشگرناپذيری ، فقدان عناصر  فرهنگی مشترك با تنوع فرهنگی، فقدان 
تقويت  عدم  ملّی،  هويت  تثبیت  برای  مشترك  فرهنگی  و  تاريخی  ارزش های  بر  مبتنی  عناصر 
صنايع دستی ـ فرهنگی منطقه، اشتغال و درآمد زايی محدود، فقدان زمینه های كارآفرينی و امكان 
سرمايه گذاری بر بسترهای فناوری های اطالعاتی و ارتباطی قابل قبول ، راه هاي دسترسي و سیستم 
مناسب حمل ونقل )زمینی، ريلی، هوايی(، سیستم مناسب دفع فاضالب، غیركانونی بودن جغرافیای 

شهری، فضای سبز مناسب، ناهماهنگي معماري جديد با نیازها و معیشت كنونی تعريف گرديد.
، ریلی، نقل (زمینیو هاي دسترسی و سیستم مناسب حمل اه، ر قبول قابلهاي اطالعاتی و ارتباطی  وريافن بسترهاي بر گذاري سرمایه

هوایی)، سیستم مناسب دفع فاضالب، غیرکانونی بودن جغرافیاي شهري، فضاي سبز مناسب، ناهماهنگی معماري جدید با نیازها و 
 تعریف گردید. کنونی معیشت

 

 
 موجود هویت مکانی شهر جدید پرند : واقعیت2 شکل

 
 وضع موجود به شرایط مطلوب حرکت از

هاي  موجود پرند و مولفههاي  حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با توجه به منابع و ظرفیت برايهایی  ها و برنامه سیاستجا ایندر
شده مدل مضامین در قالب چارچوب مطلوب هویت شهري شهر جدید پرند تهیه و  کد اولیه شناسایی 46 اساس بر شود. می ارائه شدهیاد

دست  هشده ب باز انجام هاي عمیق و نیمه هاي مصاحبه دادهگذاري از اصول کد اساس برشده  گردید. عمده کدهاي اولیه شناساییترسیم 
 زمینه موضوعی 4شده در قالب  چارچوب مطلوب ارائه ،رو بندي شدند. از این مضمون دسته 4کد اولیه در قالب  46 ،طور کلی هآمد. ب

 :استشرح  این ه(تماتیک) ب
شناخت و معرفی موقعیت طبیعی، شناخت و  این تم شامل شده شناسایی کدهاي اولیه :اکولوژیک-فیزیکی-جغرافیایی(مقوله)  مضمون .1

هاي بزرگ، بزرگ، امکان کنترل مهاجرت به شهرپذیري، امکان ممانعت از ایجاد حاشیه در شهرهاي  ی تنوع اقلیمی، امکان زیستمعرف
، سیستم مناسب دفع فاضالب، وجود و دسترسی مناسب به نقل و ترافیکو از شهرهاي بزرگ، سیستم مناسب حملزدایی امکان تمرکز

شهري، فضاي سبز مناسب، هماهنگی معماري جدید با نیازها و خدماتی و تجاري، کانونی بودن جغرافیاي  ،مراکز تفریحی، آموزشی
در  .است محوري و توجه به نقاط کانونی محله و در نهایت ،اطالعاتی و ارتباطیهاي  ورياهاي دسترسی مناسب، بسترهاي فنمعیشت، راه
 شهروندان به صورت مداوم در مورد کمبود امکاناتو و وضعیت استاندارد وجود دارد  شهر ساکنانفاصله زیادي بین انتظارات  ،حال حاضر

هاي  اي در کنار فعالیت گونه به باید یابی شهرهاي جدید به همین خاطر مکان ،شغل است اصلی مردمدغدغه  و خدمات درخواست دارند.
ه سرریز شهرها، پاسخگویی باحداث این  اهدافیکی از  .ا ظرفیت خالی زیادي در شهر داریمم: «باشندیا عمرانی ، اقتصادي، صنعتی

نقل بین و ن این شهرها، دسترسی آسان به حملپذیر کرد یکی از اولین عوامل سکونت ،این بر اساس است. جمعیت شهرهاي مجاور بوده

 
 

شکل 2: واقعیت موجود هويت مکانی شهر جديد پرند

حرکت از وضع موجود به شرايط مطلوب

در اين جا سیاست ها و برنامه هايی برای حركت از وضع موجود به وضع مطلوب با توجه به منابع 
و ظرفیت های موجود پرند و مولفه های يادشده ارائه می شود. بر اساس 46 كد اولیه شناسايي شده 
مدل مضامین در قالب چارچوب مطلوب هويت شهري شهر جديد پرند تهیه و ترسیم گرديد. عمده 
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از داده هاي مصاحبه هاي عمیق و نیمه باز  اولیه شناسايي شده بر اساس اصول كدگذاري  كدهاي 
انجام شده به دست آمد. به طور كلي، 46 كد اولیه در قالب 4 مضمون دسته بندي شدند. از اين رو، 

چارچوب مطلوب ارائه شده در قالب 4 زمینه موضوعي )تماتیک( به اين شرح است:
1. مضمون )مقوله( جغرافیايی ـ فیزيكی ـ اكولوژيک: كدهاي اولیه شناسايي شده اين تم شامل 
امكان  زيست پذيری،  امكان  اقلیمی،  تنوع  معرفی  و  شناخت  طبیعی،  موقعیت  معرفی  و  شناخت 
امكان  بزرگ،  به شهرهای  مهاجرت  كنترل  امكان  بزرگ،  در شهرهای  ايجاد حاشیه  از  ممانعت 
تمركززدايی از شهرهای بزرگ، سیستم مناسب حمل ونقل و ترافیک، سیستم مناسب دفع فاضالب، 
وجود و دسترسی مناسب به مراكز تفريحی، آموزشی، خدماتی و تجاری، كانونی بودن جغرافیای 
شهری، فضای سبز مناسب، هماهنگي معماري جديد با نیازها و معیشت، راه هاي دسترسي مناسب، 
كانونی  نقاط  به  توجه  و  محله محوری  نهايت  در  و  ارتباطی،  و  اطالعاتی  فناوری های  بسترهای 
است. در حال حاضر، فاصله زيادی بین انتظارات ساكنان شهر و وضعیت استاندارد وجود دارد و 
شهروندان به صورت مداوم در مورد كمبود امكانات و خدمات درخواست دارند. دغدغه اصلی مردم 
شغل است، به همین خاطر مكان يابی شهرهای جديد بايد به گونه ای در كنار فعالیت های اقتصادی، 
صنعتی، يا عمرانی باشند: »ما ظرفیت خالی زيادی در شهر داريم. يكی از اهداف احداث اين شهرها، 
عوامل  اولین  از  يكی  اين،  اساس  بر  است.  بوده  مجاور  جمعیت شهرهای  سرريز  به  پاسخگويی 
سكونت پذير كردن اين شهرها، دسترسی آسان به حمل ونقل بین شهرهای جديد و مادر است. يک 
سیستم حمل ونقل سريع، آسان و ارزان باعث ترغیب مردم به زندگی در آن شهر می شود، كه قول 
آن را به مردم داده ايم. اين جا آرامش هست و ازدحام شهرهای بزرگ نیست، اما اگر كار مردم به 
محل زندگی شان نزديک باشد، امكانات زندگی برايشان فراهم باشد، و امنیت و شغل و تفريح داشته 

باشند، جمعیت شهر به آنچه كه برای آن در نظرگرفته شده است، می رسد«.
در خصوص مولفه هاي هويتبخش طبیعی با توجه به مختصات جغرافیايی و اظهار شهروندان، 
شهر پرند در موقعیت مطلوبی به سر می برد و مديران به خوبی می توانند از اين مزيت رقابتی برای 
كمی  شرايط  مصنوع  هويت  مولفه هاي  خصوص  در  اما  كنند.  بهره برداری  پايدار  جمعیت  جذب 
متفاوت است و به نظر می رسد با توجه به آن كه ساكنان اين شهر از قومیت ها و مناطق مختلف 
كشور هستند، می توان از سرمايه عظیم انسانی به خوبی استفاده كرد و با نصب عناصر و نمادهای 
آنان در جای جای شهر جديد، انتخاب نام خیابان ها، كوچه ها، میادين، و محله ها بر اساس متفكران و 
مفاخر شهرهای كشور، برگزاری جشن ها، مناسبت های آيینی، نمايشگاه های فرهنگی و مصنوعات 
محلی، بازی ها و مسابقات ورزشی محلی برای باال بردن حس تعلق بهره برد. فضاهاي دلنشین 
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و خودماني در محله ارتباطات انساني را به وجود می آورد و می تواند حس نزديكي و همسايگي را 
در ساكنان يک شهر ايجاد كند. اين فضاها به استفادهكنندگان امكان نظارت اجتماعي و كنترل 
رفتار ديگران را فراهم می كند كه اين خود خاطرات و تجربیات مثبت را به وجود می آورد. هرچه 
اين خاطرات بیش تر و قوی تر باشد، هويت شهر يا انسان كامل تر می گردد. اين فضاها ميتوانند 
و  پاتوق  يک  ايجاد  كه  آن هاست  سازماندهي  چگونگي  مهم،  عامل  ولی  باشند،  مدرن  و  سنتي 
و  شهر  خاطرات  تشكیل  در  نیز  روزانه  اتفاقات  و  رويدادها  نمايد.  ايجاد  را  اجتماعي  همبستگي 
انسان موثر است. برگزاري مسابقات، گردهماييهاي محلي، منطقهاي و ملّي، نمايشهاي خیاباني 
رويدادهايي است كه در حافظه شهر ميماند و شهر خاطره انگیز می گردد.  ازجمله  و عزاداريها 
شهِر با خاطره، عالقۀ فرد به محیط زندگي را به وجود می آورد. تاثیر دادن آرا و نظرهای مردم در 
برنامه ريزی ها و طراحيهاي شهري از ديگر ابزارهای ايجاد زمینه هويت در بافت های شهري و 
شهرهاي جديد است. در صورت مشاركت شهروندان در امور شهري است كه اين تفكر به وجود 
می آيد و شهرنشینان را به سوي شهروند شدن هدايت می كند كه گستره اي فعال تر از ساكن شدن 
صرف دارد: »مردم از جاهای مختلف و سطوح فرهنگی مختلف كنار هم جمع شده و آشنايی قبلی با 
آداب و رسوم هم نداشته و به جبر و مسائل اقتصادی در شهری غیر از شهر خودشان ساكن شده اند. 
ما برخی رويدادهای فرهنگی را برنامه ريزی كرديم تا در قالب آن ها مردم با هم و آداب و رسوم و 

صنايع دستی شهرهايشان آشنا بشوند. در نتیجه، اجتماعات خوبی شكل گرفت«.
2. مضمون )مقوله( اجتماعي: اين مضمون نیز از كدهاي اولیه اي از اين قرار تشكیل می شود: 
مشاركت  اجتماعی،  زندگی  كیفیت  ارتقای  اجتماعی،  و وحدت  انسجام  اجتماعی،  ارتقای سرمايه 
امنیت  ارتقای  اجتماعی و  امكانات و خدمات، كاهش آسیب های  از  در توسعه شهر، رضايتمندی 
اجتماعی و روانی، حفظ هويت جامعه محلی، ايجاد تصويری مثبت از شهر جديد، رواج سبک زندگی 
سالم، ايجاد تكثر فرهنگی و حفظ فرهنگ و ارزش های سنتی هر قوم و شهر، تقويت هويت ملّی، 
تسهیل مهاجرت معكوس، دارا بودن هويت محله ای، وجود حس سرزندگي، ايجاد حس تعلق خاطر 
كاركرد  به  نگاه  گفته شد،  بارها  كه  محله ای: »همان طور  كنترل  و  مشاركت  امكان  در ساكنان، 
شهرهای جديد، صرفًا به عنوان محلی برای سرريز جمعیت شهرهای بزرگ موجب شده كه آن ها 
به يک سری خوابگاه در كنار شهرهای بزرگ تبديل شوند. اما آنچه اكنون در كانون توجه ما قرار 
از ساكنان شهرهای  نیازهای اوست«، يا »بسیاری  انسان و  دارد، نه صرفًا ساختمان سازی، بلكه 
جديد، مهاجرانی هستند كه از راه های دور و نزديک به اين جا آمده اند، غريبه بودن آن ها با هم و 
نداشتن رابطه همسايگی، نداشتن خاطره در اين شهر، نبود عناصر هويت بخش و فضاهای عمومی 
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خاطره انگیز، احساس تبعیض و نبود امنیت، نبود محلی برای گذران اوقات فراغت ساكنان بخشی 
از مسائل شهرهای جديد است كه برای حل آن ها برنامه ريزی شده است. مردم می توانند با هم 
تبادل فرهنگی داشته باشند و با آداب و رسوم و سنت های هم آشنا شوند، مانند جشنواره غذاهای 

سنتی كه برگزار شد«.
3. مضمون )مقوله( فرهنگیـ  تاريخی: اين مضمون نیز از كدهاي اولیه مشخصي ايجاد می شود 
كه عبارت اند از محافظت از میراث فرهنگی، ارتقای فرهنگ گردشگرپذيری، انسجام فرهنگی بین 
اقوام و مذاهب مختلف، تبادل و تعامالت فرهنگی، توجه به ظرفیت های تنوع فرهنگی، شناخت 
و معرفی ارزش های تاريخی و فرهنگی، سرزندگی شهری، ايجاد و تقويت صنايع دستی-فرهنگی 
منطقه، و پاتوق های فرهنگی: »اگر بخواهیم تعداد افراد با سكونت طوالنی و پايدار داشته باشیم، 
در كنار توسعه عمرانی بايد شرايط مطلوب را برای حضور آنان فراهم كنیم. شهرهای جديد بايد 
دارای ويژگی خاص باشند و برای ساكنان جاذبه داشته باشند و برنامه ما تبديل يک شهر بی جان 

در وسط بیابان به يک شهر دوستدار ورزش، فرهنگ و هنر، طبیعت يا حیوانات است«.
بر  در  اقتصادي  موضوعیت  با  را  اولیه  كدهاي  مضمون  اين  اقتصادی:  )مقوله(  مضمون   .4
می گیرد، ازجمله اشتغال زايی و كارآفرينی، درآمدزايی، جذب سرمايه گذار داخلی و خارجی، فقرزدايی 
از راه های مختلف، دسترسی به خدمات محله ای، دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی، سودآوری 
اقتصادی فعالیت های بنگاه های تجاری كوچک و ارزش مالكیت محلی: »در خصوص مولفه هاي 
هويت انسانی )اجتماعي، فرهنگي ـ تاريخي، و اقتصادي( بايد از تمركز بر رويكرد مديريت متمركز، 
فرمايشی و از باال به پايین، به سمت رويكرد مشاركتی و از پايین به باال متمركز شد. به طوری كه 
ايجاد و گسترش شاخص های  ايجاد بسترها و زمینه های مناسب اجتماعی و فرهنگی، امكان  با 
تا كالن محلی،  بین فردی  انسجام، مشاركت  پیوند و  اعتماد،  ازجمله  اجتماعی و فرهنگی  سرمايه 
به نظر  اقدامات  اين  با  با همسايه ها و كل جامعه محلی فراهم گردد.  پیوستگی  حس همدلی و 
می رسد ضمن افزايش احساس تعلق به شهر و محل زندگی، شرايطی برای افزايش انسجام محلی 
و نهايت امكان ايجاد، حفظ و تعمیق و تعمیم هويت مكانی فراهم گردد. در آن صورت، افراد از 
زندگی در شهری كه خودشان را در سرنوشت آن سهیم می دانند لذت می برند و برای آن احترام 
قائل هستند. همین موضوع می تواند باعث كاهش انواع آسیب ها و مشكالت اين شهر شود: »مسئله 
اشتغال در شهرهای جديد هم از نظر مردم و هم مسئوالن در اولويت قرار دارد. ما بايد از صنايع 
خالق حمايت كنیم و فرايندهای جذب سرمايه را در شهرهای جديد تسهیل كنیم. تدوين و اجرای 

