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هدف :پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای بررسی پیشایندهای حاکمیت خوب شهری
در کالنشهرهای ایران و روابط میان عوامل موثر بر حاکمیت خوب شهری انجام شده است.
طرح پژوهش /روششناسی /رویکرد :نمونه آماری پژوهش شامل  40کالنشهر ایران
است که اطالعات الزم از طریق پرسشنامه میان اعضای شورای هریک از این شهرها
جمعآوری گردید.
یافتهها :یافتههای پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات،
سرمایه اجتماعی ،جهانی شدن ،و تمایل مقامات محلی به صورت مثبت و معنادار بر حاکمیت
خوب شهری تاثیرگذار هستند و فرهنگ مشارکت بر آن موثر نیست.
ارزش /اصالت پژوهش :در این پژوهش مدل جدیدی برای حاکمیت خوب شهری معرفی
گردید که در نهایت بستر مناسبی برای حفظ و پویایی شاخصهای حاکمیت خوب شهری
است و پیوندها و همبستگیها را برای اجرا و بهبود عملکرد سیستم دولت در بطن جامعه
فراهم میآورد.
پیشنهادهای اجرایی /پژوهشی :با توجه به مدل بهدستآمده پیشنهادهایی برای استقرار
حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران ارائه میشود مانند .1 :گسترش کاربرد
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در مدیریت شهری؛ و  .2ارتقای سرمایه اجتماعی.

frahnavard@imps.ac.ir
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مقدمه
امروزه شیوۀ نوین حاکمیت بر شهرها با این الزام مهم همراه است که رویکردی شبکهمحور
مبتنی بر مشارکت گروههای مختلف ذینفعان شهری در دستور کار قرار گیرد و رویکرد
سلسلهمراتبی در تصمیمگیری تا حد امکان کنار گذاشته شود تا از این طریق عالوه بر کسب
مشارکت بازیگران مختلف شهری ،از دانش و تجربۀ آنها به نحو مناسب بهرهبرداری شود.
بنا به همین امر از ابتدای دهه  1990میالدی ،نگاه دانشگاهیان و متخصصان حوزه شهری به
پدیده حکمرانی شهری گسترش چشمگیری یافت ( .)Rhodes, 1997سیاستمداران و دولتمردان
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نیز از این قاعده مستثنا نبودند ،بهگونهای که پس از برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد در
نایروبی در سال  ،2002اصول حاکمیت شهری تبدیل به یک استاندارد جهانی در سیاستهای
شهری شد .این مفهوم در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه که در آن رشد پایدار به دلیل
سیاستهای توسعهطلبانه افراطی برخی گروههای پرقدرت در شهرها تهدید میشد ،مطرح گردید
( .)Badach & Dymnicka, 2017در واقع ،مفهوم حاکمیت شرکتی با هدف بهبود کیفیت زندگی،
پاسخگویی بهتر مسئوالن ،ایجاد برابری بیشتر در برخورد با گروههای مختلف ذینفع شهری،
و افزایش سطح کارایی و اثربخشی در مدیریت شهرها متولد شد و مورد تاکید قرار گرفت و
شکلگیری همکاری میان سه بخش دولتی ،جامعه مدنی ،و بخش خصوصی را در ارائه خدمات
عمومی بهتر به شهروندان مورد توجه قرار داد.
به منظور سنجش کیفیت فرایند حاکمیت شهری ،مجموعهای از شاخصهای پذیرفتهشده
در استاندارد یو ان هبیتات )2016( 1تعیین و معرفی شده است .برخی از این شاخصها شامل
وجود زیرساختها ،پایداری ،عدالت ،بهرهوری ،شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکت مدنی ،شهروندی و
امنیت شهروندان میگردد .مشارکت عمومی به عنوان یک راهبرد کلیدی در فرایند تصمیمگیری
شامل کلیه ذینفعان مختلف شهری اعم از مدیران دولت محلی ،انجمنهای تجاری ،سازمانها و
گروههایی میشود که شهروندان و اقلیتها را نمایندگی میکنند.
با توجه به اهمیت مفهوم حاکمیت شهری در فضای اداره شهرها ،این پرسش مهم مطرح
میگردد که چه عواملی در حوزه مدیریت شهری بر حاکمیت شهری موثر است .با آنکه برخی
1. UN- Habitat
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از پژوهشها همچون مالونی و همکاران )2000( 1بر رابطه سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب،
سوکاموتو و فوگل )2004( 2بر رابطه میان متغیرهایی همچون جهانی شدن و حاکمیت خوب ،و
مادزوا و همکاران )2013( 3بر رابطه توسعه فناوری اطالعات و ارتباط با حاکمیت شهری تاکید
نمودهاند ،اما نبود یک بررسی جامع و یکپارچه از عوامل موثر بر حاکمیت شهری در ادبیات و
توجه کمتر آنها به روابط میان این متغیرهای اثرگذار ،هنوز این پرسش را بیپاسخ گذاشته است
که با افزایش و تغییر در کدام یک از متغیرهای کالنشهری میتوان حاکمیت شهری را ارتقا داد.
با توجه به این امر ،نوآوری پژوهش در تشریح عوامل موثر بر حکمرانی خوب شهری و بررسی
تعامالت میان این عوامل و عناصر تعديلگر در این ارتباط است .این نوآوری از بعد دیگر به بررسی
ملّی مدل مفهومی این پژوهش از منظر اعضای آگاه به حکمرانی شهری در  40شهر کالن و
بزرگ ایران بازمیگردد .در تعریف مفهوم مشارکت شهروندان این اعتقاد وجود دارد که از منظر
حکمرانی جمعی مردمساالر در یک شهر ،فرهنگ مشارکت شهروندان به مجموعه باورها ،ارزشها
و اعتقادهای مشترکی بازمیگردد که بر اساس آن میزان کنشگری و مشارکت شهروندان در
تصمیمها و برنامههای شهری تعیین میشود .همچنين ،تمایل مقامات محلی به میزان عالقهمندی
مقامات دولتی و محلی به استقرار حاکمیت خوب شهری اشاره دارد .به همین دلیل ،پژوهش حاضر
میکوشد نگاهی گسترده و جامع به عوامل اثرگذار بر حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران
براي اثرپذير كردن آنها از عوامل تعديلگر داشته باشد و ضمن شناسایی و تحلیل روابط میان این
عوامل ،در قالب یک مدل مفهومی ،اثر این متغیرها را بر حاکمیت خوب شهری آزمون کند.
مبانی نظری پژوهش
مفهوم حاکمیت شهری
از دیدگاه استوکر ،)1998( 4انگارۀ حاکمیت شهری بهجای حکومت شهری سنتی ،بر محیط

سیاسی ـ اجتماعی پیچیده و چندپاره ،و الگوی منعطف و باز تصمیمگیری داللت دارد .پیری
( ،)1999حاکمیت شهری را به مثابه فرایندی میداند که برای تلفیق و هماهنگی منافع خصوصی
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1. Maloney et al.
2. Tsukamoto & Vogel
3. Madzova et al.
4. Stoker
5. Pierre
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و عمومی در زمینههایی با نهادها و سیستمهای مختلف ارزشی و هنجاری جهتگیری شده است.
شهیدی ( ،)1386معتقد است حاکمیت خوب شهری یعنی اثرگذاری همۀ اركان تاثیرگذار شهری
بر مدیریت شهر با تمام سازوكارهایی كه به سوی تعالی شهر و شهروندان حركت میكنند ،نه
اینکه فعاالن عمومی و خصوصی كنار گذاشته شوند و فقط دولتداران اختیاردار آن باشد .به عبارت
دیگر ،منشای قدرت و مشروعیت در حاکمیت خوب شهری تمام شهروندان و حضور آنها در
همه صحنهها و اركان جامعه مدنی است .در نتيجه ،حاکمیت شهری هم نهادهای رسمی و هم
اقدامهای غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر میگیرد ( .)UN- Habitat, 2016با
توجه به این تعریف ،باید در نظر داشت که گذار از حاکمیت شهری متمركز و سلسلهمراتبی به
سمت حاکمیت خوب غیرمتمركز و مردمساالر به یک ضرورت بیچون و چرا تبدیل شده است و
شناخت ابعاد و مولفههای حاکمیت خوب شهری یک پرسش پژوهشی معین است که در بخش
بعدی به آن پاسخ داده خواهد شد.
ابعاد و مولفههای حاکمیت خوب شهری
در خصوص ابعاد و مولفههای حاکمیت خوب مدلهای زیادی وجود دارند .مدل سکونتگاههای
انسانی سازمان ملل ( )UN- Habitat, 2016نیز یکی از جامعترین مدلهاست که بر شاخصهایی

در سنجش حاکمیت خوب شهری تاکید دارد مانند .1 :اثربخشی؛  .2برابری؛  .3مشارکت؛ و
 .4پاسخگویی .این مدل به دلیل جامعیت بیشتر در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
شاخصهای سنجش هر یک از ابعاد چهارگانه حاکمیت خوب شهری در زیر مشخص شدهاند که
میتوان بر مبنای آنها حاکمیت خوب شهری را در هر شهری مورد سنجش قرار داد.
 .1اثربخشی :این معیار بر استفادة مناسب از منابع موجود برای تامین نیازهای شهروندان،
ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار است .درآمد سرانه حكومت محلي ،پيشبينيپذیر بودن
نقل و انتقاالت ،استانداردهاي عملكرد منتشرشده ،پيمايش رضايت مشتريان ،و بيانيه چشمانداز
نمونههایی از شاخص اثربخشی هستند.
 .2برابری :منظور از برابری ،ایجاد فرصتهای مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای
وضعیت رفاهی خود ،تالش در راستای تخصیص عادالنه منابع ،و مشارکت اقشار محروم در
اعالم نظر و تصمیمگیری است .از طرفی ،برابری بر شمولیت دسترسی منصفانه شهروندان (زنان،
کودکان ،سالمندان ،اقلیتهای مذهبی یا فرهنگی ،افراد ناتوان) به احتیاجات اساسی زندگی شهری
(تغذیه ،آموزش و پرورش ،اشتغال و معاش ،مراقبتهای بهداشتی ،پناهگاهها ،آب آشامیدنی سالم،
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و بهداشت) ،اولویتهای نهادی در تمرکز بر خطمشیهای فقرزدایی ،و برقراری سازوکاری برای
واکنش به خدمات اساسی داللت دارد .منشور شهروندي ،مشاوران زن ،خطمشي حمايت از فقرا و
دستفروشي نمونههایی از شاخص انصاف (برابری) هستند.
 .3مشارکت :منظور از مشارکت ،قدرت تاثیرگذاری بر تصمیمگیریها و سهیم شدن
شهروندان در قدرت است .از طرف دیگر ،مشارکت در حاکمیت بر سازوکارهایی داللت دارد
که مردمساالریهای محلی را از طریق شمولیت ،انتخابات شهری آزاد و منصفانه ارتقا میدهد.
مشارکت همچنین ناظر بر فرایندهای تصمیمگیری مشارکتجویانه مبتنی بر سرمایه شهری،
بهویژه فقراست و در آن جهتگیری اجماع و شهروندی وجود دارد .شوراي انتخابي ،شهردار
انتخابي ،گردهمايي رأيدهندگان ،مجمع مردم و انجمن مدنی نمونههایی از شاخص مشارکت
هستند.
 .4پاسخگویی :این معیار دو نکته مکمل را در بر دارد .مسئوالن شهری باید هم نیازها و خواستههای
شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم در برابر آن واکنش و پاسخ مناسب نشان دهند .در نتیجه،
همسویی خواستههای شهروندان و اقدام مسئوالن ضروری است (.)Hekmatnia et al., 2017
از طرف دیگر ،پاسخگویی بر سازوکارهای شفاف در وظایف عملیاتی دولت محلی ،واکنشگری
نسبت به سطوح باالی حکومتی ،جمعیت محلی و شکایات شهری ،شفافیت و پیشبینیپذیر بودن
استانداردهای حرفهای ،حاکمیت قانون ،و خطمشیهای عمومی داللت دارد .نمونههایی از شاخص
پاسخگویی عبارتاند از :انتشار رسمي قراردادها ،مزايدهها ،بودجهها و حسابها ،حسابرسي مستقل،
كنترل توسط سطوح باالي حكومتي ،كدهاي رفتاري ،افشاي درآمد و داراييها ،سازوكارهاي دريافت
شكايت ،و كميسيون ضدفساد.
عوامل موثر بر حاکمیت شهری
استقرار حاکمیت خوب شهری در گرو عواملی است که میتوانند در نقش جلوبرنده یا بازدارنده
ظاهر شوند .نتایج پژوهشها سه عامل را بر استقرار حاکمیت خوب شهری اثرگذار میدانند .جدول
( ،)1این عوامل را نشان میدهد.
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جدول  :1عوامل اثرگذار بر حاکمیت خوب شهری

منبع

عوامل موثر

مالونی و همکاران ()2000

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

البرلی)2003( 2

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

کرسل و فرای)2005( 1

اثرپذیری حاکمیت شهری از جهانی شدن

سوکاموتو و فوگل ()2004

اثر جهانی شدن بر حاکمیت خوب

اوزون)2007( 4

اثر جهانی شدن بر حاکمیت شهری

استریب و ناوارو)2006( 3

درخواست شهروندان برای دولت الکترونیکی تعاملی

جانکاسکاس و سپوتینی)2007( 5

همبستگی سرمایه اجتماعی با حاکمیت

فان کامپن و فان نائرسن)2008( 6

اثر جهانی شدن بر حاکمیت شهری

لمبارد)2013( 8

اثرپذیری مشارکت شهروندان از فرهنگ شهروندان در
حاکمیت شهری

رلهان و همکاران)2012( 7

اثر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت شهری
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مادزوا و همکاران ()2013

اثر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوب

پروکا و سانتگبائر)2016( 10

اثر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت محلی

یو ان هبیتات ()2016

اثر فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت شهری

ریتر)2013( 9

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

مس و همکاران)2015( 11

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت

رهنورد و یزدانشناسان ()1394

اثر دولت الکترونیک بر حاکمیت خوب

آرایی و همکاران ()2018

اثر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب

صفریان و امامجمعهزاده ()2018
اثر متقابل سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری بر یکدیگر
بدیعی ازنداهی و حسینی نصرآبادی ()1391
اثر جهانی شدن بر حاکمیت خوب م ّلی

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 ( ،)1هر یک از عوامل اثرگذار بر حاکمیت خوب شهری به اختصار تشریح
میشود:
سرمایه اجتماعی
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سرمایه اجتماعی از نظر پانتام جنبههایی از سازمان اجتماعی مانند شبکههای اجتماعی ،هنجارها
و اعتماد هستند که با تسهیل همکاری و هماهنگی در میان اعضای جامعه ،آنها را قادر میسازد که
اهداف مشترکشان را بهطور کارامدی دنبال کنند ( .)Putnam, 2001از تعاریف مندرج در سرمایه

اجتماعی میتوان تا حدودی ابعاد آن را از قبيل شکلگیری تعهدها و انتظارها درون شبکههای
متنوع اجتماعی یا به عبارتی مشارکت گروهی و جمعی ،اعتماد به عنوان یکی از اجزای اصلی و
برونی سرمایه اجتماعی ،اعتماد میان اعضای جامعه ،و تبادل اطالعات به صورت کمهزینه و راحت
برای تقویت همکاری بهدست آورد .در بحث اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب شهری،
ریتر ( ،)2013این ایده را مطرح مینماید که با افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت،
شهروندان مشارکت بیشتری در امر سیاستگذاری ،تصمیمگیری گروهی و اجرای جمعی در حوزه
مدیریت شهری خواهند داشت .صفریان و امامجمعهزاده ( ،)2018معتقدند رابطه بین سرمایه اجتماعی
و حاکمیت خوب یک رابطه دوسویه است .در واقع ،دولت با ایجاد زمینۀ مشارکت مردم در تصمیمهای
شهری همچون نظامهای شورایی و انتخابات شهری و ایجاد احساس برابری و عدالت در میان
گروههای مردمی ،اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی آنها را ارتقا میبخشد و همین مسئله در ادامه به
دلیل حمایت مردم از تصمیمهای حاکمیت شهری به تقویت حاکمیت خوب شهری منجر میگردد.
فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT

در بحث اثرگذاری توسعه فناوریهای اطالعات و ارتباطی ،شهرستانی ( )1395معتقد است
که ارتباط بین دولت الکترونیک و حکمرانی خوب به قدری نزدیک است که دولت الکترونیک اگر
در نهایت به حکمرانی بهتر منجر نشود ،هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است .حکمرانی
الکترونیک شرط الزم (و نه کافی) در جهت نیل به توسعه پایدار شهری است .از طریق حکمرانی
الکترونیک است که میتوان مولفههای حکمرانی خوب شهری را ارتقا داد و زمینههای رفاه بیشتر
شهروندان را فراهم آورد ICT .امکانات گستردهای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکمرانی

خوب فراهم میکند و با بکارگیری فناوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی به بهبود فرایندهای
ارائه خدمات در بخش عمومی ،تسریع ارائه خدمات به شهروندان ،پاسخگوتر شدن ماموران دولتی،
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شفاف شدن اطالعات ،کاهش فاصله بین مردم و دولتمردان ،مشارکت اثربخشتر شهروندان
و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیمگیری عمومی ،و گسترش عدالت اجتماعی از طریق
فرصتهای برابر افراد برای دسترسی به اطالعات کمک شایانی میکند و حکومتها چنانچه
بخواهند در مسیر تحقق حکومتداری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون ICT
مسلح باشند .شهرداری نزدیکترین سطح حکومت به مردم است که میتواند با الکترونیکی کردن
خدمات خود به عنوان ابزاری موثر برای تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به حکمرانی خوب از
نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی مبدل شود.
برای سنجش اثر توسعه فناوری اطالعاتی و ارتباطی بر حاکمیت خوب شهری ،مدلهای
مختلفی ارائه شده است که مدل سازمان ملل معروفیت بیشتری دارد .مطابق این مدل توسعه
حکومت الکترونیک دارای ابعادی سهگانه است .1 :خدمات برخط (آنالین)؛  .2سرمایه انسانی؛ و
 .3زیرساختهای مخابراتی .این مدل در پژوهش حاضر استفاده شده است.
جهانی شدن
جهاني شدن به معناي يكپارچه شدن جهان در ابعاد مختلف سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و
ارتباطي ،و حذف مرزهاي مصنوعي و قراردادي است .در اين مفهوم ضمن تغيير و تحول اجتماعي
از مقياس محلي به جهاني ،سرنوشت تمامي بخشهاي كره زمين از طريق شبكه و پيوندهاي
وابسته بههم و نفوذ و ارتباط متقابل اقتصادي ،سياسي ،و فرهنگي فراسوي مرزها بههم گره خورده
است (ساعی ارسی .)1388 ،اساس ًا ،جهانی شدن به مجموعه فرایندهای پیچیدهای اطالق میشود
که به موجب آن دولتهای ملّی بهطور روزافزون به یکدیگر مرتبط و وابسته میشوند .در جغرافیای
سیاسی نیز ،فرایند یا پدیدۀ جهانی شدن به اشکال مختلف بهویژه در بحث مربوط به حاکمیت
ملّی و حاکمیت بر شهرها مطرح میشود .امروزه تحت تاثیر فرایندها و ابعاد گوناگون جهانی شدن،
مفهوم حاکمیت ملّی و شهری دستخوش تحول گردیده است ،بهگونهای که در برخی حیطهها،
قلمرو مفهومی آن محدود شده و در برخی دیگر از زمینهها گسترش یافته است .نتایج بدیعی
ازنداهی و حسینی نصرآبادی ( )1391نشان میدهد که بهرغم همه فشارها و محدودیتهایی که در
آزادی و عملکرد یک کشور ایجاد شده است ،جهانی شدن توانسته است گسترۀ مفهومی و قلمرویی
حاکمیت ملّی و به تبع آن حاکمیت شهری را دچار تحول سازد .البته از نظر این پژوهشگران
پیشرفت فناوری ارتباطات و گسترش وسایل ارتباط جمعی ازجمله عوامل بسیار اثرگذار در این
رابطه هستند.

فرهنگ مشارکت
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از نظر جنکینز ،)2009( 1فرهنگ مشارکتی فرهنگی است که در آن  .1موانع اندکی برای
درگیر شدن مدنی وجود دارد؛  .2از خلق و تسهیم ایدهها حمایت میشود؛  .3نوعی ارشادگری
غیررسمی که در آن بیشتر افراد باتجربه دانش خود را به نوآموزان انتقال میدهند؛  .4افراد اعتقاد
دارند نقش مهمی ایفا میکنند؛ و  .5افراد درجاتی از ارتباط اجتماعی را با یکدیگر حس میکنند و
به عقاید دیگران اهمیت میدهند .باید در نظر داشت که الگوی حاکمیت خوب شهری به عنوان
فرایند مشارکتی توسعه تعریف میشود که به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت ،بخش
خصوصی ،و جامعه مدنی وسایلی را برای حل مشکالت شهری فراهم میکنند .در اینجا مدیریت
شهری از باال به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جزو جداییناپذیر آن است
( .)McCarney et al., 1995بنابراین ،میتوان گفت که وجود فرهنگ مشارکت زمینهساز درگیر
شدن گستردۀ شهروندان در حاکمیت خوب شهری است .از طرف دیگر و با توجه به دیدگاه
حاجی یوسفی و طالبی ( ،)2017مشارکت یکی از مولفههای مهم فرهنگ سیاسی است و هم
از شاخصهای اصلی حکمرانی خوب محسوب میشود .تحقق حکمرانی خوب به عنوان یکی
از مدلهای توسعه ،بدون مشارکت ممکن نیست .از اینرو ،برای بررسی چرایی محقق نشدن
حکمرانی خوب ،باید موانع پیشاروی شاخصهای آن مورد بررسی قرار گیرد .این پژوهشگران
موانعی که در برابر فرهنگ مشارکت شهروندان قرار دارد را شامل فردگرایی منفی ،استبدادزدگی،
ضعف جامعه مدنی ،مشکالت ساختاری ،دولت شبهرانتی ،و تمرکزگرابی میدانند که با کوچک
کردن دولت ،تقویت منافع و نمادهای ملّی ،بسط جامعه مدنی ،و حاکمیت اراده عمومی میتوان به
ارتقای آن در چارچوب حکمرانی خوب کمک نمود.
مدل مفهومی پژوهش
نگاهی گذرا به مدلهای موجود در حوزه حاکمیت خوب شهری در کشور و مطالعات
صورتگرفته در این حوزه نشان میدهد که در بيشتر پژوهشهاي پیشین ،ادبیات صرف ًا به
تبیین مفهوم حکمرانی خوب و تا حدی نیز به مفهوم حکمرانی خوب شهری پرداخته است .البته
در این مطالعات بهندرت روابط میان متغیرهای اثرگذار بر تقویت حاکمیت خوب شهری در کشور
مورد بررسی قرار گرفته است .این مسئله در سطح کالنشهرها بیشتر و به شکل جدیتر دیده
میشود .به همین منظور ،پژوهشگران با شناسایی این شکاف و با بررسی مدلهای مختلف موجود
1. Jenkins
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در فضای حکمرانی خوب شهری ،بهویژه مدل سازمان ملل ( ،)UN- Habitat, 2016و از طرفی
بررسی متغیرهایی همچون سرمایه اجتماعی ،توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،و جهانی
شدن ادراکی که بر حاکمیت خوب شهری میتوانند اثر قابلمالحظهای داشته باشند ،مدل مفهومی
جدیدی ارائه نمودهاند که در آن نقش تعدیلگری دو متغیر فرهنگ مشارکت شهروندان و تمایل
مقامات محلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است (شکل .)1
فرهنگ مشارکت
سرمایه
اجتماعی
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حاکمیت

توسعه فناوری

خوب شهری

اطالعات
جهانی شدن
ادراکی
تمایل مقامات محلی
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش قابلطرح است:
طرح واست:
پژوهش
پژوهش،برفرضیه
با توجه به مدل
معنادار است.
قابلمثبت
شهری
هایخوب
حاکمیت
مفهومی اجتماعی
 :Hسرمایه
1
 :H1سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H2توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H2توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H3جهانی شدن ادراکی بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H3جهانی شدن ادراکی بر حاکمیت خوب شهری مثبت و معنادار است.
 :H4تمایل مقامات محلی رابطه بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری را به صورت
 :H4تمایل مقامات محلی رابطه بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری را به صورت مثبت و
مثبت و معنادار تعدیل میکند.
معنادار تعدیل میکند.
 :H5تمایل مقامات محلی رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب
 :H5تمایل مقامات محلی رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری را به
معنادار تعدیل میکند.
شهری را به صورت مثبت و
صورت مثبت و معنادار تعدیل میکند.
شهریبهرا به
حاکمویتحاکمیت
اجتماعی
محلین رابطه
مقامات
تمایل
 :Hتمایل :H6
صورتثبت و
صورت م
خوبی را
خوب شهر
سرمایهی و
بیناجتماع
سرمایه
رابطه بی
محلی
مقامات
6
معنادار .تعدیل میکند.
و
مثبت
معنادار تعدیل میکند

 :H7فرهنگ مشارکت رابطه بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری را به صورت مثبت و
معنادار تعدیل میکند.
12
 :H8فرهنگ مشارکت رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری را به صورت
مثبت و معنادار تعدیل میکند.
 :H9فرهنگ مشارکت رابطه بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری را به صورت مثبت و معنادار

مقاله  -1تاثير سرمايه اجتماعي ،توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات ،و جهاني شدن بر | ...زهرا سرگزی و فرجاله رهنورد آهن

 :H7فرهنگ مشارکت رابطه بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری را به صورت
مثبت و معنادار تعدیل میکند.
 :H8فرهنگ مشارکت رابطه بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری
را به صورت مثبت و معنادار تعدیل میکند.
 :H9فرهنگ مشارکت رابطه بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری را به صورت مثبت
و معنادار تعدیل میکند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه تحلیل پدیده مورد بررسی ،توصیفی-پیمایشی
است .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر قضاوتی هدفمند است ،بهگونهای که از میان شهرهای
ایران ،آن شهرهایی انتخاب میشوند که جمعیت باالی  100هزار نفر دارند و همچنین در آن شهرها
نیز افراد آگاه و مطلع به موضوع حاکمیت خوب شهری که سابقه علمی و تجربه بیشتری در این حوزه
دارند ،انتخاب میشوند .این افراد آگاه و مطلع از گروه اعضای شورای شهر و شهرداران شهرها هستند.
نمونه آماری در بخش کیفی شامل  7خبره حوزه مدیریت شهری اعم از استادان و اعضای باتجربه و
صاحبمنصب در شورای شهر و سِ مت شهردار میشوند .در بخش ک ّمی نیز  40کالنشهر کشور به
عنوان نمونه آماری در نظرگرفته میشوند .ویژگی افراد نمونه به شرح جدول ( )2است.
جدول  :2ویژگی جمعیتشناختی خبرگان

ردیف

سن (سال)

جنسیت

تجربه

2

59

مرد

عضو شورای شهر

1

3

4

5

6

7

48

57

42

51

54

56

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

مرد

استاد دانشگاه

استاد دانشگاه

معاون شهردار /استاد دانشگاه
عضو شورای شهر
شهردار

عضو شورای شهر

 300پرسشنامه به روش نمونهگیری قضاوتی هدفمند توزیع گردید که در مجموع 205
پرسشنامه برگشت داده شد .ویژگیهای جمعیتشناختی شهرهای منتخب به شرح جدول ( )3است:

13

جدول  :3آمار جمعیتشناختی شهرستانها

ردیف

استان

شهر

2

فارس

شیراز

1

3

4
5

6

8693706

1565572

اصفهان

اصفهان

1961260

البرز

کرج

1773666

قم

قم

1201158

خراسان رضوی

مشهد

3001184

آذربایجان شرقی

تبریز

1558693

10

فارس

جهرم

12

اردبیل

7

8

9
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11

13

خوزستان
کرمان

اردبیل

اهواز

کرمان
اردبیل

526648
520944

کرمان

16

هرمزگان

بندرعباس

مرکزی

اراک

یزد

یزد

19

همدان

18

529374

بیرجند
بم

17

141634

203636

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج

ایالم

537718

مشکینشهر

14
15

1184788

۱۵۱۱۵۶

خراسان جنوبی

ایالم

134532

127396

194030

همدان

554406

سیستان و بلوچستان

زاهدان

587730

آذربایجان غربی

ارومیه

736224

25

فارس

مرودشت

148858

27

خوزستان

آبادان

231476

29

گیالن

بندر انزلی

20

21

22

مازندران

24

همدان

23

26

28

30

14

تهران

تهران

جمعیت 1395

کردستان

خوزستان
کردستان

ساری
مالیر

سنندج
بهبهان

مریوان

529673

309820
170237
412767
122604
118564

136654

ادامه جدول  :3آمار جمعیتشناختی شهرستانها

ردیف

استان

32

کرمان

31

34

35

36

37

38

39
40

سیرجان

رفسنجان

161909

بوشهر

223504

گلستان

گرگان

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

سمنان

سمنان

بوشهر

کرمانشاه
قزوین

لرستان
گیالن

199704

350676

190441

کرمانشاه

946651

قزوین

402748

خرمآباد
رشت
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33

کرمان

شهر

جمعیت 1395

185129

373416

679995

در تحلیل آمار توصیفی دادهها مشخص گردید که از میان پاسخدهندگان پژوهش ،بیش از 91
درصد از گروه مردان و  9درصد از گروه زنان هستند .در این میان گروه پاسخدهندگان با متوسط
 50-40سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است ،و افراد با سابقه شورایی  4-3سال
باالترین فراوانی معادل  45درصد پاسخدهندگان را شامل میشوند .در بحث تحصیالت نیز گروه
کارشناسی ارشد نیز با آماری بالغ بر  69درصد پاسخدهندگان بیشترین فراوانی را دارند.
در این پژوهش از تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس استفاده شده است .نیاز به توضیح است که دو رویکرد
در تخمین روابط در مدل معادله ساختاری وجود دارد ( .)Hair et al., 2016یکی از آنها رویکرد مبتنی
بر کوواریانس ( )CB-SEMاست که بهطور گسترده بکار گرفته میشود ،و دیگری رویکرد مبتنی بر حداقل
مربعات جزئی ( )PLS-SEMیا رویکرد مبتنی بر واریانس است .الگوریتم مبتنی بر واریانس (،)PLS-SEM
ضرایب مسیر و دیگر پارامترهای مدل را بهگونهای برآورد میکند که واریانس تبیینشده متغیر وابسته را
بیشینه کند PLS-SEM .یک تکنیک برآورد مبتنی بر رگرسیون  1OLSاست که بیشتر بر پیشبینی تمرکز
دارد تا تبیین .در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 2استفاده شده
است (جدول  .)4همانطور که مشخص است ،همه متغیرها از پایایی باالیی در مدل برخوردارند .پایایی
ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ در مورد همه متغیرها باالتر از  0/7است که نشانگر پایایی قابلقبول است.
1. Ordinary Least Squares
2. Composite Reliability

15

جدول  :4آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازههای مدل
()CR

متغیر

نقش متغیر

()Alpha-0.7

فناوری اطالعات و ارتباطات

مستقل

0/859

0/9

جهانی شدن ادراکی

مستقل

0/759

0/956

تعدیلگر

0/851

حاکمیت خوب شهری
سرمایه اجتماعی

فرهنگ مشارکت

تمایل مقامات محلی

وابسته

مستقل

تعدیلگر

()CR-0.7

0/832

0/825

0/836

0/796

0/765
0/832

0/912
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در ضمن ،برای تعیین روایی محتوایی ابزار اندازهگیري ،ابتدا پرسشنامهها در اختیار اعضای

در ضمن ،برای تعیین روایی محتوایی ابزار اندازهگیری ،ابتدا پرسشنامهها در اختیار اعضای هیئت علمی
هیئت علمی دانشگاهها و مدیران ارشد شهرداری قرار گرفت و روایی پرسشنامه مطابق رابطه ()1
دانشگاه ها و مدیران ارشد شهرداری قرار گرفت و روایی پرسشنامه مطابق رابطه ( )1تایید شد که در آن
تایید شد که در آن  CVRنسبت روایی محتوا Ne ،تعداد ارزیابانی است که میزان موافقت خود را
 CVRنسبت روایی محتوا Ne ،تعداد ارزیابانی است که میزان موافقت خود را در خصوص مناسب بودن
غیرضرور)
سودمند ،و
ضرور)ای
غیرهدرجه
مقیاس س
خاص در
گویه
سه یک
مقیاسبودن
خصوص درمناسب
بیان کردند
سودمند ،و
(اساسی،
درجهای
یکدرگویه خاص
ارزیابان
تعداد
(اساسی ،،و  Nکل
است.بیان کردند ،و  Nکل تعداد ارزیابان است.
					
()1( )1
نامه
12های
شد وگویه
برده نفر
بهرهو 12
ارزیاب شد
بهره برده
روایی از  10ار
محتوایی
برای روایی
سنجش
پژوهشبرای
پژوهش حاضر
پرسشهای
نفر گویه
زیاب14
محتوایی از
سنجش
حاضر
در در
را اساسی یا سودمند ارزیابی کردند ،و مقدار نسبت روایی محتوا  4/72بهدست آمد.