برنامه های توسعه كارآفرينی شهری از سیاست های اقتصادی شهرهای جديد است«.
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زایی و کارآفرینی،  اشتغال ازجمله گیرد، میبر  با موضوعیت اقتصادي در را اولیه این مضمون کدهاي :اقتصادي(مقوله)  مضمون. 4
اي، دسترسی به خدمات  ات محلهمختلف، دسترسی به خدم هاي راهزدایی از گذار داخلی و خارجی، فقر جذب سرمایه زایی،درآمد
هویت هاي  مولفهدر خصوص : «ي تجاري کوچک و ارزش مالکیت محلیها هاي بنگاه نقل عمومی، سودآوري اقتصادي فعالیتو حمل

باید از تمرکز بر رویکرد مدیریت متمرکز، فرمایشی و از باال به پایین، به سمت رویکرد  و اقتصادي) ،تاریخی-(اجتماعی، فرهنگی انسانى
امکان ایجاد و گسترش  ،مناسب اجتماعی و فرهنگیهاي  که با ایجاد بسترها و زمینه طوري ه. بشدمشارکتی و از پایین به باال متمرکز 

ی، حس همدلی و پیوستگی با محل فردي تا کالن وند و انسجام، مشارکت بینجمله اعتماد، پیاي سرمایه اجتماعی و فرهنگی ازه شاخص
رسد ضمن افزایش احساس تعلق به شهر و محل زندگی، شرایطی  می فراهم گردد. با این اقدامات به نظر ها و کل جامعه محلی همسایه

افراد از زندگی در  ،افزایش انسجام محلی و نهایت امکان ایجاد، حفظ و تعمیق و تعمیم هویت مکانی فراهم گردد. در آن صورت براي
تواند باعث کاهش  می و براي آن احترام قائل هستند. همین موضوع برند میدانند لذت  می شهري که خودشان را در سرنوشت آن سهیم

باید مسئله اشتغال در شهرهاي جدید هم از نظر مردم و هم مسئوالن در اولویت قرار دارد. ما : «شهر شود ها و مشکالت این انواع آسیب
توسعه کارآفرینی هاي  هاي جدید تسهیل کنیم. تدوین و اجراي برنامهدر شهررا هاي جذب سرمایه فراینداز صنایع خالق حمایت کنیم و 

 ».شهرهاي جدید استاقتصادي هاي  شهري از سیاست
 

 پرندمطلوب شهر جدید  هویت شهري : شبکه مضامین الگوي3 شکل
 

 گیري بحث و نتیجه

 
 

شکل 3: شبکه مضامین الگوی هويت شهری مطلوب شهر جديد پرند

بحث و نتیجه گیری

شهِر با هويت، شهری است كه مردم در آن حضور فعال، مستمر، و بانشاط داشته باشند و زندگی 
در آن را موقتی و به مثابۀ دوره گذار تلقی نكنند. در خصوص ابعاد سه گانه هويت مكانی )طبیعی، 
مصنوع، و اجتماعی( كه پیش تر گفته شد، پژوهش نشان می دهد كه بی توجهی دست اندركاران، 
مديران، و شهرسازان به هر يک از اين مولفه ها، پیامدهايی از قبیل عدم تمايل شهروندان به زندگی 
در شهر جديد يا سكونت به اجبار فاقد هرگونه احساس تعلق را به دنبال دارد. به نظر می رسد در هیج 
 يک از فرايندهای ايجاد شهر جديد اعم از مكان يابي، برنامه ريزي، طراحي، و اجرا اين موضوع در 
نظرگرفته نشده است. در نتیجه، ساكنان به دلیل نبود مولفه هاي هويتبخش اجتماعی-فرهنگی 
هیچ گونه احساس تعلق و مسئولیتی در قبال محل سكونت خود نداشته و هیچ گونه پیوند و شبكه ای 
ايجاد نكرده اند. آن ها به عنوان جمعیتی شناور تلقی می شوند كه هر لحظه امكان جابه جايی دارد. 
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اين شهر از لحاظ مولفه هاي هويتبخش اجتماعی-فرهنگی وضعیت مناسبی ندارد، به طوری كه 
برخی معتقدند ارزيابی موفقیت يا عدم موفقیت پروژه هايی چون شهرهای جديد معمواًل به زمان 
طوالنی نیاز دارد و به عوامل گوناگون متكی است و بحث هويت يابی در اين شهرها هم از اين 

موضوع جدا نیست. 
از  دارند.  فرايند هويت يابی شهرهای جديد دخالت  راستا، چندين مسئله در كندی  در همین 
ساكنان  میان  در  اقتصادی  و  اجتماعی  فعالیت های  و  اقدام ها  تنوع  عوامل ضعف  اين  مهم ترين 
تبديل  در  آن ها  راه  بر سر  مانع  واقع مهم ترين  در  اساسی كه  بسیار  نكته  است.  شهرهای جديد 
شدن به يک شهر متعارف است، نگرشی است كه شهرهای جديد را به عنوان خوابگاه شهرهای 
بازتولید كرده  دائم  به طور  را  اين موضوع محدوديت رشد شهرهای جديد  تعريف می كند.  بزرگ 
تبديل شده است. همچنین،  توسعه متعارف شهرهای جديد و هويت يابی آن ها  مانع اصلی  به  و 
از شناور  از مهم ترين مسائل شهرهای جديد، موضوع جذب و تثبیت جمعیت، و جلوگیری  يكی 
بودن جمعیت است. در همین زمینه، ايجاد تعلق مكانی به منظور حفظ جمعیت يكی از مهم ترين 
و  شهرسازی  برنامه ريزان  و  متخصصان  و  جديد  شهرهای  مديران  ذهن  كه  است  موضوع هايی 
پژوهشگران حوزه های مختلف شهرسازی و علوم اجتماعی را به خود مشغول كرده است. به طوری 
كه در شهر جديد، فرد بیش تر از آن كه شهروند باشد، ساكن است. او به گونه ای ارادی يا غیرارادی 
از سر اجبار يا میل، سكونت را در شهر جديد اختیار كرده است. او در مكانی سكنی می گزيند كه 
امروز  تا  افرادی زندگی می كند كه  يا  هیچ نشانه يا شناسه ای در آن جا وجود ندارد، در كنار فرد 
آن ها را نمی شناسد، با روحیه های آن ها آشنا نیست، و هیچ رمز و راز يا استعاره و تمثیلی را با آنان 
سراغ ندارد. او در مكانی ساكن شده است كه هیچ خاطره ای از پیش از آن در ذهن ندارد. شهر نیز 
خاطره ای از خود به ياد ندارد، چون در جايی استقرار يافته كه پیش از او فضايی باز و گسترده در 
دامن طبیعت بوده است. اين فضا با استقرار مردم به مكانی تبديل می شود كه بدون خاطره و هويت 
پیشین است. پس هم شهر و هم ساكنان شهر از پی يک مقصود، اولی در پی اعالم هويت مكانی، 
و دومی در پی اعالم هويت شهروندی روان می شوند. يعنی دو امر متقابلی كه يكی بدون ديگری 
ناممكن است. در همین امر متقابل است كه هم شهر در حافظه شهروندان می نشیند و هم شهروند 

مكانی را بازمی شناسد كه مهر و نشانه خود را بر آن زده و آن را از آِن خود كرده است.
از مولفه های  نتايج نشان می دهد كه شهر جديد پرند دچار اخالل هويت ناشی  در مجموع، 
هويت مصنوع و هويت اجتماعی است. پايین بودن كیفیت زندگی در پرند به علت نبود امكانات 
خدماتي، حمل ونقل عمومي، گذراندن اوقات فراغت، و محدوديت شغل در شهرهاي جديد )دور 
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بودن محل كار از محل زندگی(، كه ساكنان پرند در مصاحبه های بسیار به آن اشاره كرده اند، پرند را 
شهری فاقد هويت مكانی برای ساكنان تبديل كرده و تجربه شهرسازی را در آن با شكست مواجه 
ساخته است: »من و خواهرم دو سال با هم در اين جا زندگی می كنیم. اين جا افراد مجرد زياد زندگی 
می كند و برای مردم عادی است. فقط اگر شب و نیمه های شب مشكلی پیش بیايد ما نمی توانیم از 
خانه بیرون برويم. مخصوصًا فاز 4 كه اصاًل امنیت ندارد، يعنی هیچی ندارد! دو نانوايی داشت كه 
بسته شد. چند كیلومتر راه بايد طی شود تا بتوان به نانوايی رسید. از كدام مشكل پرند بايد گفت! 

بدون امكانات، بدون بانک، بدون مركز درمانی«.
براي جبران آنچه اتفاق افتاده و نیل به اهداف تعیین شده، الزم است مدلی واقع بینانه برای 
ارائه شود و چشم انداز و ماموريت های اجتماعی  برنامه ريزی فرهنگی مختص به اين نو-شهرها 
و فرهنگی به طور خاص برای آن ها تدوين گردد. از اين رو، بايد تغییراتی در رويكردهای موجود 
صورت گیرد تا با جلب نظر و مشاركت مردم به عنوان مخاطب و بهره بردار اصلی شهر شاهد رشد، 
توسعه، و نشاط شهر باشیم و از هدررفت انرژی و سرمايه بیش از اين جلوگیری شود. واقعیت آن 
است كه تحقق يک شهر مطلوب امری آهسته و پیوسته است: »زمانی كه ساكن پرند شدم نه 
میدان استقالل وجود داشت نه بلوار جمهوری و نه پارك فدك، و مسكن مهر هم نبود. پرند هنوز 
گاز نداشت. آب معمواًل شب تا صبح قطع بود. فقط يک كیوسک تلفن اين جا بود كه صف بود 
همیشه. يک منزل وياليی بود كه مطب شده بود و يک داروخانه كه فقط تا 9 شب باز بود. از نظر 
من، اين شهر خیلی پیشرفت كرده است، و بهتر هم می شود، ولی بايد صبر كرد. آدم های اين جا 

كمی ضعیف هستند، اما می توانند كمک كنند كه اين جا شهر بهتری برای زندگی شود«.
تمدن شهری را بايد از منظر توسعه تدريجی در ابعاد مختلف در نظر گرفت و ديدن آن به 
عنوان يک پروژه امری خطاست. سیاستگذاران و مديران شهرهای جديد بايد مسئله جامعیت شهر 
را درك كنند و از خطای تقلیل شهر به مسكن، محل كار، و حمل ونقل، و خطای تقدم برنامه ريزی 
كالبدی بر برنامه ريزی اجتماعی بپرهیزند. توجه آن ها به شهر بايد شامل ابعاد انسانی باشد و در 
از  كنند: »من  درك  برای شهرسازی  را  انسانی  مقیاس های  اهمیت  اقدام های خود  و  سیاست ها 
كتاب  اهل  و  است  باهوش  خیلی  او  ندارد.  تفريحی  جای  هیچ  اين جا  می كشم.  خجالت  دخترم 

خواندن، اما اين جا هیچ امكاناتی برای او وجود ندارد!«.
با توجه به بررسی های صورت گرفته و مباحث نظری ارائه شده در حوزه هويت و مكان، پیشنهاد 
می شود برنامه هايی در جهت تقويت مضامین موثر بر هويت يابی مكانی اجرا شود. الزم است كه 
پژوهش های اجتماعی و فرهنگی همزمان با مكان يابی و پژوهش های عمرانی و فنی صورت گیرد 
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و زيرساخت ها و عناصر اجتماعي ـ فرهنگي سازندۀ شهر )و نه صرفًا ساخت تعدادي ديوار به نام 
مسكن( با جلب مشاركت و اخذ نظرات و ساليق شهروندان به عنوان بهره برداران اصلی شهر فراهم 
گردد. به نقش و اهمیت فضاهای عمومی به عنوان محلی برای شكل گیری تعامالت اجتماعی، 
ايجاد خاطره، و گذراندن اوقات فراغت برای گروه های مختلف جنسی، سنی، و قومی توجه ويژه 
صورت گیرد. شهرهاي جديد تاريخ و گذشته اي ندارند، اما بايد از حال، تاريخي براي آيندگان ساخته 

شود تا در آينده خاطرات جمعي نقاط هويتي شكل بگیرد.
با توجه به غنای محدود ادبیات نظری در اين حوزه پیشنهاد می شود مدل ارائه شده اين پژوهش 
با محوريت مضمون های اصلی در شكل گیری هويت مطلوب شهر جديد توسط ساير پژوهشگران 
كیفی ارتقا يابد و ساير جنبه های اين موضوع از راه تكنیک هاي كیفي متنوع اعم از تحلیل داده بنیاد 
ارزيابی میدانی  با  پديدارشناسانه شناسايی گردد. همچنین، پژوهشگران كّمی می توانند  و تحلیل 

مدل ارائه شده به اثبات آن در جهت رد يا تايید فرضیه هاي پژوهش بپردازند.
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چکید  ه:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ويژگی های فروشنده و تعامالت بین فروشنده ـ 

مشتری بر كیفیت روابط تعاملی و وفادارسازی مشتريان در صنعت بیمه است.
طرح/ روش شناسی پژوهش/ رويكرد: جامعه آماری پژوهش شامل مشتريان خدمات 
بیمه عمر شركت بیمه ايران در نمايندگی های اين شركت در شهر كرج می شوند. تعداد 253 
پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای میان آنان توزيع گرديد. برای تجزيه وتحلیل 

داده ها نیز از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
يافته ها: نتايج آزمون فرضیه ها نشان می دهد كه خصوصیات فروشنده بر كیفیت رابطه بین 
مشتری و فروشنده اثر مثبت و معناداری دارد. رفتار فروش رابطه مند و كیفیت رابطه بر وفاداری 
مشتری اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتايج حاكی از تايید نقش میانجی كیفیت رابطه 

مشتری به صورت مثبت و معنادار بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتريان است.
بررسی  مشابه،  مطالعات  به  نسبت  پژوهش حاضر  ارزش  اصالت پژوهش:  ارزش/ 
متغیرهاي اثرگذار بر كیفیت رابطه و وفاداري مشتريان به صورت همزمان و نیز دو متغیر 
قیمت درك شده و آمادگی مشتری برای رابطه به عنوان تعديل گر در رابطه بین خصوصیات 
فروشنده و رفتار فروش رابطه مند با كیفیت رابطه با مشتری است كه به صورت معنادار تايید 
شده است. اين يافته ها با توجه به ماهیت خدماتي صنعت بیمه مي تواند مورد توجه و استفادۀ 

شركت هاي بیمه قرار گیرد.

کلید  واژه ها:  خصوصیات فروشنده، رفتار فروش رابطه مند، کیفیت 
مشتری  آمادگی  درک شده،  قیمت  مشتری،  با  رابطه 

برای رابطه، وفاداری مشتری.