پرسشنامه را اساسی یا سودمند ارزیابی کردند ،و مقدار نسبت روایی محتوا  0/75بهدست آمد.

يافتههاي پژوهش

حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران نشان میدهد که در مجموع،
توصیفی ،ابعاد
پژوهش
آمارهایههای
یافت
حاکمیت شهری در سطح مطلوبی نیست (جدول .)2

آمارهای توصیفی ،ابعاد حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران نشان میدهد که در
نیستابعاد(جدول
جدولدر:5سطح
مجموع ،حاکمیت شهری
 .)5خوب شهري
حاكميت
مطلوبیآماري
شاخصهاي
متغير

پاسخگویی
اثربخشی

متغیر

مشارکت

پاسخگویی
برابری

اثربخشی

16

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

()CR

تعداد

كرانه پايين

كرانه باال

ميانگين

ابعاد 3حاکمیت 2/43
های آماری /72
ص1
جدول  :5شاخ/33
04
خوب شهری
2/13
3/42
1/04
04

تعداد
04

40

04

40

کرانه پایین
1/32

1/33

1/31

1/40

کرانه باال

0/22

3/72

3/33

3/05

میانگین

2/13

2/03

2/42

2/13

انحراف معيار
4/23
4/02

انحراف معیار

4/22

4/02

0/53
0/42

2/13
4/22
1/36
مشارکت
 0/56تفاوت
دهد که در مجموع
شهری نشان می
حاکمیت خوب
شهرهای منتخب 40از نظر ابعاد
مقایسه
0/45
2/06
3/33
1/38
40
برابری
قابلمالحظهای میان آنها وجود ندارد (شکل  .)2نیاز به توضیح است که در بعد پاسخگویی بهترین
عملکرد متعلق به دو شهرستان مالیر و اصفهان ،و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان بم و ایالم است.
در بعد اثربخشی بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان مریوان
است .در بعد مشارکت بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان
خرمآباد است .در پایان ،در بعد برابری بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط
به شهرستان قزوین است.

تهران
5بندرانزلی
اصفهانشیراز
رفسنجان
رشت
قم
تهران
شیراز تهران
خرم اباد
کرج
بندرانزلی
رفسنجان4
بندرانزلی
اصفهانشیراز
5
5
رفسنجان
اصفهان
قزوین
مشهد
رشت
قم
رشت
قم
اباد
سمنان
کرج اهواز
خرم اباد
3خرم
کرج
44
قزوین
مشهد
قزوین
کرمانشاه
مشهد تبریز
سمنان
اهواز
2
33
سمنان
اهواز
شهرکرد
کرمان
کرمانشاه
تبریز
کرمانشاه
تبریز
1
22
بوشهر
جهرم
شهرکرد
کرمان
شهرکرد
کرمان
گرگان
اردبیل
0
11
بوشهر
جهرم
بوشهر
جهرم
سیرجان
اردبیل مشکین شهر
گرگان
00
گرگان
اردبیل
مریوان
یاسوج
سیرجان
شهر
سیرجان
مشکین شهر
مشکین
بهبهان
بیرجند
مریوان
یاسوج
مریوان
یاسوج
ابادان
بم
بهبهان
بیرجند
بیرجند
بهبهان سنندج
بندرعباس
بم
ابادان مرودشت
ایالم
ابادان
بم
سنندجمالیر
اراک
بندرعباس
سنندج
بندرعباس
ارومیه
همدان
ساری
یزد
مرودشت
ایالم
زاهدان مرودشت
ایالم
مالیر
اراک
ارومیهمالیر
اراک
همدان
ساریارومیه
همدان
یزد
یزد زاهدان ساری
زاهدان
اثربخشی
مشارکت
پاسخگویی
برابری

برابری
برابری

اثربخشی
مشارکت
پاسخگویی
اثربخشی
مشارکت
شهرهايایران
شهرهای
ن
درکال
شهريدر
خوب شهری
مقايسه حاکمیت
پاسخگوییمقایسه
شکل:2:2
ايران
كالن
خوب
حاكميت
شکل

ايران
شهرهاي ايران
كالنشهرهاي
در كالن
شهري در
خوب شهري
حاكميت خوب
مقايسه حاكميت
شکل  ::22مقايسه
شکل

حاكميت خوب شهري

حاكميت خوب حاکمیت خوب شهری
شهريبه این پرسش که حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران در چه سطحی است،
خوب پاسخ
حاكميت برای
شهري
است،
در
شهری
حاکمیت
که
این
به
است:
طرح
پرسشزیر
آماری
سطحی
چه ایران در
شهرهای
شهرهای کالن
کالنشهری در
درخوب
پرسش
قابلاین
پاسخ به
های برای
سطحیچهاست،
سطحی
چه
ایران در
ایران
شهرهای
کالن
حاکمیتدر
خوبکهشهری
خوب
حاکمیت
که
پرسش
فرضاین
پاسخ به
رای پاسخ
رای
است:
طرح
قابل
زیر
آماری
های
رض
حاکمیت خوب شهری در سطح مطلوبی نیست: µ ≤3 .
است:آماری زیر قابلطرح است:
طرحهای
قابلفرض
است،
رضهای آماری زیر
:
µ
≤
3
نیست.
مطلوبی
سطح
در
شهری
خوب
حاکمیت
است: µ < 3 : µ.
سطحدر سطح
شهری
حاکمیت
مطلوبی ≤3
مطلوبی نیست.
مطلوبی
سطح
خوبشهری
حاکمیتخوب
حاکمیت
نیست.
شهریدردر
است:: µµ << 33 .
است.
مطلوبی
در
حاکمیت
است.
مطلوبی
سطح
شهری در
شهری
حاکمیت
مطلوبی
سطحسطح
شهری در
حاکمیت
برای بررسی این فرضها ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول ( )2آمده است:
است:
ها ،،ازاز آزمون
فرضها
این فرض
بررسی این
رای بررسی
رای
آمده است:
جدول (( ))22آمده
در جدول
آن در
نتایج آن
که نتایج
شده که
استفاده شده
ای استفاده
نمونهای
تکنمونه
آزمون  ttتک
17
جدول  :6آزمون تکنمونهاي ابعاد حاكميت خوب شهري

شهري
خوب
حاكميت
شهري
ارزشخوب
ابعاد حاكميت
اي ابعاد
نمونهاي
تکنمونه
آزمون تک
جدول  ::66آزمون
جدول
آزمون= 3
ارزش آزمون= 3

فاصله اطمينان %55
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مقایسه شهرهای منتخب از نظر ابعاد حاکمیت خوب شهری نشان میدهد که در مجموع
تفاوت قابلمالحظهای میان آنها وجود ندارد (شکل  .)2نیاز به توضیح است که در بعد پاسخگویی
بهترین عملکرد متعلق به دو شهرستان مالیر و اصفهان ،و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان
بم و ایالم است .در بعد اثربخشی بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد
مربوط به شهرستان مریوان است .در بعد مشارکت بهترین عملکرد مربوط به شهرستان مالیر و
بدترین عملکرد مربوط به شهرستان خرمآباد است .در پایان ،در بعد برابری بهترین عملکرد مربوط
به شهرستان مالیر و بدترین عملکرد مربوط به شهرستان قزوین است.

برای بررسی این فرضها ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده که نتایج آن در جدول ()6
آمده است:
جدول  :6آزمون تکنمونهای ابعاد حاکمیت خوب شهری

ارزش آزمون= 3

فاصله اطمینان %95

متغیر

t

درجه آزادی

سطح
معناداری

میانگین

اثربخشی

-13/02

39

0/000

2/13

-1/004

پاسخگویی
پاسخگویی

-11/59

39

0/000

2/03

-1/143

-0/804

-13/12

39

0/000

2/06

-1/081

-0/793

مشارکت
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برابری

-9/80

39

0/000

2/13

کرانه پایین

کرانه باال

-1/049

-0/690

-0/734

با توجه به منفی بودن مقادیر  tو با در نظرگرفتن سطح معناداری مشاهدهشده برای ابعاد
حاکمیت خوب شهری نمیتوان در فاصله اطمینان  95درصد فرض صفر ( )H0را رد کرد .به سخن
دیگر ،ابعاد حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران در سطح مطلوبی نیستند.
مدل معادله ساختاری
با اجرای آزمون مدل ،شاخصهای برازشی ارائه میگردند که نشان میدهند تا حدی مدل
مفهومی مورد ادعا به وسیله دادههای تجربی برازش میشود .برخالف آزمونهای مرسوم آماری
که با یک آماره مورد تایید یا رد قرار میگیرند ،دستهای از شاخصها در مدلسازی معرفی میشوند.
در این پژوهش از شاخصهای ضریب تعیین ،شاخص متوسط واریانس استخراجشده ،ضریب آلفای
کرونباخ ،و ضریب پایایی ترکیبی بهره گرفته شده است.
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که میزان  R2برای متغیر وابسته یعنی حاکمیت خوب

شهری برابر با  0/976است که نشان از آن دارد که حاکمیت خوب شهری بهشدت به متغیرهای
مستقل وابسته است .به عبارت دیگر 97 ،درصد از تغییرات حاکمیت خوب شهری تحت تاثیر
متغیرهای مدیریت دانش فضایی ،توسعه فناوریهای ارتباطات و اطالعات ،سرمایه اجتماعی ،و
جهانی شدن ادراکی است .همچنین ،با توجه به نتایج جدول ( AVE ،)7همه سازهها باالتر از 0/5
است ( .)Fornell & Larcker, 1981در نتیجه ،روایی همگرایی مدل باال و مناسب بودن برازش
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مدلهای اندازهگیری تایید میشود .پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ در مورد همه متغیرها
باالتر از  0/7است .در نتیجه ،نتایج پژوهش حاضر در مورد این دو معیار برازش مناسب مدل را
تایید میکند .در پایان ،شاخص اشتراک ( )CV Comتوانایی مدل را در پیشبینی متغیرهای
مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیرهای پنهان متناظرشان میسنجد .مقادیر مثبت شاخص CV
 Comنشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازهگیری انعکاسی است .شاخص افزونگی ()CV Red
نیز شاخص کیفیت مدل ساختاری است و مقادیر باالی صفر نشاندهنده توانایی باالی مدل
ساختاری در پیشبینی کردن روابط است ( .)Henseler & Sarstedt, 2013با توجه به جدول (،)7
میتوان ادعا کرد که روابط میان متغیرها در مدل معنادار است.
جدول  :7میانگین واریانس استخراجشده ( ،)AVEو شاخص اشتراک و شاخص افزونگی سازههای مدل

شاخص اشتراک

متغیر

AVE -0.5

فناوری اطالعات و ارتباطات

0/838

فرهنگ مشارکت

0/804

0/839

0/908

0/882

حاکمیت خوب شهری

0/866

جهانی شدن ادراکی

0/804

تمایل مقامات محلی

0/821

سرمایه اجتماعی

()CV Com

0/922

0/906

شاخص افزونگی
()CV Red

0/431

0/767

0/839

0/846

0/846

0/736

0/736

0/882

مدل با ضرایب مسیر
الگوریتم تحلیل دادهها در روش  PLSنشان میدهد که پس از بررسی برازش مدلهای
اندازهگیری و مدل کلی ،میتوان به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداخت و به یافتهها
رسید .در این بخش ضرایب معناداری  Zو ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیهها
بررسی میشود .در واقع ،حالت معناداری ضرایب ( )T-valueتمام معادالت اندازهگیری (بارهای
عاملی) و معادالت ساختاری را با استفاده از آماره  Tآزمون میکند و معناداری مسیرها را در مدل
نشان میدهد .در حالت معناداری در سطح اطمینان  95درصد میتوان بر اساس مقدار  Tدر
خصوص معناداری ضرایب مسیرها تصمیمگیری کرد و در صورتی که مقدار  Tبزرگتر از +1/96
یا کوچکتر از  -1/96باشد آن مسیر معنادار است و در غیر این صورت آن مسیر معنادار نیست.
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مقدار  Tبهدستآمده برای تعدیلگری فرهنگ مشارکت بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت
خوب شهری معادل ( )3/025بزرگتر از  1/9 6است .بنابراین ،در فاصله اطمینان  95درصد متغیر
فرهنگ مشارکت بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری نقش تعدیلگری را ایفا میکند.
بر اساس این تحلیل مشخص است که متغیر فرهنگ مشارکت توانسته است بین توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری و بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری
نقش تعدیلگر داشته باشد .از سويی مشخص است که نقش تعدیلگری تمایل مقامات محلی تنها
بین توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و حاکمیت خوب شهری تایید شده است و بین سرمایه
اجتماعی و حاکمیت خوب شهری و بین جهانی شدن ادراکی و حاکمیت خوب شهری این متغیر
نتوانسته است نقش یک متغیر تعدیلگر را ایفا کند.
نتایج آزمون فرضیهها
با توجه به ضرایب معناداری  T-Valueو ضرایب مسیر در سطح اطمینان  95درصد میتوان

وضعیت فرضیههای پژوهش را مشخص کرد .جدول ( ،)8نتایج آزمون فرضیههای پژوهش را
نشان میدهد.
جدول  :8نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
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مقدار T

ضریب مسیر

نتایج

2/478

0/163

تایید

28/647
3/517
0/997
2/779
1/5

0/516

0/288
0/180
0/806

0/148

تایید

تایید
رد

تایید
رد

2/186

0/210

تایید

3/573

0/370

تایید

2/729

0/601

تایید
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هنگامی که مقادیر ضریب مسیر  Tدر بازه بیشتر از  +1/96باشد ،بیانگر معنادار بودن پارامتر
مربوطه و نیز تایید فرضیههای پژوهش است .با توجه به مقدار ضریب معناداری بهدستآمده برای
مسیرهای بین متغیرها فرضیههای  H4و  H6تایید نشد .مقدار ضریب معناداری فرضیه H1 28/647
بهدست میآید و نشان میدهد که توسعه فناوریهای ارتباطات و اطالعات بهطور مستقیم بر
حاکمیت خوب شهری اثر دارد .با توجه به این استدالل ،فرضیههای  ،H1، H2، H3، H5، H7، H8و
 H9نیز مورد تایید قرار میگیرند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرهای مجموعهای از عوامل شامل سرمایه اجتماعی ،توسعه
زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،و جهانی شدن ادراکی با تعدیلگری دو متغیر فرهنگ
مشارکت و تمایل مقامات محلی در حوزه شهرها بر عنصر اثرگذار مدیریت شهری امروز که همانا
حاکمیت خوب شهری است ،انجام شد.
در تبیین مفهوم حاکمیت در بخشهای ابتدایی این پژوهش بیان گردید که بهطور کلی
حاکمیت توصیفگر اشکال جدید تصمیمگیری جمعی است که در فضاهای مختلف (مانند دولت،
بازار ،و جامعه مدنی) صورت میگیرد ،و چنین حاکمیتی مبتنی بر شبکههای پیچیده از بازیگران
بههم وابسته هستند که به بخشهای دولتی ،شبهدولتی ،خصوصی ،داوطلبانه ،و اجتماع محلی تعلق
دارند .در سطح شهری ،انگارۀ حاکمیت شهری بهجای حکومت شهری سنتی بر محیط سیاسی
ـ اجتماعی پیچیده و چندپاره ،و الگوی منعطف و باز تصمیمگیری داللت دارد (.)Stoker, 1998

حاکمیت شهری را میتوان به مثابه فرایندی تلقی کرد که برای تلفیق و هماهنگی منافع خصوصی
و عمومی در زمینههایی با نهادها و سیستمهای مختلف ارزشی و هنجاری جهتگیری شده است
( .)Pierre, 1999امروزه ،رویکرد هنجاری به حاکمیت شهری در قالب «حاکمیت خوب» مطرح
شده است که سطوح مختلف ازجمله سطح شهری را پوشش میدهد .ارزشهای بنیادین حاکمیت
از یکپارچهسازی انگاره مردمساالری و حاکمیت قانون بهدست میآیند.
اولین یافتة این پژوهش نشان میدهد که حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران
فاصلۀ قابلتوجهی با وضعیت آرمانی دارد .در ضمن ،بررسی عوامل اثرگذار بر استقرار حاکمیت
خوب شهری نشان میدهد که توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،جهانی شدن ،و سرمایه
اجتماعی بر استقرار حاکمیت خوب شهری اثرگذار هستند و متغیر فرهنگ مشارکت رابطه میان
سه متغیر یادشده را با حاکمیت خوب شهری تعدیل میکند و متغیر تمایل مقامات محلی تنها
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رابطۀ بین توسعه فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی را با حاکمیت خوب شهری تعدیل مینماید.
در مقایسه یافتهها باید اشاره نمود که از نظر تاثیر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت خوب شهری با
مطالعات مالونی و همکاران ( ،)2000البرلی ( ،)2003جانکاسکاس و سپوتینی ( ،)2007ریتر (،)2013
و مس و همکاران ( ،)2015از نظر تاثیر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات با مطالعه رلهان و
همکاران ( ،)2012مادزوا و همکاران ( ،)2013پروکا و سانتگبائر ( ،)2016یو ان هبیتات (،)2016
و رهنورد و یزدانشناسان ( ،)1394از نظر تاثیر جهانی شدن ادراکی بر حاکمیت خوب شهری با
یافتههای کرسل و فرای ( ،)2005سوکاموتو و فوگل ( ،)2004اوزون ( ،)2007و فان کامپن و فان
نائرسن ( ،)2008و از نظر تاثیر توسعه فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی بر حاکمیت خوب شهری
با مطالعات رلهان و همکاران ( ،)2012مادزوا و همکاران ( ،)2013پروکا و سانتگبائر ( ،)2016و
رهنورد و یزدانشناسان ( )1394تشابه دارد .در بخش تعدیلگری نیز یافتههای این پژوهش در
بخش تمایل مقامات محلی با مطالعات تشابه دارد و در بخش فرهنگ مشارکت با مطالعه لمبارد
( )2013مشابه است.
در این پژوهش مدل جدیدی برای حاکمیت خوب شهری معرفی گردید که در نهایت بستر
مناسبی برای حفظ و پویایی شاخصهای حاکمیت خوب شهری است و پیوندها و همبستگیها را
برای اجرا و بهبود عملکرد سیستم دولت در بطن جامعه فراهم میآورد .در ارتباط با ماهیت بومی
و ایرانیشدۀ مدل باید عنوان نمود پس از بررسی ادبیات موضوع حوزه حکمرانی خوب شهری و
تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر شکلگیری حکمرانی خوب شهری ،مدل اولیهای ترسیم گردید .در
ادامه ،پس از گذر از فرایند بررسی خبرگان و دریافت نظرهای آنها در فرایند مصاحبه فرد به فرد،
متغيرهاي جديدی بر اساس شرايط بومي كشور افزوده شد و این متغیرها و روابط میان آنها بر
اساس دادههای ایرانی تایید اعتبار گردید .نیاز به اشاره است تاکنون پژوهشی به گستردگی پژوهش
حاضر عوامل موثر بر حکمرانی خوب شهری را در سطح کالنشهرهای کشور ایران بررسی ننموده
است.
با توجه به مدل ،پیشنهادهایی برای استقرار حاکمیت خوب شهری در کالنشهرهای ایران
ارائه میشود .1 :گسترش کاربرد فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در مدیریت شهری؛  .2ارتقای
سرمایه اجتماعی؛  .3انجام تمهیدهای الزم برای تعمیق فرهنگ مشارکت شهروندان در اداره امور
شهری؛  .4توجه جدی به مدیریت دانش فضایی؛ و  .5کمک به اصالح و افزایش تمایل مقامات
محلی برای استقرار حاکمیت خوب شهری .از دیگر پیشنهادهای این پژوهش برای پژوهشهای
آتی استفاده از شاخصهای مطرحشده در این مدل در طبقهبندی کالنشهرهای ایران از نظر
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.کیفیت حاکمیت خوب شهری در آنهاست
یکی از مهمترین محدودیتهای پژوهش این نکته است که با توجه به شرایط حاکمیتی در
 در تعمیم نتایج این پژوهش به،کالنشهرها در مقایسه با شهرهای متوسط و کوچک در کشور
 دیگر محدودیت این.کلیه شهرها و نه صرف ًا کالنشهرهای کشور باید جانب احتیاط رعایت شود
 از آنجایی که این ابزار نمیتواند. باز میگردد،پژوهش به ابزار جمعآوری داده که پرسشنامه است
 به نظر میرسد استفاده از سایر،همه ذهنیتهای درون ذهن پاسخدهنده را کشف و ضبط نماید
 میتواند کیفیت یافتههای این نوع از، بهویژه تحلیل اسناد و مصاحبه،ابزارهای جمعآوری داده
 دسترسی مناسب نداشتن پژوهشگران، محدودیت سوم.پژوهشها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد
به اعضای شورای شهر برای جمعآوری داده در سراسر شهرهای ایران بود که این چالش مهم به
.عنوان یک محدودیت زمان زیادی را میطلبید
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هدف :انجام بهینۀ وظایف اجتماعی مهمترين ركن حاكميت دولت است ،بهگونهای که به رشد
کشور منجر شود .هدف پژوهش ،طراحی مدل بهین ۀ وظایف اجتماعی دولت ایران است.
طرح پژوهش /روششناسی /رویکرد :پژوهش از نظر ماهيت دادهها ،آمیخته است .در
بخش کیفی ،جامعه آماري شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی در حوزه مدیریت دولتی است.
دادهها از طریق بررسی مبانی نظری استخراج شدند و با تشکیل گروه کانونی از خبرگان مصاحبه
کیفی انجام گرفت .در بخش ک ّمی ،جامعه آماری شامل مدیران ،معاونان ،و کارکنان سازمانهای
دولتی ،خصوصی و مردمنهاد است .دادهها به وسیله پرسشنامه گردآوری شدند و به منظور
طراحی مدل ک ّمی از سیستم استنتاج فازی بهره گرفته شد.
یافتهها :ارتقای امور اجتماعی در سطوح فرد ،سازمان ،و سیستم به بهینه شدن وظایف اجتماعی
دولت ایران منجر میشود .امور اجتماعی در سطح فرد بیشتر از سطوح دیگر بر انجام بهینه
وظایف اجتماعی دولت اثرگذار است .در سطح فرد ،جامعه مدنی نقش محوری داشته است.
ارزش /اصالت پژوهش :در این پژوهش روشن میشود که لحاظ نمودن نوع وظایف
اجتماعی و تمرکز بر برنامهریزی مناسب الزمۀ پیشبرد وظایف اجتماعی است.
پیشنهادهای اجرایی /پژوهشی :پیشنهاد میشود بیشتر بر جنبه جامعه مدنی به دلیل نقش
محوری آن در وظایف اجتماعی تمرکز شود.
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مقدمه
بهطور معمول ،دولتها با طیف گستردهای از وظایف و نیازها روبهرو هستند .بحث در مورد
اینکه وظایف دولت 1از چه اموری تشکیل میشود مهم است ،زیرا تعیین میکند که آن وظیفه باید
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توسط دولت انجام شود یا میتواند به بازیگران غیردولتی (مانند جامعه مدنی ،شرکتهای خصوصی،
سازمانهای حرفهای یا سازمانهای مذهبی) واگذار شود ( .)Lee, 2010فعالیتهای پیچیده دولت در
قالب مفهوم حاکمیت تنظیم شده است ( .)Donath et al., 2009حاکمیت به مجموعهای از نهادها
و بازیگران اشاره دارد که برای اداره اثربخش و کارامد امور کشور با یکدیگر مشارکت و همکاری
میکنند ( .)Keping, 2018دیدگاههای مختلفی در زمینه وظایف دولت وجود دارد که بهطور عمده
میتوان آن را به سه دسته شامل قائل بودن نقش کمرنگ برای دولت ،قائل بودن نقش پررنگ
برای دولت ،و نقش متناسب برای دولت تقسیم نمود ( .)Xiang, 2020انجام وظایف دولت با تعامل
نقشآفرینان دولتی ،بخش خصوصی ،و جامعه مدنی میتواند نوعی از حاکمیت را ایجاد نماید که
بهنحوی بهترین شکل از اجرای وظایف را به نمایش بگذارد ( .)Bevilacqua et al., 2020با توجه
به نقش مهم امور اجتماعی در پیشرفت کشورها ،وظایف اجتماعی ازجمله مهمترین وظایف دولت
بهشمار میآید .دولتها در سالهای اخیر نقش کلیدی در زمینۀ اقدامهای اجتماعی همچون افزایش
سالمت و رفاه اجتماعی ،بهبود چشمانداز شغلی عموم افراد جامعه ،و ایجاد امکانات زندگی برای جوانان
داشتهاند .ارائه خدمات شهروندی بینالمللی را هم میتوان به اقدامهای اجتماعی دولت افزود .حمایت
از بخش خصوصی ،خدمات قانونی ،و جامعه مدنی نیز ازجمله فعالیتهای اجتماعی دولت محسوب
میشوند ( .)Deeming, 2016در صورت بروز مشکل در ارائه خدمات اجتماعی ممکن است مردم
جامعه با مشکالت عدیدهای روبهرو شوند و جامعه و کشور از مسیر رشد و توسعه منحرف شود (بیان،
 .)1369دولتها با مداخله زیاد در اجرای امور اجتماعی باعث ارائه ناکارامد خدمات اجتماعی میشوند
و اثربخشی ارائه خدمات اجتماعی را با مشکل مواجه میسازند و در نتیجه ممکن است باعث متضرر
شدن جامعه و مردم شوند ( .)Du et al., 2018بنابراین ،دولتها باید تا حد مناسبی در امور اجتماعی
وارد شوند و برای انجام امور اجتماعی از نقش سایر بازیگران حاکمیتی نیز بهره جویند و نقشهایی را
نیز برای آنان قائل شوند (.)Herrera, 2015
1. State
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با مطرح شدن الگوهای نوین حاکمیتی ،در خصوص سهم و نقش بخشهای دولتی ،خصوصی ،و
بخش سوم در خصوص انجام وظایف اجتماعی اختالف نظر وجود دارد (.)Ventriss et al., 2019
به دیگر سخن ،میزان دخالت نقشآفرینان در انجام وظایف اجتماعی و نوع حاکمیت متناسب با آن
از مهمترین مسائلی است که برای اجرای هرچه بهتر وظایف اجتماعی مطرح شده است .بسیاری از
نظریهپردازان مدیریت در خصوص میزان دخالت دولت در امور همنظر نیستند و در مجریان خطمشی
نیز این اختالفها دیده میشود و هر یک از آنها میزانی از این اثرگذاری و سطح حاکمیت را در جهت
داشتن بهترین سطح عملیاتی اجرا مد نظر قرار میدهد ( .)Qiao et al., 2019روندهای آینده مدیریت
دولتی اهمیت حکمرانی را برجسته میکند و نقشهای متفاوتی را برای بخش خصوصی ،جامعه مدنی،
و بخش عمومی به رسمیت میشناسد (علوی .)1368 ،از آنجایی که مردم به دنبال دریافت و کسب
بهترین خدمات هستند و از این میان میتوانند هر یک از ارائهدهندگان خدمت را انتخاب کنند و با توجه
به اینکه افزایش اندازه دولتها هزینههای بیشتری را به مردم تحمیل میکند و گاه دولتها را در ارائه
خدمات با مشکل مواجه میسازد ،تمایل به انجام وظایف دولت توسط بخش خصوصی و جامعه مدنی هم
در بین دولتیها و هم مردم و سایر بازیگران اجرای خطمشی وجود دارد .ولی میزان این مداخالت و حد و
مرز آنها و نوع و کیفیت و ک ّمیت خدمات در هر یک از حالتها متفاوت بوده و اختالف نظر در این زمینه
همیشه وجود داشته است ( .)Bryson & George, 2020البته رابطه بین سطح واگذاری و مشارکتها
و میزان حاکمیت دولتی مقولهای است که در ادبیات نظری کمتر به آن پرداخته شده است (الوانی و
مبصر .)1392 ،بنابراین ،پژوهش حاضر تالش میکند ضمن طرح وظایف اجتماعی ،سطح و نوع مداخله
هر یک از نقشآفرینان و بازیگران را در انجام بهینۀ وظیفه اجتماعی مشخص کند و اینکه در چه نوع
و سطح حاکمیتی میتوان انتظار بهترین اجرای وظایف را توسط هر یک از این نقشآفرینان داشت .از
اینرو ،انجام پژوهشی در زمینه میزان مداخلۀ بازیگران حاکمیتی در انجام امور اجتماعی از اهمیت بسزایی
برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
مبانی نظری پژوهش
وظایف دولت
دولت یک سازمان سیاسی با یک حکومت متمرکز است که انحصار استفاده مشروع از قدرت
را در یک قلمرو خاص بر عهده دارد ( .)Cudworth et al., 2007دولتبودگی ،1اصطالحی
1 .Stateness

29

| دوره  34ـ بهار  1400ـ شماره  1ـ پياپي 115

است که به ظرفیت دولت برای انجام وظایف اساسی اشاره دارد ( .)Ilyin et al., 2012مطابق
مدل دولتبودگی ،وظایف اساسی دولتها به این شرح قابلطبقهبندی است :امور اجتماعی؛ امور
اقتصادی؛ امور سیاسی؛ و امور سیاسی ـ نظامی .البته در خصوص تعریف وظایف اساسی دولت
میان اندیشمندان و دولتمردان اختالف نظر وجود دارد .همانطور که کوک )1948( 1اشاره میکند،
وظیفه سنتی دولت جلوگیری از خشونت در جامعه و برقراری نظام اثربخش حقوق جزایی بود.
بعدها ،با گسترش تجارت و مطرح شدن نظریههایی مانند نظریه قرارداد اجتماعی ،وظایف دولت به
عنوان کارگزار تامین اجتماعی ارتقا یافت .امروزه ،حدود مداخلۀ دولت بهشدت با نوع حکومت گره
خورده است که در یک پیوستار از بیشترین مداخله تا کمترین مداخله پوشش داده میشود .وظایف
اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران بهطور خاص در اصل سوم و همچنین دیگر اصول مرتبط
مشخص شده است .عالوه بر قانون اساسی ،قوانین موضوعه نیز بهطور مستقیم یا ضمنی ،وظایف
اساسی دولت را تعریف کردهاند .طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ،2دستگاههای اجرایی موظف
هستند که به تحقق سه دسته وظایف (امور اجتماعی ،فرهنگی و خدمات؛ امور زیربنایی؛ و امور
اقتصادی) بپردازند .قوانین بودجه ساالنه نیز وظایف دولت را در قالب امور پنجگانه مشخص کرده
است :امور عمومی؛ امور دفاعی و امنیتی؛ امور اجتماعی و فرهنگی؛ امور اقتصادی؛ و امور متفرقه.
وظایف اجتماعی
دولتها نقش مهمی در ایجاد یکپارچگی اجتماعی ایفا میکنند و یک سیستم اجتماعی معتبر
را ایجاد مینمایند .یکپارچگی اجتماعی ،نوعی ویژگی رفتاری به منظور تعامالت اجتماعی بلندمدت
میان افراد جامعه است ( .)Du et al., 2018آنها از طریق ایجاد یک سیستم اجتماعی صحیح

و معتبر به تشویق رفتار اخالقی میپردازند ( .)Zhang, 2015طی سالهای اخیر ،دولت نقش
کلیدی در زمینه اقدامهای اجتماعی همچون افزایش سالمت و رفاه اجتماعی ،بهبود چشمانداز
شغلی عموم افراد جامعه و ایجاد امکانات زندگی برای جوانان داشته است .ارائه خدمات شهروندی
بینالمللی را هم میتوان به اقدامهای اجتماعی دولت افزود .نقش دولت در حمایت از بخش
خصوصی ،خدمات قانونی و جامعه مدنی نیز ازجمله فعالیتهای اجتماعی دولت محسوب میشود
( .)Deeming, 2016یکی از وظایف اجتماعی دولت ،ایجاد رفاه همگانی ،بهداشت و سالمت
جامعه است .دولت ،سیاستهای اجتماعی و راهکارهای گوناگونی مانند نظامهای بیمهای یا تامین
1 .Cook
2 .https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkeshvari
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اجتماعی را در این حوزه بکار میگیرد ( .)Lakshminarayanan, 2011در قوانین و برنامههای
تدوینشده در ایران نیز وظایف متعددی برای دولت تعریف شده است که وظایف اجتماعی ازجمله
وظایف مهم و کلیدی دولت محسوب میشود .بهطور کلی در زمینۀ وظایف اجتماعی دولت،
نظریهپردازان معتقد هستند که دولت وظیفه دارد رفاه و امنیت عمومی و عدالت اجتماعی را برای
جامعه فراهم کند و با اعطای آزادی عمل به جامعه ،از فعالیتهای بخش خصوصی و جامعه مدنی
پشتیبانی نماید .برای نمونه طبق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،دولت وظیفه
دارد آزادیهای سیاسی و اجتماعی شهروندان را در حدود قانون تامین نماید ،برخورداری از تامین
اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از کارافتادگی ،و بیسرپرستی را برای همه افراد جامعه
ممکن سازد ،و از آلودگی و تخریب محیطزیست ممانعت کند (.)Mosallanejad, 2012
سطوح کنش حاکمیتی
تصمیمگیری در خصوص وظایف اجتماعی در سه سطح فرد ،سازمان ،و سیستم صورت
میگیرد .سطوح کنش در حاکمیت عملیاتی ناظر بر مدیریت روابط در سطوح فردی ،سازمانی ،و
سیستمی در انجام وظایف دولت است .سهم و نقش هر نقشآفرین حاکمیتی در انجام وظایف دولتی
مستلزم برقراری مناسبات خاصی میان اشخاص ،میان واحدهای سازمانی ،و میان سازمانهاست که
این مناسبات (روابط) باید مدیریت شود تا وظایف قابلیت اجرا پیدا کند ( .)Farrell, 2008سه سطح

کنش حاکمیتی برای تصمیمگیری قابلتبیین است .1 :سطح فردی :مربوط به سطح خرد است و
این سطح ،علت حوادث را در تصمیمگیرندگان بیواسطه در یک کشور جستجو میکند ،ویژگیهای
افراد تصمیمگیرنده را شناسایی میکند و به مطالعه تاثیر و نقش ویژگیهای افراد و تصمیمگیران
بر رفتار نظامهای سیاسی میپردازد ( .2. )Farrell, 2008سطح سازمانی :به سطح میانی مربوط
ا

است و بر روابط ،ساختارها ،کارکردها و فرایندهای موجود در درون سازمانها و جوامع در میانمدت
تمرکز دارد ،مثل افزایش مزایای کارکنان توسط کارفرمایان که این تغییرات شامل خطمشیهای
ن است ( .3 .)Newman, 2007سطح سیستمی :مرتبط با سطح کالن است .از یک
درون سازما 
دیدگاه ،در این سطح بر روابط بین سازمانها در جامعه تاکید میشود و در دیدگاهی جامعتر ،در
این سطح دو موقعیت برای دولت در نظرگرفته میشود ،شامل موقعیت دولت در نظام بینالملل و
ساختار داخلی دولت (ارتباط میان اجزای دولت) (.)Tamaki, 2015
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اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1نقشآفرینان حاکمیتی را شامل بخش دولتی،
خصوصی ،و تعاونی میداند که با طبقهبندی فاری ،)2015( 2و تالر و همکاران )2019( 3همخوانی دارد .البته
در ادبیات نظری عموم ًا نقشآفرینان حاکمیتی در سه عرصه بخش عمومی ،بخش خصوصی ،و بخش سوم
طبقهبندی میشوند (رهنورد1390 ،؛ و .)Alvani, 2009; Pahl-Wostl, 2019; Hill & Hupe, 2014
دولت گروهی از نهادها هستند که عالوه بر مسئولیتهای سیاسی و حکمرانی ،خدمات عمومی را برای
مصرف متقابل تامین میکند و به توزیع درآمد و ثروت میپردازد .جامعه مدنی عبارت است از گروههای
رسمی و غیررسمی از شهروندان که بهطور گروهی در یک جامعه عمومی برای بیان منافع ،احساسات
و ایدههای خود ،تبادل اطالعات ،دستیابی به اهداف ،ایجاد خواستهها از دولت و پاسخگویی مسئوالن
دولتی اقدام میکنند ( ،)Akermi & Triki, 2017و تالش میکنند از حقوق افراد و منافع مشترک
حمایت نمایند ( .)Dalziel et al., 2018بخش خصوصی به سازمانهایی گفته میشود که یک راهبرد و
ماموریت اصلی برای مشارکت در فعالیتهای سودجویانه داشته باشند ،خواه با تولید کاال خواه ارائه خدمات یا
تجارت .این بخش شامل موسسههای مالی و واسطهها ،شرکتهای کوچک و متوسط ،کارآفرینان فردی،
کشاورزان ،تعاونیها ،و شرکتهای بزرگ است که در بخشهای رسمی و غیررسمی فعالیت میکنند
(.)Belova & Mickiene, 2015
مبانی نظری پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی حدود مداخلۀ نقشآفرینان حاکمیتی در انجام وظایف اجتماعی
پرداخته است .هرچند نقشآفرینان حاکمیتی به سه طبقه کلی بخش دولتی ،خصوصی ،و سوم
قابلتقسیم هستند ،اما در پژوهش حاضر بخش نظامی 4نیز بر اساس نظر خبرگان به نقشآفرینان

حاکمیتی اضافه گردید .از سوی دیگر ،مطالعه رفتار دولتها و تفویض وظایف به نقشآفرینان
حاکمیتی در سطوح مختلف تحلیل یکسان نخواهد بود .هیل و هوپ ( ،)2014در چارچوب حاکمیت
چندگانه سه سطح فرد ،سازمان ،و سیستم را مطرح میکنند .بنابراین ،مدل مفهومی پژوهش
حاضر از سه بعد تشکیل میشود .بُعد اول مدل شامل وظایف اجتماعی دولت است .بُعد دوم

1 .https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
2. Fourie
3. Thaler

 .4بخش نظامی با ویژگیهایی همچون برخورداری از امتیاز مسلح بودن ،داشتن حق استفاده از زور کنترلشده و
اجبار برای حفظ امنیت جامعه ،در اختیار داشتن حق مالکیت تسلیحات انحصاری ،دائمی بودن و داشتن ماهیت قانونی
عملیاتی گردید.
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ش حاضر به بررسي حدود مداخلۀ نقشآفرينان حاکمیتي در انجام وظايف اجتماعي پرداخته است .هرچند نقشآفرينان
ه سه طبقه کلي بخش دولتي ،خصوصي ،و سوم قابلتقسیم هستند ،اما در پژوهش حاضر بخش نظامي 1نیز بر اساس
ان به نقشآفرينان حاکمیتي اضافه گرديد .از سوی ديگر ،مطالعه رفتار دولتها و تفويض وظايف به نقشآفرينان
در سطوح مختلف تحلیل يکسان نخواهد بود .هیل و هوپ ( ،)1119در چارچوب حاکمیت چندگانه سه سطح فرد،
سیستم را مطرح ميکنند .بنابراين ،مدل مفهومي پژوهش حاضر از سه بعد تشکیل ميشود .بُعد اول مدل شامل وظايف
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تخاب شدند .برای گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش ،از روش میداني و پرسشنامه محققساخته استفاده شد .روايي
با روشهای روايي صوری و محتوايي ،و پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزيابي و تايید شد .برای
پي و
ل کمّي از سیستم استنتاج فازی سلسلهمراتبي با نرمافزار متلب استفاده شد .در اين روش ،به صورت پي در33
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سند برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی کشوری و استانی 1استخراج شد .سپس،
به منظور تعیین نقش چهار دسته از بازیگران حاکمیتی در انجام وظیفه اجتماعی در سطوح سهگانه
کنش حاکمیتی ،از طریق تشکیل گروه کانونی 2از خبرگان مصاحبه کیفی به عمل آمد .در بخش
ک ّمی پژوهش ،جامعه آماری شامل مدیران ،معاونان و کارکنان سازمانهای دولتی ،خصوصی،
مردمنهاد ،و نظامی است .در هر یک از سازمانهای مورد مطالعه ،پنج نفر از مدیران و کارکنان واجد
صالحیت به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش ،از
روش میدانی و پرسشنام ه محققساخته استفاده شد .روایی پرسشنامه با روشهای روایی صوری
و محتوایی ،و پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ارزیابی و تایید شد .برای ساخت
مدل ک ّمی از سیستم استنتاج فازی سلسلهمراتبی با نرمافزار متلب استفاده شد .در این روش ،به
صورت پی در پی و سلسلهمراتبی از سیستم استنتاج فازی برای سه سطح فرد ،سازمان ،و سیستم
استفاده شده است .مدل استنتاج فازی سلسلهمراتبی پژوهش از سه مرحله تشکیل شده است .در
مرحله اول ،شاخصهای اولیه مدل (نقش بازیگران حاکمیتی) به عنوان متغیر ورودی در نظرگرفته
شد .متغیر خروجی در این مرحله ،یک شاخص ثانویه شامل امور فرعی (شامل امور ورزشی ،جوانان،
رفاه ،و ایثارگران) است .در مرحله دوم ،شاخصهای ثانویه به عنوان متغیر ورودی وارد سیستم
استنتاج فازی شدند و مورد استنتاج قرار گرفتند .خروجی در این 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 کالمی عبارات و اصطالحاتی
هستند که در جهت تعیین عدد فازی مشخص شدهاند .پیش از شروع استنتاج فازی ،مقادیر
ورودیهای اولیه بر اساس پرسشنامههای پیمایشی از طریق تحليل توصيفي دادهها بر اساس
شاخص میانگین در بازه  1تا  10محاسبه شده است .در این مدل ،فازیسازی متغیرها از طریق
تعیین توابع عضویت در بازه  1تا  10انجام شد که در جدول ( )1و ( )2ارائه گردید.
جدول  :1افرازبندی متغیرهای ورودی

متغیرهای کالمی
عدد فازی

کم ()L
()2 ،0

متوسط ()M
()2 ،5

زیاد ()H
()2 ،10

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

متغیرهای کالمی بسیار کم ()VL
عدد فازی

()0 ،0 ،2/5

کم ()L

متوسط ()M

زیاد ()H

()5/5 ،7 ،8/5( )3/5 ،5 ،6/5( )1/5 ،3 ،4/5

بسیار زیاد ()VH
()7/5 ،10 ،10
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از دانش خبره برای تدوین قواعد فازی استفاده شد .با توجه به زیاد بودن مراحل و قوانین
بکاررفته ،در این بخش به قوانین مورد استفاده در مرحله آخر اشاره میشود .قوانین در جدول ()3
ارائه میگردد .به گزارههای «اگر ـ آنگاه» ،قوانین فازی گفته میشود .بخش «اگر» را مقدم و
«آنگاه» را نتیجه میگویند .در این پژوهش ،برای هر مرحله از سیستم استنتاج فازی سلسلهمراتبی
از دانش خبره برای تدوین قواعد فازی استفاده شده است.
جدول  :3قوانین فازی

وظایف اجتماعی
کالن دولت

وظایف اجتماعی
در سطح سیستم

وظایف اجتماعی
در سطح سازمان

وظایف اجتماعی
در سطح فرد

بسیار زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

بسیار کم

کم

زیاد

زیاد

متوسط

شماره قانون

آنگاه ()Then

اگر ()If

1

متوسط

متوسط

متوسط

2

متوسط

زیاد

زیاد

4

متوسط

زیاد

زیاد

متوسط

6

زیاد

زیاد

کم

زیاد

8

زیاد

کم

متوسط

کم

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد
کم

زیاد
زیاد

متوسط
متوسط

کم

زیاد

کم

کم

متوسط

زیاد

زیاد

زیاد

زیاد

کم

5
7

9

متوسط

زیاد

10

کم

زیاد

12

متوسط

کم

متوسط

متوسط

زیاد

کم

زیاد

متوسط

زیاد

3

کم

متوسط

زیاد

متوسط

متوسط

11
13
14

15

16
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ادامه جدول  :3قوانین فازی

وظایف اجتماعی
کالن دولت

وظایف اجتماعی در
سطح سیستم

متوسط

کم

متوسط

متوسط

متوسط

متوسط

17

متوسط

کم

متوسط

19

متوسط

زیاد

زیاد

کم

متوسط

زیاد

متوسط

کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

کم

کم

متوسط

کم

کم
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وظایف اجتماعی در وظایف اجتماعی در
سطح فرد
سطح سازمان

کم

کم

کم

متوسط

کم

شماره قانون

آنگاه ()Then

اگر ()If

کم

متوسط

18

متوسط

20

متوسط

کم

22

کم

زیاد

متوسط

کم

کم

کم

کم

کم

21
23

24
25

26

27

تجزیهوتحلیل یافتهها
نتایج پاسخهای نهایی خبرگان گروه کانونی در زمینه نقش هر یک از بازیگران حاکمیتی اصلی
(دولت ،بخش خصوصی ،جامعه مدنی ،و بخش نظامی) در انجام وظایف اجتماعی برای سطح
سیستم در جدول ( ،)4برای سطح سازمان در جدول ( ،)5و برای سطح فرد در جدول ( )6بهطور
خالصه ارائه شده است .در هر کدام از این جداول برحسب امور اصلی امور فرعی شناسایی و وظایف
عمومی مرتبط در طی جلسات برگزارشده استخراج گردید ،و در نهایت نقشآفرینان حاکمیتی اصلی
در هر کدام از وظایف فرعی (وظایف عملیاتی) مشخص شدند.

جدول  :4پاسخهای نهایی خبرگان در گروه کانونی برای سطح سیستمی

ورزش همگانی
امور ورزشی

ورزش قهرمانی

امور اجتماعی

ورزش حرفهای
ساماندهی امور
جوانان
امور جوانان مشارکتهای
اجتماعی جوانان
امور فرهنگی و
تربیتی

نظارت بر فعالیتهای ورزشی همگانی

دولت

ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی

بخش خصوصی

تعمیق ورزش همگانی

تدوین خطمشیهای ورزشی

جامعه مدنی
دولت

مشارکت در تدوین خطمشیهای ورزشی

جامعه مدنی

مشارکت در تدوین خطمشیهای ورزشی

جامعه مدنی

شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

دولت

پایش ادواری فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه

دولت

تهیه و تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان

دولت

برجستهسازی نیازهای اساسی نسل جوان از طریق پژوهش

جامعه مدنی

ارائه برنامههای مناسب برای اشتغال جوانان

دولت

رصد میزان تحقق برنامه جامع ساماندهی امور جوانان
توسعه مشارکت اجتماعی جوانان

دولت

جامعه مدنی

صدور اعتبارنامه برای متقاضیان دریافت مجوز سازمان مردمنهاد جوانان ،نظارت و توانمندسازی آنان

دولت

توانمندسازی جوانان از طریق توسعه فرهنگ ازدواج

دولت

تعیین استاندارد برای فعالیتهای مراکز فرهنگی و هنری جوانان

دولت

ارتقای سهم مشارکت جوانان در امور اجتماعی
برنامهریزی برای امور فراغتی جوانان

دولت

دولت
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امور اصلی امور فرعی وظایف عمومی

وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی

37
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امور اصلی امور فرعی
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امور
اجتماعی

امور رفاه
و تامین
اجتماعی

وظایف
عمومی

وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی

حمایتهای
بیمهای

برنامهریزی طرح بیمه سالمت

حمایتی،
توانمندسازی
و آسیبهای
اجتماعی

تدوین خطمشیهای عدالت اجتماعی و سیاستهای حمایت از اقشار آسیبپذیر و نظارت بر اجرای آن

دولت

ایجاد کمیتههای حمایتی و توسعه سازمانهای مردمنهاد

دولت

برنامهریزی برای آمادگی پاسخگویی به حوادث و سوانح

دولت

ایجاد واحدها و تجهیزات پشتیبانی امداد و نجات

دولت

امداد و نجات

بهداشت،
درمان ،و
سالمت

تدوین سیاستهای بیمه اجتماعی و نظارت بر آن

تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی

نهادینه کردن مشارکت جوانان در فعالیتهای امدادی

دولت

دولت

دولت

جامعه مدنی

تدوین خطمشیهای حوزه بهداشت و درمان و سالمت

دولت

تامین تجهیزات پزشکی برای مراکز بهداشتی و درمانی

بخش خصوصی

تامین دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای آحاد مردم

بخش خصوصی

توسعه زیرساختهای فیزیکی و ساختمانی حوزه بهداشت

دولت

پدافند غیرعامل

نظامی

مدیریت بحرانها

بخش خصوصی

امور اصلی امور فرعی وظایف عمومی

وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)
تامین اعتبار برای توانمندسازی و خوداتکایی ایثارگران

امور
اجتماعی

دولت

ی مرتبط با تسهيالت رفاهي ،معيشتي ،بهداشتي ،درماني ،و فرهنگي ایثارگران و خانوادۀ آنان
معیشت ایثارگران تدوین خطمش 

دولت

ترویج فرهنگ معرفي الگوها و قهرمانان م ّلي ايثار و شهادت در متون درسي کليه پايههاي تحصيلي و رسانههای جمعی
ایثار و شهادت
تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقالبي

دولت

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایثارگران

امور
ایثارگران

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی

خدماترسانی به
ایثارگران

پیشبینی و تامین بودجه برای خدماترسانی به ایثارگران
تحت پوشش قرار دادن خانوادههای ایثارگران

تدوین خطمشی استخدام دولتی ایثارگران و خانوادۀ آنان

دولت

جامعه مدنی
دولت
دولت

دولت
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جدول  :5پاسخهای نهایی خبرگان در گروه کانونی برای سطح سازمانی

امور اصلی امور فرعی وظایف عمومی
ورزش همگانی

امور اجتماعی
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امور ورزشی

ورزش قهرمانی
ورزش حرفهای
ساماندهی امور
جوانان

امور جوانان مشارکتهای
اجتماعی جوانان
امور فرهنگی و
تربیتی
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وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی

نظارت بر فعالیتهای ورزشی همگانی

بخش خصوصی

ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی

بخش خصوصی

تعمیق ورزش همگانی

تدوین خطمشیهای ورزشی

جامعه مدنی
دولت

مشارکت در تدوین خطمشیهای ورزشی

جامعه مدنی

مشارکت در تدوین خطمشیهای ورزشی

جامعه مدنی

شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

بخش خصوصی

پایش ادواری فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه

بخش خصوصی

تهیه و تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان

دولت

برجستهسازی نیازهای اساسی نسل جوان از طریق پژوهش

بخش خصوصی

ارائه برنامههای مناسب برای اشتغال جوانان

دولت

رصد میزان تحقق برنامه جامع ساماندهی امور جوانان
توسعه مشارکت اجتماعی جوانان

بخش خصوصی
جامعه مدنی

صدور اعتبارنامه برای متقاضیان دریافت مجوز سازمان مردمنهاد جوانان ،نظارت و توانمندسازی آنان

دولت

توانمندسازی جوانان از طریق توسعه فرهنگ ازدواج

جامعه مدنی

تعیین استاندارد برای فعالیتهای مراکز فرهنگی و هنری جوانان

جامعه مدنی

ارتقای سهم مشارکت جوانان در امور اجتماعی
برنامهریزی برای امور فراغتی جوانان

جامعه مدنی
جامعه مدنی

امور اصلی امور فرعی وظایف عمومی
حمایتهای بیمهای

امور
اجتماعی

امور رفاه
و تامین
اجتماعی

وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی

تدوین سیاستهای بیمه اجتماعی و نظارت بر آن

دولت

برنامهریزی طرح بیمه سالمت

دولت

حمایتی،
توانمندسازی و
آسیبهای اجتماعی

تدوین خطمشیهای عدالت اجتماعی و سیاستهای حمایت از اقشار آسیبپذیر و نظارت بر اجرای آن

دولت

ایجاد کمیتههای حمایتی و توسعه سازمانهای مردمنهاد

دولت

امداد و نجات

نهادینه کردن مشارکت جوانان در فعالیتهای امدادی

تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی

برنامهریزی برای آمادگی پاسخگویی به حوادث و سوانح
ایجاد واحدها و تجهیزات پشتیبانی امداد و نجات

دولت

جامعه مدنی
دولت

تدوین خطمشیهای حوزه بهداشت و درمان و سالمت

دولت

تامین تجهیزات پزشکی برای مراکز بهداشتی و درمانی

بخش خصوصی

تامین دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای آحاد مردم

بهداشت ،درمان ،و
سالمت

دولت

دولت

توسعه زیرساختهای فیزیکی و ساختمانی حوزه بهداشت

بخش خصوصی

پدافند غیرعامل

دولت

مدیریت بحرانها

دولت
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وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)
تامین اعتبار برای توانمندسازی و خوداتکایی ایثارگران
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دولت

ی مرتبط با تسهيالت رفاهي ،معيشتي ،بهداشتي ،درماني ،و فرهنگي ایثارگران و خانوادۀ آنان
معیشت ایثارگران تدوین خطمش 

دولت

امور ترویج فرهنگ ایثار معرفي الگوها و قهرمانان م ّلي ايثار و شهادت در متون درسي کليه پايههاي تحصيلي و رسانههای جمعی
ایثارگران
و شهادت
تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقالبي

دولت

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایثارگران

امور
اجتماعی

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی

خدماترسانی به
ایثارگران

پیشبینی و تامین بودجه برای خدماترسانی به ایثارگران
تحت پوشش قرار دادن خانوادههای ایثارگران

تدوین خطمشی استخدام دولتی ایثارگران و خانوادۀ آنان

دولت

جامعه مدنی
دولت

جامعه مدنی
دولت
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ورزش همگانی
امور
ورزشی

ورزش قهرمانی

امور اجتماعی

ورزش حرفهای
ساماندهی امور
جوانان

نظارت بر فعالیتهای ورزشی همگانی

بخش خصوصی

ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی

بخش خصوصی

تعمیق ورزش همگانی

تدوین خطمشیهای ورزشی

امور
جوانان

امور فرهنگی و تربیتی

دولت

مشارکت در تدوین خطمشیهای ورزشی

جامعه مدنی

مشارکت در تدوین خطمشیهای ورزشی

جامعه مدنی

شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

جامعه مدنی

پایش ادواری فرهنگ ورزش و تحرک در جامعه

بخش خصوصی

تهیه و تدوین برنامه جامع ساماندهی امور جوانان

دولت

برجستهسازی نیازهای اساسی نسل جوان از طریق پژوهش

جامعه مدنی

پایش و رصد میزان تحقق برنامه جامع ساماندهی امور جوانان

بخش خصوصی

توسعه مشارکت اجتماعی جوانان

جامعه مدنی

ارائه برنامههای مناسب برای اشتغال جوانان

مشارکتهای
اجتماعی جوانان

جامعه مدنی

دولت

صدور اعتبارنامه برای متقاضیان دریافت مجوز سازمان مردمنهاد جوانان ،نظارت و توانمندسازی آنان

دولت

توانمندسازی جوانان از طریق توسعه فرهنگ ازدواج

جامعه مدنی

تعیین استاندارد برای فعالیتهای مراکز فرهنگی و هنری جوانان

جامعه مدنی

ارتقای سهم مشارکت جوانان در امور اجتماعی
برنامهریزی برای امور فراغتی جوانان

جامعه مدنی
جامعه مدنی

مقاله  -2طراحی مدل بهین ه انجام وظایف اجتماعی دولت با رویکرد حاکمیتی | محمدرضا ساالری و همکاران

امور
اصلی

امور
فرعی

وظایف عمومی

وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی
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امور
اصلی

امور
فرعی

وظایف عمومی
حمایتهای بیمهای
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حمایتی ،توانمندسازی
و آسیبهای اجتماعی
امور رفاه
و تامین
اجتماعی

امداد و نجات

وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی

تدوین سیاستهای بیمه اجتماعی نظارت بر آن

دولت

برنامهریزی طرح بیمه سالمت

تدوین خطمشیهای عدالت اجتماعی و سیاستهای حمایت از اقشار آسیبپذیر و نظارت بر اجرای آن

دولت

ایجاد کمیتههای حمایتی و توسعه سازمانهای مردمنهاد

جامعه مدنی

تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی

دولت

برنامهریزی برای آمادگی پاسخگویی به حوادث و سوانح

جامعه مدنی

نهادینه کردن مشارکت جوانان در فعالیتهای امدادی

جامعه مدنی

ایجاد واحدها و تجهیزات پشتیبانی امداد و نجات

بخش خصوصی

تدوین خطمشیهای حوزه بهداشت و درمان و سالمت

دولت

تامین تجهیزات پزشکی برای مراکز بهداشتی و درمانی

بخش خصوصی

تامین دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای آحاد مردم

بهداشت ،درمان ،و
سالمت

دولت

بخش خصوصی

توسعه زیرساختهای فیزیکی و ساختمانی حوزه بهداشت

بخش خصوصی

پدافند غیرعامل

جامعه مدنی

مدیریت بحرانها

جامعه مدنی

معیشت ایثارگران
امور اجتماعی

امور ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت
ایثارگران
خدماترسانی به
ایثارگران

تامین اعتبار برای توانمندسازی و خوداتکایی ایثارگران

دولت

تدوین خطمشی مرتبط با تسهيالت رفاهي ،معيشتي ،بهداشتي ،درماني ،و فرهنگي ایثارگران و خانوادۀ آنان

دولت

معرفي الگوها و قهرمانان م ّلي ايثار و شهادت در متون درسي کليه پايههاي تحصيلي و رسانههای جمعی

دولت

پیشبینی و تامین بودجه برای خدماترسانی به ایثارگران

دولت

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ایثارگران

تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقالبي
تحت پوشش قرار دادن خانوادههای ایثارگران

تدوین خطمشی استخدام دولتی ایثارگران و خانوادۀ آنان

دولت
جامعه مدنی
جامعه مدنی
دولت
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امور
اصلی

امور
فرعی

وظایف عمومی

وظایف فرعی (وظایف عملیاتی)

نقشآفرینان
حاکمیتی اصلی
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استنتاج فازی برای متغیر امور ورزشی :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای نقش
جامعه مدنی  ،9/25بخش خصوصی  ،7/6و دولت  3است ،امتياز قطعي براي امور ورزشی  7/17است.
بنابراین ،این عوامل در ارتقای امور ورزشی موثر هستند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان
میدهد که در وضعیت بهینه باید جامعه مدنی در مقایسه با دو بخش دیگر نقش محوری داشته باشد.
استنتاج فازی برای متغیر امور جوانان :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای نقش
جامعه مدنی  ،8/3 5بخش خصوصی  ،7و برای دولت  5/3است ،امتياز قطعي براي امور جوانان
 7/05است .بنابراين ،ميتوان گفت که هر سه عامل در ارتقای امور جوانان نقش دارند .تحلیل
سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان میدهد که در وضعیت بهینه باید جامعه مدنی و بخش خصوصی
در مقایسه با دولت نقش محوری داشته باشند.
استنتاج فازی برای متغیر رفاه و امور اجتماعی :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده
برای نقش جامعه مدنی  ،8/1بخش خصوصی  ،7/15و دولت  4/5است ،امتياز قطعي براي رفاه
و امور اجتماعی  7/34است .بنابراين ،هر سه عامل در ارتقای رفاه و امور اجتماعی نقش دارند و
تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان میدهد که در وضعیت بهینه باید جامعه مدنی در مقایسه
با دو بخش دیگر نقش محوری داشته باشد.
استنتاج فازی برای متغیر امور ایثارگران :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای نقش
جامعه مدنی  ،7/67بخش خصوصی  ،6/5و دولت  6/2است ،امتياز قطعي براي امور ایثارگران
 6/29است .بنابراين ،هر سه عامل در ارتقای امور ایثارگران نقش دارند و تحلیل سهبعدی رفتار
متغیر خروجی نشان میدهد که در وضعیت بهینه باید جامعه مدنی در مقایسه با دو بخش دیگر

نقش محوری داشته باشد.
نتایج استنتاج فازی برای امور اجتماعی :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای امور
ورزشی  ،7/1 7جوانان  ،7/05رفاه  ،7/34و ایثارگران  6/29است ،امتياز قطعي براي امور اجتماعی
 7/45است .بنابراين ،هر چهار عامل در ارتقای امور اجتماعی نقش دارند .تحلیل سهبعدی رفتار
متغیر خروجی نشان میدهد که رفاه بیشترین تاثیر را بر امور اجتماعی دارد و امور ورزشی ،جوانان،
و ایثارگران بهترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند.
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استنتاج فازی برای متغیر امور ورزشی :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای نقش جامعه
مدنی  ،8/3بخش خصوصی  ،8/75و دولت  5است ،امتياز قطعي براي امور ورزشی  8/72است .بنابراین،
عوامل اشارهشده در ارتقای امور ورزشی موثر هستند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان میدهد
که در وضعیت بهینه باید بخش خصوصی در مقایسه با دو بخش دیگر نقش محوری داشته باشد.
نتایج استنتاج فازی برای متغیر امور جوانان :از آنجایی که امتیاز نقش جامعه مدنی
 ،7/5بخش خصوصی  ،7/6و دولت  4/3است ،امتياز قطعي براي امور جوانان  7/87است .بنابراين،
هر سه عامل در ارتقای امور جوانان نقش دارند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان میدهد که
در وضعیت بهینه باید بخش خصوصی و جامعه مدنی در مقایسه با دولت نقش محوری داشته باشند.
نتایج استنتاج فازی برای متغیر رفاه و امور اجتماعی :از آنجایی که امتیاز جامعه
مدنی  ،7بخش خصوصی  ،7/34و دولت  6/96است ،امتياز قطعي براي رفاه و امور اجتماعی  7است.
بنابراين ،هر سه عامل در ارتقای رفاه نقش دارند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان میدهد
که در وضعیت بهینه باید بخش خصوصی در مقایسه با دو بخش دیگر نقش محوری داشته باشد.
نتایج استنتاج فازی برای متغیر امور ایثارگران :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای
نقش جامعه مدنی  6/5و برای دولت  6/8است ،امتياز قطعي براي امور ایثارگران  6/6است .بنابراين،
هر دو عامل در ارتقای امور ایثارگران در سطح سازمان نقش دارند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی
نشان میدهد که در وضعیت بهینه باید دولت در مقایسه با دو جامعه مدنی نقش محوری داشته باشد.
نتایج استنتاج فازی برای امور اجتماعی :از آنجایی که امور ورزشی  ،8/72جوانان ،7/87
رفاه  ،7و ایثارگران  6/6است ،امتياز امور اجتماعی  7/75است .بنابراين ،هر چهار عامل در ارتقای امور
اجتماعی نقش دارند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان میدهد که ارتقای رفاه بیشترین تاثیر
را بر امور اجتماعی دارد و پس از آن امور جوانان ،ورزشی ،و ایثارگران در اولویتهای بعدی قرار دارند.
سیستم استنتاج فازی در سطح سیستم
نتایج استنتاج فازی برای متغیر امور ورزشی :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای نقش جامعه مدنی
 ،7/34بخش خصوصی  ،5و دولت  8/75است ،امتياز قطعي براي امور ورزشی  7/96است .بنابراین ،این
عوامل در ارتقای امور ورزشی در سطح سیستم اثرگذار هستند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان
میدهد که در وضعیت بهینه باید دولت در مقایسه با دو بخش دیگر نقش محوری داشته باشد.
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نتایج استنتاج فازی برای متغیر امور جوانان :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای
نقش جامعه مدنی  6/34و دولت  7/13است ،امتياز قطعي براي امور جوانان  6/84است .بنابراين ،هر
دو عامل در ارتقای امور جوانان در سطح سیستم نقش دارند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی
نشان میدهد که در وضعیت بهینه باید دولت در مقایسه با جامعه مدنی نقش محوری داشته باشد.
نتایج استنتاج فازی برای متغیر رفاه و امور اجتماعی :از آنجایی که امتیاز
بهدستآمده برای نقش جامعه مدنی  ،8بخش خصوصی  ،7دولت  ،8/75و بخش نظامی  8است،
امتياز قطعي براي رفاه و امور اجتماعی  8/72است .بنابراين ،هر چهار عامل در ارتقای رفاه و امور
اجتماعی دارند .تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان میدهد که در وضعیت بهینه باید دولت
نقش محوری داشته باشد.
نتایج استنتاج فازی برای متغیر امور ایثارگران :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده
برای نقش جامعه مدنی  6/64و دولت  7/57است ،امتياز قطعي براي امور ایثارگران  7/27است.
بنابراين ،ميتوان گفت که هر دو عامل در ارتقای امور ایثارگران در سطح سیستم نقش دارند .در
سطح سیستم ،خبرگان نقشی را برای نظامیان و بخش خصوصی در امور ایثارگران قائل نشدهاند.
نتایج بهدستآمده از تحلیل سهبعدی رفتار متغیر خروجی نشان میدهد که در وضعیت بهینه باید
دولت در مقایسه با جامعه مدنی نقش محوری داشته باشد.
نتایج استنتاج فازی برای امور اجتماعی :از آنجایی که امتیاز بهدستآمده برای امور
ورزشی  ،7/96جوانان  ،6/84رفاه  ،8/72و ایثارگران  7/27است ،امتياز قطعي براي امور اجتماعی
 8/61است .بنابراين ،هر چهار عامل در ارتقای امور اجتماعی نقش دارند .تحلیل سهبعدی رفتار
متغیر خروجی نشان میدهد که رفاه بیشترین تاثیر را بر امور اجتماعی دارد و امور ورزشی در رتبه
ت سوم جای میگیرند.
بعدی قرار دارد .امور جوانان و ایثارگران بهطور یکسان در اولوی 
استنتاج فازی برای وظایف اجتماعی دولت :در این مرحله ،مدل نهایی که نشاندهنده
حد بهینۀ وظایف اجتماعی دولت جمهوری اسالمی ایران است ،ارائه میگردد .مدل اشارهشده که
از تجمیع امور اجتماعی در سطوح کنش حاکمیتی بهدست آمده است ،از نوع چند ورودی و یک
خروجی است که در آن ،امور اجتماعی در سطح فرد ،در سطح سازمان ،و در سطح سیستم به عنوان
متغیرهای ورودی و وظایف اجتماعی دولت نیز به عنوان متغیر خروجی در نظرگرفته شده است .در
این مرحله ،استنتاج فازی به وسیله  27قانون فازی و بر اساس روش ممدانی انجام شد .نمای کلی
این مدل در نرمافزار متلب در شکل ( )2نمایش داده میشود.