 
تاثیر خصوصیات فروشنده و رفتار رابطه مند عنوان مقاله:

بر وفاداری مشتريان )مورد مطالعه: بیمه های 
عمر و پس انداز(

جواد محرابی1، مهدی زكی پور2

د  ریافت: 1398/08/18
پذیرش: 1399/12/25

1.  استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.
mehrabijavad@qiau.ac.ir
2.  استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران )نویسنده مسئول(.

m.zakipour@qiau.ac.ir11
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افزايش رقابت، پويايی و پیچیده شدن محیط، پررنگ شدن بخش خصوصی، رشد انتظارات 
مشتريان و ظهور نوآوری های جديد در صنعت خدمات كشور تحوالت بسیاری در نگرش شركت ها 
نسبت به مقوله مشتری ايجاد نموده و آنان را به اهمیت مشتری و منافعی كه می تواند برای شركت ها 
به دنبال داشته باشد، واقف نموده است )Ansari & Riasi, 2016(. مشتريان وفادار در صنعت بیمه 
مزايای بسیاری ازجمله سودآوری شركت های بیمه، كاهش هزينه های بازاريابی، افزايش فروش 
شركت و حساسیت كم تر نسبت به بهای پرداخت شده در ازای بیمه ها برای شركت های بیمه به 
از اين رو، شركت های بیمه كه درگیر رقابتی   .)Dominique-Ferreira, 2018( ارمغان می آورند
سخت در میان مشتريانی مشكل پسند با حق انتخاب باال هستند، نیاز به شناختن علل و عواملی 
دارند كه می تواند بر كیفیت روابط ايشان با مشتريان و بهبود نگرش ها به ويژه در زمینه وفادارسازی 

ايشان نسبت به سازمان و خدمات آن اثرگذار باشد. 
بر كیفیت روابط در قالب سه خصیصه تبحر،  اثرگذار  اين پژوهش، خصوصیات فروشنده  در 
اين سه  تلويحًا رابطه میان  ارائه می گردد. پژوهش های پیشین  دوست داشتنی بودن، و همانندی 
همچنین،   .)Chen et al., 2008; Lee et al., 2009( داده اند  نشان  را  روابط  كیفیت  و  متغیر 
رفتارهای فروش رابطه مند در اين مطالعه در قالب سه متغیر تسهیم اطالعات، افشاسازی دوطرفه، 
و كثرت تعامالت ارائه می گردد. مطالعات در اين زمینه نیز اشاراتی به اهمیت سه متغیر يادشده 
در زمینه تقويت كیفیت روابط داشته اند )Tai et al., 2010; Ndubisi, 2007(. همچنین، در اين 
مطالعه كیفیت رابطه نیز در قالب سه متغیر رضايت، اعتماد، و تعهد ارائه می گردد تا بدين وسیله 
رفتار  فروشنده،  خصوصیات  متغیرهای  مختلف  ابعاد  پوشش  زمینه  در  بیش تری  هرچه  اطمینان 

فروش رابطه مند، و كیفیت رابطه مشتری به دست آيد.
مسئله اصلی كه پژوهش حاضر بدان خواهد پرداخت بررسی تاثیر دو پیشايند مهم برآمده از 
ادبیات موجود در زمینه كیفیت روابط بین فروشنده و مشتری و متعاقبًا وفاداری مشتريان است. اين 
دو پیشايند يا دو عامل تعیین كننده، ويژگی های فروشنده و تعامالت رفتاری بین فروشنده و مشتری 
و تاثیر آن ها بر وفاداری مشتريان است. دغدغه اصلی پژوهشگران اين است كه در بازار ُپررقابت 
نشان دهند  دارند،  بیمه كننده  بااليی در خصوص شركت  انتخاب  بیمه كه مشتريان حق  صنعت 
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كه توانمندی های فنی و رفتاری فروشندگان و رفتارهای تعاملی فروشندگان با مشتريان چگونه 
می تواند بر كیفیت روابط درك شده از سوی مشتريان و نگرش های آنان، به ويژه در وفاداری، اثرگذار 
باشد؟ در واقع، با توجه به مزيت های باالی وفادارسازی مشتريان، نقش فروشندگان تا چه حد در 
اين زمینه حیاتی است؟ و نقش كیفیت روابط درك شده از سوی مشتری در زمینه سوق دادن وی 

به سوی رفتارهای وفادارانه چگونه خواهد بود؟
با توجه به مرور ادبیات موجود مشاهده می شود كه در پژوهش يو و ِسنگ1 )2016( به ارتباط 
بین متغیرهای خصوصیات فروشنده و رفتار فروش رابطه مند با وفاداری مشتری پرداخته شده است، 
ولی شكافی كه در اين مطالعه و همچنین مطالعات مشابه مانند لین2 )2013( مشاهده می شود، نبود 
توجه به متغیر آمادگی مشتری برای رابطه است. از طرفی، در پژوهشی كه توسط لین )2013( انجام 
شده است، كیفیت رابطه به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است، در حالی كه در پژوهش 
حاضر اين متغیر بنابر ادبیات )Gharepasha et al., 2018; Choi & Hyun, 2017( به عنوان 
متغیر اثرگذار بر وفاداری مشتری مد نظر قرار گرفته است. همچنین بر اساس لین )2013(، متغیر 
قیمت درك شده به عنوان متغیری كه می تواند رابطه بین رفتار فروش رابطه مند و كیفیت رابطه را 
تعديل نمايد، وارد مدل پیشنهادشدۀ يو و ِسنگ )2016( شده است و نقش كیفیت رابطه به عنوان 
متغیری كه خصوصیات فروشنده و رفتار فروش رابطه مند و وفاداری مشتری را میانجی گری می كند 

نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مبانی نظری پژوهش، ايجاد و توسعة فرضیه ها

خصوصيات فروشنده و كيفيت رابطه

به  او  توانمندی  و  فنی  قابلیت های  دانش،  توسط  عمومًا  فروشنده  يک  خبرگی  و  مهارت 
می گیرد  قرار  ارزيابی  مورد  مشتريان  خاص  يا  پیچیده  پرسش های  پاسخ  نمودن  فراهم   منظور 
و  مشتريان  ابهامات  قادرند  باتجربه  و  بادانش  فروشندگان   .)Guenzi & Georges, 2010(

 .)Guenzi & Georges, 2010( احساسات نامطلوب را در زمینه آسیب پذير بودن كاهش دهند
سطح و میزان تخصص و چیرگی موجود در يک فروشنده كه مبتنی بر دانش، تجربه يا مهارت های 
وی در يک حوزه فعالیتی خاص است، عاملی حیاتی و تعیین كننده در زمینه كیفیت روابط شناخته 

1. Yu & Tseng
2. Lin
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می شود. يی و همكاران1 )2011(، نشان می دهند كه دوستانه بودن رفتار يكی از مهم ترين ويژگی ها 
و مهارت های ارتباطی فروشندگان است كه در ايجاد ادراكات مطلوب در زمینه مطبوعیت رفتاری 
فروشنده و ايجاد حس راحتی در مشتريان سهیم است. يک فروشنده با مهارت ايجاد جّوی دوستانه 
از طريق ايجاد فضای غیررسمی و آزاد قادر است مشتريان را به بازگو كردن احساسات خود وادارد 
به  ابهامات مشتری را در حیطه خدمات در حال خريد كاهش دهد.  و بدين ترتیب استرس ها و 
عالوه، مهارت فروشنده در ايجاد جّوی كه مبتنی بر آن خريدار احساس كند فروشنده در جبهه 
اوست )شباهت(، و به دنبال حمايت از منافع اوست، ويژگی مهم ديگری است كه به ايجاد روابطی 

 .)Yi et al., 2011( پايدار با مشتريان منجر می گردد
در پژوهش حاضر كیفیت رابطه با مشتری در قالب سه عامل رضايت، تعهد، و اعتماد ظاهر 
می گردد. اعتماد به معنای اطمینان مشتری به فعالیت های بیمه گر و تمايالت وی نسبت به تكیه 
و  از سخت افزارها  مشتری  خرسندی  میزان  به  رضايت  است.  بیمه گر  پیشنهادهای  و  رفتارها  بر 
نرم افزارهای فراهم آمده توسط ارائه كننده خدمت اشاره دارد و تعهد به میزان تكمیل شدن قول ها و 
وعده های ارائه كننده خدمات به مشتری وابسته است )Yu & Tseng, 2016(. خصوصیات فروشنده 
در پژوهش حاضر در قالب سه متغیر تبحر، دوست داشتنی بودن، و همانندی ارائه می گردد. تبحر 
عمومًا به وسیله سطح دانش، قابلیت های فنی، و توانمندی های فروشنده در زمینه پاسخگويی به 
مشتريان ارزيابی می شود )Guenzi & Georges, 2010(. دوست داشتنی بودن به ارزيابی و درك 
فرد از میزان دوستانه بودن رفتار، ادب و تواضع، و خوشايند بودن رفتارهای طرف مقابل اشاره دارد 
)Yi et al., 2011(. شباهت بین فروشنده ـ مشتری به میزان شباهت درك شده از سوی مشتری 

در زمینه سبک زندگی، طبقه اجتماعی، و میزان تحصیالت فروشنده اشاره دارد. اين خصوصیات 
به دلیل اثراتی كه بر ادراكات مشتريان در زمینه توانمندی های فروشندگان دارد، می تواند به خريد 
مشتريان و تمايالت رفتاری در مشتريان به منظور معرفی خدمات به ديگران منجر گردد. بنابراين، 
می توان انتظار داشت كه هرچه خبرگی فروشنده و توانمندی های وی در قالب خصوصیات رفتاری 
و عملكردی باالتر باشد، مشتريان متاثر از اين خصوصیات، روابط باكیفیت تری با سازمان برقرار 

خواهند كرد و رفتارهای وفادارانه بیش تری از خود نشان خواهند داد. از اين رو:
H1: خصوصیات فروشنده بر كیفیت رابطه مشتريان اثر مستقیم و معناداری دارد.

H2: خصوصیات فروشنده بر وفاداری مشتريان اثر مستقیم و معناداری دارد.

1. Yi et al.
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رفتارهای فروش رابطه مند

بولز و همكاران1 )2000(، از توسعه دهندگان مفهوم رفتار فروش رابطه مند هستند. اين مفهوم 
و  باال  تعامالت  متقابل،  افشاسازی  اطالعات،  اشتراك گذاری  به  فعالیت هايی همچون  دربردارنده 
تمايل به همكاری، و مشاركت متقابل است. در اين زمینه به اشتراك گذاری اطالعات به عنوان 
اساسی ترين بخش در زمینه ايجاد و توسعه اعتماد به رابطه و رضايت از رابطه در نظرگرفته می شود 
از سوی شركت قادر به تسهیل  با مشتريان  )Boles et al., 2000(. در واقع، تسهیم اطالعات 

فرايندهای حل مسائل و مشكالت موجود در مشتريان است و با ايجاد حس حمايت درك شده در 
مشتريان به تقويت تمايل به توسعه روابط در ايشان منجر می شود. به عالوه، به اشتراك گذاری 
اطالعات به كاهش ابهامات در مشتريان و روشن شدن روندهای موجود در زمینه استفاده از خدمات 
منجر می گردد )Tai et al., 2010(. آينیه و همكاران2 )2020(، به اين نتیجه می رسند كه شخصیت 
فروش  رفتارهای  دارند.  رابطه  كیفیت  بر  معناداری  و  مثبت  اثر  رابطه مند  فروش  رفتار  و  نماينده 
رابطه مند بدون وجود شفافیت در رفتارها و عملكردهای متقابل چندان موثر واقع نمی گردد. در واقع، 
مشتريان با مشاهده شفافیت عملكردی شركت ها و معین بودن تمامی فرايندها و مراحل خود نیز 
متمايل به فعالیت در مسیری شفاف می شوند و اين شفافیت به خوبی بر كیفیت روابط بلندمدت دو 
طرف اثرگذار است )Ndubisi, 2007(. در پژوهش حاضر اين مفهوم بر مبنای سه عامل تسهیم 
اطالعات، افشاسازی متقابل، و كثرت تعامالت قرار می گیرد. تسهیم اطالعات به معنای كیفیت 
)دقت، تمامیت، قابلیت اعتماد، و مناسبت( و محتوای اطالعات ردوبدل شده بین فروشنده و مشتری 
است )Li & Lin, 2006(. افشاسازی متقابل به میزان اطالعات حساس و مهم فراهم شده برای 
مشتری از سوی بیمه گر در زمینه شركت بیمه و نبود اطالعات غیرشفاف ارائه شده برای شركت از 

سوی مشتری اشاره دارد. از اين رو:
H3: رفتار فروش رابطه مند بر كیفیت رابطه مشتريان اثر مستقیم و معناداری دارد.

H4: رفتار فروش رابطه مند بر وفاداری مشتريان اثر مستقیم و معناداری دارد.

وفاداری مشتری

بازاريابي شامل رشد دادن مشتري، يعني توجه به رضايتمندي و  در ديدگاه امروزي، وظیفه 
كیفیت ادراك شده، وفاداري مشتري و ارتباط موثر با وي است، در نتیجه سازمان ها تالش مي كنند 

1. Boles et al.
2. Ainiyah et al.
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مشتريان وفادار داشته باشند )Konjkav Monfared et al., 2015(. الرسن و استريت1 )2004(، 
وفاداري را ايجاد تعهد در مشتري براي انجام معامله با سازمانی خاص و خريد كاالها و خدمات 
نشان  گوناگون  به روش های  را  وفاداری شان  است  وفادار ممكن  مشتريان  مكرر می داند.  به طور 
دهند. آنها ممكن است ماندن با يک خدمات دهنده را انتخاب كنند يا اين كه ممكن است تعداد يا 
میزان خريدهای خود را افزايش دهند. وفاداری مشتريان دربردارنده تمايل به خريد مشتريان و نیز 
تمايل به توصیه خدمات شركت به ديگران از طريق فعالیت هايی چون تبلیغات شفاهی يا دهان به 
دهان است )Li & Lin, 2006(. هانتلی2 )2006(، درمی يابد هنگامی كه كیفیت روابط بین شركت 
و مشتری باالست، مشتريان تمايل و خواسته باالتری به منظور توصیه پیشنهادهای فروشندگان 
خدمات به دوستان و همكاران خود دارند و میزان خريدهای ايشان نیز افزايش می يابد. مبتنی بر 
چن و الی3 )2010(، تقويت و توسعه روابطی با كیفیت باال با مشتريان بر تمايالت ايشان به منظور 
توصیه محصوالت و خدمات به ديگران اثرگذار خواهد بود. همچنین آينیه و همكاران )2020(، به 
اين نتیجه می رسند كه كیفیت رابطه بر وفاداری مشتريان اثر مثبت و معناداری دارد. از طرفی، 
كیفیت روابط باال يعنی اعتماد، تعهد، و رضايت باال از رابطه در بلندمدت ضمن ايجاد نوعی حالت 
حمايتی در مشتری نسبت به محصول يا برند، وی را در زمینه معرفی آن به ديگران نیز مشتاق و 

خواهان می نمايد. از اين رو:
H5: كیفیت رابطه مشتری با سازمان بر وفاداری مشتريان اثر مستقیم و معناداری دارد.

آمادگی مشتری برای رابطه

آمادگی مشتری به شرايط يا وضعیتی كه مصرف كننده در آن آماده است و احتمااًل برای اولین بار از 
 .)Poushneh & Vasquez-Parraga, 2019( يک خدمت يا نوآوری استفاده می كند اطالق می شود
اين مفهوم به نگرش های مشتريان در زمینه تمايل به برقراری و توسعه روابط با تامین كننده خدمت 
يا محصول اشاره دارد و از آن جايی نشئت می گیرد كه تمام مشتريان به يک اندازه تمايل به برقراری 
روابط بلندمدت با شركت/ سازمان ارائه دهندۀ خدمت ندارند )Lin, 2013(. میزان اثرگذاری رفتار فروش 
 رابطه مند بر روابط میان فروشنده و خريدار و در نهايت ايجاد يک رابطۀ باكیفیت و خوب به میزان 
دارند  فروشندگان  رفتاری  نقش های  از  مشتريان  كه  است  انتظاراتی  تاثیر  تحت   زيادی 

1. Larson & Street
2. Huntley
3. Chen & Lai
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)Solomon et al., 1985(. چیو و همكاران1 )2007(، در بررسی همبستگی میان ترفیعات فروش و 

رفتارهای مشتری درمی يابند كه در میان مشتريانی با آمادگی برقراری ارتباط متفاوت در حیطه يک فعالیت 
ترفیعی معین و مشابه، مشتريانی كه از آمادگی باالتری برخوردار بودند، مزيت های بیش تری را درك كرده 
و رفتارهای مطلوب تری از خود نشان داده اند. همچنین، مشتريانی با تمايل نه چندان باال به برقراری رابطه، 
چندان لذتی از ترفیعات شركت نبرده و مزيت های ادراكی ايشان نیز چندان پرقدرت نبوده است. همچنین 
چن و الی )2010(، نشان می دهند كه نگرش های مشتريان به صورت معنادار و قابل توجهی همبسته 
با سطح و كیفیت روابط ايشان است، كه اين سطح از همبستگی قادر است بر تمايالت رفتاری به منظور 

افزايش خريد از شركت اثرگذار باشد. از اين رو:
H6: آمادگی مشتری برای برقراری رابطه، نقش تعديل كننده مستقیم و معناداری در رابطه بین 

خصوصیات فروشنده و كیفیت رابطه مشتريان دارد.

قیمت درک شده

و  خدمات  قیمت  سطح  زمینه  در  مشتريان  ذهنی  برداشت های  و  ادراك ها  به  مفهوم  اين 
محصوالت اشاره دارد. قیمت به عنوان يكی از نشانه های خارجی از مهم ترين ابزارهای در دست 
 .)Lin, 2013( مشتريان به منظور ارزيابی و قضاوت در زمینه كیفیت محصوالت و خدمات است
از منظر روابط تجاری و داد و ستد، قیمت به عنوان مقدار پولی در نظرگرفته می شود كه به منظور 
كسب و به دست آوردن محصول يا خدمتی خاص هزينه می گردد. هرچه سطح پرداختی مشتری 
باالتر باشد، تقاضای ايشان برای دريافت خدمت يا محصول باالتر افزايش می يابد و به صورت 
برای مصرف كننده است، كه  باالتری  دارای ريسک  باال  با قیمت  يا خدمت  كلی، يک محصول 
اشاره به ريسک فرصت از دست رفته دارد )Chen et al., 2007(. بنابراين، هنگامی كه مشتريان 
ارائه كننده  دارند كه كاركنان  را  امید  اين  باال خريداری می كنند،  با قیمت  را  يا خدمتی  محصول 
در  موجود  ريسک های  كاهش  منظور  به  را  باالتری  افشاسازی  و  تعامالت  محصول  يا  خدمت 
خريدشان فراهم آورند )Lin, 2013(. بنابراين، می توان نتیجه گرفت قیمت درك شده به عنوان 
يک متغیر تعديل كننده مي تواند روابط متغیرهاي رفتار فروش رابطه مند و كیفیت رابطه را تعديل 

نمايد. از اين رو:
H7: قیمت  درك شده از سوی مشتری، نقش تعديل كننده مستقیم و معناداری در رابطه بین 

رفتار فروش رابطه مند و كیفیت رابطه مشتريان دارد.

1. Chiu et al.
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کیفیت رابطه و وفاداري مشتري

مبتنی بر آنچه كه در فرضیه های پیشین بدان اشاره گرديد، سطح و میزان تخصص و چیرگی 
فعالیتی  حوزه  يک  در  وی  مهارت های  يا  تجربه  دانش،  بر  مبتنی  كه  فروشنده  يک  در  موجود 
خاص است، عاملی حیاتی و تعیین كننده در زمینه كیفیت روابط شناخته می شود. يی و همكاران 
)2011(، نشان می دهند كه دوستانه بودن رفتار و توانمندی در ايجاد جّوی فارغ از رسمیت يكی 
ادراكات مطلوب در  ايجاد  ارتباطی فروشندگان است كه در  از مهم ترين ويژگی ها و مهارت های 
زمینه مطبوعیت رفتاری فروشنده و ايجاد حس راحتی در مشتريان سهیم است. از سويی مبتنی بر 
چن و الی )2010(، تقويت و توسعه روابطی با كیفیت باال با مشتريان بر تمايالت ايشان به منظور 
توصیه محصوالت و خدمات به ديگران اثرگذار است. در اين زمینه، به اشتراك گذاری اطالعات 
يكی از اساسی ترين اجزای ايجاد و توسعه اعتماد در رابطه و رضايت از رابطه در نظرگرفته می شود 
)Wang & Singh, 2007(. از طرفی هانتلی )2006(، درمی يابد هنگامی كه كیفیت روابط میان 

شركت و مشتری باالست، مشتريان تمايل و خواسته باالتری برای شنیدن توصیه های فروشندگان 
خدمات دارند. همچنین، سطح باالی روابط بین مشتری و شركت به معنای وجود فرصت های باالتر 
برای ايجاد تعامالت بین شركت و مشتری و متعاقب آن افزايش احتمال منتفع شدن مشتری از 
اين تعامالت است كه در بلندمدت می تواند به ايجاد رفتارهای وفادارانه در مشتريان منجر گردد 

)Macintosh, 2007(. از اين رو:

H8: كیفیت رابطه مشتری با سازمان نقش میانجی گری مستقیم و معناداری در تاثیر خصوصیات 

فروشنده بر وفاداری مشتريان دارد.
رفتار  تاثیر  در  معناداری  و  میانجی گری مستقیم  با سازمان نقش  رابطه مشتری  H9: كیفیت 

فروش رابطه مند بر وفاداری مشتريان دارد.
با توجه به مطالب گفته شده و همچنین مبانی نظری و تجربی، می توان مدل مفهومی پژوهش 

را به صورت شكل )1( بیان كرد.



171

ور 
ی پ

زک
ی 

هد
و م

ی 
راب

مح
اد 

جو
ن | 

ریا
مشت

ی 
دار

وفا
بر 

ند 
طه م

 راب
تار

 رف
ه و

شند
رو

ت ف
صیا

صو
 خ

ثیر
- تا

7 
اله

مق

 
 مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

 
شده در ارتباط بین رفتار فروش  گرانه قیمت درک نقش تعدیل ما در این پژوهش اقدام به بررسی

رابطه بین خصوصیات فروشنده  درگری آمادگی مشتری  و نیز نقش تعدیل رابطهمند و کیفیت  رابطه
های موجود در  نظر قرار دادن و ترکیب مدل حاضر با توجه به مد پژوهش ایم. نموده  کیفیت رابطه و

شده و آمادگی مشتری برای رابطه در مدل  قیمت درکگری  تعدیلمقاالت مرتبط و بررسی نقش 
 . استمفهومی دارای نوآوری 

 
 پژوهششناسی  روش

 در رانیا مهیب شرکت عمر مهیب خدمات انیمشتر از متشکل حاضر پژوهش یآمار جامعه
 روش از و بوده ایدومرحله صورت به یریگ نمونه روش. است کرج شهر در مهیب نیا هاییندگینما

 و ،غرب شرق، جنوب، شمال، بخش پنج به کرج شهر که صورت نیا به شده است. استفاده ایخوشه
 حضور با انپژوهشگر و هشد انتخاب رانیا مهیب یندگینما شعبهدو  بخش هر از و شده  میتقس مرکز

 قرار عمر مهیب انیمشتر اریاخت در لیتکم برای را ها پرسشنامه ،هایندگینما کمک با و شعب نیا در
نمونه برای  251ها و با استفاده از فرمول کوکران تعداد  آزمون . با توجه به واریانس پیشندا داده

 511در ابتدا تعداد  ،منظورنظر قرار گرفت. بدین  ها مد تحلیل دادهو استفاده در بخش تجزیه
( در نهایت رصدد 22پرسشنامه )با نرخ بازگشت  225آوری   از جمع  پرسشنامه توزیع شد که پس

 انتخاب مرحله در است اشاره به ازین تخاب و وارد فرایند پژوهش گردید.پرسشنامه ان 252تعداد 

 شده قيمت درك

خصوصيات 
 فروشنده

رفتار فروش 
 مند رابطه

 وفاداری مشتری کيفيت رابطه

 آمادگي مشتری برای رابطه

H2 

H1 

H3 

H4 

H5 

H6 

H8 

H9 

H7 

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

رفتار  بین  ارتباط  در  درك شده  قیمت  تعديل گرانه  نقش  بررسي  به  اقدام  پژوهش  اين  در  ما 
فروش رابطه مند و كیفیت رابطه و نیز نقش تعديل گري آمادگی مشتری در رابطه بین خصوصیات 
فروشنده و كیفیت رابطه  نموده ايم. پژوهش حاضر با توجه به مد نظر قرار دادن و تركیب مدل های 
موجود در مقاالت مرتبط و بررسی نقش تعديل گری قیمت درك شده و آمادگي مشتري براي رابطه 

در مدل مفهومي دارای نوآوری است. 

روش شناسی پژوهش

در  ايران  بیمه  عمر شركت  بیمه  خدمات  مشتريان  از  متشكل  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه 
نمايندگی های اين بیمه در شهر كرج است. روش نمونه گیری به صورت دومرحله ای بوده و از روش 
خوشه ای استفاده شده است. به اين صورت كه شهر كرج به پنج بخش شمال، جنوب، شرق، غرب، 
و مركز تقسیم  شده و از هر بخش دو شعبه نمايندگی بیمه ايران انتخاب شده و پژوهشگران با 
حضور در اين شعب و با كمک نمايندگی ها، پرسشنامه ها را برای تكمیل در اختیار مشتريان بیمه 
عمر قرار داده اند. با توجه به واريانس پیش آزمون ها و با استفاده از فرمول كوكران تعداد 250 نمونه 
برای استفاده در بخش تجزيه وتحلیل داده ها مد نظر قرار گرفت. بدين منظور، در ابتدا تعداد 500 
پرسشنامه توزيع شد كه پس  از جمع  آوری 365 پرسشنامه )با نرخ بازگشت 73 درصد( در نهايت 
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تعداد 253 پرسشنامه انتخاب و وارد فرايند پژوهش گرديد. نیاز به اشاره است در مرحله انتخاب 
پرسشنامه ها برای جلوگیری از سوءگیری روش مشترك، سعی شد كه پرسشنامه های انتخاب شده 
در میان دو جنسیت با توجه به پنج رده سنی و درآمدی مختلف از توزيع به نسبت يكسانی برخوردار 

باشند. مدت زمان جمع آوری داده ها 45 روز بود.
اندازه گیری هر يک از متغیرهای  جدول )1(، خالصه ای از سازه ها، منابع، و تعداد گويه های 
( برای كلیه متغیرها باالتر 

درشدهیانتخابهاپرسشنامهکهسعیشدمشترک،روشیریگءسوازیریجلوگیبراهاپرسشنامه
یکسانیبرخوردارنسبتیودرآمدیمختلفازتوزیعبهدوجنسیتباتوجهبهپنجردهسنانیم

روزبود.54هادادهآوریباشند.مدتزمانجمع
گیریهریکازمتغیرهایپژوهشهایاندازهها،منابع،وتعدادگویهایازسازهخالصه،(1جدول)

نشانمی مطابقبارا 7/0ازالتربارهایمتغهیکلیبرا(α)کرونباخیآلفاضریب،جدولایندهد.
.کندیمدییتاراپرسشنامهییایپاکهاست


 سنجش عملیاتی و پایایی متغیرهای پژوهش :1جدول 
α منابع ها پرسش ابعاد متغیرها

خصوصیاتفروشنده
465/0(9002)1چنومائو 1-3مهارت)تبحر(

(9011)همکارانویی 5-6داشتنیبودندوست
(9001)9تلفسنوختنتالیل 7-2همانندبودن)شباهت(

مندرفتارفروشرابطه
 744/0(9006)نیلویل10-19تسهیماطالعات
(9006)نیلویل13-16افشاسازیمتقابل

(9000)همکارانوبولز17-91فراوانی)کثرت(تعامل

کیفیترابطه
796/0(9013لین)99-96رضایت
(9013لین)97-30صداقت
 (9013لین)31-35تعهد

 724/0(9012پاراگا)-پوشنهوواسکز34-34وفاداریمشتری
439/0(9001)تلفسنوختنتالیل32-51شدهقیمتدرک

452/0(9006)نیلویل59-54آمادگیمشتریبرایرابطه
 

 می،(9)جدول نشان پژوهشرا متغیرهای توصیفی آمار نتایج دهد. اینجدول هایشاخصدر
شاخص شاخصمرکزی، پراکندگی، کشیدگیهای و چولگی شامل که قرینگی از انحراف های

هاگزارششدهاست.باهابهمنظوربررسینرمالبودنآنودرنهایتشاخصتوزیعداده،شودمی
درصد4یخطاسطحدرهادادهعیتوزبودننرمالیعنیآزمونصفرفرض،(9)جدولتوجهبه

وجودنرمالعیتوزبانمونهعیتوزنیبیمعناداراختالفکهدهدیمنشانامرنیاوشودیمدییات
استفاده3معادالتساختاریسازیبرایمدل AMOSافزارنرمهاازنرمالبودندادهباتوجهبه.ندارد

                                                           
1. Chen & Mau 
2. Lichtenthal & Tellefsen 
3. Structural Equation Model (SEM) 

پژوهش را نشان می دهد. مطابق با اين جدول، ضريب آلفای كرونباخ )
از 7 / 0 است كه پايايی پرسشنامه را تايید می كند.