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺪل اﺷﺎرهﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﻮح ﮐﻨﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،از ﻧﻮع ﭼﻨﺪ ورودي و ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮد ،در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ،و در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ورودي و وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺮوﺟﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﻓﺎزي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  27ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎزي و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻤﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ در ﺷﮑﻞ ) (2ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽﺷﻮد.

وظایف فرد

اجتماعی
مدنی

وظایف سازمان
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وظایف اجتماعی

وظایف سیستم

دولت
ﻓﺎزيبرای
اﺳﺘﻨﺘﺎجفازی
ﮐﻠﯽ استنتاج
ﻧﻤﺎيکلی
ﺷﮑﻞ:2:2نمای
شکل
اجتماعیدوﻟﺖ
وظایف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮاي وﻇﺎﯾﻒ

سازمان
سطح
ﺳﺎزﻣﺎن/45
سطح فرد
آمدهدربرای
اﻣﻮرهدست
امتیاز ب
جایی
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزازﺑﻪآن
ﺳﯿﺴﺘﻢ  8/61اﺳﺖ،
ﺳﻄﺢ
،7،7درو در
/75
اجتماعیدردرﺳﻄﺢ
ﺳﻄﺢامورﻓﺮد ،7/45
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻣﺪهکهﺑﺮاي
دﺳﺖ
برابر 9در6/9
اجتماعی
وظایف
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،براي
امتياز قطعي
دوﻟﺖ/61
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽسیستم
وﻇﺎﯾﻒدر سطح
ﺑﺮاي ،7/7و
اﻣﺘﯿﺎز ﻗﻄﻌﯽ 5
ﺑﺮاﺑﺮ
است.وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ارﺗﻘﺎي
دولتﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺮ ﺳﻪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان
است ،اﺳﺖ.
6/99 8
دوﻟﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي
دارﻧﺪ.ميتوان گفت که هر سه عامل در ارتقای وظایف اجتماعی دولت نقش موثری دارند.
بنابراين،

بر اساس شکل ( )3میتوان نتیجه گرفت که ارتقای امور اجتماعی در سه سطح فرد ،سازمان ،و
اجتماعی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن وﻇﺎﯾﻒ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن،
ایرانﻓﺮد،
ﺳﻄﺢ
جمهوریدر ﺳﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وظایفارﺗﻘﺎي
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ) (3ﻣﯽ
شود.وامور
منجر می
اسالمی
اجتماعیاﻣﻮردولت
ﻧﺘﯿﺠﻪشدن
ﺗﻮانبه بهینه
سیستم
این اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﮥ وﻇﺎﯾﻒ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
اثرگذارﺳﻄﺢ
دولت از دو
اجتماعیﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺳﻄﺢ ﻓﺮد
بهینۀ در
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
سطحﺷﻮد.
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﺟﻤﻬﻮري
است و از
وظایف
اﻣﻮرانجام
دیگر بر
اﯾﺮان از دو
اﺳﻼﻣﯽبیشتر
سطح فرد
ﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ در
دارند.اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﯾﮑﺴﺎن در
تﻃﻮر
اولوی ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
امورو از اﯾﻦ
اﺳﺖ
ﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ اﺛﺮﮔﺬار
بعدی قرار
یکسان در
ﺳﻄﺢطور
سیستم به
اﻣﻮر اسازمان و
ﻟﺤﺎظ،سطح
اجتماعی در
لحاظ،

وظایف اجتماعی

وظایف اجتماعی

وظایف سازمان

وظایف سیستم

وظایف فرد

وظایف سازمان

وظایف اجتماعی

وظایف فرد

وظایف سیستم

شکل  :3رفتار وظایف اجتماعی دولت

ﺷﮑﻞ  :3رﻓﺘﺎر وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ

ﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل
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اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎ روش اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ دادهﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ
ده ،ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎي ﻣﻔﻘﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ دادهﻫﺎ در ﻃﯿﻒ ﻣﺠﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.

اعتبار سنجی مدل
در این پژوهش ،اعتبارسنجی مدل شبیهسازی با روش اعتبارسنجی دادهها و اعتبارسنجی مدل
مفهومی انجام شد .در اعتبارسنجی داده ،بررسی دادههای جمعآوریشده نشان میدهد که دادههای
مفقود وجود نداشته و همه دادهها در طیف مجاز انتخاب شدهاند .بنابراین دادههای گردآوریشده
معتبر هستند .اعتبارسنجی مدل مفهومی پژوهش با روش تحلیل حساسیت انجام شد .برای این
منظور ،مقدار متغیرهای ورودی در بازههای یکسان تغییر داده شد و تاثیر آنها بر مقدار متغیر
خروجی بررسی شد .بر اساس جدول ( ،)7تغییر در مقدار ورودیها باعث تغییر در میزان خروجی
شده است و میتوان گفت که خروجی نسبت به تغییر ورودیها حساس است .بنابراین ،میتوان
اعتبار مدل مفهومی پژوهش را تایی د نمود.
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جدول  :7میزان حساسیت خروجی به تغییر ورودیها

مقدار ورودیها در سطوح سهگانه

مقدار خروجی در ازای تغییر ورودی در سطح فرد

مقدار خروجی در ازای تغییر ورودی در سطح سازمان
مقدار خروجی در ازای تغییر ورودی در سطح سیستم

1

0/89

1/03

1/93

3

3/14

3/62

2/79

5

7

5/02

6/98

5

7/23

5

7/12

9

8/79
9/1

8/85

مدل ریاضی پژوهش در شکل ( )4ارائه میگردد .در این مدل i ،نشاندهنده امور رفاهی،
ورزشی ،جوانان ،و ایثارگران و  jنشاندهنده نقشآفرینان حاکمیت است .در شکل ( a1 )4نشان
میدهد که در سطح فرد ،اولویت با امور رفاه و تامین اجتماعی است که (در حوزه اجرای خطمشی)
باید به جامعه مدنی واگذار شود a2 .بیان میکند که در سطح سازمان ،اولویت با امور رفاه و تامین
اجتماعی است که (در حوزه طراحی سازوکارهای عملیاتی) باید به بخش خصوصی واگذار شود ،و
در سطح سیستم نیز اولویت با امور رفاه و تامین اجتماعی است که (در حوزه تدوین خطمشی) باید
به دولت واگذار شود.

شکل  :4مدل ریاضی پژوهش
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شکل  :4مدل ریاضی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
ث و نتیجهگیری
ورزشی
همچون امور
فرعيایران با
اموردولت
اجتماعی
پژوهش ،یافته
بر اساس يافتههای بر اساس
وظايف عمومي مانند
(متشکل از
فرعیورزشي
امورامور
همچون
وظایفايران با
پژوهش،دولت
هایاجتماعي
وظايف
اجتماعي(شامل
امور جوانان
جوانان،حرفهای)،
قهرمانی ،و
همگانی،
عمومی
(متشکل از
جوانان ،امور فرهنگي،و
مشارکتهای
دهي امور
ورزشسامان
مانند(شامل
جوانان
وظایفامور
حرفهای)،
ش همگاني ،قهرماني ،و
امور رفاه
تربیتی)،
فرهنگی،
حمايتي ،جوانان ،امور
ای ،اجتماعی
های
مشارکت
اجتماعي جوانان،
ندهی امور
تي) ،امور رفاه و ساما
امداد وو نجات ،بهداشت و
اجتماعي،
آسیب وهای
توانمندسازی و
بیمه
(حمايتهای
تامین
امداد و
اجتماعی،
آسی وبهای
توانمندسازی
معیشتهای،
تهای بیم
ايثارگران (حمای
تامین اجتماعی
نجات،ايثارگران) شناسايي
رساني به
خدمات
شهادت،
فرهنگ وايثار
حمایتی،رويج
ايثارگران ،ت
(شامل
ان و سالمت) ،و امور
همچون امور ورزشي،
اموری
ترویجزمینه
که در
معیشتميدهد
فرد نشان
سطح
فرعي در
حاکمیتي در
بازيگران
ه است .بررسي نقش
ایثار و
فرهنگ
ایثارگران،
(شامل
ایثارگران
امورامور
سالمت) ،و
درمان و
بهداشت و
جامعه مدني نقشآفرين
خصوصي،
نقشدولتي،
های
است.بخش
شدهقبیل
حاکمیتي از
ايثارگرانبه بازيگران
اجتماعي ،و
حاکمیتیو در امور
بازیگران
بررسی
ایثارگران) شناسایی
خدماترسانی
نان ،رفاه و امور شهادت،
توجهو بهاموراينکه در سطح فرد،
ورزشی ،است .با
محوری داشته
اموری نقش
بخش ديگر
جامعهفردمدني
تند .اما در وضعیت
جوانان ،رفاه
همچون امور
دو زمینه
مقايسهکهبا در
نشاندرمیدهد
بهینه ،سطح
فرعی در
مدنیسازی و استفاده از
جامعهفرهنگ
دارند وو نیز
محوری
هاینقش
ش آن
افرادبخدر
است و
بازیگرانبا جامعه
سطح تماس
بیشوترين
م امور مذبور نیازمند
خصوصی،
دولتی،
قبیل
حاکمیتی از
ایثارگران
اجتماعی،
محوریربخشتر و کارامدتر
ميتواند اث
واگذاری
آفریناساس
عموميشپايه و
شترين توان
مدنينقش
جامعهدیگر
وظايفي دوبه بخش
چنینمقایسه با
مدنی در
است،جامعه
وظايفبهینه،
انجامدراينوضعیت
هستند .اما
نق
همه افراد جامعه است،
سطح آن،
خط اول
عملیاتي
اجراست و
است .باسطح
سطح فرد،
تماس با
نیزترین
است بیوش
برخوردارنیازمند
امور مذبور
های انجام
ويژگي فرد،
که ازدر سطح
توجه به این
د .از آنجايي که داشته
عه مدني به عنوان نقشآفرين محوری و اصلي در سطح فرد مطرح ميشود.
جامعه است و افراد در آن نقش محوری دارند و نیز فرهنگسازی و استفاده از بیشترین توان
همچنین در سطح سازمان ،در خصوص امور ورزشي ،جوانان ،رفاه و امور اجتماعي بازيگران حاکمیتي از قبیل بخش دولتي،
عمومی پایه و اساس انجام این وظایف است ،واگذاری چنین وظایفی به جامعه مدنی میتواند
وصي ،و جامعه مدني نقشآفرين هستند .اما در وضعیت بهینه ،بخش خصوصي در مقايسه با دو بخش ديگر نقش محوری دارد.
اثربخشتر و کارامدتر باشد .از آنجایی که سطح فرد ،سطح اجراست و از ویژگیهای عملیاتی
زمینه امور ايثارگران نیز دولت و جامعه مدني نقشآفرين هستند ،اما در وضعیت بهینه ،دولت از نقش محوری برخوردار است.
برخوردار است و نیز خط اول آن ،همه افراد جامعه است ،جامعه مدنی به عنوان نقشآفرین محوری
 ،دولت با داشتن منابع و امکانات الزم ميتواند در ايجاد سازوکارهای مورد نیاز برای انجام امور ايثارگران موفقتر عمل کند.
و اصلی در سطح فرد مطرح میشود.
عه مدني به دلیل برخوردار نبودن از امکانات و شرايط الزم و بخش خصوصي به دلیل نبود سودآوری و جذابیت مالي امکان
د به اين بخش را نخواهند داشت .در مجموع ميتوان گفت که در سطح سازمان ،نقش خصوصي در انجام بهینۀ وظايف
 51حاکمیتي
میت پررنگتر است .در اين سطح ،از آنجايي که هدف اصلي ايجاد سازوکارهای الزم برای اجرای خطمشيهای
ت ،شايسته است که انجام امور به بخش خصوصي واگذار شود ،زيرا اين بخش سرعت عمل و رقابتپذيری بیشتر و بهرهوری
ری در زمینه ايجاد سازوکارهای الزم برای اجرای خطمشيها در سطح سازمان دارد و شرايط نظارت بر نحوه اجرای امور مورد
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همچنین در سطح سازمان ،در خصوص امور ورزشی ،جوانان ،رفاه و امور اجتماعی بازیگران
ش دولتی ،خصوصی ،و جامعه مدنی نقشآفرین هستند .اما در وضعیت بهینه،
حاکمیتی از قبیل بخ 
بخش خصوصی در مقایسه با دو بخش دیگر نقش محوری دارد .در زمینه امور ایثارگران نیز دولت
و جامعه مدنی نقشآفرین هستند ،اما در وضعیت بهینه ،دولت از نقش محوری برخوردار است.
زیرا ،دولت با داشتن منابع و امکانات الزم میتواند در ایجاد سازوکارهای مورد نیاز برای انجام
امور ایثارگران موفقتر عمل کند .جامعه مدنی به دلیل برخوردار نبودن از امکانات و شرایط الزم و
بخش خصوصی به دلیل نبود سودآوری و جذابیت مالی امکان ورود به این بخش را نخواهند داشت.
در مجموع میتوان گفت که در سطح سازمان ،نقش خصوصی در انجام بهینۀ وظایف حاکمیت
پررنگتر است .در این سطح ،از آنجایی که هدف اصلی ایجاد سازوکارهای الزم برای اجرای
خطمشیهای حاکمیتی است ،شایسته است که انجام امور به بخش خصوصی واگذار شود ،زیرا این
بخش سرعت عمل و رقابتپذیری بیشتر و بهرهوری باالتری در زمینه ایجاد سازوکارهای الزم
برای اجرای خطمشیها در سطح سازمان دارد و شرایط نظارت بر نحوه اجرای امور مورد نظر را
برای دولت فراهم میسازد.
در سطح سیستم نیز در زمینه انجام اموری از قبیل امور ورزشی ،جوانان ،و ایثارگران سه بازیگر
حاکمیتی شامل دولت ،بخش خصوصی ،و جامعه مدنی نقش دارند و در امور رفاه و تامین اجتماعی،
عالوه بر بازیگران مذبور ،بخش نظامی نیز در حوزه بهداشت و درمان در شرایط خاص از طریق
پدافند غیرعامل نقشآفرین است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که در سطح سیستم ،هر چهار
بازیگر حاکمیتی شامل دولت ،جامعه مدنی ،بخش خصوصی ،و بخش نظامی در انجام وظایف
اجتماعی دولت نقشآفرین هستند .اما در وضعیت بهینه ،دولت در مقایسه با سایر نقشآفرینان
نقش محوری دارد .با توجه به اینکه سطح سیستم سطح تدوین خطمشیهاست ،باید تدوین
خطمشیهای کالن کشور توسط دولت تدوین شود تا دولت در قبال این خطمشیها پاسخگو باشد
و بر اجرای امور و وظایف حاکمیت نظارت نماید.
در هر سه سطح کنش حاکمیتی ،رفاه بیشترین تاثیر را بر انجام امور اجتماعی دارد .امور
اجتماعی در سطح فرد بیشتر از سطوح دیگر بر انجام بهینۀ وظایف اجتماعی دولت اثرگذار است
و از این لحاظ ،سطح سازمان و سیستم بهطور یکسان در اولویت بعدی قرار دارند .میتوان دلیل
اولویت انجام امور اجتماعی در سطح فرد نسبت به سایر سطوح کنش حاکمیتی را اینگونه توجیه
نمود که خطمشیها و سازوکارهای تدوینشده احتما ًال متنوع و مناسب هستند ،اما این خطمشیها
در مرحلۀ اجرا با مشکل مواجه میشوند .بنابراین ،خروجی و نتیجۀ اجرا با آنچه که از خطمشیهای
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تدوین میشود و از سازوکارهای طراحیشده انتظار میرود ،همخوانی ندارد و شکاف میان این دو
مشهود است .بنابراین ،سطح فرد که مربوط به اجراست ،نقش بسیار مهمی در بهینهسازی وظایف
اجتماعی دولت ایفا میکند و دولت تالش میکند در سطح سازمان و فرد کوچکتر شود.
نتایج پژوهش از نظر تعامل میان سه نقشآفرین حاکمیتی شامل دولت ،بخش خصوصی،
و جامعه مدنی و مشارکت فعال هر سه بخش در اجرای بهینه و کارامد وظایف کالن دولت با
1
نتایج بسیاری از پژوهشها ازجمله پژوهشهای صورتگرفته توسط رهنورد ( ،)1390مکالگلین
( ،)2011لوییس ،)1999( 2و کالرک )1995( 3سازگاری دارد .اما برخالف نتایج پژوهش لوییس
( )1999که بر اهمیت نقش دولت نسبت به نقش سایر بازیگران تاکید دارد ،نتایج این پژوهش
نشاندهنده اولویت نقش جامعه مدنی نسبت به نقش دولت ،بخش خصوصی ،و بخش نظامی است.
بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود در سطح فرد ،اجرای امور اجتماعی دولت به
جامعه مدنی واگذار شود .به منظور انجام هرچه بهتر و اثربخش وظایف توسط جامعه مدنی در سطح
فرد نیاز است که سازمانهای مردمنهاد از طریق آموزش و فرهنگسازی و توانمندسازی تقویت
شوند .در سطح سازمان نیز بهتر است طراحی سازوکارهای عملیاتی الزم برای اجرای امور اجتماعی
به بخش خصوصی واگذار گردد .واگذاری موفقیتآمیز سازوکارهای عملیاتی به بخش خصوصی
نیازمند تقویت مدیریت ،مشارکتپذیری ،و شایستهساالری در این بخش و همچنین نظارت دقیق
از جانب دولت است .همچنین ،پیشنهاد میگردد در سطح سیستم که در حوزه تدوین خطمشیهای
حاکمیتی است ،امور اجتماعی به دولت واگذار شود .به منظور تدوین خطمشیهای مناسب ،دولت
باید از طریق گفتگو و مذاکره با سایر سطوح و سازمانها و با نگاه به سطح اجرا ،خطمشیهای
مناسب را تدوین نماید تا قابلیت اجرای اثربخش را داشته باشد.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی بر اساس منابع بیشتر ،سایر دستهبندیهای ممکن در
زمینه وظایف کالن دولت شناسایی شوند و در مدل لحاظ گردند ،و مدل جامعتری در زمینه موضوع
پژوهش ارائه شود .توصیه میگردد در پژوهشهای آینده ،تفاوتهای موجود در انواع سازمانها
نیز در مدل پژوهش آورده شود و اجرای بهینه خطمشیهای حاکمیت در سازمانهای مختلف با
در نظرگرفتن تفاوتهای سازمانی (شامل فرهنگ سازمانی و سایر دستهبندیهای سازمانی) مورد
مطالعه و آزمون قرار گیرند.
1. Mcloughlin
2. Lewis
3. Clark
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هدف :این پژوهش به منظور شناسایی مسائل و مشکالت سطوح نهادی
خطمشیگذاری مالیاتی در کشور و تدوین راهبردهای موثر بر این حوزه ،با کاربرد
چارچوبی معین به دنبال تبیین یک الگوی نهادی با تاکید بر نقش و ظرفیت هر یک از
بازیگران کلیدی ،عوامل زمینهای ،الگوهای تعاملی ،و قواعد حاکم بر این عرصه است.
طرح پژوهش /روششناسی /رویکرد :روش پژوهش استقرایی و کیفی است و
شواهد نظاممندی را با استفاده از روش تحلیل مضمون منابع بکار گرفته است ،ازجمله نتایج
مطالعه تطبیقی نظام خطمشیگذاری کشورهای الگو و نظرهای نمونه آماری پژوهش در
قالب  14مصاحبه با خبرگانی از مقامات ارشد خطمشیگذار مالیاتی و متخصصان دانشگاهی.
یافتهها :مراجع رسمی و غیررسمی کشور هر یک در جایگاه و ظرفیت خود نقش موثری
را در نهاد خطمشیگذاری مالیاتی و کنترل عوامل زمینهای اثرگذار بر این عرصه ایفا
میکند .در سطوح مختلف نهاد مزبور کاستیهایی وجود دارد که در مواجه با آنها ،ضمن
اصالح کنشهای بازیگران میتوان از راهبردهایی همچون مشارکت رسمی میان مراجع
دولتی در جهت تقویت پاسخگویی و بهبود جریان اطالعات ،و مشارکت عمومی مراجع
غیردولتی در جهت ایجاد اعتماد و حمایت از خطمشیها بهره برد.
ارزش /اصالت پژوهش :این پژوهش الگوی معینی را به منظور شناسایی سطوح
مختلف نهاد خطمشیگذاری مالیاتی کشور ارائه میکند که میتواند در جهت ارائه
راهبردهای موثر و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استناد
و کاربرد ذینفعان و بازیگران کلیدی این عرصه همچون سازمان امور مالیاتی کشور و
وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

.3دانشیار مدیریت دولتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
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مقدمه
طراحی نظام مالیاتی یک کشور نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن ایفا میکند،
بهگونهای که سازمان ملل آن را به عنوان اولویت کلیدی در توسعه پایدار و بسیج درآمدهای داخلی
دولتها میداند .این نظام باید ضمن تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ،بهطور عادالنه بار مالیاتی
را میان شهروندان تقسیم کند ،رفتارهایی را که به فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات منجر میشوند
کاهش دهد ،و وظیفۀ مودیان و مدیران مالیاتی را تا حد امکان ساده سازد (.)Knauer, 2014
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این موارد مبانی اصلی خطمشیگذاری مالیاتی هستند ،اگرچه از تفاوتهای اقتصادی ،سیاسی ،و
اجتماعی هر کشور میتوان اینگونه استنباط نمود که هر دولتی برای سیاستگذاری در خصوص
اخذ مالیاتهای خود باید جنبههای گوناگونی را در نظر بگیرد ( .)Mikesell, 2015برای طراحی
نظام درآمدی تقویتکننده توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و برخوردار از حمایت گسترده عمومی،
ضروری است پیشنهادها در زمینه اصالحات مالیاتی بهدقت بررسی شوند ،تجزیهوتحلیلهای ک ّمی
و مباحثههای باز انجام گیرند و بازیگران محوری این عرصه بهترین پشتیبانی را از نهادی مفهومی
و اجتماعی تحت عنوان نهاد خطمشیگذاری مالیاتی به عمل آورند (.)Grote, 2019
لزوم توجه به نظام مالیاتی کارامد به عنوان یک خردهنظام اقتصادی و نیز معیاری برای ارزیابی
عملکرد عمومی دولت ،بهویژه در میان کشورهایی با اقتصاد متکی بر فروش منابع طبیعی ،دارای
اهمیت مضاعف است .این کشورها از یکسو با تجدیدناپذیری منابع خدادادی و از سوی دیگر با
نوسانات شدید تقاضا و قیمت در بازارهای جهانی مواجه هستند و به منظور برونرفت از این وضعیت
متالطم باید در کنار برنامهریزی برای افزایش توان تولید جامعه ،با اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی
به عنوان درآمدی پایدار سیاستگذاری کنند ( .)Hasanvand et al., 2020اما ضعف سیاستگذاری
مالیاتی در ایران به عنوان یک مسئله جدی از گذشته تا به امروز مورد توجه مقامات ارشد دولتی و
همچنین پژوهشگران این حوزه قرار داشته و به زعم ایشان ،الگوی خطمشیگذاری مالیاتی در ایران
فرایند نظاممندی را با تاکید بر نقش کلیدی نهادها دنبال نکرده است (شیخحسنی و همکاران1397 ،؛
و  .)Sanaei Aalam & Alvani, 2018; Mirzamani et al., 2019عدم شناسایی ظرفیت و
نقش بازیگران و الگوهای تعاملی میان آنها و همچنین اثر عوامل محیطی در فرایند خطمشیگذاری
مالیاتی ،عالوه بر بروز مشکالت در حوزه کسبوکار ،مشارکت و جریانهای اطالعاتی ،به اتخاذ
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تصمیمهای غیرمنطبق با نظام مالیاتی کارامد و در نتیجه نارضایتی مودیان مالیاتی و ایجاد تنش
میان آنان و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مجری خطمشیها منجر شده است .بنابراین ،مطالعه
خطمشیگذاری در قالب نهاد مالیاتی ضروری به نظر میرسد و دستیابی به یک نظام مالیاتی کارامد
مستلزم توجه و اهتمام جدی به پژوهشهای علمی در این زمینه است.
مسئله اصلی در پژوهش حاضر نبود توجه کافی به نهاد خطمشیگذاری مالیاتی و عناصر
کلیدی آن در کشور ،ازجمله بازیگران ،قواعد نهادی ،و عوامل زمینهای موثر بر این عرصه است
که میتواند به شکاف عمیق و شکلگیری خطمشیهای ناکارامد این حوزه منجر گردد .از اینرو،
در پژوهش حاضر پس از بررسی انواع چارچوبهای خطمشیگذاری عمومی ،با توجه به ماهیت
خطمشیهای مالیاتی و تجمع مراکز دولتی و اجتماعی در اتخاذ این خطمشیها و چارچوب نهادی
به کلیه سطوح تحلیل ،چارچوب توسعه و تحلیل نهادی به عنوان چارچوب مناسب خطمشیگذاری
مالیاتی در نظرگرفته شده است و در مسیر تبیین یک الگوی مناسب در قالب این چارچوب ،عالوه
بر تاکید بر عوامل زمینهای و عناصر محوری عرصه کنش در نهاد مالیاتی ،بر راهبردهایی که
میتوانند خبر از کنشها و الگوهای تعاملی کارامد دهند ،تمرکز شده است .شناسایی بازیگران
نهادی اثرگذار در فرایند خطمشیگذاری مالیاتی در قالب مراجع رسمی و غیررسمی ،طبقهبندی
عوامل محیطی موثر بر این عرصه ،تفکیک موقعیتهای خطمشی در فرایند خطمشیگذاری و
همچنین ،تبیین الگوهای تعاملی ناشی از کنش میان بازیگران عرصه خطمشیگذاری مالیاتی در
کشور را میتوان به عنوان سهمهای این پژوهش در نظر گرفت .نتایج این پژوهش میتواند در
اتخاذ رویکرد مناسب خطمشیگذاری مالیاتی مورد کاربرد ذینفعان اصلی این حوزه ازجمله وزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.
مبانی نظری پژوهش
خطمشیگذاری و چارچوبهای نظری
خطمشیگذاری عمومی یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت دولتی نوین است و تاکنون
تعاریف متعددی از آن توسط پژوهشگران این عرصه ارائه شده است .اندرسون ،)2011( 1رویکرد
فرایندی ،خطمشیگذاری عمومی را سلسله اقداماتی هدفمند میداند که توسط گروهها یا فردی
قدرتمند و مشروع ،برای مقابله و رفع یک مشکل عمومی شکل میگیرد .از منظر معرفتشناختی،

1. Anderson
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خطمشیگذاری عمومی عبارت است از «مجموعهای از تصمیمهای بههم وابسته که به وسیله
گروهها یا بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص یا بهدست آوردن ابزار مناسب برای
دستیابی به آن اهداف اتخاذ میشود» ( .)Jenkins, 1978: 10در یک تعریف کلی ،خطمشیگذاری
عمومی عبارت است از تصمیمها و سیاستهایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی
همچون مجلس ،دولت ،و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه هستند اتخاذ میشود.
منظور از خطمشیگذاری در این پژوهش ،طرح پیشنهادها و شکلگیری خطمشی است که در آن
راههای مختلف برای حل مسئله بررسی میشود و در نهایت راهحل نهایی در قالب خطمشی به
صورت قانونی تصویب و ابالغ میشود .شکلگیری در اینجا عبارت است از تجزیهوتحلیل گزینهها
و قانونیسازی آنها (.)Daneshfard, 2015
پژوهشها در زمینه مدلسازی نهادی باید در سه سطح چارچوبها ،نظریهها ،و مدلها دنبال
شوند ،که در این بین استفاده از چارچوب به عنوان یک پارادایم به شناسایی عناصر و روابط کمک
میکند ( .)Ostrom, 2019طراحی مدل نهادی خطمشیگذاری مالیاتی نیز نیازمند بهرهمندی از
یک چارچوب نظری مناسب است .پس ابتدا به مقایسه و بررسی انواع رویکردها و چارچوبهای
خطمشیگذاری عمومی بر اساس مبانی نظری آنها پرداخته و خالصه این مقایسه در جدول ()1
ارائه میشود.

چارچوب

منابع

مبانی نظری

کانون تمرکز واحد تحلیل

 (Lasswell et al.,فرایند خطمشیگذاری به مجموعهای از
مراحل
اکتشاف مراحل  1951; Jones,گامهای مشخص (تدوین ،اجرا ،و ارزیابی)
خطمشیگذاری
)1970
تقسیم میشود.
جریانهای
چندگانه
ساخت
اجتماعی

خطمشی در قالب سه جریان از نقشآفرینان
& (Kingdon
و فرایندها شامل جریان مسئله ،جریان
)Stano, 1984
خطمشی ،و جریان سیاست شکل میگیرد.

سطح خرد

دستورگذاری ،تدوین ،قانونیسازی،
اجرا ،و ارزیابی خطمشی

سطح عملیاتی
سیستم کالن
(انتخاب جمعی)

نوآوری
خطمشی

&  (Sabatierتمرکز خطمشی بر تعامل و رقابت ائتالفهایی تغییر در
ائتالفهای
 Jenkins-Smith,است که هر کدام متشکل از بازیگرانی از
)1993
حاکم
نهادهای مختلف با باورهای مشترک هستند.

دولت /دولت
محلی

سطح کالن و خرد نوآوری خطمشی ،انتقال خطمشی

خردهسیستم سطح کالن ،خرد باورهای نخبگان ،رقابت داخلی و
فشار بیرونی سیستم ،یادگیری
و میانه
خطمشی

دولت،
مجموعهای از مطالعات که متغیرهای متنوع را
مطالعه تطبیقی(Sharkansky, /
سطح عملیاتی
تدوین و اقتباس
سازمان ،شهر،
برای تبیین نوسان در بروندادهای خطمشی
)1968
(انتخاب جمعی)
خطمشی
قیف ع ّلیت
خانواده
در میان دولتهای مختلف توصیف میکند.
توسعه و
تحلیل نهادی

مسائل ،خطمشی ،سیاستها،
پنجرهها ،و کارآفرینان

جمعیت هدف ،طرحهای گذشته،
تاکید بر ویژگیهای فرهنگی یا تصویر
& (Schneider
سطح خرد (گروه
قدرت سیاسی
حال و آتی ،نهادها و فرهنگ و
گروه اجتماعی
) Ingram, 1993عمومی از افراد یا گروههایی که رفتار و
هدف)
گروه هدف
جامعه
رفاه آنان از خطمشیعمومی تاثیر میپذیرد.

ی سیستمهای
 (Berry & Berry,اقتباس خطمشی تابعی از ویژگ 
اشاعه خطمشی
)1990
سیاسی و گونهای از فرایند اشاعه است.
ائتالف
جانبدارانه

کارآفرینان
خطمشی

خطمشی

سطح تحلیل

عناصر اصلی

)(Ostrom, 2019

قواعد نهادی در خطمشیگذاری ،رفتار
منطقی و راهبردی بازیگرانی را تغییر
میدهد که در پی منافع خود هستند.