جدول 1: سنجش عملیاتی و پايايی متغیرهای پژوهش

منابعپرسش هاابعادمتغیرها

درشدهیانتخابهاپرسشنامهکهسعیشدمشترک،روشیریگءسوازیریجلوگیبراهاپرسشنامه
یکسانیبرخوردارنسبتیودرآمدیمختلفازتوزیعبهدوجنسیتباتوجهبهپنجردهسنانیم

روزبود.54هادادهآوریباشند.مدتزمانجمع
گیریهریکازمتغیرهایپژوهشهایاندازهها،منابع،وتعدادگویهایازسازهخالصه،(1جدول)

نشانمی مطابقبارا 7/0ازالتربارهایمتغهیکلیبرا(α)کرونباخیآلفاضریب،جدولایندهد.
.کندیمدییتاراپرسشنامهییایپاکهاست


 سنجش عملیاتی و پایایی متغیرهای پژوهش :1جدول 
α منابع ها پرسش ابعاد متغیرها

خصوصیاتفروشنده
465/0(9002)1چنومائو 1-3مهارت)تبحر(

(9011)همکارانویی 5-6داشتنیبودندوست
(9001)9تلفسنوختنتالیل 7-2همانندبودن)شباهت(

مندرفتارفروشرابطه
 744/0(9006)نیلویل10-19تسهیماطالعات
(9006)نیلویل13-16افشاسازیمتقابل

(9000)همکارانوبولز17-91فراوانی)کثرت(تعامل

کیفیترابطه
796/0(9013لین)99-96رضایت
(9013لین)97-30صداقت
 (9013لین)31-35تعهد

 724/0(9012پاراگا)-پوشنهوواسکز34-34وفاداریمشتری
439/0(9001)تلفسنوختنتالیل32-51شدهقیمتدرک

452/0(9006)نیلویل59-54آمادگیمشتریبرایرابطه
 

 می،(9)جدول نشان پژوهشرا متغیرهای توصیفی آمار نتایج دهد. اینجدول هایشاخصدر
شاخص شاخصمرکزی، پراکندگی، کشیدگیهای و چولگی شامل که قرینگی از انحراف های

هاگزارششدهاست.باهابهمنظوربررسینرمالبودنآنودرنهایتشاخصتوزیعداده،شودمی
درصد4یخطاسطحدرهادادهعیتوزبودننرمالیعنیآزمونصفرفرض،(9)جدولتوجهبه

وجودنرمالعیتوزبانمونهعیتوزنیبیمعناداراختالفکهدهدیمنشانامرنیاوشودیمدییات
استفاده3معادالتساختاریسازیبرایمدل AMOSافزارنرمهاازنرمالبودندادهباتوجهبه.ندارد

                                                           
1. Chen & Mau 
2. Lichtenthal & Tellefsen 
3. Structural Equation Model (SEM) 

خصوصیات 
فروشنده

0/864چن و مائو1 )2009(3-1مهارت )تبحر(
یی و همکاران )2011(6-4دوست داشتنی بودن

لیختنتال و تلفسن2 )2001(9-7همانند بودن )شباهت(

رفتار فروش 
رابطه مند

0/758لی و لین )2006(12-10تسهیم اطالعات
لی و لین )2006(16-13افشاسازی متقابل

بولز و همکاران )2000(21-17فراوانی )کثرت( تعامل

کیفیت رابطه
0/726لین )2013(26-22رضایت
لین )2013(30-27صداقت
لین )2013(34-31تعهد

0/795پوشنه و واسکز ـ پاراگا )2019(38-35وفاداری مشتری
0/832لیختنتال و تلفسن )2001(41-39قیمت درک شده

0/849لی و لین )2006(45-42آمادگی مشتری برای رابطه

جدول )2(، نتايج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. در اين جدول شاخص های 
و كشیدگی  قرينگی كه شامل چولگی  از  انحراف  پراكندگی، شاخص های  مركزی، شاخص های 
می شود، و در نهايت شاخص توزيع داده ها به منظور بررسی نرمال بودن آن ها گزارش شده است. 
با توجه به جدول )2(، فرض صفر آزمون يعنی نرمال بودن توزيع داده ها در سطح خطای 5 درصد 
تايید می شود و اين امر نشان می دهد كه اختالف معناداری بین توزيع نمونه با توزيع نرمال وجود 
1. Chen & Mau
2. Lichtenthal & Tellefsen
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ساختاری1  معادالت  مدلسازی  برای    AMOS نرم افزار  از  داده ها  بودن  نرمال  به  توجه  با  ندارد. 
استفاده شده است. بررسی مدل معادالت ساختاری به دو فاز كلی مدل اندازه گیری و تحلیل مسیر 
با سازه ها مورد  ارتباط شاخص ها  اندازه گیری  از طريق مدل ساختاری تقسیم می شود. در بخش 
بررسی قرار می گیرد و در بخش ساختاری ارتباط سازه های مورد بررسی با يكديگر برای آزمون 

فرضیه ها مورد توجه است.

جدول 2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر
شاخص های 

مرکزی
شاخص های 

پراکندگی
شاخص های انحراف 

شاخص توزیعاز قرینگی

معناداریمقدار Zکشیدگیچولگیواریانسانحراف میانگین
3/6640/5420/2950/4300/0770/0210/883خصوصیات فروشنده
3/5430/6490/4220/1310/1460/0300/658رفتار فروش رابطه مند

3/6460/5420/2940/3870/4560/0240/0896کیفیت رابطه
0/3250/0290/145-0/115-3/6460/7570/573وفاداری مشتری
0/3560/0350/091-3/6100/7270/5300/219قیمت درک شده

3/6740/5900/3490/0670/4720/1230/246آمادگی برای رابطه

برازش مدل های اندازه گیری 

و  تركیبی2  )پايايی  شاخص  پايايی  معیار  سه  از  اندازه گیری  مدل های  برازش  بررسی  برای 
معیار  كه  آن جايی  از  است.  شده  استفاده  واگرا  روايی  و  همگرا،  روايی  عاملی3(،  بارهای  ضرايب 
آلفای كرونباخ يک معیار سنتی برای تعیین پايايی سازه هاست، روش حداقل مربعات جزئی معیار 
پايايی تركیبی )CR( بكار می برد و برتری آن نسبت  مدرن تری نسبت به آلفای كرونباخ به نام 
به آلفای كرونباخ در اين است كه پايايی سازه ها نه به صورت مطلق بلكه با توجه به همبستگی 
سازه هايشان با يكديگر محاسبه می گردد. در نتیجه، برای سنجش بهتر پايايی در پژوهش حاضر 
هر دوی اين معیارها بكار برده   شده اند. در صورتی كه مقدار CR برای هر سازه باالی 7 / 0 شود، 
نشان از پايداری درونی مناسب مدل های اندازه گیری دارد. روايی همگرا يكی ديگر از معیارهايی 

1. Structural Equation Model )SEM(
2. Composite Reliability )CR(
3. Factor Loadings
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است كه برای برازش مدل های اندازه گیری بكار می رود. در اين خصوص فورنل و الركر1 )1981(، 
معیار میانگین واريانس استخراج شده2 را برای سنجش روايی همگرا معرفی می كنند و اظهار دارند 
كه مقدار AVE باالی 5 / 0 روايی همگرای قابل قبول را نشان می دهد. جدول )3(، مقادير پايايی 
تركیبی و ضرايب بارهای عاملی را برای سنجش پايايی شاخص های اندازه گیری و ضريب روايی 
همگرا را برای سنجش روايی همگرای سازه ها نشان می دهد. پس از اجرای الگوريتم PLS برای 
متغیرهای پژوهش، و مشاهده بارهای عاملی پرسش های مربوط به متغیرها، پرسش های شماره 
30، 33، و 42 به دلیل اين كه بار عاملی كم تر از 5 / 0 كسب كرده اند، از روايی كافی برخوردار نبوده 

.)Hulland, 1999; Rivard & Huff, 1988( و در روند تحلیل باقی نمانده اند

جدول 3: بار عاملی، پايايی ترکیبی، و روايی همگرای متغیرهای پژوهش

روایی سازه و گویه
همگرا

پایایی 
ترکیبی

بار 
عاملی

0/5890/877مهارت )تبحر(
0/663فروشندگان بیمه عمر ایران از دانش تخصصی باالیی در این زمینه برخوردار هستند. 

0/502فروشندگان بیمه عمر ایران به صورت حرفه ای بیمه عمر را معرفی می کنند. 
0/636فروشندگان بیمه عمر ایران توانایی پاسخ به سواالت در زمینه بیمه عمر را دارند. 

0/6170/828دوست داشتنی بودن
0/712فروشندگان بیمه عمر ایران رفتار مهربانانه ای با مشتریان دارند. 

0/530فروشندگان بیمه عمر ایران مودب هستند.
0/704فروشندگان بیمه عمر ایران با مشتریان با خوشرویی برخورد می کنند.

0/6130/826همانند بودن )شباهت(
0/666بیمه عمر ایران با سبک زندگی من مطابقت دارد.
0/734بیمه عمر ایران با سطح اجتماعی من همتراز است.

0/735با توجه به سطح تحصیالت من، بیمه عمر ایران قابل فهم است.
0/5930/746تسهیم اطالعات

0/721اطالعاتی که فروشندگان بیمه عمر ایران در اختیارم می گذارند بسیار دقیق است. 
0/768اطالعاتی که درباره بیمه عمر در اختیارم می گذارند، بسیار کامل است. 

0/782اطالعاتی که در زمینه بیمه عمر ایران در اختیارم گذاشته می شود، قابل اعتماد است. 

1. Fornell & Larcker
2. Average Variance Extracted )AVE(
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ادامه جدول 3: بار عاملی، پايايی ترکیبی، و روايی همگرای متغیرهای پژوهش

روایی سازه و گویه
همگرا

پایایی 
ترکیبی

بار 
عاملی

0/6680/857افشاسازی متقابل
0/807بیمه ایران مشتریان خود را در جریان وضعیت مالی شرکت قرار می دهد.
0/664بیمه ایران مشتریان خود را در جریان اهداف مالی شرکت قرار می دهد.
0/640بیمه ایران مشتریان خود را در جریان رشد مالی شرکت قرار می دهد.
0/502بیمه ایران در مورد ارزش ها و راهبردهای خود با مشتریان تعامل دارد.

0/6350/796فراوانی )کثرت( تعامل
0/787فروشندگان بیمه عمر ایران مرتب با من در تماس هستند. 

0/765فروشندگان بیمه عمر ایران در مورد تغییرات احتمالی در بیمه عمر با من در ارتباط هستند. 
0/754فروشندگان بیمه عمر ایران برای بررسی نیازهای بیمه ای با من در ارتباط هستند.

0/776بیمه ایران هدیه ای را برای سالروز تولد مشتریان خود در نظر می گیرد.
0/748بیمه ایران برای دادن اطالعات در مورد بیمه عمر با مشتریان خود در تعامل است.

0/5830/812رضایت
0/784حس خوبی در تعامل با فروشندگان بیمه عمر ایران دارم.

0/753از ارائه خدمات حرفه ای فروشندگان بیمه عمر ایران حس رضایت دارم.
0/785از کیفیت خدمات فروشندگان بیمه عمر ایران احساس رضایت می کنم.

0/823از ارتباطی که با فروشندگان بیمه عمر ایران دارم، راضی هستم.
0/837به طور کلی از خدمات بیمه ایران رضایت دارم.

0/6710/784صداقت
0/815فروشندگان بیمه عمر ایران رفتاری دوستانه دارند.

0/823فروشندگان بیمه عمر ایران در کارشان تقلب نمی کنند.
0/625فروشندگان بیمه عمر ایران در حل مشکالت مشتریان خود صادقانه برخورد می کنند.

0/6220/816تعهد
0/537متعهد می شوم که با بیمه ایران ارتباط طوالنی مدت داشته باشم.

0/662حتی اگر جایگزینی برای خدمات بیمه ای داشته باشم، قصد دارم ارتباطم را با بیمه عمر داشته باشم.
0/622میان شرکت بیمه ایران و مشتریانش تعهد و وفاداری وجود دارد.

0/5950/766وفاداری مشتری
0/743مایلم شرکت بیمه ایران را به دیگران توصیه کنم. 
0/844استفاده از خدمات بیمه ایران را ادامه خواهم داد.

0/887به نظر من بهترین انتخاب در میان شرکت های بیمه، بیمه ایران است. 
0/731از سایر خدمات بیمه ای این شرکت نیز استفاده خواهم کرد. 
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ادامه جدول 3: بار عاملی، پايايی ترکیبی، و روايی همگرای متغیرهای پژوهش

روایی سازه و گویه
همگرا

پایایی 
ترکیبی

بار 
عاملی

0/6680/847قیمت درک شده
0/884نرخ خدمات بیمه ای در بیمه ایران از سایر شرکت های بیمه پایین تر است.

0/896متوسط نرخ خدمات بیمه ای در بیمه ایران در مقایسه با نرخ خدمات در بازار بیمه پایین تر است.
0/918هزینه های خدمات بیمه در بیمه ایران پایین تر است.

0/6490/758آمادگی مشتری برای رابطه
0/857می خواهم با بیمه ایران به طور منظم ارتباط داشته باشم.

0/867می خواهم به عنوان یک مشتری ارتباط پایداری با بیمه ایران داشته باشم.
0/813می خواهم با فروشندگان بیمه عمر ایران به طور فعال ارتباط داشته باشم.

برای بررسی روايی واگرای سازه های اندازه گیری از روش فورنل و الركر استفاده شده است. در جدول 
)4(، سازه های پژوهش با اعداد مهارت )1(، دوست داشتنی بودن )2(، همانند بودن )3(، تسهیم اطالعات )4(، 
افشاسازی متقابل )5(، كثرت تعامل )6(، رضايت )7(، صداقت )8(، تعهد )9(، وفاداری مشتری )10(، قیمت 
درك شده )11(، و آمادگی برای رابطه )12( مشخص شده اند. فورنل و الركر )1981(، بیان می كنند كه 
زمانی روايی واگرا در سطح قابل قبولی است كه میزان جذر AVE برای هر سازه بیش تر از واريانس اشتراكی 
بین آن سازه و سازه های ديگر در مدل باشد. بررسی اين مدل توسط يک ماتريس به صورت جدول )4( 
انجام می پذيرد. همان طور كه مشاهده می شود، خانه های اين جدول حاوی مقادير ضرايب همبستگی بین 
سازه ها و جذر مقادير AVE مربوط به هر سازه است. اعداد مندرج در قطر اصلی جدول از مقادير زيرين خود 

بیش تر است. بنابراين، مدل های اندازه گیری از روايی واگرای قابل قبولی برخوردار هستند.