عرصه کنش
سازمان /گروه /کلیه سطوح کالن و
(بازیگران ـ
عملیاتی
فرد
موقعیت کنش)

تفاوتهای خطمشیگذاری،
تفاوتهای نهادی
عرصه کنش ،عوامل زمینهای،
الگوهای تعاملی ،پیامدها ،و
معیارهای ارزیابی
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جدول  :1مقایسه چارچوبهای نظری خطمشیگذاری عمومی
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در میان چارچوبهای نظری مزبور ،این چارچوب نهادی است که از توجه دقیق و صریح به
سطوح تحلیل برخوردار است .همچنین ،برخالف دیگر چارچوبها ،چارچوب نهادی از طریق اعطای
اختیار شناسایی و تعیین واحد تحلیل به تحلیلگر ،انعطافپذیری و عمومیت را حفظ میکند .تبیین
رویکرد نهادی اُستروم ( ،)2019به عنوان یکی از مهمترین الگوهای نهادی اخیر ،به جهت تفسیر
شایسته خود از عوامل زمینهای و نیز تحلیل عرصه خطمشی و الگوهای تعاملی آن ،خطمشیگذاری
در دولتهای مدرن را دچار تحول ماهوی بنیادینی نموده است .این چارچوب با بهرهگیری از تفکیک
سطوح مختلف خطمشیگذاری و واگذاری بخشی از حقوق حکمرانی به بازیگران حاضر در سطح
عملیاتی فعالیتهای اقتصادی ،از سازگاری باالیی با خطمشیگذاری مالیاتی برخوردار است .از اینرو،
در پژوهش حاضر به منظور درک وضعیت سطوح خطمشیهای مالیاتی در ایران و ارائه راهبردهای
موثر در این زمینه از چارچوب توسعه و تحلیل نهادی اُستروم ( )2019استفاده شده است.
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چارچوب توسعه و تحلیل نهادی
چارچوب نهادی بهطور گسترده در ادبیات با هدف مطالعه خطمشیگذاری مالیاتی بکار برده شده

است (;Pampel et al., 2019; Freedman, 2015; Knauer, 2014; Wales & Wales, 2012

 ،)Marriott & Holmes, 2006; Steinmo & Tolbert, 1998و قواعد آن رهنمودهایی را برای
برجسته ساختن بینشهای کلیدی در جنبههای نهادی ،فنی و مشارکتی مداخالت جمعی در مسائل
عمومی و تاثیرات ناشی از آنها ارائه داده است ( .)Nigussie et al., 2018این چارچوب بر نقش
نهادها (باورها ،هنجارها ،و سازمانها) و التزام حکومت به نهادسازی در راستای اعمال حکمرانی تاکید
دارد و به منظور تبیین و پیشبینی ساختار ،فرایندها و پیامدهای نظام خطمشیگذاری از مولفههایی
چون عرصه کنش ،عوامل زمینهای ،الگوهای تعاملی ،معیارهای ارزیابی و پیامدها بهره برده است
( .)Ostrom, 2019در این بین ،عرصه کنش به عنوان عنصر محوری چارچوب نهادی است و گام
نخست در تحلیل یک مسئله ،مشخص کردن این عرصه است که نشانگر «محل اتخاذ خطمشی»
است ( .)McGinnis, 2011عرصه کنش شامل دو بخش موقعیت کنش و بازیگران عرصه است و
پژوهشگر برای تشخیص ،تبیین ،و پیشبینی کنشها به شناسایی هر دو عنصر مزبور نیاز دارد.
به دنبال گامهای چارچوب توسعه و تحلیل نهادی (شکل  )1و با استفاده از عرصه کنش به
عنوان واحد تحلیل ،تجزیهوتحلیل بهطور نظاممند مسیر تصمیمگیری را از طرح پیشنهادها تا
برنامهریزی برای اجرا دنبال میکند .هنگامی که عرصه کنش و قواعد مرتبط با آن از نظر ساختار،
مدیریت و پیامدهای مشارکت جمعی ارزیابی شوند ،نتایج میتواند رهنمودهای مفیدی را برای
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تبیین ،و پیشبینی کنشها به شناسایی هر دو عنصر مزبور نیاز دارد.
به دنبال گامهای چارچوب توسعه و تحلیل نهادی (شکل  )1و با استفاده از عرصه کنش به عنوان
واحد تحلیل ،تجزیهوتحلیل بهطور نظاممند مسیر تصمیمگیری را از طرح پیشنهادها تا برنامهریزی برای
اجرا دنبال میکند .هنگامی که عرصه کنش و قواعد مرتبط با آن از نظر ساختار ،مدیریت و پیامدهای
مشارکت جمعی ارزیابی شوند ،نتایج میتواند رهنمودهای مفیدی را برای متخصصان در خصوص
سیاسی،
ش،های
گستردهبهبود ارز
کنش برای
چگونگی
متخصصان در
مشیها ارائه
اجتماعی ،خط
گسترده اقتصادی
سیاسی ،و
اجتماعی
مکانهای
بهبودوارزش
خصوصبرای
مکان کنش
چگونگی و
.)Nigussieدهد (.)Nigussie et al., 2018
مشیها ارائه
اقتصادی خ
al.,طet
دهدو (2018
عرصه کنش

معیارهای ارزیابی

موقعیتهای کنش
پیامدها

شرایط فیزیکی /مادی
صفات اجتماعی
قواعد مورد استفاده

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

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

در عرصه کنش ،منافع ذینفعان مختلف در تقابل با یکدیگر برمیآیند و ابتکارهای برنامهریزیشده
در عرصه کنش ،منافع ذینفعان مختلف در تقابل با یکدیگر برمیآیند و ابتکارهای برنامهریزیشده
شکل میگیرند ( .)Polski & Ostrom, 1999در مطالعه عرصه خطمشیگذاری مالیاتی کشور در این
شکل میگیرند ( .)Polski & Ostrom, 1999در مطالعه عرصه خطمشیگذاری مالیاتی کشور در این
پژوهش ،نویسندگان از مصادیق چالشی و بهروز خطمشیهای مالیاتی بهره بردهاند .پس امکان تحلیل
پژوهش ،نویسندگان از مصادیق چالشی و بهروز خطمشیهای مالیاتی بهره بردهاند .پس امکان تحلیل
وجود است.
وجود داشته
مراجعنفع
مراجع ذی
مشارکتتگروهها
عرصه وونوع
این عرصه
مشیدردر این
گیری خ
شکل
دقیق
داشته است.
ذینفع
گروهوها و
نوع مشارک
خططمشی
گیری
شکل
دقیق

خطمشیگذاری
مالیاتیمالیاتی
گذاری
خطمشی
خطمشیگذاری مالیاتی با محوریت مالیات نوعی خطمشیگذاری عمومی و دربرگیرندۀ اصول
قانونی
پرداختاصول
مالیاتدربرگیرندۀ
چگونهعمومی و
مشیوگذاری
نوعی خط
محوریت مالیات
گذاری مالیاتی با
مشی
قانونی خط
نماید (
مقدار
کسی ،چه
خصوص که چه
در این
است،
Steinmo,
اقتصادی .این
)Steinmo,
نماید (2004
مقدار ودرچگونه
کسی،
مکنکه چه
خصوص
ایناین
است ،در
تغییر کند و
سیاسی و
پرداخترایط
مالیاتتغییر ش
مواجهه با
طورچهمرتب
است به
فرایند م
.)2004
سایر
از
متمایز
و
کند
تغییر
اقتصادی
و
سیاسی
شرایط
تغییر
با
مواجهه
در
مرتب
طور
ه
ب
است
ممکن
فرایند
متمایز از سایر انواع خطمشیگذاریهای عمومی باشد ،چرا که با توجه به اثر مستقیم اقتصادی بر
اشخاص،
اقتصادی بر
شوداثرو مستقیم
توجه به
باشد ،چرا که با
های
اشخاص،یگذاری
انواع خطمش
قویتری از
زندگیواکنش
مقابل آن
شهروندان در
شهروندان می
عمومیبیشتر
تحریک
موجب
زندگی
خودی،نشان
تری از
مشیقوی
واکنش
شهروندان در
شود و
شهروندان
دهندبی (شتر
تحریک
خودموجب
نشان می
منبع قوانین
مالیات
گذاری
مقابلیندآنخط
شناخت فرا
معرفی و
Peters,م).یدر
1991
ارائه میشود
قوانینازوآن
منبعخارج
دولت یا
منابع
که از
میوشود
معرفی 
دانسته
(1991ایدههایی
دهندمالیاتی
مقررات
مقررات
مختلفمالیاتی،
یگذاری
سویطمش
فرایند خ
شناخت
 .)Peters,در
و می

مالیاتی ایدههایی دانسته میشود که از سوی منابع مختلف دولت یا خارج از آن ارائه میشود و با سایر
عوامل زمینهای ارتباط تنگاتنگی دارد ( .)Seelkopf & Lierse, 2020به همین دلیل اقدامات این حوزه
شامل مجموعهای از تصمیمگیریهای پیچیده با مالحظات سیاسی ،اقتصادی ،اداری ،و اخالقی است
( ،)Peters & Pierre, 2006و عناصری مانند شرایط اجتماعی ،مذهبی ،و جمعیتشناختی نقش مهمی
در این ارتباط ایفا میکنند (.)Seelkopf Lierse, 2020

63

مقاله  -3کاربرد چارچوب توسعه و تحلیل نهادی برای خطمشیگذاری مالیاتی در ایران| اشکان هراتی و همکاران

الگوهای تعاملی

بازیگران

عوامل زمینهای (محیطی)

نهادگرایی در خطمشیگذاری مالیاتی
نوع نظام حاکمیتی بر اندازه دولت و نوع و روند تصمیمگیریها و خطمشیگذاریهای مالیاتی
اثر میگذارد .میزان اعتماد و حمایتهای مردمی در برابر نظامهای حاکمیت مطلقه و دموکراسی
متفاوت است .یک نظام دموکراتیک ،با محدودیت اختیارات دولت به واسطه قانون اساسی و اختیار و
کنترل عامه مردم مشخص میشود .در مقابل ،در یک حاکمیت مطلقه (خودکامه) صرف ًا یک یا چند
شخص محدود ،دارای کنترل و اختیارات نامحدود در تصمیمگیریهای سیاسی و خطمشیگذاریها
هستند و ضمن بیتوجهی به نقش نهادها در خطمشیگذاریهای مالیاتی ،تصمیمهای آنها وابسته
به جلب رضایت یک گروه نخبه کوچک است .این تفاوتهای نهادی میتواند نقش مهمی را در
انگیزه و تواناییهای خطمشیگذاران مالیاتی ایفا نمایند ( .)Seelkopf & Lierse, 2020به عبارت
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دیگر ،خطمشیگذاری مالیاتی نیازمند مشارکت دموکراتیک نهادهای مردمی و دولتی است .از آنجا
که در چارچوب توسعه و تحلیل نهادی ،توسعه به مفهوم فرایند تغییرات پویای نهادی و نیز تغییر
در اثرات آنها در طول زمان تفسیر میشود ( ،)McGinnis, 2011و در فرایند خطمشیگذاری
مالیاتی ،به شکل بنیادین با مجموعۀ گستردهای از نقشآفرینان و شبکه روابط پیچیده آنها و
گستره متنوعی از گفتمانها ،تعامالت ،ارزشها ،تصورات ،هویتها و رویکردهای خاص مواجه
هستیم ( ،)Steinmo & Tolbert, 1998نقش نهادگرایی در خطمشیگذاری مالیاتی برجسته
میشود .از اینرو ،با توجه به نظام حاکمیتی ایران و تاکید بر نقش و جایگاه نهادها و عموم
مردم در تصمیمگیریهای اساسی در قالب یک نظام جمهوری و مردمساالر دینی ،توجه به نقش
نهادها و بخش خصوصی در کنار مراجع دولتی و بهرهگیری از یک چارچوب نهادی منسجم در
خطمشیگذاریهای مالیاتی بسیار دارای اهمیت است.
در خصوص پژوهشهای صورتگرفته در زمینه خطمشیگذاری مالیاتی ،برخی از پژوهشگران
خطمشیهای مالیاتی را بهطور ضمنی در تشریح مدلهای شکلگیری خطمشیگذاری عمومی
و به شکلی مستقل یا در مقایسه چند کشور در قالب یک مطالعه تطبیقی بررسی کردهاند
( ،)Steinmo, 2004; Holcombe, 1998و برخی نیز مدل خطمشیگذاری مالیاتی را با رویکرد
اقتصادی و تحلیلی مورد توجه قرار دادهاند ( .)Auerbach et al., 2017مهمترین رویکردهایی
که در این حوزه توسط پژوهشگران مورد تاکید قرار گرفتهاند عبارتاند از رویکرد نهادی
(،)Pampel et al., 2019; Marriott & Holmes, 2006; Steinmo & Tolbert, 1998
رویکرد فرایندی ( ،)James & Edwards, 2008رویکرد تدریجی (;Hansen, 1983
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 ،)Hettich & Winer, 2005و رویکرد انتخاب عمومی (.)Holcombe, 1998; Wicksell, 1958
در این بین رویکرد نهادی از رویکردهای سنتی و متداول خطمشیگذاری مالیاتی است که نشان
میدهد چگونه نهادها به شکلگیری خطمشیها در عرصه خاص و مهمی از حیات سیاسی
کمک میکنند ( .)Steinmo, 2004در بررسی رویکرد و نگرش پژوهشگران و صاحبنظران
خطمشیگذاری در ایران و سایر کشورها ،خالصه نتایج پژوهشهای صورتگرفته مرتبط در جدول
( )2آمده است.
جدول  :2نظرهای پژوهشگران در حوزه خطمشیگذاری مالیاتی

پژوهشگران رویکرد

شرح دیدگاه

نگرشها و قواعد نهادی از راههای قابلپیشبینی بر تمکین مالیاتی اثر
میگذارند ،اما اثر آنها در کشورهای مختلف متفاوت و متناقض است .در
خطمشیگذاری مالیاتی قواعد نهادی بسیار اهمیت دارند و افراد به انگیزههای
نهادی که با آنها مواجهاند ،به شکل معنادار و قابلقبولی پاسخ میدهند.

پمپل و
همکاران
()2019

نهادی

آرباخ و
همکاران
()2017

برآوردهای پویای اقتصادی میتوانند اثر مهمی بر خطمشیهای مالیاتی داشته
نهادی باشند .هماندیشی و مشارکت نهادهای تخصصی و اندیشکدههای مالیاتی در تدوین
خطمشیهای مالیاتی نقش موثری در موفقیت و پیشبرد اهداف خطمشیها ایفا میکنند.

فریدمن
()2015

خطمشیگذاران باید خطمشیهای بهینه مالیاتی را با مشاوره و تبادل نظر وضع
کنند .آنها نیازمند نوعی ساختار سازمانی و محیطی مستقل هستند که امکان
نهادی
مصاحبه با افراد و آگاهی از نظر متخصصان و اخذ مشاوره و همچنین اخذ
نقطهنظرهای طیف گستردهای از سایر دیدگاهها را فراهم آورد.

هدف اصلی خطمشیهای مالیاتی ،اطالعرسانی ،شفافیت و پاسخگویی بیشتر
به نیازهای مودیان است .نظام مالیاتی باید بهطور مستمر ویژگیهای شخصیتی،
کناور ( )2014نهادی
اختالفات موجود میان مودیان و مراجع ذینفع ،و وجود بیعدالتی مالیاتی را در
تدوین خطمشیهای خود در نظر داشته باشد.

بازیگران نهاد خطمشیگذاری مالیاتی را میتوان در قالب نهادهای داخلی
قوه مجریه ،نهاد قانونگذاری (قوه مقننه) ،نهادهای خارج از حاکمیت همچون
اندیشکدههای مالیاتی و همچنین ،انجمن مودیان مالیاتی شناسایی نمود.
والس و والس
نهادی
خطمشیهای مالیاتی موفق نیازمند پیوند اساسی میان نظام مالیاتی با نمایندگان
()2012
اتحادیه و شرکتها هستند و دولتها باید دارای یک دستورالعمل روشن برای
اصالحات اساسی مالیاتی باشند.
حسنوند و
همکاران
()2020

مهمترین آسیبهای خطمشیگذاری مالیاتی در ایران عبارتاند از عدم تمکین
مالیاتی ،ضعف نظام اطالعات مالیاتی ،نبود فرهنگ و باور مالیاتی صحیح مودیان،
فرایندی
جابهجاییهای متعدد و سیاسی برای مدیران نظام مالیاتی ،گستره و توزیع نامناسب
معافیتهای مالیاتی ،و نبود نظارت و ارزیابی کافی در سیاستهای مالیاتی.
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ادامه جدول  :2نظرهای پژوهشگران در حوزه خطمشیگذاری مالیاتی

پژوهشگران رویکرد

شرح دیدگاه

مدل هدف خطمشيگذاری مالياتي کشور باید داراي سطحي از انتزاع باشد
که حتياالمکان همه عوامل موثر بر تدوين و اجراي آن را در نظر بگيرد .در
ثنایی اعلم و
نهادی خطمشیگذاری مالیاتی باید به ویژگیهای خطمشی و مولفههای شکلگیری خطمشی
الوانی ()2018
در کنار عوامل مربوط به عرصه خرد توجه نمود .همچنین ،توجه به عوامل محیطی
کالن مداخلهگر و عرصه نهادی در خطمشیگذاری مالیاتی بسیار دارای اهمیت است.
شیخحسنی
و همکاران
()1397

| دوره  34ـ بهار  1400ـ شماره  1ـ پياپي 115

میرزمانی
و همکاران
()2019

واعظی و
محمدی
()1396

پیش از هرگونه خطمشیگذاری در حوزه مالیات باید سازگاری آن خطمشی با
اصول و قوانین پایه مالیاتی بررسی شود .تصمیمگیری در حوزه مالیات ،در مواردی
فراتر از اختیارات مرجع خطمشیگذار است و خطمشیهای مالیاتی با فشار
نهادی
اشخاص ،نهادها و وزارتخانههای متعدد محدود میشوند یا تغییر مییابند .خطمشی
مالیاتی در نقطه تعادل میان عوامل اقتصادی ،سیاسی ،و اداری شکل میگیرد و در این
حوزه توجه به نگرشها و اصول اعتقادی نیز دارای اهمیت است.

عوامل موثر بر فرایند دستورگذاری مالیاتی در سه گروه ( )1عوامل مربوط
به مسئله )2( ،عوامل سیاسی ،و ( )3عوامل مربوط به سیاست پیشنهادی
دستهبندی میشوند و موثرترین بازیگران فرایند خطمشیگذاری مالیاتی در دو
دسته بازیگران درون حکومتی (شامل سازمان امور مالیاتی کشور ،وزارت امور
ِ
رییس جمهوری،
فرایندی اقتصادی و دارایی ،مجلس شورای اسالمی ،هیئت دولت،
کمیسیون اقتصادی مجلس ،مرکز پژوهشهای 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 گروههای ذینفوذ) قابلشناسایی هستند.

در طراحی الگوی ارزیابی خطمشیگذاری مالیاتی توجه به سطوح محیطی،
نهادی ،و سازمانی بسیار دارای اهمیت است .الگوی ارزیابی خطمشیگذاری
مالیاتی در سه مرحله پیش از اجرا (شامل دستورگذاری ،تدوین و تصویب قانون
فرایندی
مالیات) ،حین اجرا و پس از اجرا قابلمطالعه است .ارزیابی پیش از اجرا با
توجه به نهاد ارزیابیکننده شامل دو بخش مکمل است :الگوی ارزیابی هزینهگرا
توسط نهاد مجری و الگوی ارزیابی واقعگرا توسط نهاد مستقل.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعهای محسوب میشود ،مبتنی بر پارادایم تفسیری و
رویکردی استقرایی است ،و از روش کیفی بهره میبرد .با توجه به ماهیت اکتشافی و خبرهگرا بودن
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مسئله پژوهش ،برای کشف مفاهیم پایه ،سازماندهنده و فراگیر از راهبرد تحلیل مضمون 1استفاده شده
2
است .در این رویکرد ،دادههای مورد نیاز با بهرهگیری از شیوۀ تحلیل مضمون براون و کالرک ()2006
گردآوری ،کدگذاری و تحلیل شده و کدگذاری به دو صورت دستی و نرمافزاری (با استفاده از نرمافزار
 )Nvivo12صورت گرفته است .برای جمعآوری دادهها نیز از ابزار مصاحبه استفاده شده و همچنین به
منظور دستیابی به کفایت منابع و شناخت عرصه خطمشیگذاری مالیاتی از بررسی اسناد ،انتخاب نمونه
خارجی و نتایج مطالعه تطبیقی خطمشیگذاری در ایران و کشورهای الگو با نظام خطمشیگذاری مالیاتی
توسعهیافته بهره برده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل مستندات رسمی عرصه خطمشیگذاری
مالیاتی و خبرگان و مقامات ارشد نهاد مالیاتی در ایران و برخی از کشورهای الگوست .برای انتخاب
مصاحبهشوندگان از روش هدفمند نمونهگیری استفاده شده و تعداد نمونهها از قبل مشخص نبوده ،بلکه
با توجه به اشباع نظری نمونهگیری انجام شده است .بر اساس این ،تعداد  14خبره حوزه خطمشیگذاری
مالیاتی در پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند که توزیع آماری آنها در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  :3ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان (نمونه آماری)

تعداد

موقعیت حرفهای /شغلی
استادان دانشگاه م ّلی مالیات ژاپن

1

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی استرالیا

1

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران

2

معاونان سازمان امور مالیاتی کشور

3

2

مصاحبهشوندگان (شماره نمونه)
3
دانشگاه م ّلی مالیات ژاپن
آژانس م ّلی مالیات ژاپن

خبرگان /معاونان مالیاتهای ژاپن

 2استادان حوزه حسابداری و مالیات دانشگاه ویکتوریای نیوزلند
2

رؤسای اسبق سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان مالیاتی استرالیا

4

5

دانشگاه ویکتوریای نیوزلند

6

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران
سازمان امور مالیاتی کشور

 1رییس مرکز پژوهش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور مالیاتی کشور

* کلیه مصاحبهشوندگان دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند و  5نفر از ایشان عالوه بر عضویت
در نهاد خطمشیگذاری مالیاتی همزمان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در رشتههای 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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مصاحبهها به شکل حضوری و بهطور متوسط حدود دو ساعت به طول انجامید .در ارتباط با
ایجاد طرح گفتمانی با مصاحبهشوندگان داخلی ،از مصادیق واقعی و بهروز خطمشیگذاری مالیاتی
کشور از قبیل طرح مالیات بر خانههای خالی ،طرح مالیات بر عایدی سرمایه ،الیحه تمدید مالیات
بر ارزشافزوده و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه
مودیان استفاده شد که در زمان انجام این پژوهش در زمره پرچالشترین مسائل مالیاتی کشور
بودند .مصاحب ه با نمونههای خارجی نیز در جریان ماموریتهای رسمی یکی از پژوهشگران در
محل سازمان مالیاتی کشورهای استرالیا و ژاپن و همچنین دانشگاه ملّی مالیات ژاپن و دانشگاه
ویکتوریای نیوزلند به صورت مصاحبههای باز و غیرساختاریافته و با مطرح کردن مباحث کلی در
خصوص بازیگران و قواعد نهادی حاکم بر عرصه خطمشیگذاری مالیاتی آن کشورها صورت
گرفت .به منظور اعتبارسنجی نتایج کیفی در جریان باورپذیری ،اطمینانپذیری ،تاییدپذیری ،و
انتقالپذیری بر اساس توصیه کینگ و همکاران ،)2018( 1از چهار رویه خودآزمون کدگذاری،
استفاده از کدگذاران مستقل ،دریافت بازخورد از مصاحبهشوندگان ضمن ارائه توصیف غنی ،و ثبت
جزئیات بررسیها استفاده شد.
نتایج مقایسه نظامهای خطمشیگذاری
به منظور مقایسه ساختارهای نهادی خطمشیگذاری مالیاتی کشورها و همچنین برجسته
کردن اختالفهای رویکردی و قابلیت دولتها در فرایند خطمشیگذاری ،یک مطالعه تطبیقی
میان نظامهای خطمشیگذاری ایران و کشورهای الگو انجام گرفته است (هراتی و عبدی.)1398 ،
انتخاب این کشورها بر اساس رتبهبندی انجامشده بر مبنای شاخصهای کلیدی نظامهای مالیاتی
موفق ،توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2و شبکه خدمات حرفهای چندملیتی پی دابلیو

سی 3صورت گرفته است .همچنین ،ازجمله اولویتهای موثر بر انتخاب این نمونه ،امکان دسترسی
به ادبیات نظری ،مقامات مالیاتی و اشخاص مطلع در حوزه خطمشیگذاری آن کشورها بوده
است .نتایج حاصل از مقایسه کارویژههای فرایندی در خطمشیگذاری عمومی این کشورها،
شامل تصریح منافع (ابزار و روش مشارکت شهروندان در خطمشیگذاریهای عمومی) ،تالیف
منافع (نهادهای مجاز به مشارکت و بیانکننده نیاز و خواستههای شهروندان) ،و نهادهای مسئول
شکلگیری ،اجرا و نظارت بر خطمشیهای عمومی در جدول ( )4نشان 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  :4کارویژههای فرایندی خطمشیگذاری عمومی در کشورهای الگو

مولفهها
کشورها
استرالیا

سطوح مختلف
انجمنهای محلی،
نهادهای مدنی و دولتی

وزرا و رؤسای
سازمانهای دولتی

دولت و مجلس

گروههای ذینفع،
مجلس ،گروههای
دولت و
مجلس ،دولت ،و
ذینفع ،و انجمنهای
دولت و سازمانها وزارت
احزاب ،و
دادگاههای قضایی
داوطلبانه
دادگستری
سازمانهای غیردولتی

نیوزلند

انجمن مشارکت
عمومی نیوزلند

احزاب فعال و
موسسههای مردمنهاد

ژاپن

شرکت در انتخابات
مجلس (نمایندگان و
مشاوران)

احزاب سیاسی

مشارکت در انتخابات و
احزاب سیاسی و
انگلستان عضویت در گروههای
سندیکاها
شهروندی

ایرلند
نروژ

آلمان

ایران

دولت

دولت و
دادگاهها
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کانادا

تصریح منافع

تالیف منافع

شکلگیری
خطمشی

نظارت بر
اجرای خطمشی
اجرا

احزاب سیاسی و
نمایندگان

احزاب سیاسی،
نهادهای مدنی ،و
نمایندگان مجلس

مجلس

دولت

دولت

مجلس (عوام و
اعیان) و وزیر

دولت

دولت و
مجلس

مجلس
(نمایندگان و
مشاوران) و دولت

دولت

دادگاههای
کشور

دولت و
احزاب و سازمانهای
دولت و مجلس دولت و سازمانها
مجلس
مدنی
احزاب فعال و
گروههای ذینفع

مجلس و دولت

دولت

احزاب سیاسی ،شورای کمیسیونهای
مجلس و شورای دولت مرکزی و
فدرال ،و مقامات دولتی تخصصی مجلس یا
فدرال و دولت دولتهای ایالتی
شورای فدرال
یا مجلس

مجلس
مجلس
فدرال

رهبری ،مجلس ،دولت ،شهرداریها ،مجلس،
نمایندگان اتحادیههای
مجلس (در غیاب
و سایر نهادهای دولت ،و
دولت ،قوه
صنفی و شرکت در
احزاب واقعی)
شوراها
اجرایی
قضاییه ،و شوراها
انتخابات
منبع)Almond et al., 1974( :

خالصه نتایج مقایسه بازیگران نهادی عرصه خطمشیگذاری مالیاتی در هر یک از موقعیتهای
این عرصه و وضعیت مشاوره عمومی و آموزش داخلی نهاد مزبور در ایران و کشورهای الگو در
جدول ( )5نشان داده شده است.
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جدول  :5عناصر و ویژگیهای نهاد خطمشیگذاری مالیاتی کشورهای الگو

توسعهدهنده
نام کشور
خطمشی
کانادا
استرالیا

تهیهکننده طرح و
الیحه /پیشنویس

تصویبکننده
خطمشی

مجری مشاوره
خطمشی عمومی

دایره خطمشیگذاری ،مجلس عوام و اداره درآمد غیرقابل
دایره
دسترس
خطمشیگذاری اداره درآمد و دادگستری سنا و فرماندار کل کانادا
خزانهداری

هیئت مشاوره
انگلستان
مالیاتی

خزانهداری
هیئت مشاوره مالیاتی

اداره درآمد داخلی کمیته خطمشیگذاری
نیوزلند
مالیاتی جامع
و خزانهداری

مجلس

| دوره  34ـ بهار  1400ـ شماره  1ـ پياپي 115

ژاپن

نروژ

وزارت
وزارت دارایی (اداره
دارایی (اداره
خطمشیگذاری مالیاتی)
خطمشیگذاری)

غیرقابل
دسترس

دارد ـ به صورت
مجلس (نمایندگان سازمان
مالیاتی غیرعمومی گسترده
و سنا)
مجلس

سازمان مالیاتی و وزارت دارایی ،وزارت
دانشکده مالیات امور داخلی و ارتباطات

آموزش
داخلی

مجلس

اداره درآمد
و گمرک

بهندرت

غیرقابل
دسترس

دارد

دارد

دارد

دارد

اداره درآمد
داخلی
آژانس م ّلی
مالیات

اداره مالیات کمیسیون به صورت
جمهوری اداره مالیات ـ دایره اداره مالیات ـ دایره
ایرلند خطمشیگذاری خطمشیگذاری مالیاتی جمهوری ایرلند درآمدی محدود

دارد

آژانس م ّلی به صورت
مالیات گسترده

دارد

آلمان

ایران

وزارت
دارایی (اداره
خطمشیگذاری)

وزارت دارایی

مجلس

مجلس و شورای سازمان
مالیاتی
فدرال

توسط
دانشگاه

حسب مورد
بسیار
حسب مورد در مجلس ،مجلس ،دولت ،و سازمان
وزارت دارایی،
دولت یا وزارت دارایی وزارت دارایی امور مالیاتی محدود
دولت یا مجلس

دارد
بسیار
محدود

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

یافتهها
در جریان فرایند تحلیل مضمون و کدگذاری منابع پژوهش 1511 ،کد مفهومی مرتبط استخراج
شد و پس از مرتبسازی کدها و تلفیق و پاالیش آنها 29 ،مضمون سازماندهنده در قالب سه
مضمون فراگیر بازیگران عرصه خطمشیگذاری مالیاتی ،موقعیت خطمشیگذاری ،و عوامل موثر
بر خطمشیگذاری مالیاتی شناسایی شدند .نمونهای از کدگذاریهای صورتگرفته و استخراج
کدهای مفهومی در جدول ( )6نشان داده شده است .کدگذاری مفهومی گزارهها در قالبهای
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ترکیبی حرفی و عددی صورت گرفته است .برای مثال ،کدهای مفهومی مربوط به مضمون فراگیر
بازیگران عرصه خطمشیگذاری مالیاتی با حرف  )Actor( Aو کدهای مفهومی مضامین مربوط
به وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد ( )A2نشان شده است.
جدول  :6نمونه کدگذاری و شناسایی کدهای مفهومی

در درون حاکمیت ،بازیگران کلیدی این فرایند عبارتاند از وزارت
دارایی که هزینهها و درآمد عمومی را برآورد میکند ،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 خطمشی
مالیاتی در رقابت هستند ،و این امر به ظهور خطمشیهای پیچیده و
مبادالت اداری منجر میشود.
موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در سازمان امور مالیاتی مطرح شد و
یک پیشنویس 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 بیشتری دارد .با توجه به اهمیت این طرح ،باید
در این موضوع سریعتر اقدام شود تا با کمک بخش خصوصی بتوان این
الیحه را بهسرعت آماده کرد و به مجلس ارائه داد.
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متن گزاره /مصاحبه

کدگذاری مفهومی مضامین

 :A2وزارت دارایی
 :F4هزینه و درآمد عمومی
 :A5سایر وزرا
 :A1اداره درآمد داخلی
 :F12تمکین مالیاتی
 :S1طرح پیشنهادی خطمشی
 :S4مشارکت و ارتباطات رسمی
 :A1سازمان امور مالیاتی
 :S1طرح پیشنهاد
 :S5طراحی خطمشی
 :A3مجلس
 :S4مشارکت و ارتباطات رسمی
 :S2رایزنی و مشاوره عمومی

بحث مشارکت و ارتباطات میان سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین
بخش خصوصی در سیاستگذاری مالیاتی بسیار قابلتوجه و اهمیت است :S2 .رایزنی و مشاوره عمومی
برای مثال ،نهادهای دانشگاهی بهویژه دانشگاههای پیشرو در موضوعات  :A6مودیان مالیاتی
اقتصادی میتوانند مشاورههای قابلتوجه و سازندهای را در فرایند  :A7نهادهای دانشگاهی
سیاستگذاری مالیاتی به واحد مربوطه ارائه دهند .عالوه بر این ،نمیتوان  :S4مشارکت و ارتباطات رسمی
از تاثیر مشارکت نهادهای دولتی همچون دستگاهها و وزارتخانههای  :A5وزرا و اعضای هیئت دولت
مرتبط همچون وزارت صنعت معدن و تجارت غافل بود.
دیدگاه جامعه در خصوص خطمشیهای مالیاتی و مسائل اقتصادی بسیار
دارای اهمیت است و باید نظر جامعه و عموم در این زمینه در نظرگرفته
شود .ما در زمان تدوین خطمشیهای مالیاتی باید به بررسی تاثیرگذاری  :S2مشاوره عمومی
بر رفتار جامعه و درک چگونگی تاثیرگذاری خطمشیهای مالیاتی بر  :F12رفتار مالیاتی سازگار
سیستم مالیاتی و اقتصاد بپردازیم .هدف تنها تدوین خطمشیهای مالیاتی
و وصول مالیات نیست ،بلکه باید کل جامعه را در نظر داشت.
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بازیگران عرصه خطمشیگذاری
اینکه چه کسانی تصمیم میگیرند و چرا این تصمیمها را برای اجرا اتخاذ میکنند ،همواره
پرسش مهم پیشاروی دانشپژوهان خطمشی بوده است ( .)Smith & Larimer, 2016به دنبال