جدول 4: ماتريس سنجش روايی واگرا به روش فورنل و الرکر

)12()11()10()9()8()7()6()5()4()3()2()1(سازه
)1(0/767
)2(0/7560/785
)3(0/7300/7430/782
)4(0/7340/6330/6650/770
)5(0/7380/7290/6570/7160/817
)6(0/6730/7460/7410/7410/6530/796
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ادامه جدول 4: ماتريس سنجش روايی واگرا به روش فورنل و الرکر

)12()11()10()9()8()7()6()5()4()3()2()1(سازه
)7(0/6440/6170/6180/7450/6670/7420/763
)8(0/6500/7210/7530/7590/7340/7190/6360/819
)9(0/7180/6730/7690/7430/6800/6550/6510/7090/788
)10(0/6580/6880/6510/6050/7580/7490/7510/7270/7770/773
)11(0/6450/6310/6380/7150/7070/7430/7200/7160/7240/6730/817
)12(0/7270/7650/7090/7650/6840/6910/5160/8020/7050/7170/7810/805

بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش

مقدار R-Square يا R2 به دست آمده در مدل ساختاری در حالت PLS نشان از میزان تبیین و 
تعريف متغیر وابسته از طريق متغیر يا متغیرهای مستقل دارد. هرچقدر مقدار R2 مربوط به سازه های 
درون زای يک مدل بیش تر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین1 )1998(، مقدار بیش تر از 
67 / 0 را به عنوان يک مالك برای برازش قوی بخش ساختاری مدل معرفی كرده اند. اين مقدار 
برای متغیر كیفیت رابطه 957 / 0، و برای متغیر وفاداری مشتری برابر با 813 / 0 به دست آمد كه 
 )GOF( 2دارد. شاخص كلی برازش R2 نشان  از برازش قوی بخش ساختاری مدل به وسیله معیار
نیز با توجه به مقادير میانگین هندسی و میانگین اشتراكی )R2( به صورت زير محاسبه شده است:

 
 برازش مدل ساختاری پژوهش بررسی
نشان از میزان تبیین و  PLSآمده در مدل ساختاری در حالت  دست به R2یا  R-Squareمقدار 

مربوط به  R2تعریف متغیر وابسته از طریق متغیر یا متغیرهای مستقل دارد. هرچقدر مقدار 
مقدار  ،(1224) 1چینتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.  زای یک مدل بیش های درون سازه
اند. این  ازش قوی بخش ساختاری مدل معرفی کردهرا به عنوان یک مالک برای بر 22/1تر از  بیش

دست آمد  هب 412/1، و برای متغیر وفاداری مشتری برابر با 252/1مقدار برای متغیر کیفیت رابطه 
( GOF) 2شاخص کلی برازش .دارد R2از برازش قوی بخش ساختاری مدل به وسیله معیار   که نشان

 :به صورت زیر محاسبه شده است (R2ی )میانگین اشتراکو میانگین هندسی توجه به مقادیر با نیز 

    √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅  

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                
ها  نظر گرفت و میانگین آن در مدل در را های موجودR2مقادیر تمامی  باید ،̅̅̅̅  برای محاسبه مقدار 

 برابر است با: GOFمقدار معیار  . پساست 445/1برابر با  ̅̅̅̅  میزان  .محاسبه نمودرا 
    √                  

 .دارد پژوهشنشان از برازش مناسب مدل کلی  221/1مقدار 
 های پژوهش آزمون فرضیه

(، 252/1با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتری )
با  داری بر وفاداری مشتری ندارد.اثر معنایید نشده است. یعنی خصوصیات فروشنده تا H1فرضیه 

بطه با مشتری توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و کیفیت را
با مشتری توان گفت خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه  می درصد 25(، با سطح اطمینان 241/2)

 H2و فرضیه  است( این رابطه مستقیم 212/1داری دارد و نیز با توجه به ضریب مسیر )تاثیر معنا
اثر مستقیم و مشتری  مند بر کیفیت رابطه با هرفتار فروش رابط مطابق با فرضیه سوم، گردد. یید میتا

مند و کیفیت رابطه  با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش رابطه دارد. یدارمعنا
( این رابطه 222/1با توجه به ضریب مسیر )درصد، و  25(، با سطح اطمینان 211/5با مشتری )

با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش  گردد. یید میتا H3و فرضیه  استمستقیم 
با توجه به ضریب مسیر و  درصد، 25(، با سطح اطمینان 211/5وفاداری مشتری )مند و  رابطه

 گردد. یید میتا H4فرضیه  ،(251/1)

                                                           
1. Chin 
2. Goodness of Fit 

، بايد مقادير تمامی R2های موجود را در مدل در نظر گرفت و میانگین 

 
 برازش مدل ساختاری پژوهش بررسی
نشان از میزان تبیین و  PLSآمده در مدل ساختاری در حالت  دست به R2یا  R-Squareمقدار 

مربوط به  R2تعریف متغیر وابسته از طریق متغیر یا متغیرهای مستقل دارد. هرچقدر مقدار 
مقدار  ،(1224) 1چینتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.  زای یک مدل بیش های درون سازه
اند. این  ازش قوی بخش ساختاری مدل معرفی کردهرا به عنوان یک مالک برای بر 22/1تر از  بیش

دست آمد  هب 412/1، و برای متغیر وفاداری مشتری برابر با 252/1مقدار برای متغیر کیفیت رابطه 
( GOF) 2شاخص کلی برازش .دارد R2از برازش قوی بخش ساختاری مدل به وسیله معیار   که نشان

 :به صورت زیر محاسبه شده است (R2ی )میانگین اشتراکو میانگین هندسی توجه به مقادیر با نیز 

    √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅  

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                
ها  نظر گرفت و میانگین آن در مدل در را های موجودR2مقادیر تمامی  باید ،̅̅̅̅  برای محاسبه مقدار 

 برابر است با: GOFمقدار معیار  . پساست 445/1برابر با  ̅̅̅̅  میزان  .محاسبه نمودرا 
    √                  

 .دارد پژوهشنشان از برازش مناسب مدل کلی  221/1مقدار 
 های پژوهش آزمون فرضیه

(، 252/1با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتری )
با  داری بر وفاداری مشتری ندارد.اثر معنایید نشده است. یعنی خصوصیات فروشنده تا H1فرضیه 

بطه با مشتری توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و کیفیت را
با مشتری توان گفت خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه  می درصد 25(، با سطح اطمینان 241/2)

 H2و فرضیه  است( این رابطه مستقیم 212/1داری دارد و نیز با توجه به ضریب مسیر )تاثیر معنا
اثر مستقیم و مشتری  مند بر کیفیت رابطه با هرفتار فروش رابط مطابق با فرضیه سوم، گردد. یید میتا

مند و کیفیت رابطه  با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش رابطه دارد. یدارمعنا
( این رابطه 222/1با توجه به ضریب مسیر )درصد، و  25(، با سطح اطمینان 211/5با مشتری )

با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش  گردد. یید میتا H3و فرضیه  استمستقیم 
با توجه به ضریب مسیر و  درصد، 25(، با سطح اطمینان 211/5وفاداری مشتری )مند و  رابطه

 گردد. یید میتا H4فرضیه  ،(251/1)

                                                           
1. Chin 
2. Goodness of Fit 

برای محاسبه مقدار 
 برابر با 885 / 0 است. پس مقدار معیار GOF برابر است با:

 
 برازش مدل ساختاری پژوهش بررسی
نشان از میزان تبیین و  PLSآمده در مدل ساختاری در حالت  دست به R2یا  R-Squareمقدار 

مربوط به  R2تعریف متغیر وابسته از طریق متغیر یا متغیرهای مستقل دارد. هرچقدر مقدار 
مقدار  ،(1224) 1چینتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.  زای یک مدل بیش های درون سازه
اند. این  ازش قوی بخش ساختاری مدل معرفی کردهرا به عنوان یک مالک برای بر 22/1تر از  بیش

دست آمد  هب 412/1، و برای متغیر وفاداری مشتری برابر با 252/1مقدار برای متغیر کیفیت رابطه 
( GOF) 2شاخص کلی برازش .دارد R2از برازش قوی بخش ساختاری مدل به وسیله معیار   که نشان

 :به صورت زیر محاسبه شده است (R2ی )میانگین اشتراکو میانگین هندسی توجه به مقادیر با نیز 

    √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅  

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                
ها  نظر گرفت و میانگین آن در مدل در را های موجودR2مقادیر تمامی  باید ،̅̅̅̅  برای محاسبه مقدار 

 برابر است با: GOFمقدار معیار  . پساست 445/1برابر با  ̅̅̅̅  میزان  .محاسبه نمودرا 
    √                  

 .دارد پژوهشنشان از برازش مناسب مدل کلی  221/1مقدار 
 های پژوهش آزمون فرضیه

(، 252/1با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتری )
با  داری بر وفاداری مشتری ندارد.اثر معنایید نشده است. یعنی خصوصیات فروشنده تا H1فرضیه 

بطه با مشتری توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و کیفیت را
با مشتری توان گفت خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه  می درصد 25(، با سطح اطمینان 241/2)

 H2و فرضیه  است( این رابطه مستقیم 212/1داری دارد و نیز با توجه به ضریب مسیر )تاثیر معنا
اثر مستقیم و مشتری  مند بر کیفیت رابطه با هرفتار فروش رابط مطابق با فرضیه سوم، گردد. یید میتا

مند و کیفیت رابطه  با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش رابطه دارد. یدارمعنا
( این رابطه 222/1با توجه به ضریب مسیر )درصد، و  25(، با سطح اطمینان 211/5با مشتری )

با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش  گردد. یید میتا H3و فرضیه  استمستقیم 
با توجه به ضریب مسیر و  درصد، 25(، با سطح اطمینان 211/5وفاداری مشتری )مند و  رابطه

 گردد. یید میتا H4فرضیه  ،(251/1)

                                                           
1. Chin 
2. Goodness of Fit 

آن ها را محاسبه نمود. میزان 

 
 برازش مدل ساختاری پژوهش بررسی
نشان از میزان تبیین و  PLSآمده در مدل ساختاری در حالت  دست به R2یا  R-Squareمقدار 

مربوط به  R2تعریف متغیر وابسته از طریق متغیر یا متغیرهای مستقل دارد. هرچقدر مقدار 
مقدار  ،(1224) 1چینتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.  زای یک مدل بیش های درون سازه
اند. این  ازش قوی بخش ساختاری مدل معرفی کردهرا به عنوان یک مالک برای بر 22/1تر از  بیش

دست آمد  هب 412/1، و برای متغیر وفاداری مشتری برابر با 252/1مقدار برای متغیر کیفیت رابطه 
( GOF) 2شاخص کلی برازش .دارد R2از برازش قوی بخش ساختاری مدل به وسیله معیار   که نشان

 :به صورت زیر محاسبه شده است (R2ی )میانگین اشتراکو میانگین هندسی توجه به مقادیر با نیز 

    √             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅  

             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                
ها  نظر گرفت و میانگین آن در مدل در را های موجودR2مقادیر تمامی  باید ،̅̅̅̅  برای محاسبه مقدار 

 برابر است با: GOFمقدار معیار  . پساست 445/1برابر با  ̅̅̅̅  میزان  .محاسبه نمودرا 
    √                  

 .دارد پژوهشنشان از برازش مناسب مدل کلی  221/1مقدار 
 های پژوهش آزمون فرضیه

(، 252/1با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتری )
با  داری بر وفاداری مشتری ندارد.اثر معنایید نشده است. یعنی خصوصیات فروشنده تا H1فرضیه 

بطه با مشتری توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و کیفیت را
با مشتری توان گفت خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه  می درصد 25(، با سطح اطمینان 241/2)

 H2و فرضیه  است( این رابطه مستقیم 212/1داری دارد و نیز با توجه به ضریب مسیر )تاثیر معنا
اثر مستقیم و مشتری  مند بر کیفیت رابطه با هرفتار فروش رابط مطابق با فرضیه سوم، گردد. یید میتا

مند و کیفیت رابطه  با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش رابطه دارد. یدارمعنا
( این رابطه 222/1با توجه به ضریب مسیر )درصد، و  25(، با سطح اطمینان 211/5با مشتری )

با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش  گردد. یید میتا H3و فرضیه  استمستقیم 
با توجه به ضریب مسیر و  درصد، 25(، با سطح اطمینان 211/5وفاداری مشتری )مند و  رابطه

 گردد. یید میتا H4فرضیه  ،(251/1)

                                                           
1. Chin 
2. Goodness of Fit 

مقدار 741 / 0 نشان از برازش مناسب مدل كلی پژوهش دارد.

1. Chin
2. Goodness of Fit
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آزمون فرضیه های پژوهش

با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتری )954 / 0(، 
اثر معناداری بر وفاداری مشتری ندارد.  فرضیه H1 تايید نشده است. يعنی خصوصیات فروشنده 
با مشتری  رابطه  كیفیت  و  فروشنده  بین خصوصیات  رابطۀ  از  معناداری حاصل  به عدد  توجه  با 
)681 / 3(، با سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت خصوصیات فروشنده بر كیفیت رابطه با مشتری 
 H2 تاثیر معناداری دارد و نیز با توجه به ضريب مسیر )217 / 0( اين رابطه مستقیم است و فرضیه
تايید می گردد. مطابق با فرضیه سوم، رفتار فروش رابطه مند بر كیفیت رابطه با مشتری اثر مستقیم 
و معناداری دارد. با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش رابطه مند و كیفیت 
رابطه با مشتری )211 / 5(، با سطح اطمینان 95 درصد، و با توجه به ضريب مسیر )423 / 0( اين 
رابطه مستقیم است و فرضیه H3 تايید می گردد. با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار 
فروش رابطه مند و وفاداری مشتری )701 / 5(، با سطح اطمینان 95 درصد، و با توجه به ضريب 

مسیر )650 / 0(، فرضیه H4 تايید می گردد.
مطابق با فرضیه پنجم، كیفیت رابطه بر وفاداری مشتری اثر مستقیم و معناداری دارد. با توجه 
به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین كیفیت رابطه وفاداری مشتری )311 / 3(، با سطح اطمینان 95 
درصد، و نیز با توجه به ضريب مسیر )318 / 0( اين رابطه مستقیم است و فرضیه H5 تايید می گردد. 
با توجه به عدد معناداری )150 / 2(، با سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت آمادگی مشتری برای 
برقراری رابطه، نقش تعديل كننده معناداری در رابطه بین خصوصیات فروشنده و كیفیت رابطه با 
مشتريان دارد، و نیز با توجه به ضريب مسیر )677 / 0( اين رابطه مستقیم است و فرضیه H6 تايید 
می گردد. با توجه به عدد معناداری حاصل )236 / 3(، سطح اطمینان 95 درصد، و با توجه به ضريب 

مسیر )759 / 0( فرضیه H7 نیز تايید می گردد.
مطابق با فرضیه هشتم، كیفیت رابطه مشتری با سازمان نقش میانجی گری مستقیم و معناداری 
در تاثیر خصوصیات فروشنده بر وفاداری مشتريان دارد. با توجه به تايید شدن فرضیه دوم و پنجم 
به آزمون فرضیه هشت پرداخته می شود. برای بررسی اين فرضیه از آزمون سوبل1 استفاده شده 
است. با توجه به عدد معناداری )461 / 2(، و نیز ضريب مسیر )069 / 0 = 318 / 0 × 217 / 0( فرضیه 

H8 تايید شده است.

با توجه به  دارد. یداراثر مستقیم و معناابطه بر وفاداری مشتری کیفیت ر مطابق با فرضیه پنجم،
 25(، با سطح اطمینان 211/2عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین کیفیت رابطه وفاداری مشتری )

 گردد. یید میتا H5و فرضیه  است( این رابطه مستقیم 214/1و نیز با توجه به ضریب مسیر )درصد، 
 یبرا یمشتر یآمادگتوان گفت  می درصد 25، با سطح اطمینان (151/2) با توجه به عدد معناداری

با  رابطه تیفیکداری در رابطه بین خصوصیات فروشنده و کننده معنا لیتعدنقش  رابطه، یبرقرار
یید تا H6و فرضیه  است( این رابطه مستقیم 222/1دارد، و نیز با توجه به ضریب مسیر ) انیمشتر

با توجه به ضریب و  درصد، 25(، سطح اطمینان 222/2با توجه به عدد معناداری حاصل ) گردد. می
 گردد. یید مینیز تا H7( فرضیه 252/1مسیر )

 در یدارامعن و میمستق یگر یانجیم نقش سازمان با یمشتر رابطه تیفیک مطابق با فرضیه هشتم،
یید شدن فرضیه دوم و پنجم به با توجه به تا .دارد انیمشتر یوفادار بر فروشنده اتیخصوص ریثات

است. ده شده استفا 1. برای بررسی این فرضیه از آزمون سوبلشود پرداخته میآزمون فرضیه هشت 
 H8( فرضیه 212/1×214/1 = 122/1(، و نیز ضریب مسیر )221/2داری )با توجه به عدد معنا

 یید شده است.تا
              

√             
       

شود. با توجه به  ج به آزمون فرضیه نهم پرداخته مییید شدن فرضیه سه و پنبا توجه به تا همچنین،
شده  ییدتا H9 ( فرضیه222/1×214/1 = 122/1( و نیز ضریب مسیر )422/2داری )عدد معنا

 است.
 دهد. ها را نشان می ای نتایج آزمون فرضیه ، خالصه(5جدول )

 
  پژوهش های هبررسی فرضی :7جدول 

 نتیجه معناداری β مسیر هفرضی
H1 رد 252/1 -122/1 وفاداری مشتری <<<< خصوصیات فروشنده 
H2 >>>> تایید 241/2 212/1 کیفیت رابطه 
H3 تایید 211/5 222/1 <<<< مند رفتار فروش رابطه 
H4 >>>> وفاداری مشتری 

 تایید 211/5 251/1
H5 تایید 211/2 214/1 <<<< کیفیت رابطه 

H6 ضیه
فر

ها  ی  یل
عد

ت
 گر 

رفتار فروش 
 مند رابطه

قیمت 
 شده درک

 تایید 151/2 222/1 کیفیت رابطه

                                                           
1. Sobel 

1. Sobel
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همچنین، با توجه به تايید شدن فرضیه سه و پنج به آزمون فرضیه نهم پرداخته می شود. با 
توجه به عدد معناداري )863 / 2( و نیز ضريب مسیر )134 / 0 = 318 / 0 × 423 / 0( فرضیه H9 تايید 

شده است.
جدول )5(، خالصه ای نتايج آزمون فرضیه ها را نشان می دهد.

جدول 5: بررسی فرضیه های پژوهش 

نتیجهمعناداریβمسیرفرضیه
H1خصوصیات فروشنده

رد0/0360/954-وفاداری مشتری<<<<
H2

>>>>
کیفیت رابطه

تایید0/2173/681
H3رفتار فروش رابطه مند

تایید0/4235/211<<<<
H4

>>>>
وفاداری مشتری

تایید0/6505/701
H5

تایید0/3183/311<<<<کیفیت رابطه

H6

ی 
ه ها

ضی
فر

گر
یل 

عد
قیمت درک شدهرفتار فروش رابطه مندت

کیفیت رابطه
تایید0/6772/150

H7
تایید0/7593/236آمادگی مشتریخصوصیات فروشنده

H8

ی 
ه ها

ضی
فر

جی
خصوصیات فروشندهمیان

وفاداری مشتریکیفیت رابطه
تایید0/0692/461

H9
تایید0/1342/863رفتار فروش رابطه مند

بحث و نتیجه گیری

بین فروشنده ـ مشتری  تعامالت  تاثیر ويژگی های فروشنده و  هدف پژوهش حاضر بررسی 
از  حاكي  مطالعه  نتايج  است.  بیمه  صنعت  در  مشتريان  وفادارسازی  و  تعاملی  روابط  كیفیت  بر 
تعديل گري متغیرهاي آمادگي مشتري براي رابطه و قیمت درك شده در تاثیر متغیرهاي مستقل 
بر وفاداري  تاثیر مستقیم متغیر خصوصیات فروشنده  پژوهش بر كیفیت رابطه است، هرچند كه 
مشتري تايید نشده است. تايید نشدن فرضیه اول مبني بر نبود اثر مستقیم خصوصیات فروشنده بر 
وفاداري مشتري مي تواند گوياي وجود عوامل ديگر ناشناخته اي باشد كه مي تواند وفاداري مشتري 
را تحت تاثیر قرار دهد، از قبیل رفتار فروش رابطه مند كه در اين پژوهش اثر مستقیم و معناداري 
با  مقايسه  در  فروش  رفتار  كه  كرد  استدالل  مي توان  بنابراين،  است.  داشته  مشتري  وفاداري  بر 
خصوصیات شخصي فروشنده تاثیر بیش تري بر وفاداري مشتريان خواهد داشت. در خصوص تاثیر 
تعديل گري آمادگي مشتري براي رابطه مي توان چنین استدالل كرد كه هرچقدر مشتري آمادگي 
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كیفیت  بر  بیش تري  تاثیرگذاري  فروشنده  ايده آل  باشد خصوصیات  داشته  رابطه  براي  بیش تري 
رابطه خواهد داشت. در خصوص تاثیر تعديل گري قیمت درك شده مي توان گفت هرچقدر قیمت 
درك شده از سوي مشتري پايین تر باشد، رفتار فروش رابطه مند اثرگذاري بیش تري بر كیفیت رابطه 

خواهد داشت. 
برای بررسی نقش میانجی گری كیفیت رابطه در مسیر تاثیر خصوصیات فروشنده بر وفاداری 
مشتری به سازمان می توان گفت عالوه بر اين كه، خصوصیات فروشنده بر كیفیت رابطه با مشتريان 
اثر مثبت و معناداری دارد، كیفیت رابطه با مشتريان نیز بر وفاداری مشتريان به سازمان اثر مثبت 
تاثیر خصوصیات  را میانجی گر  با سازمان  رابطه مشتريان  دارد. پس می توان كیفیت  و معناداری 

فروشنده بر وفاداری مشتريان بیمه عمر و پس انداز دانست.
تعديل گري  نقش  بررسي  و  توجه  گذشته  پژوهش هاي  به  نسبت  پژوهش  اين  مهم  سهم 
بین خصوصیات فروشنده و  رابطه  رابطه و قیمت درك شده در  براي  آمادگي مشتري  متغیرهاي 
فروش رابطه مند بر كیفیت رابطه است. با توجه به تايید اين روابط پیشنهاد مي شود شركت هاي 
بیمه توجه ويژه اي به ايجاد يک ارتباط پايدار و تعامل فعال با مشتريان خود داشته باشند. همچنین، 
تعیین قیمت هاي منصفانه و پايین براي بیمه نامه هاي عمر و پس انداز مي تواند باعث تاثیرپذيري 
بیش تر كیفیت رابطه از  رفتار فروش رابطه  مند شود. با توجه به تاثیرگذاري متغیرهاي كیفیت رابطه 
بر وفاداري مشتري پیشنهاد مي شود نمايندگان و فروشندگان بیمه تالش ويژه اي در راستاي كسب 
رضايت، ايجاد روابط صادقانه، و تعهد به مشتريان داشته باشند. با توجه به تاثیرگذاري متغیر رفتار 
فروش رابطه مند بر وفاداري مشتريان پیشنهاد مي شود نمايندگان و فروشندگان بیمه توجه ويژه اي 
به تسهیم و افشاي اطالعات مورد نیاز به مشتريان و نیز ايجاد تعامل با مشتريان خود داشته باشند.
با توجه به تايید نشدن فرضیه اول مبني بر تاثیر خصوصیات فروشنده بر وفاداري مشتريان 
پیشنهاد مي شود پژوهشگران آتي به بررسي بیش تر اين رابطه و داليل تايید نشدن اين فرضیه 
بپردازند. همچنین، پیشنهاد مي شود با انجام مطالعات بیش تر اقدام به شناسايي متغیرهايي شود كه 

مي تواند در اين رابطه نقش تعديل گري داشته باشد.

اظهاريه

نويسندگان از حمايت هاي معنوي همكاران، داوران ناشناس، و ويراستار علمي نشريه فرايند 
مديريت و توسعه )مازيار چابک( كمال تشكر و قدرداني را دارند.
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لطفاً د  ر صورت تمايل به اشتراك فصلنامه، برگ اشتراك را تكمیل نمايید   و پس از واريز حق اشتراك ساالنه به 
مبلغ 200000 ريال به شماره حساب 4001004603000467، شبا IR 480100004001004603000467 و 
شناسه درآمدی فروش مجالت 310099874140107000000000000006 بانک مركزي جمهوري اسالمي 
ايران د  ر وجه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مد  يريت و برنامه ريزی، فرم اشتراك را همراه با اصل فیش بانكی 
به نشانی: تهران، مید  ان شهید   باهنر )نیاوران(، جمال آباد  ، خیابان شهید   مختار عسگری،  شماره 6، مؤسسه عالي 

آموزش و پژوهش مد  يريت و برنامه ريزي، طبقه پنجم، د  فتر نشريات علمی مؤسسه ارسال فرمايید  .
برای كسب اطالعات بیشتر نیز می توانید   با تلفن: 26116904 تماس حاصل نمايید  .

)لطفاً يك نسخه از تصوير رسيد   بانكی را تا هنگام د  ريافت فصلنامه نزد   خود   نگاه د  اريد  (

برگ اشتراک نشريه فرآيند   مد  يريت و توسعه:
شخصی: 

نام:                                  نام خانواد  گی:
میزان تحصیالت:                 رشته تحصیلی:

اد  اری:

نام د  ستگاه د  رخواست كنند  ه:                                 قسمت/واحد  :
شماره فیش/حواله بانكی:                                     تاريخ:

مبلغ واريزی:
نشانی برای تحويل نشريه:

استان:                                                           شهر/شهرستان:
خیابان:                                  كوچه:                                         پالك:

طبقه:                                    كد   پستی:
صند  وق پستی:                                   شماره تماس:                     پست الكترونیک:

شماره اشتراك )د  ر صورت مشترك بود  ن(:



شرايط پذيرش مقاالت  

اين نشريه مقاله هايی را د  ر فرآيند   د  اوری قرار می د  هد   كه:
ارزش علمی ـ پژوهشی د  اشته باشد  ؛  

د  ر جهت اهد  اف و د  ر قالب موضوع های تعیین شد  ه برای نشريه باشد  ؛  
حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش های د  ست اول نويسند  ه باشد  ؛  

مقاله ها قباًل د  ر نشريه د  يگری چاپ نشد  ه باشد   يا برای انتشار آن اقد  ام همزمان انجام نگرفته باشد  ؛  

ساختار کلی نشريه
يافته ها،  تحلیل  و  تجزيه  پژوهش،  روش  پژوهش،  پیشینه  و  نظری  مبانی  مقد  مه،  كلید  واژه،  شامل چكید  ه،  بايد    مقاله  اصلی  بد  نه   

نتیجه گیری و پیشنهاد  ها و منابع باشد  .
شیوه استناد   به صورت د  رون متنی به سبک استناد  د  هی انجمن روانشناسان آمريكا )APA( باشد  .   

     فهرست منابع نیز به صورت الفبايی، بر اساس سبک انجمن روانشناسان آمريكا د  ر انتهای مقاله به صورت يكسان و مطابق روش
     زير تنظیم شد  ه باشد  :

- برای كتاب: نام خانواد  گی، نام كوچک نويسند  ه )سال نشر(. عنوان كتاب )ايتالیک(، احتمااًل نام و نام خانواد  گی مترجم 
يا مترجمان، محل نشر: نام ناشر.

- برای نشريه: نام خانواد  گی نويسند  ه، نام كوچک )سال نشر(. عنوان مقاله، احتمااًل نام و نام خانواد  گی مترجم يا مترجمان، نام 
نشريه )ايتالیک(، د  وره ) شماره انتشار(، صفحات.

https://www.landmark.edu/library/citation-guides/ برای آگاهی كامل از شیوه استناد  د  هی به سايت، با نشانی(     
    apa-citation-style-guide مراجعه فرمايید  .(

نشانی به  فارسی  اد  ب  و  زبان  فرهنگستان  مصوبات  مبنای  بر  فارسی  زبان  د  ر  معاد  ل  واژه های  و  نقطه گذاری  رسم الخط،   -     
    http://www.persianacademy.ir است. 

معاد  ل های فارسی واژگان، اسامی و همچنین اصطالح های خارجی مهم د  ر متن، با اعد  اد   تک از 1 شماره گذاری و د  ر زيرنويس هر   
صفحه آورد  ه شود  .

ابتد  ا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورد  ه شوند  .  
تمامی منابع از راه نرم افزار اند  نوت يا د  يگر نرم افزارهای مشابه رفرنس د  هی اشاره شوند  .  

ساير نكات
    هر مقاله از حد  ود   25 صفحه كاغذ قطع وزيری )23*17( حروف نگاری شد  ه تجاوز نكند  ؛

     مقاله حاوی چكید  ه فارسی و انگلیسی بین 150 تا 200 كلمه باشد  ؛
    كلید  واژه ها )د  ست كم 5 تا 7 واژه( پس از چكید  ه د  رج شود  ؛

قلم با  انگلیسی  واژه های  و   B  Nazanin  11/5 فونت  و   Word  2010 يا   Word  2013 نرم  افزار  با  مقاله ها      متن 
    Time New Raman 10 نوشته شود   و فايل مقاله از طريق وب سايت نشريه ارسال شود  ؛

      عنوان جد  ول ها د  ر باال و عنوان شكل ها و نمود  ارها د  ر پايین آنها و شماره جد  ول ها و شكل ها و نمود  ارها د  ر عنوان آنها با رقم و بد  ون نگارش واژه
      »شماره« د  رج شود  . ]مانند  : جد  ول 2. توزيع فراوانی...[ اعد  اد   د  اخل جد  اول به فارسی نوشته شود  .

     اعد  اد   و نوشته های د  اخل جد  ول حتماً بايد   به صورت فارسی نوشته شود   بجای نقطه د  ر اعد  اد   فارسی بايد   ممیز )/( گذاشته شود  .
با رقم و بد  ون نگارش واژه »شماره« د  رج شود  . مانند  :  نیز  با شماره مشخص می شوند  . شماره فرمول ها  فرمول ها چپ چین و      

    )4( عد  د   روبروی فرمول باشد  .
     تمام صفحه ها از صفحه عنوان تا پايان آن، شماره گذاری  شوند  . شماره گذاری از يک شروع و به ترتیب اد  امه  يابد  .

      زير نام نويسند  ه يا نويسند  گان، مرتبه علمی د  انشگاهی، محل اشتغال، نشانی كامل، شماره تلفن، د  ورنگار و نشانی پست الكترونیكی د  رج و
      نويسند  ه مسؤول مكاتبات مشخص گرد  د  .

       نويسند  گان بايد   از صحت مقالۀ ارسال شد  ه به فصل نامه اطمینان كامل كسب كنند  . چرا كه تا مراحل اولیه د  اوری امكان تصحیح مقاله برای
     آنان وجود   ند  ارد  .