تشخیص عرصههای کنش پیرامون خطمشیگذاری مالیاتی بر اساس چارچوب توسعه و تحلیل نهادی
اُستروم ،بازیگران کلیدی عرصه خطمشیگذاری در نهاد مالیاتی عبارتاند از :سازمان امور مالیاتی
کشور ،وزارت دارایی ،مجلس شورای اسالمی ،هیئت دولت /وزیران ،کمیته خطمشیگذاری مالیاتی،
مودیان (اشخاص حقیقی /حقوقی و اتحادیههای صنفی) ،و موسسههای دانشگاهی و اندیشکدهها.
الف .سازمان امور مالیاتی
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سازمان امور مالیاتی کشور در مواجهه با خطمشیهای مالیاتی مختلف واکنش یکسانی ندارد.
نقش حمایتی این سازمان در طراحی و اجرای خطمشیهای درآمدزا همچون تمدید قانون مالیات
بر ارزشافزوده پررنگتر بوده است .این سازمان در اجرای اثربخش خطمشیهای مدون از جریان
مناسب تبادل اطالعات مورد نیاز با دستگاههای ذیربط برخوردار نبوده است و همواره این موضوع
یکی از دالیل اصلی عدم اجرای بهموقع و موثر خطمشیها عنوان شده است .جریان نامطلوب
تبادل اطالعات را میتوان ناشی از نبود انسجام و هماهنگی میان دستگاههای ذینفع و مرتبط
با خطمشیهای مالیاتی دانست .یکی از ضعفهای اساسی سازمان امور مالیاتی کشور در فرایند
خطمشیگذاری ،نبود فرایند مشاوره عمومی و مشارکت موثر این سازمان با مودیان و نمایندگان
آنها چه در جریان خطمشیگذاری و چه در زمینه دریافت بازخورد پس از اجرای آنهاست که
میتواند پیامدهای نامطلوبی همچون اعتراضات و اعتصابات صنفی را به همراه داشته باشد .ازجمله
وظایف و اختیارات رسمی این سازمان در عرصه خطمشیگذاری مالیاتی عبارتاند از :اظهار نظر
و ارائه پیشنهادهای الزم در زمینه تدوین خطمشیهای مالیاتی ،تنظیم سیاستهای اجرایی برای
اخذ مالیات در کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها ،اتخاذ تدابیر الزم در خصوص چگونگی اجرای
قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آییننامهها و دستورالعملهای الزم و طراحی
نظامها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات ،تامین و ارائه اطالعات و آمارهای
مالیاتی ،برآورد هزینههای اجرای خطمشی ،و تامین دادههای ورودی مربوط به جنبههای عملی و
اداری نوآوریهای خطمشی.1
1. https://www.intamedia.ir/vision-and-mission
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ب .وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اصلی تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور است و
ایجاد هماهنگی در امور و اجرای سیاستهای مالی را بر عهده دارد .1یکی از اقدامهای اساسی وزارت

مقاله  -3کاربرد چارچوب توسعه و تحلیل نهادی برای خطمشیگذاری مالیاتی در ایران| اشکان هراتی و همکاران

دارایی در حوزه خطمشیگذاری مالیاتی تشکیل یک کمیته خطمشیگذاری در خصوص طراحی و
تدوین خطمشیهای مالیاتی با حضور نمایندگانی از متخصصان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی
کشور است .در تدوین سیاستهای مالیاتی نیز نظر نهایی ،با وزارتخانه و شخص وزیر است که در
این راه بهرهگیری از مشاوران خبره وزیر و همچنین خبرگان عالی در سازمان امور مالیاتی میتواند
به طراحی و تدوین پیشنهادهای اصالحی و لوایح مالیاتی ارزشمندتر و اثربخشتری منجر گردد .در
تدوین خطمشیهای مالیاتی در ایران مشارکت موثری میان وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی
کشور وجود دارد .اما این وزارتخانه در مشارکت و تبادل اطالعات با سایر دستگاهها و وزارتخانهها در
جریان خطمشیهای مالیاتی همواره با مشکالت و کاستیهای اساسی مواجه بوده است و میتوان
نبود مشارکت کارامد در این زمینه را از دالیل تاخیر و تعویق در تدوین و اجرای خطمشیها دانست.
پ .مجلس شورای اسالمی
نمایندگان و اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی ،همچون کمیسیون
اقتصادی ،کمیسیون تلفیق بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس جایگاه ویژهای در روند
خطمشیگذاری مالیاتی دارند .این اعضا بهندرت کارشناسان خبره خطمشیگذاری مالیاتی هستند،
اما میتوانند سهم قابلتوجهی در توسعه خطمشیها داشته باشند .اصو ًال نمایندگان ،نهادها و
کمیسیونهای وابسته به مجلس شورای اسالمی سه نقش کلیدی را در عرصه خطمشیگذاری
مالیاتی در کشور ایفا میکنند )1 :نظارت و تایید یا رد پیشنهاهای خطمشی (طرحها و لوایح)،
 )2مشارکت در توسعه و تدوین خطمشیها ،و  )3طرح پیشنهادهای خطمشی .در میان این موارد،
نقش نظارت و تصویب خطمشیهای مالیاتی برای مجلس مرسومتر است .یکی از آفتهای شایان
توجه در نظام خطمشیگذاری مالیاتی ایران نبود همسویی و مشارکت الزم بین مجلس و دولت
از حیث گرایشهای حزبی است که این امر از دالیل اصلی طوالنی شدن فرایندهای تدوین و
تصویب خطمشیهای مالیاتی در کشور ،همچون تاخیر در ارائه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه
عنوان شده است.
1. https://mefa.ir/fa-IR/mefa/5111
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ت .هیئت دولت
وزیران و اعضای هیئت دولت نقش بنیادینی در خطمشیگذاری مالیاتی ایفا میکنند .در
مواردي مشاهده ميشود كه خطمشيهای مالیاتی بر اساس مصوبههای هيئت دولت يا نظرهاي
ریيس جمهوری شكل گرفته است (شیخحسنی و همکاران .)1397 ،در
مشورتي معاونت حقوقي
ِ
نهایت ،آنچه که برای تصویب به مجلس در خصوص خطمشیهای مالیاتی ارائه میگردد ،باید به
تایید هیئت دولت و کابینه مربوطه برسد .ازجمله وظایف هیئت دولت در جریان خطمشیگذاری
مالیاتی در کشور عباتاند از :تایید و تصویب کابینهای لوایح مالیاتی پیشنهادی از سوی وزارت
دارایی و سایر دستگاههای دولتی ،بررسی تغییرات مالیاتی پس از اجرا و تنظیم لوایح مالیاتی ،و ارائه
به مجلس به منظور تصویب و قانونیسازی آنها.
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ث .کمیته خطمشیگذاری مالیاتی
گروته ( )2019به گزارش صندوق بینالمللی پول ،در خصوص خطمشیگذاری مالیاتی ،ضمن
تاکید بر اهمیت نقش واحد خطمشیگذاری مالیاتی در ساختار وزارت دارایی کشورها ،وظایف
کلیدی را در حوزه خطمشیگذاری مالیاتی برای این واحد در نظرگرفته است .بر اساس گزارش
این نهاد ،این امر کام ً
ال مرسوم است که دولتها تحلیلهای دقیق حوزه خطمشیگذاری مالیاتی را
به یک واحد دولتی متخصص تحلیل دادهها و مدلهای اقتصادی واگذار نمایند (.)Grote, 2019

با توجه به تاکید بیشتر خبرگان در جریان فرایند مصاحبه ،بر لزوم ایجاد واحد مزبور به عنوان
عضوی رسمی در نهاد خطمشیگذاری مالیاتی کشور اتفاق نظر وجود داشته است .اگرچه تا زمان
انجام این پژوهش چنین واحدی در بدنه وزارت دارایی یا در ساختار نظام مالیاتی ایران ماهیت
وجودی پیدا نکرده است ،اما کمیته خطمشیگذاری مالیاتی به صورت موردی در وزارت دارایی یا
مجلس تشکیل شده است ،همچون کارگروه راهبری سامانه مودیان در زمینه پایانههای فروشگاهی
و سامانه مودیان.
ج .مودیان (اشخاص حقیقی /حقوقی و اتحادیههای صنفی)

در جریان مشارکت مودیان در فرایند خطمشیگذاری مالیاتی در چارچوب پژوهش و بر اساس
نظرهای خبرگان ،دو نقش کلیدی برای ایشان در نظرگرفته شده است که از نظر مفهومی کام ً
ال
از یکدیگر متمایزند .نخستین مورد «مشارکت و مشاوره عمومی» با دولت در جریان برنامهها و
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خطمشیهای مالیاتی است که در آن دولت به دنبال تعامل با اشخاص و اتحادیههای صنفی برای
تحقق نقطهنظرهای آنها و کسب اطالعات و دانش مورد نیاز در تدوین و اجرای خطمشیهاست.
مورد دوم «البیگری» است که در عمل شامل طیف وسیعی از ارتباطات میان اشخاص و
کسبوکارها با نهادهای تصمیمگیری است که تاثیر مستقیمی بر توسعه خطمشیهای مالیاتی
دارد .در ایران ،فرصت مشارکت عمومی برای مودیان و نمایندگان آنها به شکل رسمی وجود ندارد
و تنها بازخورد نظرهای عمومی را میتوان از کانال نمایندگان در مجلس شورای اسالمی شاهد
بود ،اگرچه در پارهای از موارد مداخله اشخاص صاحب نفوذ نقش موثری در روند تصمیمگیریها و
حتی اجرای خطمشیهای مصوب ایفا میکند.
چ .موسسههای دانشگاهی و اندیشکدهها
دانشگاهها و اندیشکدهها از راههای مختلف میتوانند بهطور بالقوه سهم بسزایی در
خطمشیگذاری مالیاتی داشته باشند و در هر دو انتهای فرایند خطمشیگذاری یعنی در حوزه
طرح پیشنهاد (ایده) و بررسی نتایج خطمشیها اثرگذار باشند .همچنین آنها میتوانند در فرایند
توسعه خطمشی مشارکت نمایند ( .)Wales & Wales, 2012اگرچه در ایران تا حدودی از

نظرهای اندیشمندان و متخصصان دانشگاهی در تدوین خطمشیهای مالیاتی بهره برده میشود،
اما سهم واقعی دانشگاهها و اندیشکدهها از مشارکت در خطمشیگذاریهای مالیاتی به واسطه
عوامل گوناگونی ازجمله مسائل نگرشی که بهطور ویژه بر روابط بین دانشگاه و دولت تاثیر
میگذارد و مسائل ساختاری که ظرفیت و انگیزههای دانشگاهیان را برای تعامل با دولت در زمینه
خطمشیهای مالیاتی تحت تاثیر قرار میدهد ،محدود است .بهطور کلی ،دانشگاهها و اندیشکدهها
در سه حوزه کلیدی در فرایند خطمشیگذاری ایفای نقش میکنند )1 :ارزیابی محدود پس از اجرا،
 )2تجزیهوتحلیل پیشنهادهای خطمشی ،و  )3امکان دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای اهداف
پژوهشی و مطالعاتی در حوزه خطمشیگذاری مالیاتی.
موقعیت خطمشیگذاری

طرح و بیان موقعیت خطمشیگذاری مالیاتی در این پژوهش به منظور مجزاسازی ساختار
بالفصل موثر بر فرایند خطمشیگذاری و شناسایی مراحل مرتبط چندگانه برای تبیین نظم مستتر
در خطمشیگذاری و نتایج ،که در آن مسائل و موضوعهای خطمشی مالیاتی به شکلی کم و بیش
متوالی از طرح مسائل و مشکالت تا قانونیسازی خطمشیها جریان پیدا کرده ،صورت گرفته
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است ( .)Ostrom, 2019این موقعیتها در ساختار مطلوب خطمشیگذاری و منطبق با نظامهای
خطمشیگذاری پیشرو ،عبارتاند از :ارائه پیشنهاد اولیه ،مشاوره و رایزنی عمومی ،تجزیهوتحلیل
خطمشی ،مشارکت و ارتباطات رسمی ،طرح خطمشی یا تنظیم الیحه ،تهیه و انتشار پیشنویس
قانون ،بررسی در کمیته انتخابی و تصویب قانون .مشارکتکنندگان کلیدی که دارای نقش برجسته
در هر یک از موقعیتها در مراحل دستورگذاری ،تدوین ،و قانونیسازی خطمشیهای مالیاتی
هستند عبارتاند از :سیاستگذاران ارشد در سازمان امور مالیاتی ،وزیر دارایی و سایر اعضای هیئت
دولت ،نمایندگان و اعضای نهادها و کمیسیونهای وابسته به مجلس ،و همچنین مشارکتکنندگان
غیردولتی شامل متخصصان دانشگاهی و بخش خصوصی که در کنار بازیگران دولتی نقش موثری
را در بخش دستورگذاری خطمشیهای مالیاتی ،بهویژه در موقعیت مشارکت و مشاوره عمومی
ایفا میکنند.
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الگوهای تعاملی
تحلیل طراحی و درک خطمشیهای مالیاتی کشور با توجه به مصادیق و موضوعهای مورد
نظر خبرگان در پژوهش حاضر این امکان را فراهم آورده است که بینشی در مورد الگوهای تعاملی
ناشی از کنشهای میان بازیگران این عرصه بهوجود آید .از نظر پولسکی و اُستروم (،)1999
الگوهای تعاملی اصلی در تجزیهوتحلیلهای سیاسی ـ اقتصادی بهطور معمول عبارتاند از :ساختار
بازار ،1جریانهای اطالعاتی ،2و ساختار مشارکت سیاسی 3که در این پژوهش نیز متناسب با

محدوده خطمشیگذاری مالیاتی تبیین شدهاند.
الف .ساختارهای بازار

خطمشیهای نظام مالیاتی تا حد بسیار باالیی بر ساختار بازار اثر میگذارند و ازجمله اهداف
بسیاری از این خطمشیها ،مدیریت ساختار و روند بازارهاست ،همچون طرح مالیات بر عایدی
سرمایه که با هدف ساماندهی و حذف سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند طال ،سکه ،ارز ،خودرو
و مسکن در سال  1397از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شد ،4یا طرح اصالح ماده 54
مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان مالیات بر خانههای خالی که با هدف مقابله با احتکار

1. Market Structure
2. Information Flows
3. Structure of Political Participation
4. https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1561210
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مسکن در جریان افزایش بیسابقه قیمت در بازار مسکن مطرح شد .1اما بسیاری از کارشناسان
اجرای این قانون را در جلوگیری از احتکار و کاهش قیمت مسکن موثر ندانستند .بهطور کلی ،تاکید
بر اصالح و بهبود ساختار بازار را میتوان در قالب اهداف بسیاری از خطمشیهای مورد نظر نظام
مالیاتی کشور مشاهده نمود .اگرچه شواهد نشاندهنده این واقعیت است که به دلیل ساختار اقتصاد
کشور و کیفیت نامطلوب نهادهای اقتصادی ،تاثیر خطمشیها بر رشد و توسعه سرمایهگذاری در
کشور ناپایدار است و به انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد موازی منجر میشود.
ب .مشارکت
طراحی و تدوین خطمشیهای مالیاتی اصو ًال باید به شکل فرایندی مشارکتی انجام گیرد
( ،)Wales & Wales, 2012اما خطمشیگذاری مالیاتی در ایران به شکلی اثربخش و بهینه

از چنین الگویی پیروی نمیکند .مصاحبهشوندگان داخلی در این پژوهش نیز اذعان میکنند که
طراحی ،تدوین و تصمیمگیری در خصوص مباحث مالیاتی در سطوح باال اتفاق میافتد و مودیان
و نهاهای دانشگاهی و اندیشکدهها و حتی دستگاههای اجرایی (ادارههای امور مالیاتی) ،مشارکت
کمتری نسبت به سطوح باالی حاکمیت در این عرصه دارند .در این راستا ،معاون سازمان امور
مالیاتی کشور در مصاحبه خود اذعان دارد که« :مشارکت اشخاص و نهادهای خارجی ،بهویژه
مودیان ،به اتخاذ تصمیمها و تصویب قوانین مالیاتی اثربخشتری منجر میشود ،زیرا مودیان و
سایر بخشهای ذینفع نیز خود را به نوعی در تصمیمهای اتخاذشده سهیم میدانند و در سطح
اجرا نیز از این مصوبهها حمایت میکنند ،اما این اصل مهم آنچنان که باید در سطح نظام مالیاتی
مورد توجه قرار نگرفته است» .ضعف مشارکت عمومی در خطمشیگذاری مالیاتی مسئلهای جدی
است و میتواند به تشدید مشکالت حکمرانی در نظام فعلی خطمشیگذاری مالیاتی در کشور منجر
گردد .مسئله مشارکت از مشکالت اساسی در میان نهادهای حاکمیتی نیز محسوب میشود و در
کنار مجلس ،دولت نیز باید به عنوان مجموعهای که انتفاع کامل از درآمدهای مالیاتی میبرد،
نقش خطمشیگذاری خود را بهدرستی ایفا کند .متاسفانه ،در این زمینه تناقضاتی در پاسخگویی
نقشآفرینان عرصه خطمشیگذاری و رفتار دولتمردان وجود دارد و بهطور غالب از رویکرد باال به
پایین در خطمشیگذاریها استفاده میشود.

1. https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1582116
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نقص در جریان اطالعات یکی از چالشهای بنیادین شفافیت و خطمشیگذاری در نظام مالیاتی
ایران است .برای مثال ،قانون مالیات بر ارزشافزوده نیازمند اطالعات بهموقع و صحیح از کلیه
مودیان است که این اطالعات در سایه همکاری موثر سایر نهادها بهدست میآید و تاکنون نیز این
تامین اطالعات توسط نهادهای مربوطه صورت نگرفته است .در اجرای قانون مالیات بر خانههای
خالی نیز با وجود گذشت پنج سال از تصویب قانون برای راهاندازی و تکمیل سامانه امالک و
اسکان ،هنوز اطالعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت یا اجاره) برای بیشتر خانوارهای کشور در
سامانه فوق ثبت نشده است که عدم پاسخگویی و اشتراکگذاری اطالعات توسط دستگاههای
اجرایی یکی از علل این نقص اساسی بهشمار میرود ،که در نتیجه امکان خطمشیگذاری را برای
اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی در اجرای این طرح فراهم نمیسازد.
معیارهای ارزیابی
مدل توسعه و تحلیل نهادی ،خود معیارهای ارزیابی الگوهای تعاملی و پیامدها را با جزئیات
قابلتوجهی توسعه نداده است ،اما شامل زمینههای بالقوه پژوهش مانند کارایی ،تامین مالی ،حقوق
صاحبان سهام ،پاسخگویی ،انطباق با ارزشها و پایداری است ( .)Nigussie et al., 2018آدام

اسمیت 1در کتاب مشهور خود «ثروت ملل» ،چهار قاعده اصلی را در مورد مالیات خاطرنشان ساخته
است .اصول مالیاتی وی ،مجموعه قواعدی است که برای ایجاد نظام مالیاتی اثربخش و کارامد
ضروری بوده و به عنوان اصول مالیاتی مطرح شده است ( .)AICPA, 2001همچنین ،این ابعاد
توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تحت عنوان اهداف اساسی خطمشیگذاری مالیاتی
مورد تاکید قرار گرفته ( ،)OECD, 2013; Mirzamani et al., 2019و به عنوان معیارهای ارزیابی
خطمشیهای مالیاتی مورد استناد تحلیل منابع این پژوهش بوده است .این معیارها عبارتاند از:
تامین منابع مالی دولت ،رشد و توسعه سرمایهگذاری ،رعایت عدالت و برابری و سادگی ،ثبات و
سازگاری خطمشیها با قوانین و مقررات مالیاتی موجود.
عوامل زمینهای موثر بر خطمشیگذاری مالیاتی
بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل اسناد و نظرات خبرگان ،عوامل موثر بر خطمشیگذاری
مالیاتی در قالب سه دسته عوامل زمینهای منطبق با چارچوب نهادی شناسایی شدند .از مهمترین
1. Adam Smith
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این عوامل در بخش عوامل اقتصادی و مادی عبارتاند از :درآمدها و هزینههای عمومی دولت و
شرایط بازار .کسبوکارهای متاثر از این خطمشیها و مهمترین ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی که
خطمشیگذاری در این عرصه را تحت تاثیر قرار میدهند عبارتاند از :اعتماد اندک عمومی به نظام
مالیاتی کشور ،ضعف در رفتار تمکینی مودیان ،درک و آگاهی اندک عمومی نسبت به قوانین و مقررات
مالیاتی ،ناهمگنی ترجیحات خطمشیگذاران ،و اعتقادها و باورهای مذهبی .همچنین ،مهمترین قواعد
سیاسی و اداری حاکم بر این عرصه عبارتاند از :استفاده موثر از هنجارها و استانداردهای بینالمللی
مالیات ،شفافیت اندک قوانین و مقررات مالیاتی ،ناهماهنگی و ضعف روابط میان سازمانهای دولتی،
باال بودن هزینههای اداری وصول ،و عدم تطابق میان خطمشیها با توان و ظرفیت دستگاه اجرایی.
در این بین بااهمیتترین عامل محیطی شناساییشده از سوی خبرگان و مصاحبهشوندگان اعتماد و
مشروعیت عمومی نسبت به نظام مالیاتی است که بیش از سایر عوامل مورد توجه پژوهشگران پیشین
این حوزه نیز قرار گرفته است ( Hasanvand et al., 2020و شیخحسنی و همکاران .)1397 ،در
ایران ،اعتماد عمومی به نظام مالیاتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و آمارهای تخمینی مربوط
به فرار مالیاتی و عدم تمکین مودیان مالیاتی بیانگر این واقعیت است.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،کاربرد چارچوب و ترتیبات نهادی عرصه خطمشیگذاری مالیاتی به منظور
تبیین یک الگوی معین با تاکید بر نقش و ظرفیت هر یک از بازیگران کلیدی ،عوامل زمینهای،
الگوهای تعاملی و قواعد حاکم بر این عرصه است که در برخورد با مسائل و مشکالت نهادی این
حوزه میتواند راهبردهایی را ارائه نماید .در بازگشت به چارچوب توسعه و تحلیل نهادی اُستروم،
یک نسخه خالصه از نتایج تحلیل سطوح نهادی خطمشیگذاری مالیاتی کشور در شکل ( )2ارائه
شده است .این مطالعه ترتیبات سطوح مختلف نهادی مربوط به خطمشیگذاری مالیاتی را با استناد
بر تحلیل مستندات و نظرهای مصاحبهشوندگان داخلی مورد توجه قرار داده است.
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الگوهای تعاملی:
 اخالل در ساختار بازار و البیگریهایممانعتی بخش خصوصی
 ضعف در نظام اطالعات مالیاتی وعدم همکاری میان نهادها و
سازمانهای ذینفع در تبادل اطالعات
 ضعف در مشارکت سیاسی وناهماهنگی بین دستگاههای حاکمیتی
و مشارکت عمومی بسیار محدود
بازیگران غیردولتی (مودیان و
موسسههای دانشگاهی)
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معیارهای ارزیابی:
 نرخهای مالیاتی موثر ،پایههای مالیاتیگسترده و عدم تمایز و تبعیض میان
فعالیتهای اقتصادی با صنایع همتراز
در جهت رشد و توسعه سرمایهگذاری
 تحمیل بار مالیاتی برابر میان مودیانمختلف با میزان درآمد و قدرت خرید
یکسان و رعایت عدالت مالیاتی
 قوانین مالیاتی ساده و سازگار با دیگرقوانین باثبات و کمتر تغییرپذیر
 افزایش درآمدهای مالیاتی و تامینمنابع مالی دولت
پیامدها:
 تغییرات مکرر در طرحها و لوایحمالیاتی (پیش و پس از تصویب)
 تفاسیر متفاوت و سلیقهای ازخطمشیها
 سازگاری و همسویی اندکخطمشیها با قوانین و مقررات موجود

بازیگران:
سازمان امور مالیاتی کشور :به عنوان مجری و در مواردی
پیشنهاددهنده خطمشی و ارائهکننده اطالعات فنی و مالیاتی
برای کمیته خطمشیگذاری و تامینکننده ورودی مربوط به
جنبههای عملی و اداری نوآوریهای خطمشی
وزارت امور اقتصادی و دارایی :در نقش تشکیلدهنده اصلی
کمیته خطمشیگذاری مالیاتی و هماهنگکننده دستگاههای
درون دولت و مجلس در زمینه خطمشیهای مالیاتی و
ترتیبات تهیه پیشنویس قانون
کمیته خطمشیگذاری مالیاتی :در قالب یک کمیته موقت در
وزارت دارایی یا مجلس با عضویت کارشناسان سازمان امور
مالیاتی به منظور هدایت طراحی و اصالح قوانین و ارائه
مشاورههای فنی
هیئت دولت /وزیران :با وظایفی چون تایید و تصویب
کابینهای لوایح مالیاتی تنظیمشده در وزارت دارایی ،بررسی
تغییرات مالیاتی پس از اجرا و تنظیم لوایح مالیاتی و ارائه به
مجلس برای تصویب قانونی
کمیسیونها و نهادهای وابسته به مجلس /قوه مقننه (کمیسیون
اقتصادی مجلس ،کمیسیون تلفیق بودجه ،مرکز پژوهشهای
مجلس ،دیوان محاسبات کشور ،شورای نگهبان) :با اقداماتی چون
تنظیم و ارائه طرح خطمشیهای جدید ،ارائه بیانیه و گزارش به
مجلس در مورد مسیر خطمشی پیشنهادی ،بررسی طرح /الیحه
در کمیسیون مربوطه ،نظارت و ارزیابی دقیق پارلمانی ،تصویب
قانونی ،بررسی مغایرتهای قانونی و شرعی
مراکز دانشگاهی و اندیشکدهها :با مشارکت محدود در
تجزیهوتحلیل پیشنهادهای خطمشی و ایجاد دسترسی به
داده و اطالعات برای اهداف پژوهشی و مطالعاتی
مودیان مالیاتی (اشخاص حقیقی /حقوقی ،اتحادیههای
صنفی) :با مشارکت غیرمستقیم و محدود در فرایند
خطمشیگذاری و ایجاد البیهای غیررسمی برای دستیابی
به منافع شخصی و صنفی
موقعیتهای کنش:
تنظیم طرح /الیحه پیشنهادی ،تهیه و ارائه پیشنویس،
بررسی در کمیسیونهای مربوطه ،تصویب در مجلس،
بررسی عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی ،تایید
رییس دولت و ابالغ برای اجرا

شرایط فیزیکی ـ مادی:
 عدم تطابق و سازگاری درآمدهایمالیاتی با هزینههای عمومی دولت
 بازار کسبوکار راکد ،غیرشفاف وسوداگرانه
ویژگیهای اجتماعی:
 سطح پایین اعتماد عمومی نسبت بهنظام مالیاتی و دستگاه اجرایی
 آگاهی و دانش اندک عمومی نسبت بهقوانین و مقررات مالیاتی و تمایل به
استفاده از متخصصان و مشاوران مالیاتی
 وجود ترجیحات ناهمگن و اختالف نظرمیان خطمشیگذاران در خصوص
اولویتبندی و اهمیت خطمشیهای
پیشنهادی
 پایین بودن سطح تمکین مالیاتی ومیزان باالی فرار مالیاتی
 اعتقادها و باورهای مذهبی حاکم برجامعه و حمایت مراجع و علمای دینی
قواعد مورد استفاده:
 استفاده از هنجارها و استانداردهایبینالمللی مالیات
 وجود گرایشها و اختالفهای حزبیمیان نهادهای حاکمیتی
 عدم شفافیت و سازگاری میان قوانین ومقررات مالیاتی موجود
 ناهماهنگی و ضعف روابط میان نهادها وسازمانهای دولتی
 باال بودن هزینههای اداری وصولبهویژه در مورد مودیان کوچک و متوسط
 عدم تناسب میان خطمشیهای مصوب باظرفیت و سطح آمادگی دستگاه مجری
(سازمان امور مالیاتی کشور) و روش
خطمشیگذاری با رویکرد از باال به پایین

شکل  :2تطابق چارچوب توسعه و تحلیل نهادی برای خطمشیگذاری مالیاتی در ایران
شکل  :2تطابق چارچوب توسعه و تحلیل نهادی برای خطمشیگذاری مالیاتی در ایران

مبتنی بر تحلیل نظام مزبور ،اطمینان از مشارکت عمومی تمامی ذینفعان نهاد مالیاتی در جریان
مبتنی بر تحلیل نظام مزبور ،اطمینان از مشارکت عمومی تمامی ذینفعان نهاد مالیاتی در
خطمشیگذاری مالیاتی به منظور حفظ حقوق مودیانی که بیشترین تاثیر را از اجرای خطمشیها
جریان خطمشیگذاری مالیاتی به منظور حفظ حقوق مودیانی که بیشترین تاثیر را از اجرای
متحمل میشوند ،بسیار دارای اهمیت است .با وجود این ،نویسندگان همچون دیگر پژوهشگران این
خطمشیها متحمل میشوند ،بسیار دارای اهمیت است .با وجود این ،نویسندگان همچون
حوزه بر این امر واقف هستند که در این عرصه ،اشتراک و همپوشانی قابلتوجهی میان فرایند مشارکت
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دیگر پژوهشگران این حوزه بر این امر واقف هستند که در این عرصه ،اشتراک و همپوشانی
قابلتوجهی میان فرایند مشارکت عمومی و البیگری مودیان وجود خواهد داشت و این مشارکت
باید در کلیه مراحل خطمشیگذاری و در یک چارچوب مشخص و برنامهریزیشده هدایت شود
(.)Little et al., 2018; Osborne & Green, 2015; Grote, 2015; Wales & Wales, 2012
محدودیت بکارگیری این رویه در کشور و در قالب رایزنی بسیار محدود با نمایندگان مودیان در
تعدادی از اتحادیههای صنفی به بیگانگی مودیان نسبت به روند خطمشیگذاری و کاهش اعتماد
عمومی به خطمشیها و نظام مالیاتی و به تبع آن کاهش سطح تمکین به قوانین مالیاتی منجر
شده است .همچنین ،اهمیت بکارگیری رویههای مشارکت رسمی و ایجاد جریان اطالعات موثر
میان بازیگران این عرصه به منظور نهادینهسازی پاسخگویی و شفافیت در جریان دستورگذاری و
تدوین خطمشیها میتواند بر اساس الگویی از نظام خطمشیگذاری کشورهای پیشرو مورد تایید
قرار گیرد ( Sanaei Aalam & Alvani, 2018و شیخحسنی و همکاران .)1397 ،در سالهای
اخیر ،میزان پاسخگویی و مشارکت میان بازیگران نهاد مالیاتی در عرصه خطمشیگذاری کشور
به لحاظ اختالفهای حزبی و سیاسی در سطح مطلوبی قرار نداشته است ،و همسو نبودن دولت و
مجلس در پیشبرد بسیاری از خطمشیها همچون طرح مالیات بر عایدی سرمایه گویای این نقص
اساسی در نظام خطمشیگذاری مالیاتی کشور است.
دولت در طراحی خطمشیهای مالیاتی بیش از هر چیز به دنبال افزایش درآمد و تامین
کسری بودجه عمومی بوده و در این مسیر توجه چندانی به ساختار بازار و همچنین مشارکت
مودیان به عنوان ذینفعان کلیدی این خطمشیها در فرایند خطمشیگذاری بهویژه در بخش
دستورگذاری نداشته است .بهطور ویژه ،مشکالت خطمشیگذاری مالیاتی کشور در این زمینهها
نهفته است )1 :فرایند برنامهریزی از باال به پایین و غیرتعاملی )2 ،ضعف در جریان تبادل اطالعات
میان دستگاههای دولتی )3 ،عدم پاسخگویی و مشارکت رسمی میان نهادهای حاکمیتی ،و
 )4تمرکز ویژه بر ابعاد فیزیکی و مادی در خطمشیگذاریها و غفلت از پیامدهای نامطلوب
اجتماعی خطمشیها همچون کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و کاهش سطح تمکین
مودیان به خطمشیهای مصوب .راهبرد موثر به منظور مقابله با این مسائل ،نهادینه کردن
رویکردهای مشارکتی و مشورتی در جریان کنش میان بازیگران عرصه خطمشیگذاری مالیاتی و
الگوهای تعاملی حاکم بر این عرصه است که این اصول باید متناسب با شرایط ذینفعان در نهاد
مالیاتی و با توجه به عوامل زمینهای موثر بر عرصه خطمشیگذاری در قالب شکل ( )3تبیین گردد.
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عوامل فیزیکی و اقتصادی