      نويسند  گان موظف هستند   تا تنها اصالحات مورد   نظر د  اور را به د  رستی انجام د  هند  . تغییر د  ر مقاله اعم از اضافه يا كم نمود  ن هر بخشی
      از مقاله، كه بد  ون نظر د  اور انجام شد  ه باشد  ، تقلب محسوب شد  ه و سريعاً از فرايند   فصل نامه حذف خواهد   شد   و تمام عواقب ناشی از آن

     بر عهد  ۀ تک تک نويسند  گان خواهد   بود  .
بررسی مقاله ها

مقاله های د  ريافت شد  ه نخست توسط د  بیرخانه نشريه مورد   بررسی قرار می گیرد   و پس از طرح د  ر جلسه هیأت تحريريه، د  ر صورتی كه با 
خط مشی نشريه تطابق د  اشته باشد   به منظور ارزيابی برای سه نفر از د  اوران صاحب نظر ارسال خواهد   شد  . د  اوران از سوی اعضای هیأت 
تحريريه برای هر مقاله انتخاب می شود  . مقاله ها ابتد  ا به ترتیب تاريخ د  ريافت و سپس به ترتیب د  ريافت نظر مثبت د  اوران منتشر می شود  . 
پس از د  ريافت مقاله، تغییرات د  ر ترتیب و مشخصات نويسند  گان مقاله به هیچ وجه اعمال نخواهد   شد  . د  ر صورت هرگونه تغییر مقاله بايد   با 

اطالعات جد  يد   نويسند  گان مجد  د  ا برای نشريه ارسال شود  . اصل مقاله های ارسالی د  ر آرشیو مجله نگهد  اری می شود   و مسترد   نخواهد   شد  .
د  ر صورت انصراف نويسند  گان از چاپ مقاله د  ر نشريه اين امر حد  اكثر به مد  ت د  و هفته پس از ارسال مقاله با نامه كتبی انصراف به نام سرد  بیر 

و به امضای كلیه نويسند  گان قابل اجرا است.
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Impact of the Salespeople’s Personality Traits and 
Relationship-Oriented Behavior on Customer 
Loyalty Case Study: Life and Savings Insurance
Javad Mehrabi1  Assistant Professor Department of Public Administration, 
Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
Mahdi Zakipour2  Assistant Professor Department of Business 
Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran. 
)Corresponding Author(

1.  mehrabijavad@qiau.ac.ir
2.  m.zakipour@qiau.ac.ir

Abstract
Purpose: This research intends to investigate the effects of the  
salespeople's characteristics and the seller-customer interaction on the 
quality of interactive relations and loyalty among the customers of the 
insurance industry.
Methodology: Statistical population consisted of Karaj Branch of the  
Iranian Insurance Corporation custumers. Applying cluster random  
sampling technique, 253 questionnairs were distributed. In order to analyze 
the data, structural equation modeling was used.
Findings: Results of hypotheses testing show that the customer’s  
personality traits has positive and significant effect on the relationship  
between customer and seller. Communicative selling behavior and 
the quality of the relationship affects customer loyalty positively and  
significantly. Besides, the mediating role of customer relationship quality 
has positive and significant effect on the relation between salespeople’s 
personality traits and  customer loyalty.
Originality/ Value: Compared to other relevant studies, the present  
research has focused on the variables affecting relationship quality and  
customer loyalty at the same time. Moreover, the two variables of  
percieved price and customer’s willingness for relationship are emphasized 
as mediators in the interaction between salespeople’s personality traits 
and communicative selling behavior and the quality of relationship with  
customers, which are significant. With regards to the nature of the insurance 
industry services, these findings can be utilized by isurance companies.

Keywords:  Salespeople’s Personality Traits, Communicative Selling  
Behavior, Quality of Relationship with Customer, Perceived 
Price, Customer’s Willingness for Relationship, Customer Loyalty.
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Abstract
Purpose: Construction places are a part of people’s identity. The  
identity of the place affects the man-place relation. Influenced 
by modern urbanism system, today’s cities have lost their former  
identity function and consequently have an environment with no  
defined identity all caused by place. Accordingly, this study mainly 
intends to reach an optimal model of place identity in new cities. 
Methodology: It was a basic, descriptive-exploratory research 
and applied theme analysis method. Data were collected through  
investigation into theoretical literature, experts’ ideas and deep  
interviews with ten urban affairs managers. To identify the related 
themes, MAXQDA software was used.
Findings: All in all, 46 preliminary codes and four main themes were 
identified and the relations among these themes are presented in the 
framework of a model. Based on the model, recommendations as 
to the solution of place identity problems of Parand New City are  
presented.

Keywords:  Place, Place Identity Exploring, New Cities, Theme Analysis.

Designing a Framework for an Optimal Urban 
Identity Case Study: Parand New City
Maryam Soufi Ph. D. Student of Management and Planning, Faculty 
of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic 
Azad University, Tehran, Iran.
Fatemeh Aziz-Abadi Farahani1 Associate Professor Department 
of Cultural Management and Planning, Faculty of Management and 
Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, 
Tehran, Iran. )Corresponding Author(
Ebrahim Hajiani Associate Professor, Faculty Member of Science, 
Research and Technology Ministry.
Sayed Reza Salehi Amiri2 Associate Professor Department of Cultural 
Management and Planning, Faculty of Management and Economics, 
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
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Abstract
Purpose: Effective and efficient human resource management is 
critical to the success of any organization. Meanwhile, improving 
employee performance is one of the main concerns of organizations  
in the public sector.
Methodology: The aim of this study is to design a high commitment 
human resource management )HC-HRM( model among the employees 
of the 14 regions of Education Department in Qazvin Province. The  
statistical sample consisted of 260 employees who were selected  
according to the Morgan table. The present study was of a survey 
type. Data analysis was performed by applying structural equation 
modeling and Smart PLS2 software. 
Findings: Research results show that perceived high commitment  
human resource management directly and positively affects individual 
performance. In addition, research findings indicate that the variables of 
work engagement, professional commitment, and perceived organizational 
support play a role in the relationship between high commitment human 
resource management and individual performance as mediators. 
Originality/ Value: No doubt, the findings of this study enhance the 
knowledge of high commitment human resource management; besides, 
by modeling perceived high commitment human resource management 
at individual level, it helps create a new knowledge domain in the  
related literature.

Keywords:  High Commitment Human Resource Management )HC-HRM(, 
Individual Performance, Ability-Enhancing Practices, Motivation-
Enhancing Practices, Opportunity-Enhancing Practices.

Explaining a Model for the Effects of High 
Commitment Human Resource Management
Valiollah Mirzaei Alamooti1  Ph.D. in Human Resource Management, 
Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, 
Qazvin, Iran )Corresponding Author(.
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Impact of Strategy Fit on Organizational 
Performance with an Emphasis on the 
Moderating Role of Organizational Structure 
and the Intervening Role of Environmental 
Turbulence in Specialized Parent Companies
Habibollah Taherpour Kalantari1  Assistant Professor Department of 
Public Administration., Institute for Management and Planning Studies, 
Tehran, Iran. )Corresponding Author(. 
Mohsen Aslani2  M.A. Student of Public Administration, Institute for 
Management and Planning Studies, Tehran, Iran.

1.  h.taherpour@imps.ac.ir
2.  m.aslani@imps.ac.ir

Abstract
Purpose: The purpose of this study is to investigate the impact of 
strategic fit, organizational structure and environmental turbulence on 
organizational performance in parent companies in Tehran. 
Methodology: This research was causal in terms of nature. Regarding 
objectives, it was an applied study and its approach was qualitative. 
Survey method was used to collect data through 82 questionnaires 
from 41 parent companies. Both convergent and divergent content 
validities, as well as reliability of the questionnaires were confirmed. 
To analyze data, one-shot T-test, hierarchical regression and structural 
equation modeling )path analysis( were used in smart PLS software. 
Findings: The results of the structural equation modeling indicate 
that the performance of parent companies is at a relatively good level. 
Path Analysis, based on variance analysis, shows that organizational 
structure and strategic fit have a positive and significant effect on  
organizational performance. The results also show that organizational 
structure mediates within the relationship between strategic fit and 
organizational performance in a positive and significant way and  
environmental turbulence has a positive and significant effect on  
organizational performance through strategic fit. One of the innovations  
of this research is the use of the ‘Ashrigde Matrix’ in the analysis of  
management strategies that has not been used in Iran previously. 
Originality/ Value: According to the research findings, it can be  
concluded that performance improvement depends on strategic fit, 
which affects performance both directly and through organizational 
structure; therefore, it is suggested that parent companies follow  
appropriate strategies to establish it.

Keywords:  Organizational Performance, Strategic Fit, Ashrigde  
Matrix, Organizational Structure, Environmental Turbulence,  
Specialized Parent Companies. 
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Abstract
Purpose: The aim of this study is first to identify the issues and  
problems of tax policy making at institutional levels and second, to specify an  
institutional model based on the role and capacity of the key players,  
contextual factors, interactive models and determining rules by using a  
defined framework and formulating strategies effective in this area.
Methodology: The research applied inductive, qualitative method as well 
as systems implications through theme analysis procedure. The outcome 
of a comparative study into the policy making systems of the selected  
countries together with a statistical sample of 14 interviews with high- 
ranking authorities of tax policy making and academicians.
Findings: Every one of the formal and informal authorities plays their 
effective role in the tax policy making institution and the contextual  
factors control in this area. There are shortcomings at different levels of the 
institution. To deal with them, while correcting the action of the players, 
one can utilize such strategies as formal participation among government 
authorities in order to strengthen accountability and to improve information  
movement on the one hand, and also the public participation of non- 
governmental authorities in order to create trust and support, on the other.
Originality/ Value: This research presents a specified model for identifying  
various levels of the country’s tax policy making, which can render  
effective strategies and realize economic and social goals of the coun-
try’s tax system as used by players such as The State Tax Affairs and The  
Ministry of Economics and Finance.

Keywords:  Ostrom’s Institutional Framework, Institutional Tax Policy 
Making, Tax Policy Making Factors, Action Domain, Interactive 
Models, Public Participation.

Applying a Development Framework and 
Institutional Analysis for Tax Policy Making in 
Iran
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Davood Hoseinpour2  Associate Professor, Department of Public  
Administration, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran )Corresponding 
Author(.
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Abstract
Purpose: Optimal implementation of government’s social functions, which 
can lead to the development of the country, is the most important pillar of 
governance. With regard to this fact, the purpose of the present research is to 
design an optimal model for social duties of the Iranian Government. 
Methodology: The research was performed based on mixed method 
in terms of the data gathering. In the qualitative section, the statistical 
population included academic and organizational experts in the field 
of public administration. Data were collected by studying theoretical 
foundations and interviews were administered through focus groups. 
In the quantitative section, the statistical population included managers, 
deputies and employees of public, private and non-governmental 
organizations. Data were collected by questionnaires. To design the 
qualitative research model, fuzzy inference system was used. 
Findings: Results show that promoting social functions at individual, 
organizational and social levels can lead to the optimization of social  
goals of the Iranian Government. It is also concluded that social  
affairs at individual level has a greater impact on the optimal  
implementation of government social functions than the other two 
levels. Individuals play a pivotal role in the civil society. 
Originality/ value: Taking the type of social functions into consideration 
and focusing on appropriate planning are necessary to mobilize social 
functions. 
Recommendations: Finally, it is suggested that given the basic role 
of civil society in the social functions, it should get more emphasis.

Keywords:  Governance, Social Duties, Level of Governance Action;  
Governance Players, Hierarchical Fuzzy Inference.
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The Impact of Social Capital, Information and 
Communication Technology Development, and 
Globalization on Good Urban Governance 
Based on the Participation Culture and Local 
Authorities’ Inclination Approach

Abstract
Purpose: The aim of this study is to present a model for investigating 
the antecedents of good urban governance in Iranian mega cities as well 
as the relations among effective factors of such governance. 
Methodology: The statistical sample consisted of fourty mega cities, 
for which the city councils completed the questionnaires. 
Findings: Findings show that the information and communication  
technology development, social capital, globalization and local  
authorities’ inclination variables positively and significantly affect good 
urban governance, but participation culture does not. 
Implications: A new model for good urban governance has been  
introduced. It can ultimately serve as an appropriate context to secure 
the dynamism of indexes of good urban governance and can provide 
the cohesion necessary for the implementation and improvement of 
government performance in the society.
Recommendations: Based on the presented model, the expansion of  
information and communication technology, as well as the  
improvement of social capital, have been suggested.

Keywords:  Good Urban Governance, Globalization, Participation Culture, 
Social Capital, Local Authorities’ Inclination, Information and 
Communication Technology.

Zahra Sargazi  Ph. D. Student, Department of Public Administration,  
Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
Farajollah Rahnavard Ahan1  Associate Professor Department of Public  
Administration, Institute for Management and Planning Studies Tehran, Iran.  
)Corresponding Author(.

Jo
ur

na
l o

f 

Vo
l.3

4-
N

o.
1-

Sp
rin

g 
20

21

http://jmdp.ir/browse.php?mag_id=105&slc_lang=en&sid=1


194

Contents

The Impact of Social Capital, Information and Communication  
Technology Development, and Globalization on Good Urban  
Governance Based on the Participation Culture and Local  
Authorities’ Inclination Approach/
Zahra Sargazi and Farajollah Rahnavard Ahan

Designing an Optimal Model for the Implementation of  
Government’s Social Functions: A Governance Approach/
Mohammadreza Salary, Naser Hamidi and Gholamreza Memarzadeh 
Tehran

Applying a Development Framework and Institutional Analysis for 
Tax Policy Making in Iran/
Ashkan Harati, Davood Hoseinpour and Mohammadjavad Kameli

Impact of Strategy Fit on Organizational Performance with an 
Emphasis on the Moderating Role of Organizational Structure  
and the Intervening Role of Environmental Turbulence in  
Specialized Parent Companies/
Habibollah Taherpour Kalantari and Mohsen Aslani

Explaining a Model for the Effects of High Commitment Human  
Resource Management/
Valiollah Mirzaei Alamooti, Mohammad Ataei and Zohreh Moghaddasi

Designing a Framework for an Optimal Urban Identity 
Case Study: Parand New City/
Maryam Soufi, Fatemeh Aziz-Abadi Farahani, Ebrahim Hajiani and 
Sayed Reza Salehi Amiri

Impact of the Salespeople’s Personality Traits and Relationship-
Oriented Behavior on Customer Loyalty 
Case Study: Life and Savings Insurance/
Javad Mehrabi and Mahdi Zakipour

Contents

3

27

57

89

113

141

163





                            Institute for
Management and Planning Studies

Vol.34 No.1 Spiring 2021 Serial 115
Indexed in ISC

Copyright: Institute for Management & Planning 
Studies
Managing Director: Mohammad Nahavandian, Ph.D. 
Editor-in-Chief: Farajollah Rahnavard Ahan, Ph.D.
Executive Director: Mitra Oliyaei
Translator: Mohammad Saebi, Ph.D.
Editor: Seyyed Hossein Chabok
Secretariate Expert: Nahid Jebeli
Designer: Maryam Roshan-Fekr

Editorial Board in Alphabetical Order:

Institute for Management & Planning Studies website: http://www.imps.ac.ir
Journal website:http://www.jmdp.ir
Email: info@jmdp.ir

Add: Fifth Floor, No. 6, Mokhtar Asgari St., Jamal-Abad, Bahonar Sq.
(Niavaran), Tehran, Iran
Postal Code: 1978911114
Telephone: (+98-21) 26116904 and Fax: (+98-21) 26116972

Journal of 

ISSN: 1735-0719
eISSN: 2252-0074

The opinions expressed by authors in this journal should not necessarily be considered as 

reflecting the views of the journal of management & development process.

Akbar Alamtabriz, Ph.D. 

Seyyed Mehdi Alvani, Ph.D. 

Soleyman Iranzadeh, Ph.D. 

Gholamreza Memarzadeh Tehran, Ph.D. 

Abbas Monavarian, Ph.D. 

Farajollah Rahnavard Ahan, Ph.D. 

Abdolhamid Shams, Ph.D. 

Reza Vaezi, Ph.D.