درآمدها و
هزینههای عمومی
قواعد سیاسی و اداری
استانداردهای
بینالمللی
گرایش نهادهای
حاکمیتی
شفافیت و
سازگاری قوانین
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سازمان امور مالیاتی کشور ،سازمان مقامات ارشد خود را در هر یک از حوزههای اصلی خطمشی
بکار گیرد .این مقامات باید بهطور معمول از تجربه کار اجرایی و ارتباط مستقیم با مودیان برخوردار
باشند .آنها باید در تمام جلسات و مذاکرات مربوط به خطمشی مشارکت داشته و از اختیارات
مشابه همتایان خود در وزارتخانه در زمینه خطمشیهای مالیاتی برخوردار بوده باشند .این اقدام به
افزایش فرصتهای الزم برای به چالش کشیدن ایدههای پیشنهادی خطمشی منجر خواهد شد.
یکی از بخشهای کلیدی نهاد مالیاتی در بیشتر کشورها واحد خطمشیگذاری مالیاتی است
و ضرورت وجود این واحد در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه جهان نیز به اثبات
رسیده است ( .)Grote, 2019اما نظام اقتصادی ایران در مقطع کنونی فاقد چنین تشکیالتی به
شکل ثابت و در ساختار رسمی خود است .پس یکی از توصیههای مهم ،با توجه به تاکید خبرگان
خطمشیگذاری و مصاحبهشوندگان ،سازماندهی چنین واحدی در ساختار رسمی وزارت دارایی
است .ازجمله توصیههای این بخش تعریف نقشهای مربوط به وکال ،اقتصاددانان ،دانشمندان
علوم سیاسی ،و متخصصان چندرشتهای و بکارگیری برنامههای آموزشی مستمر در درون این
واحد است.
در خصوص نقش کلیدی کمیسیونها و نهادهای وابسته به مجلس توصیه میشود در آغاز
هر دوره از قانونگذاری ،دولت برنامههای خود را در زمینه اصالحات مالیاتی به مجلس ارائه نماید
و یک کمیته تخصصی دائم در خصوص مسائل و خطمشیهای مالیاتی در مجلس تشکیل گردد.
پیشنهاد میشود بخشی از نقش اساسی ارزیابی خطمشیهای مالیاتی به موسسههای دانشگاهی
و اندیشکدهها اختصاص داده شود .همچنین ،این موسسهها باید نقش گستردهتری را در مرحله
تجزیهوتحلیل پیشنهادهای اولیه خطمشی ایفا نمایند ،بهویژه در مواردی که منابع دولت در این
حوزه محدود است.
در راستای تحیکم رابطه میان مودیان و بخش دولتی نهاد مالیاتی و بهبود وضعیت اعتماد
عمومی نسبت به نظام خطمشیگذاری مالیاتی کشور ،توصیه میشود به مشاوره و رایزنی دولت
با بخش خصوصی و دانشگاهیان با تمرکز بر مسائل مالیاتی که بر تجارت و سرمایهگذاری تاثیر
میگذارد ،پرداخته شود .سایر پژوهشگران حوزه خطمشیگذاری عمومی نیز بر این باورند که
مشارکت ذینفعان و شهروندان در فرایندهای خطمشیگذاری و پاسخگو بودن شبکههای تدوین
خطمشی عمومی در این خصوص باعث تقویت رضایت عمومی و اثربخشی خطمشیها میشود.
در این رویکرد ،شبکههای خطمشی دربرگیرنده بازیگران دولتی و اجتماعی است که تعامل میان
آنها به شکلگیری یا اجرای خطمشی مطلوب منجر میشود ( .)Rahnavard et al., 2018از
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دیگر راهبردهای این حوزه ،مشارکت رسمی کلیه سازمانها و منابع رسمی ذینفع در توسعه
خطمشیهای مالیاتی ،استفاده از ارزیابیهای گسترده عمومی در حوزه نظام مالیاتی ،و توجه به
نقش نظام آموزشی در درک و آگاهی عمومی از خطمشیهای مالیاتی است.
توصیه میگردد بازیگران نهادهای دولتی در راستای تحقق پاسخگویی و مشارکت موثر متعهد
گردند به انتشار یک مقاله در مرحله اولیه تنظیم پیشنهاد خطمشی که بیانگر محتوای پیشنهاد و
منطق آن ،جدول زمانی پیشبینیشده برای تصویب ،و همچنین مشخصات مقامات مسئول باشد.
این بازیگران باید نسبت به برگزاری دستکم یک مرحله مشاوره عمومی در زمینه جنبههای
کلیدی پیشنهاد خطمشی پیش از مرحله تدوین ،همراه با ارائه فرصت کافی برای پاسخگویی و
برگزاری یک مرحله مشاوره و مشارکت رسمی پس از انتشار پیشنویس قانون اقدام نمایند.
انتشار برخط (آنالین) صورتجلسههای رسمی که به عنوان بخشی از فرایند مشاوره است و
انتشار عمومی دادهها و اطالعاتی که بنای پیشنهاد خطمشی بر اساس آناست ،میتواند به عنوان
الزامات تدوین یک سیاست فراگیر در خصوص مشارکت در فرایند خطمشیگذاری در نظرگرفته
شود.
شکلگیری خطمشیهای مالیاتی تنها تحت تاثیر و کنترل یک سازمان یا وزارتخانه دولتی
قرار ندارد ،بلکه در کنار عوامل محیطی موثر بر این خطمشیها ،نهادی متشکل از بازیگران ،قواعد
و تعامالت میان آنهاست که نحوه تدوین و اجرای خطمشیها را مشخص میکند .این بازیگران
میتوانند در قالب یک واحد یا سازمان رسمی در ساختار نهاد مالیاتی ظاهر شوند یا به عنوان یک
عضو غیردولتی در چارچوب آن نهاد ایفای نقش کنند .شواهد نشان میدهد بدون اصالح الگوهای
تعاملی و بهرهمندی از رویکردهای مشارکتی در جلب اعتماد جامعه مودیان و بهبود رفتار تمکین
قانونی ایشان و تغییر رویکرد جاری خطمشیگذاری ،تدوین اثربخش و کارامد خطمشیهای
مالیاتی در ایران بهسختی میسر خواهد بود.
یافتههای این پژوهش بیانگر این است که رویکردهای «غیرمشارکتی» موجود در
خطمشیگذاری مالیاتی کشور به جهت برخورداری از ساختار «باال به پایین» کارایی الزم را ندارد و
میتواند بار منفی بر پیامدهای حاصل از الگوهای تعاملی و کنش میان بازیگران این عرصه تحمیل
نماید .همچنین ،ضعف در پاسخگویی و مشارکت رسمی نهادهای دولتی و جریان نامناسب تبادل
اطالعات میان دستگاهها و مراجع ذینفع در نهاد خطمشیگذاری مالیاتی به عدم تحقق اهداف
مورد نظر این فرایند منجر خواهد شد .از اینرو ،توجه به توصیههای مربوط به نقش و کنش میان
بازیگران نهادی ،اصالح الگوهای تعاملی و بهرهمندی از ساختارهای پایین به باالی مشارکتی
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میتواند گامی موثر در جهت رفع نقایص موجود باشد.
در پایان با توجه به اینکه پژوهش حاضر چارچوب نهادی خطمشیگذاری مالیاتی را در یک
رویکرد کیفی و غالب ًا در بخش دستورگذاری و شکلگیری خطمشیها مورد مطالعه قرار داده است
و به جهت ظرفیت و محدودیتهای پژوهش حاضر ،ازجمله محدودیت زمانی خبرگان و مقامات
ارشد نهاد مالیاتی ،امکان جمعآوری وسیع دادهها و بررسی عمیق عرصه کنش در بخشهای
اجرا و ارزیابی خطمشیها میسر نبوده است .به سایر پژوهشگران این حوزه پیشنهاد میگردد:
 )1عوامل استخراجشده در این پژوهش در زمینه عرصه کنش و عوامل موثر ،با روش ک ّمی و در
قالب فرضیهها صحتسنجی شوند )2 ،مطالعه عمیق اجرا و ارزیابی خطمشیهای مالیاتی در یک
چارچوب نهادی و در قالب یک موضوع پژوهشی مناسب مطرح شود ،و همچنین  )3پژوهشی
مشابه برای سایر خطمشیهای عمومی دیگر همچون خطمشیهای آموزشی و بهداشتی انجام
گیرد و الگوها و نظریههای جامعتر خطمشیگذاری با تاکید بر نقش نهادها در سایر حوزهها تدوین
و طراحی گردد.
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هدف :این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برازش راهبردی (استراتژیک) ،ساختار سازمانی ،و
تالطم محیطی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران صورت میپذیرد.
طرح پژوهش /روششناسی /رویکرد :این پژوهش از نظر ماهیت در دسته
پژوهشهای علّی قرار میگیرد ،از لحاظ هدفشناختی کاربردی ،و مبنای پژوهش ک ّمی و
روش جمعآوری دادهها میدانی است .پژوهش حاضر با دریافت  82پرسشنامه از  41شرکت
مادر تخصصی از نظر روایی محتوایی ،همگرا ،واگرا ،و پایایی مورد تایید قرار گرفت.
در تحلیل نتایج از روشهای  Tتکنمونهای ،رگرسیون سلسلهمراتبی ،و مدل معادالت
ساختاری (تحلیل مسیر) در نرمافزار  SmartPLSاستفاده شد.
یافتهها :نتایج مدل معادالت ساختاری حاکی از آن است که عملکرد شرکتهای مادر
در سطح بهنسبت مطلوبی است .تحلیل مسیر مبتنی بر واریانس نشان میدهد که ساختار
سازمانی و برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند .همچنین ،نتایج
نشان میدهند که ساختار سازمانی روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی را به
شکل مثبت و معناداری میانجیگری میکند و تالطم محیطی از راه برازش راهبردی بر
عملکرد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد.
ارزش /اصالت پژوهش :پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تاثیر ساختار
سازمانی و تالطم محیطی در روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی شرکتهای مادر
تخصصی شهر تهران چگونه است .همچنین ،یکی از نوآوریهای پژوهش استفاده از ماتریس
اشریج در تحلیل راهبردهای سرپرستی است که تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته بود.
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مقدمه
در یک محیط کسبوکار ،برخی از سازمانها نسبت به سایر رقبا دارای عملکرد بهتری هستند
و سود باالتری کسب میکنند .مسئله این است که چگونه میتوان در یک محیط رقابتی نسبت به
دیگران موفقتر عمل کرد .مدیران برای پاسخ عملی به این پرسش میکوشند با کمک برنامهریزی،
عملکرد بهتری را ارائه دهند .عملکرد سازمانی متاثر از عوامل بسیار زیادی است .یکی از راههای بهبود
عملکرد سازمانی ،بحث ساختار سازمانی رابینز )1379( 1و برازش راهبردی ( )Wu et al., 2014است.
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بهطوری که امروزه نقش برازش راهبردی در ارتقاي عملكرد سازماني ،بهویژه سازمانهای دولتی،
بسيار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ( .)Rahnavard & Nikzad, 2009با وجود شناخت
اهميت برازش راهبردی و ساختار سازمانی ،پژوهشهای اندكي در مورد تاثیر برازش راهبردی بر
عملکرد صورت گرفته است.
امروزه در فضای رقابتی و متغیر ،سازمانها از راههای مختلفی تالش میکنند عملکرد خود را
بهبود بخشند و مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند .عملکرد سازمانی یک ساختار اساسی در مدیریت
راهبردی است .ساختار عملکرد سازمانی اشاره به پدیدهای دارد که برخی سازمانها موفقتر از
دیگر سازمانها هستند .ساختار ،یک اصطالح مفهومی است که پژوهشگران آن را برای توصیف
یک پدیده واقعی تعریف میکنند که بهطور طبیعی رویتپذیر نیست (.)Hamann et al., 2013
برازش راهبردی سازمانی نشان میدهد که سازمانها باید بهطور موثر راهبرد کسبوکار خود را
با محیطشان ،قابلیتهای سازمانی خود را با راهبردشان ،طراحی سازمانی و فرهنگ خود را با
قابلیتهایشان ،و رفتار رهبری خود را با طراحی سازمانشان هماهنگ کنند ،زیرا هماهنگی و
همافزایی این عناصر برای سازمان بسیار مهم است .اصطالح برازش نشان میدهد که موفقیت
در برابر محیط بهسرعت در حال تغییر است ( .)Beer et al., 2005ساختار سازمانی ،الگو و نقشه
ارتباط و تعامل میان بخشها و اجزای یک سازمان است ( .)Vaezi & Sabzikaran, 2010روابط
رسمی افراد ،جایگاه مشاغل و سِ متهای سازمانی ،میزان دسترسی به چارچوب اطالعات ،شرح
وظایف (شیوه انجام کار) ،شرح شغل ،چگونگی کنارگذاری منابع ،قوانین و مقررات ،سازوکارهای
پیروی و اجرای قوانین ،و ایجاد هماهنگی میان فعالیتها بخشهایی از نتایج ایجاد و طراحی
1. Robbins
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ساختار سازمانی است ( .)Ergeneli et al., 2007ساختار سازمانی همواره به سه عنصر رسمیت،
پیچیدگی ،و تمرکز اشاره دارد (.)León & García, 2011
تالطم محیطی مفهومی است که به ناتوانی در پیشبینی یک رویداد محیطی اشاره دارد و
ناشی از ناچیزی اطالعات در دسترس است ( .)Zahariadis, 2008تالطم محیطی بر پایه دو بُعد
پیچیدگی و ناپایداری سنجش میشود .پیچیدگی محیط نشانگر ناهمگنی عوامل آن است ،یعنی
عوامل با هم مرتبط بر سازمان اثر میگذارند .ناپایداری محیطی نیز
در محیط پیچیده تعداد زیادی
ِ
نشانۀ تغییرپذیری سریع عوامل محیطی است .اُتول و مایر ،)2015( 1معتقدند که تغییرات محیطی
باعث مصرف منابع و فعالیتهای سازمانی میشود ،برای برنامهریزی سازمان مشکالتی را بهوجود
میآورد ،و کاهش اثربخشی مدیریتی و عملکرد را به همراه دارد.
در کشور ما ،در زمینه گروهی شدن شرکتها و فعالیت آنها به صورت شرکتهاي مادر
تخصصی (هولدینگ) تالشهاي زیادي انجام شده است .هماکنون در ایران ،تعداد زیادي شرکت
هولدینگ وجود دارد و آمار آنها رو به گسترش است .براي مثال ،در میان  100شرکت برتر
رتبهبنديشده توسط سازمان مدیریت صنعتی در سالهاي  1384تا  1386بیش از  50شرکت
از آنها را شرکتهاي هولدینگ تشکیل دادهاند .داشتن الگوي تصمیمگیري و فعالیت هدفمند،
منطقی ،داراي ثبات رویه ،و در یک کالم برخورداري از راهبرد الزمۀ موفقیت این شرکتها
(بنگاهها) است .در غیر این صورت ،عملکرد شرکتهاي هولدینگ که سهم بسزایی در اقتصاد ملّی
دارند ،از بازدهی مناسبی برخوردار نخواهند بود و نتیجۀ چندان مطلوبی به همراه نخواهند داشت.
عالوه بر این ،افزایش خطرات ناشی از اشتباه در شرکتهاي هولدینگ براي خود بنگاه اقتصادي
پرهزینه است و حتی در سطح ملّی میتواند بحرانهاي اقتصادي ،اجتماعی ،و گاه سیاسی ایجاد
کند .این عوامل ،مدیران حرفهاي را وادار میکند که ضمن پرداختن به مدیریت راهبردی با دقت
و جدیت بیشتر ،جامعه علمی را نیز به مطالعه و ارائه الگوهاي علمی در این راستا تشویق نمایند
(.)A’arabi & Chavoshi, 2010
با توجه به اهمیت مطالب گفتهشده و مرور پژوهشهای پیشین ،لزوم یک پژوهش واحد که
همه عوامل تالطم محیطی و برازش راهبردی و عملکرد سازمانی و ساختار سازمانی را در نظر
داشته باشد ،بهروشنی قابلمشاهده است .این پژوهش سعی در بررسی تاثیر برازش راهبردی بر
عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری ساختار سازمانی و نقش تعدیلگری تالطم محیطی در
شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران دارد و یک شبکه روابط مبتنی بر نظریه تنظیم شده است
1. O’Toole & Meier
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تا به صورت یکپارچه به روابط میان برازش راهبردی ،تالطم محیطی ،ساختار سازمانی ،و عملکرد
سازمانی پرداخته شود .همچنین پژوهش حاضر ،در پی پاسخ به این پرسش است که تاثیر ساختار
سازمانی و تالطم محیطی در روابط بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی شرکتهای مادر
تخصصی شهر تهران چگونه است؟
مبانی نظری پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش ،مرور جامع و نظاممند ادبیات پژوهش در چهار بخش کلی عملکرد
سازمانی ،برازش راهبردی ،ساختار سازمانی ،و تالطم محیطی انجام گرفت .در هر بخش ،مفاهیم،
مدلهای سنجش ،و ابعاد مورد بررسی قرار گرفتند.
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عملکرد سازمانی
هو و هوانگ ،)2005( 1بیان میکنند که عملکرد سازمانی شاخصي است كه چگونگي تحقق

اهداف يك سازمان را اندازهگيري مینمايد .چادهاری و همکاران ،)2013( 2معتقدند که عملکرد
سازمانی جنبههای مختلفی دارد که بیشتر آنها ملموس هستند ،مانند کاهش هزینه ،سودآوری ،حجم
فروش ،گردش دارایی ،گردش مالی حقوق صاحبان سهام ،و گردش موجودی و شاخصهای نامشهود
عبارتاند از عملکرد مشتری و توسعه محصول .از دهه  1980بسیاری از پژوهشگران محدودیتهای
مقیاسهای مالی را برای سنجش عملکرد سازمانی مورد تاکید قرار دادند (.)Dixon et al., 1990
در این پژوهش از مدل کارت امتیاز متوازن کاپالن و نورتون )2001( 3برای سنجش عملکرد
سازمانی استفاده میشود که دارای چهار بُعد دیدگاه مالی ،رشد و یادگیری ،دیدگاه مشتری ،و
فرایندهای داخلی است .کارت امتیازی متوازن روشی برای توسعه موضوعهای راهبردی از راه
اندازهگیری عوامل فرایندی ،ساختاری و کارکردهای کلیدی و مرتبط کردن آنها با عملکرد
سازمانی است ( .)Daneshfard et al., 2010هدف کارت امتیازی متوازن تهیه عوامل کلیدی

موفقیت کسبوکار برای مدیران و ایجاد همردیفی بین عملکرد و راهبرد کلی سازمان است
( .)Johnson, 2003دلیل انتخاب نام روش ارزیابی متوازن آن است که این روش شامل
مجموعهای از مقیاسهاست و یک تعادل و توازن میان اهداف بلندمدت و کوتاهمدت ،مقیاسهای
مالی و غیرمالی ،شاخصهای رهبر و پیرو ،و چشماندازهای عملکرد داخلی و خارجی برقرار میکند
1. Hu & Huang
2. Choudhary et al.
3. Kaplan & Norton
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و بر حفظ روابط علت و معلولی میان آنها تاکید میکند ( .)Milis & Mercken, 2004معیارهای
ارزیابی متوازن عبارتاند از:
دیدگاه مالی :منظر مالی از اجزای مهم مدل کارت امتیازی متوازن است .این منظر به ما
میگوید که اجرای موفقیتآمیز اهدافی که در سه حوزه دیگر تعیین شدهاند ،در نهایت به چه نتایج
و دستاوردهای مالی منجر شدهاند .میتوان هم ه تالش و کوشش خود را صرف بهبود رضایتمندی
مشتریان ،ارتقای کیفیت ،و کاهش زمان ارائه خدمات خود کرد ،ولی اگر این اقدامات به نتایج
ملموس مالی منجر نشود ،ارزش چندانی ندارد (.)Kaplan & Norton, 2001
دیدگاه مشتری :این حوزه یعنی قلب راهبرد و تعریف میکند که چگونه رشد تحقق خواهد یافت.
ارزشهای پیشنهادی ،راهبرد خاص برای رقابت ،جذب مشتریان جدید یا افزایش سهم داد و ستد
با مشتریان فعلی را تعریف میکند .بسیاری از سازمانها معتقدند که مشتریان خود را میشناسند و
میدانند که برای آنها چه خدماتی عرضه کنند ،ولی در واقع ،همه چیز را برای مشتریان عرضه
میکنند .عدم تمرکز بر بخش خاصی از مشتریان و ارزشهای مورد نظر آنها موجب میشود که
سازمانها نتوانند به مزیت رقابتی دست یابند (.)Wong-On-Wing et al., 2007
دیدگاه فرایندهای داخلی :از این منظر ،سازمانها باید فرایندهایی را مشخص کنند که با برتری
یافتن در آنها بتوانند به ارزشآفرینی برای مشتریان خود دست یابند .تحقق هر یک از اهدافی
که در منظر مشتری تعیین میشود ،مستلزم انجام یک یا چند فرایند عملیاتی به صورت کارا و
اثربخش است .این فرایندها اعمال و بهبود موارد اداری ،عملیات و نگهداری و تداوم بهبود مقررات
سیستمهای اطالعاتی است (.)Wongrassamee et al., 2003
دیدگاه رشد و یادگیری :منظور از این معیار ،آن دسته اقداماتی است که باید در رشد و یادگیری،
و آموزش کارکنان بکار گرفته شود تا از این راه وضعیت مطلوب از نظر ذینفعان و مشتریان تحقق
پیدا کند .معیار رشد و یادگیری توانمندی کارکنان ،کیفیت سیستم اطالعاتی سازمان ،و چیدمان
ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف است (.)Daneshfard et al., 2010
برازش راهبردی
بدون شک سازمانهاي امروزي پیوسته با امواج سهمگینی از تغییرات دائمی روبهرو هستند
و مدیریت راهبردي یکی از بهترین ابزارها براي آنهایی است که درصددند بدون تسلیم در برابر
تغییر ،با حضوري آگاهانه و موفقیتآمیز در صحنه رقابت سرنوشت خود را رقم بزنند و آینده را تحت
کنترل درآورند ( .)Rugman & Verbeke, 2002راهبرد برای برنامههای بلندمدت یک سازمان
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است و بهطور معمول درگیر مدیریت ،روابط ،و منابع است .بهطور کلی ،راهبرد به سه سطح مختلف
تقسیم میشود :راهبرد سازمانی ،کسبوکار ،و عملکردی .راهبرد سازمانی شامل گزینههایی برای
تنوع محصوالت و خدمات ،دامنه جغرافیایی ،ادغام عمودی ،سرمایهگذاریهای جدید و موارد دیگر
تخصیص منابع میان نهادهای مختلف سازمان است .راهبردهای عملکردی خاصترین نوع راهبرد
است و شامل مدیریت منابع انسانی و مدیریت فروش است ( .)Johnson et al., 2014راهبرد
کسبوکار نیز به عنوان راهبرد رقابتی مطرح میشود ،زیرا شرکت باید کسبوکاری را راهاندازی
کند که مزیت رقابتی خود را نسبت به رقبا در بازار یا صنعت داشته باشد و روی آن تمرکز کند
( .)Grant, 1996پژوهشها نشان میدهند که عملکرد سازمانهاي متعهد به مدیریت راهبردی
بیشتر و باالتر از سایر سازمانها وابسته است .دستیابی به یک حلقه ارتباطی مناسب بین محیط
یک سازمان و راهبرد ،ساختار و فرایندهاي آن ،آثار مثبتی بر عملکرد آن سازمان دارد (هانگر و
ویلن .)1392 ،در ادامه ،تعاریفی از برازش راهبردی از دیدگاه پژوهشگران مختلف بیان میشود.
برازش راهبردی عبارت است از حدود همبستگی بین دو یا چند بُعد سازمانی برای ارتقای عملکرد
سازمان ( .)Miller, 1992برازش با مجموعهاي از سازوکارهای ساختاري و رفتاري تحقق ميیابد
كه براي مرتبط ساختن اجزاي سازمان با یكديگر بكار میروند و نيل به هدفهاي سازماني را تسهيل
ميكنند ( .)Armstrong, 2006هر كدام از این سيستمهاي موجود در سطوح راهبردي سازمان باید
با زیرسیستمهای خود و سطوح باالدست و سيستمهاي همتراز خود برازش داشته باشد تا باعث ايجاد
همافزايي برای رسيدن به هدفهاي سازمان شوند .دو نوع راه برای سنجش برازش راهبردی وجود
دارد ،یکی برای آن است که میزان تناسب بین نتایج را بررسی میکند که دو نوع مفهوم «سخت»
و «نرم» دارد .مفهوم سخت به دنبال اندازهگیری تاثیر مستقیم بر نتایج مالی است و مفهوم نرم برای
1
بررسی عوامل کمتر ملموس ،مانند منابع انسانی و امثال آن است ( .)Clarke, 1987گولد و همکاران
( ،)1994ایده «مزیت شرکتهای مادر» را پیشنهاد میدهند ،یعنی این ایده را که چند کسبوکار با
تحت تاثیر قرار دادن شرکت مادر ارزش ایجاد میکنند ،بر صالحیتهای شرکت مادر متمرکز است.
پس از آن گولد و همکاران ( ،)1994تالش میکنند تعدادی از تحلیلها را توسعه دهند و ابزارها
و روشهای تجربی را برای پشتیبانی از راهبرد شرکتها طراحی کنند که ازجمله آنها ماتریس
اشریج کمپل و گولد ( )1995است .در این پژوهش ،از تحلیل بدرهای اشریج بر مبنای نظریه والدینی
(سرپرستی) کمپل و گولد ( )1995برای سنجش برازش راهبردی استفاده میشود .این مدل بر این
حقیقت پایبند است که ارزشآفرینی در یک فعالیت کسبوکار در درون بدره یک شرکت تابعه تنها بر
1. Goold et al.
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ویژگیهای آن کسبوکار وابسته نیست ،بلکه بر ویژگیهای شرکت مادر نیز وابسته است .بنابراین،
تمرکز بر ایجاد برازش بین یک کسبوکار و شرکت مادر ضروری است.
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ماتریس اشریج
در تحلیل راهبردهای سرپرستی از ماتریس اشریج استفاده میشود .این ماتریس به تحلیل بدره
کسبوکار هولدینگ (شرکت مادر) بر اساس تناسب میان مهارتها ،منابع ،و ویژگیهای شرکت
هلدینگ با فرصتهای والدینی هر کسبوکار و عوامل کلیدی موفقیت هر کسبوکار میپردازد.
ماتریس سرپرستی نشان میدهد که کدام یک از واحدهای کسبوکار باید در اولویتجهتگیریهای
هولدینگ قرار گیرند .این ماتریس گویای این است که اگر میان مهارتها ،منابع ،و ویژگیهای شرکت
بوکار از یکسو ،و میان مهارتها ،منابع ،و ویژگیهای
مادر با عوامل کلیدی موفقیت در آن کس 
شرکت مادر با فرصتهای والدینی در واحد کسبوکار از سوی دیگر ،تناسب باالیی برقرار باشد،
ارزشآفرینی در هولدینگ بهطرز قابلمالحظهای افزایش مییابد ( .)Goold et al., 1994شکل

( ،)1ماتریس اشریج را نشان میدهد .محور افقی در مدل اشریج نشانگر قابلیتهای بالقوه شرکت مادر
برای خلق سود بیشتر در درون یک کسبوکار است .برای مثال هزینههای عملیاتی ،قابلیتهای
مدیریتی سطح شرکت در تسهیم منابع ،و قابلیتهای کاهش هزینههای شرکت .محور عمودی قابلیت
تخریب ارزشها توسط شرکت مادر را نشان میدهد .این تخریب میتواند ناشی از هزینههای سبک
مدیریت شرکت مادر و راهبردهای نامناسب شرکتهای تابعه باشد (.)Goold et al., 1994
برازش بین فرصتهای سرپرستی SBU

و منابع و مهارتهای شرکت مادر

باال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ پایین
کسبوکار در سرزمین قلبها حواسپرتها

ـــــــــــــــ

تلههای ارزشی

بیگانگان

باال
برازش بین عوامل کلیدی موفقیت SBU

و مهارتهای شرکت مادر

پایین
شکل  :1ماتریس اشریج
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این ماتریس داللت بر این دارد که در کدام ناحیه اتالف سرمایه صورت میپذیرد .اتالف
سرمایه در ناحیههای زیر اتفاق میافتد )1 :بیگانگان )2 ،1تلههای ارزشی ،2و  )3حواسپرتها .3در
ناحیه سرزمین قلبها 4اتالف سرمایهای وجود ندارد .در جدول ( ،)1توضیح نواحی ماتریس اشریج
بیان شده است.
جدول  :1توضیح نواحی ماتریس اشریج

بدره اشریج
رفتار
محور اصلی راهبرد آتی شرکت

| دوره  34ـ بهار  1400ـ شماره  1ـ پياپي 115

نیازمند اقدام شرکت مادر
تمرکز
مرتب کردن کارها

طبقه

توصیف
شرکت مادر میتواند بدون ریسک آسیب به SBU

ارزشآفرینی کند.

شرکت مادر  SBUرا میشناسد ،اما نمیتواند
ارزشآفرینی کند.

شرکت مادر ارزشآفرینی میکند ،اما ممکن است
آسیبرسان باشد.

شرکت مادر دارای برازش ضعیف با  SBUاست و
کمککننده نیست.

سرزمین قلبها
حواسپرتها
تلههای ارزشی
بیگانگان

گولد و همکاران ( ،)1994معتقدند كه براي برقراری برازش راهبردی باید سه قدم تحليلي
برداشت:
5
 .1بررسي هر واحد بازرگانی از حيث عوامل كليدي موفقيت آن .عوامل كليدي موفقيت
عبارتاند از آن دسته از عناصر كه موفقيت يا شكست شركت را تعيين ميكنند .آنها براي حصول
مزيت رقابتي بر شايستگيهای باارزش تاكيد ميكنند .درست مثل عوامل راهبردی ،عوامل اصلي
موفقيت از يك شركت به شركت ديگر و از يك فعاليت به فعاليت ديگر فرق ميكنند .معمو ًال در
زمان طراحي راهبرد براي واحدهاي تجاري ،عوامل اصلي موفقيت را كشف و شناسايي میكنند
(برازش کلیدی).
 .2بررسي هر واحد بازرگانی از حيث حوزههايي كه میتوان عملكرد را بهبود بخشيد .اين
1. Alien Territory
2. Value Trap
3. Ballast
4. Heartland
)5. Strategic Bussiness Unit (SBU
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حوزهها را فرصتهاي سرپرستي بهشمار میآورند .برای مثال ،دو واحد تجاري میتوانند با تركيب
نيروهاي فروش خود به صرفهجويي مقياس دست يابند .در حالتي ديگر ،ممكن است يك واحد
مهارت توليدي و لجستيكي خوبي داشته باشد ،اما زياد نباشد .اگر شركت مادر از تخصصی در سطح
جهاني در اين حوزهها برخوردار باشد ،میتواند عملكرد آن واحد را ارتقا بخشد .همچنين ،شركت
مادر میتواند برخي از كاركنان را از يك واحد تجاري كه داراي مهارتهاي مطلوب و مورد نظر
است ،به واحد ديگري منتقل كند كه به آن مهارتها نياز دارد (برازش فرصتی).
 .3تجزيهوتحليل ميزان هماهنگي شركت مادر تخصصی با واحد بازرگانی .شركت مادر بايد
از نقاط قوت و ضعف خود از حيث منابع ،مهارتها ،و قابليتها آگاه باشد .به اين منظور ،شركت
مادر بايد از خود بپرسد كه آيا ويژگيهاي الزم را براي انتقال فرصتهاي خود به هر واحد تجاري
داراست يا خير؟ همچنين ،بايد از خود بپرسد كه آيا ميان مشخصات شركت مادر و عوامل راهبردی
هر واحد تجاري ناهماهنگي وجود دارد یا خیر؟
ساختار سازمانی
دفت ( ،)1379ساختار سازمان را چارچوب وظایف و فعالیتهای سازمان میداند .از نظر او
ساختار سازمانی ،سیستم رسمی وظایف و ارتباطات سازمان است که به کنترل ،هماهنگی ،و
انگیزش افراد در سازمان منجر میشود و رسیدن به اهداف سازمان را ممکن میسازد .همچنین،
او بر این عقیده است که ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل تصمیمگیری ،واکنش مناسب
نسبت به محیط و حل تعارضات میان واحدها را داشته باشد .احمدی و همکاران ( ،)2016بیان
میکنند که توجه به ساختار سازمانی نشانهای از تفکرات نظاممند در سازمان است ،زیرا سازمان
ترکیبی از اجزا و روابط میان آنهاست .ساختار راه و روشی است که طبق آن فعالیتهای سازمانی
تقسیم و سازماندهی میشوند .ساختار سازمانی آیینه تمامنمای مقررات ،رویهها ،استانداردها،
جایگاههای تصمیمگیری ،الگوهای ارتباطات ،روابط گزارشدهی و گزارشگیری ،تلفیق وظایف و
فعالیتها ،جریان اطالعات ،سلسلهمراتب اختیار ،و مسئولیت است (.)Rameshgar et al., 2015

ابعاد ساختار سازمانی با توجه به دید پژوهشگران دارای تنوع زیادی است که البته نظریهپردازان
سازمانی ازجمله رابینز ابعاد آن را پیچیدگی ،رسمیت ،و تمرکز میدانند .مقصود از پیچیدگی ،تعداد
کارها یا سیستمهای فرعی است که درون یک سازمان وجود دارد (.)Daft & Lane, 2008
رسمیت موجب کاهش میزان آزادی عمل کارکنان در انجام کارهای خود و افزایش کنترل مدیریت
بر آنها میشود .این شرایط به ایجاد احساس بیشخصیتی منجر میگردد که غالب ًا در سازمانهای
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رسمی وجود دارد ( .)Hatch, 2018تمرکز اشاره به قدرت تصمیمگیری در سطوح باالی مدیریتی
دارد و با میزان پراکندگی در سازمان و تعیین اینکه چه کسی حق تصمیمگیری دارد ،مرتبط است
(.)Taboli & Rahmani, 2014
شرط بقا و حیات هر سازمانی در محیط متغیر و متالطم امروزی ارتقای بهرهوری است و
آنچه در ارتقای بهرهوری نقش بسزایی دارد ،ساختار سازمانی است .هدف از ساختار سازمانی،
هماهنگی نیروی انسانی و منابع موجود برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است
( .)Foster & Washington, 2009ساختار هر سازمان معمو ًال بر پایه اهداف و با توجه به
راهبردهایی طراحی میشود که برای رسیدن به اهداف سازمان تدوین میگردد .ساختار نامناسب ،تحقق
اهداف سازمانی را با مشکل مواجه میکند ،و افراد کارا و پرتوان را به افراد ضعیف و ناتوان مبدل میسازد
و افزایش هزینهها و ناکارایی بخشهای سازمان را به دنبال دارد ( .)Farajollahi et al., 1970یین
و چن ،)2008( 1بیان میکنند که ساختار سازمانی صحیح موجب میشود که هر فرد بر اساس نظر
شخصی اقدام نکند ،بلکه در چارچوب اهداف سازمانی گام بردارد .ساختار سازمانی مناسب در
بهرهوری ،رضایت شغلی ،کارامدی ،و انگیزه کارکنان سازمان نقش مهمی را ایفا میکند و بر آنها
تاثیر دارد.
تالطم محیطی
اگر در سالهای دهه اول قرن بیستم بررسی تواناییهای گذشته سازمان و تطبیق آن با راهبرد
رقابتی ،امکان فعالیت موثر در محیط را فراهم میکرد ،افزایش تالطمهای محیطی بهطور تدریجی
نشان داد که اصرار در استفاده از تواناییهای گذشته برای فعالیت در محیط حال و آینده تاثیر
کمتری پیدا کرده است .به دلیل اهمیت محیط و تاثیر زیاد آن بر عملکرد سازمانها اندیشمندان
متعددی به آن توجه میکنند .اهمیت توجه سازمان به محیط به عنوان یک متغیر مهم ،توجیهکنندۀ
عملکرد سازمان است .ساختار سازمان از راهبرد تبعیت میکند ،همچنین راهبرد در واکنش به
تالطمهای محیطی تحول پیدا میکند ،و سازمان برای پاسخگویی به این تالطمها باید راهبرد
مشخصی داشته باشد (رحمانسرشت .)1377 ،تالطم محیطی معیاری در مورد تغییر در محیط
سازمان است و محیطهای متالطم به وسیله سطح باالی تغییر و پویایی ،پیچیدگی و ظرفیت
پایین محیط مشخص میشوند ( .)Caldart & Ricart, 2002تالطم محیطی اشاره به غیرقابل
پیشبینی بودن محیط اطراف سازمان و تغییرپذیری سریع و زیاد در آن دارد (.)Wong, 2014

1. Yin & Chen
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هم میکرد ،افزایش تالطمهای محیطی بهطور تدریجی نشان داد که اصرار در استفاده از تواناییهای گذشته برای فعالیت در
ط حال و آینده تاثیر کمتری پیدا کرده است .به دلیل اهمیت محیط و تاثیر زیاد آن بر عملکرد سازمانها اندیشمندان متعددی
توجه میکنند .اهمیت توجه سازمان به محیط به عنوان یک متغیر مهم ،توجیهکنندۀ عملکرد سازمان است .ساختار سازمان از
د تبعیت میکند ،همچنین راهبرد در واکنش به تالطمهای محیطی تحول پیدا میکند ،و سازمان برای پاسخگویی به این
مها باید راهبرد مشخصی داشته باشد (رحمانسرشت .)4311 ،تالطم محیطی معیاری در مورد تغییر در محیط سازمان است و
طهای متالطم به وسیله سطح باالی تغییر و پویایی ،پیچیدگی و ظرفیت پایین محیط مشخص میشوند ( Caldart & Ricart,
در این پژوهش ،از دو بُعد پیچیدگی و ناپایداری محیطی برای سنجش تالطم محیطی استفاده
 .)2تالطم محیطی اشاره به غیرقابل پیشبینی بودن محیط اطراف سازمان و تغییرپذیری سریع و زیاد در آن دارد ( Wong,
میشود .آنچه امروز به عنوان ناپایداری محیطی شناخته میشود عبارت است از ناتوانی مدیران در
.)2
شناسایی محرکهای تغییر و پیشبینی تاثیرات آنها بر محیط و آینده شرکت متبوعشان .طبق
ن پژوهش ،از دو بُعد پیچیدگی و ناپایداری محیطی برای سنجش تالطم محیطی استفاده میشود .آنچه امروز به عنوان
این تعریف ،ناپایداری یکی از ویژگیهای محیط است که در نتیجۀ ضعفهای ادراکی مدیران نمود
ری محیطی شناخته میشود عبارت است از ناتوانی مدیران در شناسایی محرکهای تغییر و پیشبینی تاثیرات آنها بر محیط
مییابد ( .)Vecchiato & Roveda, 2010ناپایداری همواره مفهومی اساسی در ادبیات موضوع
ده شرکت متبوعشان .طبق این تعریف ،ناپایداری یکی از ویژگیهای محیط است که در نتیجۀ ضعفهای ادراکی مدیران نمود
توضیح
موضوعبه دنبال
ادبیاتها که
این نظریه
مفهومیبخش
همواره در آن
است ،بهویژه
سازمانی).بوده
نظریههای
رابطه بوده است ،بهویژه
سازمانی
نظریههای
اساسازی در
ناپایداری
د (Vecchiato & Roveda, 2010
ترین
شاناساسی
محیط که
سازمانهاادعاو میکند
بین،)1967( 1
تامپسون
شان
کههابهو محی
سازمان
ن بخش از این بین
تامپسون
است.
است.رابطه
وضیح
طت
دنبال
نظریهها
پیشاروی) ،ادعا میکند که
چالش4981(8
نشانبودن
ناهمگن
دهنده
محیط نشان
کنترلمحیطی
ناپایداری
ها کنترل
سازمان
مدیران ارشد
دهنده ناهمگن بودن
محیط
پیچیدگی
پیچیدگیاست.
است.محیطی
ناپایداری
سازمانها
ارشد
مدیران
یترین چالش پیشاروی
ارتباط
عوامل با
پیچیده
محیط
یعنی در
محیط.)Sia
(2004درet al.,
دارند تاثیر میگذارند و
سازمان
دارندهمو بر
زیادیارتباط
تعدادبا هم
عوامل
زیادی
تعداد
پیچیده
است یعنی
عوامل etآن.)Sia
ل آن است (al., 2004
محیطی معرف تغییرپذیری سریع عوامل محیطی است.
سریعگذارند
تاثیر می
سازمان
ری محیطی و
ناپایداریاست.
عواملو محیطی
پذیری
معرفبرتغییر
برازش
روابطبا عبین
سازمانی در
بررسیدرنقش
بیانگر
نقشحاضر
پژوهش
مفهومی
سازمانی با تاکید بر
ملکرد
راهبردی
ساختار برازش
روابط بین
سازمانی
ساختار
بررسی
مدلبیانگر
مفهومی پژوهش حاضر
میشود.
گریارائه
شکلل()8
ساختار کلی
لگری تالطم محیطی
محیطی است که ساختار کلی آن
تالطم
مطابق بابر تعدی
سازمانیآنبا تاکید
استباکهعملکرد
راهبردی

مطابق با شکل ( )2ارائه میشود.

تالطم محیطی
پیچیدگی محیطی
عملکرد سازمانی

ناپایداری محیطی
برازش راهبردی

فرایند داخلی

برازش فرصتی

دیدگاه مشتری
رشد و یادگیری
دیدگاه مالی

ساختار سازمانی

برازش کلیدی

پیچیدگی
رسمیت
تمرکز
شکل  :2مدل مفهومی پژوهش

1. Yin & Chen
1. Thompson
2. Thompson

8
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با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،پرسشهای پژوهش به شرح زیر قابلطرح هستند:
 میزان عملکرد سازمانی در شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران در چه سطحی است؟ آیا برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران تاثیر دارد؟ آیا برازش راهبردی بر ساختار سازمانی در شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران تاثیر دارد؟ آیا ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران تاثیر دارد؟ آیا تالطم محیطی در رابطه با برازش راهبردی و عملکرد سازمانی در شرکتهای مادرتخصصی شهر تهران در نقش تعدیلگر ظاهر میشود؟
 آیا ساختار سازمانی در رابطه با برازش راهبردی و عملکرد سازمانی در شرکتهای مادرتخصصی شهر تهران در نقش میانجی ظاهر میشود؟
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روششناسی پژوهش
بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز و همکاران ،)2003( 1این پژوهش از حیث جهتگیری
پژوهش کابردی ،از حیث فسلفه پژوهش اثباتگرایی ،از حیث رویکردهای پژوهش استقرایی ـ قیاسی،
از حیث راهبردهای پژوهش پیمایشی ،از حیث اهداف پژوهش توصیفی ،و از حیث افقهای پژوهش
مقطعی است .جامعه آماری در این پژوهش ،کلیه شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران هستند
که در مجموع  110شرکت مادر تخصصی برآورد شدهاند و با در نظرگرفتن تکنیک  10برابر40 ،
شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند (در عمل پرسشنامه برای یک شرکت اضافهتر پخش
شد) و پرسشنامهها میان آنها توزیع گردید که  82پرسشنامه از آنها بهدست آمد .در این پژوهش،
از روش تصادفی سیستماتیک برای نمونهگیری استفاده شده است و به دلیل اینکه واحد تحلیل در
این پژوهش شرکت مادر تخصصی است ،برای آزمون پرسشهای پژوهش دادههای سطح فردی به
سطح سازمانی تبدیل شده است .الزم به اشاره است که ابزار گردآوری اطالعات پژوهش حاضر بر
مبنای پرسشنامه است که پژوهشگران برای متغیر مستقل (برازش راهبردی) دادههای خود را به دلیل
کمبود تعداد پرسشهای پرسشنامه با طرح تعدادی پرسش و ارزیابی روایی محتوا با توزیع پرسشنامه
میان جامعه آماری جمعآوری کرده است .ارزیابی روایی محتوایی از نظر متخصصان در مورد میزان
هماهنگی محتوای ابزار اندازهگیری و هدف پژوهش استفاده میشود .برای این منظور دو روش کیفی
و ک ّمی در نظرگرفته میشود .در بررسی کیفی محتوا ،پژوهشگر از متخصصان درخواست میکند
که پس از بررسی کیفی ابزار ،بازخورد الزم را ارائه دهند که بر اساس آن موارد اصالح شوند .برای
1. Saunders et al.
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جدول  :2ترکیب پرسشهای پرسشنامه

متغیرهای پژوهش (منبع)

ابعاد

دیدگاه مشتری

شماره پرسشها
1-5

دیدگاه فرایندهای داخلی

6-10

)(Kaplan & Norton, 2001

دیدگاه مالی

16-22

)(Goold et al., 1994

برازش کلیدی

ساختار سازمانی
(رابینز)1379 ،

پیچیدگی
تمرکز

)(Sia et al., 2004

ناپایداری محیط

عملکرد سازمانی
برازش راهبردی

تالطم محیطی

دیدگاه رشد و یادگیری

11-15

برازش فرصتی

23-31

رسمیت

37-41

پیچیدگی محیط

32-36

مقاله  -4تاثیر برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی  | ...حبیباله طاهرپور کالنتری و محسن اصالنی

بررسی روایی محتوایی به شکل ک ّمی ،از متخصصان درخواست میشود تا هر آیتم را بر اساس طیف
سهبخشی اساسی ،مفید ،و غیرضرور بررسی نمایند .اگر مقدار محاسبهشده از  0/49بزرگتر باشد،
اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته میشود .برای پرسشنامه برازش راهبردی در این پژوهش با توجه
به اینکه ضریب محاسبهشده بزرگتر از  0/49بود ،در نتیجه تصمیم بر توزیع پرسشنامه گرفته شد.
پرسشنامه این پژوهش از چهار بخش اساسی شامل سنجش عملکرد سازمانی بر اساس کارت
امتیاز متوازن کاپالن و نورتون ( ،)2001سنجش ساختار سازمانی بر اساس رابینز ( ،)1379سنجش
برازش راهبردی بر اساس گولد و همکاران ( ،)1994و سنجش تالطم محیطی بر اساس سیا و
همکاران ( )2004تشکیل شده است .پرسشنامه تهیهشده دارای  63پرسش اصلی و  10پرسش
پیرامون ویژگیهای جمعیتشناختی است که در ادامه شرح هر یک از این بخشها آورده شده
است .پرسشهای پرسشنامه از نوع پرسشهای بسته هستند .برای پاسخ به پرسشهای پرسشنامه
از طیف پنجتایی لیکرت استفاده شده است که یکی از رایجترین مقیاس اندازهگیری پاسخهای
بسته بهشمار میرود .سپس ،دادهها وارد نرمافزار  SPSS23شدند و با استفاده از آزمون  Tو نرمافزار
 PLS2مورد تحلیل قرار گرفتند .در جدول ( ،)2متغیرها ،ابعاد ،و تعداد پرسشهایی آورده شده است
که برای سنجش هر یک از این ابعاد بکار رفتهاند.

42-46
47-53

54-57
58-63
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یافتههای پژوهش
روایی و پایایی پرسشنامه
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در این پژوهش ،پرسشنامه استاندارد از منابع بینالمللی مطابق جدول ( )2استخراج شده است و
متناسب با جامعه آماری تغییراتی در آن ایجاد شده است .همچنین ،براي سنجش روايي پرسشنامه
عالوه بر استفاده از مباني نظري در تعريف عملياتي متغيرها ،از راه مطالعه مقدماتي بر مبناي نظر
مشاور و خبرگان اهل فن عمل شده است .روایی صوری مالک نظر استادان و صاحبنظران قرار
داده شده و روایی محتوایی سنجیده شده است ،که در حد مطلوبی قرار داشت .همچنین ،روایی
واگرا متغیرهای پژوهش در جدول ( )3بیان شده است که با توجه به این جداول روایی واگرا و
همگرای مدل قابلقبول است.
جدول  :3روایی واگرا مدل روش فورنر و الرکر ()1981

عملکرد سازمانی برازش راهبردی ساختار سازمانی تالطم محیطی

عملکرد سازمانی

1/00

ساختار سازمانی

0/66

برازش راهبردی
تالطم محیطی

0/77

0/57

1/00

0/66

0/69

1/00
0/79

1/00

همانطور که در جدول ( )3برگرفته از روش فورنر و الرکر )1981( 1مشخص است ،مقدار
جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس
قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای زیرین قطر اصلی ترتیب دادهشدهاند،
بیشتر است .از اینرو ،میتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازهها (متغیرهای مکنون)
در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا سازههای دیگر .به بیان دیگر ،روایی واگرای
مدل در حد مناسب است.

1. Fornell & Larcker
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جدول  :4شاخصهای پایایی و روایی همگرا

متغیرها

آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی پایایی اشتراکی

ساختار سازمانی

0/87

0/94

0/88

برازش راهبردی
تالطم محیطی

0/92
0/72

0/94
0/84

0/70
0/65

0/63
0/70
0/88

0/65

همانطور که در جدول ( )4قابلمشاهده است ،شاخصهای پایایی مربوط به برازش مدل
از شرایط مطلوبی برخوردار هستند .به این صورت که تمام آلفاهای کرونباخ باالی  ،0/7پایایی
ترکیبی باالیی  0/7است و در نهایت ،مقادیر اشتراکی که کیفیت مدل اندازهگیری را نشان میدهد.
همچنین مقدار  AVEنیز باالتر از  0/5است.
 R2معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل معادالت
ساختاری بکار میرود و نشان از تاثیری دارد که متغیر برونزا بر متغیر درونزا میگذارد .نکته
ضروری در اینجاست که مقدار  R2تنها برای سازههای درونزای مدل محاسبه میگردد و در
مورد سازههای برونزا ،مقدار این معیار صفر است .مقدار  R2مربوط به سازههای عملکرد سازمانی
و ساختار سازمانی درونگرا بهترتیب برابر با  0/707و  0/53است که نشاندهنده برازش خوب
مدل ساختاری است.
معناداری ضرایب
در صورتی که مقدار عدد معناداری باالی  1/96باشد ،رابطه معنادار است و فرضیههای پژوهش
تایید میشود .اشاره به این نکته ضروری است که عدد معناداری فقط صحت روابط را نشان میدهد
و شدت روابط را نمیتوان با آن سنجید.

مقاله  -4تاثیر برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی  | ...حبیباله طاهرپور کالنتری و محسن اصالنی

عملکرد سازمانی

0/81

0/87

0/63

AVE
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ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درونﮔﺮا ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/707و  0/53اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺮازش ﺧﻮب ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎﻻي  1/96ﺑﺎﺷﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘ
ﻣﻌﻨﺎداري ﺿﺮاﯾﺐ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺖ رواﺑﻂ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺪت رواﺑﻂ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﺳﻨﺠﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎﻻي  1/96ﺑﺎﺷﺪ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺖ رواﺑﻂ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺪت رواﺑﻂ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﺳﻨﺠﯿﺪ.
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ﺷﮑﻞ  :3ﺧﺮوﺟﯽ ﺿﺮاﯾﺐ  T-Valueﻧﺮماﻓﺰار PLS

PLS
افزار
ﻫﺎم
T-Valueنر
T-Value
ضرایب
خروجی
:3
ﻧﺮم
ﺿﺮاﯾﺐ
ﺧﺮوﺟﯽ
شکل:3
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (3دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﮑﻞ
PLSﺑﺤﺮاﻧﯽ  1/96ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺪ
اﻓﺰاراز
ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﯿﺎن
ﻣﻌﻨﺎداري
اﻋﺪاد
ﺗﻤﺎﻣﯽ

باالتر از حد
میان متغیر
دیده میشود،
ﺷﻮد،شکل
که در
همان
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺤﺮاﻧﯽها1/96
معناداریاز ﺣﺪ
اعدادﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
تمامیﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ()3اﻋﺪاد
طورﻣﯽ
دﯾﺪه
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )(3
بحرانی  96/1هستند.

PLS
ﺧﺮوﺟﯽ ﺿﺮاﯾﺐ
ﺷﮑﻞ 4
اﻓﺰار PLS
ﻧﺮمافزار
ضرایب نرم
 ::4خروجی
شکل

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (4دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺪار  R2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،0/53و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ /707
PLSسازه ساختار سازمانی برابر با
مربوط به
ﺿﺮاﯾﺐR2
ﺧﺮوﺟﯽ مقدار
دیده :4میشود،
همانطور که در شکل ()4
ﻧﺮماﻓﺰار
ﺷﮑﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) (4) ،(3و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿ
 ،0/53و عملکرد سازمانی برابر با  0/707است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد .با توجه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮازش راﻫﺒﺮدي 2ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،-0/95و ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري  2/963ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 9/9
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) (4دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺪار  Rﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،0/53و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 07

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) (4) ،(3و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴ
9
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 104
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ )ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮازش راﻫﺒﺮدي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،-0/95و ﻋﺪد ﻣﻌﻨﺎداري  2/963ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 9
9

GOF  communalities  R 2 = 0.71×0.54=0.38

یشود ،عدد محاسبهشده برای  GOFبرابر با  1/32است که نشان از برازش
دارد.نشان از
مدل که
خوب است
بسیار 0/38
کلیبرابر با
همانطور که مشاهده میشود ،عدد محاسبهشده برای GOF
ژوهش
برازش کلی بسیار خوب مدل دارد.
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به شکل ( )4( ،)3و نتایج حاصل از آزمون پرسشها ،مقدار ضریب مسیر مربوط به پرسش نخست
(تاثیر برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی) برابر با  ،-0/95و عدد معناداری  2/9 63با سطح
اطمینان  99/9درصد مورد تایید است .مقدار ضریب مسیر مربوط به پرسش دوم (تاثیر برازش
راهبردی بر ساختار سازمانی) برابر با  ،0/72و عدد معناداری  13/8 7با سطح اطمینان  99/9درصد
مورد تایید است .مقدار ضریب مسیر مربوط به پرسش سوم (تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد
سازمانی) برابر با  ،0/58و عدد معناداری  5/87با سطح اطمینان  99/9درصد مورد تایید است .مقدار
ضریب مسیر مربوط به پرسش چهارم (تاثیر تالطم محیطی در تعدیلکنندگی بین برازش راهبردی
و عملکرد سازمانی) برابر با  ،-1/74و عدد معناداری  3/8 4با سطح اطمینان  99/9درصد مورد
عدد
/18و ،1و
برازشبرابر با
سازمانی)
محیطیساختار
راهبردی بر
میدوم
پرسش
مربوط به
 .مقدار ضریب مسیر
عملکرد
راهبردی
رابطه بین
برازش تالطم
ثیرکرد که
توان(تاادعا
بنابراین،
تایید است.
سازمانی
سوم (تا
پرسش
پرسشمربوط به
برای مسیر
همچنین،ضریب
است .مقدار
درصد رامورد
ساختاریشود که
سوبلثیراستفاده م
آزمون
غیرمستقیم از
تاییدیکند.
تعدیل م
طح اطمینان 99/9سازمانی
مربوط
مقدار ض
است.
فرضیهتایید
معناداریمورد
عدد 99درصد
اطمینان /9
2/21
معناداری
مسیر ساختار
ریب از راه
راهبردی
(برازش
پنجم
سطحیدهد که
آن بانشان م
حاصل از
بر با  ،1/22و عددنتایج
تالطم محیطی در تعدیلکنندگی بین برازش راهبردی و عملکرد سازمانی) برابر با  ،-4/11و عدد معناداری
سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد) برابر با  ،9/30با ضریب مسیر  0/42و در سطح اطمینان
ن  99/9درصد مورد تایید است .بنابراین ،میتوان ادعا کرد که تالطم محیطی رابطه بین برازش راهبردی و
 99/9درصد مورد تایید است .بنابراین ،میتوان ادعا کرد که ساختار سازمانی رابطه بین برازش
یل میکند .همچنین ،برای پرسش غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده میشود که نتایج حاصل از آن نشان
راهبردی و عملکرد سازمانی را میانجیگری میکند.
ری فرضیه پنجم (برازش راهبردی از راه ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد) برابر با  ،9/31با
در سطح اطمینان  99/9درصد مورد تایید است .بنابراین ،میتوان ادعا 1کرد که ساختار سازمانی رابطه بین
برازش کلی مدل با معیار نیکویی برازش ()GOF
رد سازمانی را میانجیگری میکند.
4
این معیار مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنا که پژوهشگران
ر نیکویی برازش ()GOF
پژوهش خود،
مدل کلی
ساختاری
پژوهشگرانبخش
اندازهگیری و
برازش
بررسی
معادالتپس از
ش کلی مدلهایمیتوانند
بخش
بررسی برازش
پس از
میتوانند
بخشا که
بدین معن
است.
ساختاری
کنند .نیز کنترل کنند.
کنترلکلی را
برازشنیزبخش
خود،کلی را
پژوهشبخش
ختاری مدل کلی برازش

جدول  :5نتایج آزمون پرسشهای پژوهش

عنوان پرسش

اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل عدد معناداری نتیجه

تاثیر برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی

-1/923

تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی

1/222

تاثیر برازش راهبردی بر ساختار سازمانی
تاثیر تالطم محیطی بر عملکرد سازمانی

1/182

-4/114

1/182

-1/282

-

1/222

-

1/182

-4/114

8/983

تایید

43/214

تایید

3/211

تایید 1. Goodness of
Fit

2/218

تایید

رسش غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده شده است .از نتایج آزمون سوبل مقدار  Z-valueبهدست میآید
شدن این مقدار از  4/98میتوان در سطح اطمینان  1/92معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.
دهد که عدد معناداری پرسش پنجم برابر  9/31است .بنابراین ،این فرضیه با سطح اطمینان  99/9درصد
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بررسی پرسشهای پژوهش
جدول  :5نتایج آزمون پرسشهای پژوهش

ردیف

عدد
اثر
اثر کل
اثر مستقیم
معناداری
غیرمستقیم

عنوان پرسش

1

تاثیر برازش راهبردی بر عملکرد سازمانی -0/953

3

0/588

2
4

تاثیر برازش راهبردی بر ساختار سازمانی

تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی
تاثیر تالطم محیطی بر عملکرد سازمانی

0/728

-1/741

0/428
-

-

2/963 -0/525

نتیجه
تایید

13/871 0/728

تایید

3/847 -1/741

تایید

0/588

5/876

تایید
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در اینجا برای آزمون پرسش غیرمستقیم از آزمون سوبل استفاده شده است .از نتایج آزمون
سوبل مقدار  Z-valueبهدست میآید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  1/96میتوان در
سطح اطمینان  0/95معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود .آزمون سوبل نشان میدهد
که عدد معناداری پرسش پنجم برابر  9/30است .بنابراین ،این فرضیه با سطح اطمینان  99/9درصد
مورد تایید است.
جدول  :6آزمون  Tتکنمونهای برای بررسی وضعیت متغیر عملکرد سازمانی

ارزش آزمون = 3

فاصله اطمینان  95درصد

درجه
آزادی

سطح
معناداری

میانگین

دیدگاه مشتری 44/758

40

0/000

1/38537

1/3228

عملکرد
سازمانی رشد و یادگیری 32/333

40

0/000

1/31463

1/2325

ابعاد

مقدار T

فرایند داخلی 42/266
دیدگاه مالی 29/923

40

40

0/000

0/000

1/37073

1/29617

کرانه پایین

کرانه باال
1/4479

1/3968

1/3052

1/2086

1/4363

1/3837

با توجه به نتایج خروجی نرمافزار ،مقدار آزمون تکنمونهای در جدول ( )6نشان میدهد که
با اطمینان  95درصد و سطح خطای کوچکتر از  ،0/0 1ابعاد عملکرد سازمانی (دیدگاه مشتری،
فرایند داخلی ،رشد و یادگیری ،و دیدگاه مالی) شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران در سطح
بهنسبت مطلوبی قرار دارد.

106

بحث و نتیجهگیری

برازش و عملكرد سازماني همبستگي مثبتي وجود دارد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با رهنورد و
نیکزاد ( ،)2009و برگرون و همکاران ( )2004همسوست.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که عملکرد شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران در
سطح بهنسبت مطلوبی (میانگین برابر با  )4/33است .بنابراین ،با توجه به شاخصهای عملکرد
شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران میتوان پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه داد .شرکت
اطالعات جدید مربوط به حوزه کاری خود را شناسایی کند ،زیرا کارکنان با انجام این فعالیت
مهم میتوانند با افزایش آگاهی خود در ارائه هرچه بهتر خدمات شرکت نقش موثری ایفا کنند.
مدیران شرکتها باید به تقویت کانالهای باز برقراری ارتباط میان خود و کارمندان و افزایش
انعطافپذیری توجه نمایند ،همچنین اقدامهایی مانند متمایز کردن راهبرد شرکت نسبت به
راهبردهای سایر شرکتهای حوزه فعالیت؛ حمایت از تفاوتهای افکار و دیدگاه کارکنان رده
پایینتر و تقویت آنها؛ شناسایی و آمادگی برای درک روابط و مناسبات در شرایط گیجکننده و
پیچیده؛ تسهیل دسترسی مشتریها به خدمات شرکت برای سبقت گرفتن از سایر شرکتها؛ و
کاهش قوانین و مقررات زاید برای سبقت گرفتن از سایر شرکتها را در دستور کار قرار دهند .از
آنجا که شرح شغل مدون در شرکتها وجود دارد و این امر سبب رها شدن کارکنان چندوظیفهای
در شرکت میشود و نیز باعث پاسخگویی کارکنان فقط در حیطه شرح شغل مدون خود میگردد،
باید ساالنه در شرح شغل اصالح صورت گیرد.
با توجه به اینکه مدل این پژوهش در شرکتهای مادر تخصصی شهر تهران مورد آزمون
قرار گرفت ،پیشنهاد میشود که برای تعمیمپذیری بیشتر مدل این پژوهش در سازمانهای
دولتی و شرکتهای خصوصی انجام گیرد .همچنین ،سایر عوامل موثر بر بهبود عملکرد سازمانی
با تاثیر برازش راهبردی بررسی شود .با توجه به تاثیرپذیری عملکرد سازمانی از تالطم محیطی،
میتوان در پژوهشهای آتی از این متغیر به عنوان تعدیلکننده بین ساختار سازمانی و عملکرد
سازمانی استفاده کرد .در پژوهشهای آتی ،متغیرهایی همچون فرهنگ سازمانی را میتوان به
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نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که برازش راهبردی بر عملکرد شرکتها اثر مثبت و
معناداری دارد و تالطم محیطی و جهتگیری راهبردی این رابطه را بهخوبی تعدیل میکنند .نتایج
این پژوهش با نتایج یایال و هو )2012( 1همسوست .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بين

1. Yayla & Hu
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هدف :مدیریت موثر و کارامد منابع انسانی برای موفقیت هر سازمان حیاتی است .ارتقای
عملکرد کارکنان یکی از دغدغههای اصلی سازمانها در بخش دولتی است .پژوهش حاضر
ش و پرورش
با هدف طراحی مدل مدیریت منابع انسانی با تعهد باال در میان کارکنان آموز 
استان قزوین و مناطق 14گانۀ آن انجا م میشود.
طرح /روششناسی پژوهش /رویکرد :نمونه آماری مطابق جدول مورگان  260نفر
انتخاب گردید .پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است .تجزیهوتحلیل دادهها به روش مدلسازی
معادالت ساختاری با نرمافزار  Smart PLS2انجام شده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراکشده بهطور
مستقیم و مثبتی بر عملکرد فردی اثرگذار است .در ضمن ،یافتهها نشانگر آن است که
متغیرهای التزام کاری ،تعهد حرفهای ،و حمایت سازمانی ادراکشده در روابط بین مدیریت
منابع انسانی متعهدانه ادراکشده و عملکرد فردی در نقش میانجی ظاهر میشوند.
ارزش /اصالت :این پژوهش تالش دارد رابطه بین مدیریت منابع انسانی متعهدانه
ادراکشده بر عملکرد فردی را مورد بررسی قرار دهد تا مدل جامعتری از روابط بین
متغیرها کسب نماید .بیشک ،نتایج این پژوهش در ارتقای دانش مدیریت منابع انسانی
متعهدانه تعیینکننده است .یافتههای این پژوهش با مدلسازی مدیریت منابع انسانی متعهدانه
ادراکشده در سطح فردی ،حوزه دانش جدیدی را در ادبیات موضوع مطرح میسازد.
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از دو دهه گذشته ،پژوهشگران در مدیریت منابع انسانی راهبردی بررسی میکنند که چرا
و چگونه سازمانها با استفاده از شیوههای منابع انسانی به اهداف خود دست مییابند .اگرچه
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی سنتی بر تاثیر شیوههای فردی منابع انسانی متمرکز است،
دیدگاه راهبردی در پژوهش مدیریت منابع انسانی بر بستههای شیوههای منابع انسانی ،اغلب به
عنوان سیستمهای کارامد با کارایی باال ،سیستمهای کاری با مشارکت باال ،و سیستمهای کاری
با تعهد باال تاکید دارد .یک جنبش رو به رشد از پژوهشهای حوزۀ مدیریت منابع انسانی راهبردی
نشان میدهد که استفاده از سیستمهای شیوههای مدیریت منابع انسانی برای افزایش دانش،
مهارتها و تواناییها ،و انگیزه و فرصت کارکنان برای مشارکت با پیامدهای مثبتی مانند تعهد
بیشتر ،جابهجایی کمتر ،بهرهوری با کیفیت باالتر ،عملکرد بهتر خدمات ،بهبود عملکرد ایمنی،
و عملکرد مالی بهتر همراه است ( .)Jiang et al., 2012در دهه گذشته ،شواهد نشان میدهد

که رابطه مثبتی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد .این شواهد از «اعتقاد
عقالنی» بهشدت حمایت میکند ،زیرا بهبود نحوه مدیریت افراد بهطور اجتنابناپذیری به بهبود
عملکرد شرکت منجر میشود .رویکرد غالب مورد استفاده در بررسی ارتباط بین مدیریت منابع
انسانی و عملکرد ،مدیریت منابع انسانی را به عنوان یک مجموعه ایدهآل از شیوهها مورد توجه
قرار میدهد .این شیوهها بهروشنی با نام شیوههای «عملکرد باال»« ،تعهد باال» یا «مشارکت باال»
در نظرگرفته میشوند ،زیرا به نظر میرسد ذخایر استفادهنشده از «منابع انسانی» با افزایش تعهد و
مشارکت کارکنان آزاد میشود (.)Gould-Williams, 2004
عملکرد اصلی مدیریت سازمانی مدرن ،مانند افزایش توانایی و انگیزه کارکنان ،بیشینه کردن رضایت
شغلی و عملکرد سازمانی است ( .)Kang & Kang, 2016افراد در سازمانها بهطور فزایندهای به عنوان
یک منبع کلیدی برای ایجاد ارزش شناخته میشوند .بهطور خاص ،جذب و حفظ کارکنان با دانش باال،
که دارای سطوح عملکرد بسیار باال هستند ،میتواند بهطور قابلتوجهی بر اثربخشی سازمان اثر بگذارد.
پژوهشگران معتقدند حفظ و نگهداری عملکرد برتر بر کارایی سازمانی اثر میگذارد ،زیرا انتقال آنها
نهتنها هزینههای جایگزینی را افزایش میدهد ،بلکه موجب کاهش روحیه سازمانی میشود .با توجه به
رقابت جهانی مبتنی بر دانش ،به نظر میرسد که اهمیت حفظ عملکرد برتر به دلیل تهدید بالقوه انتقال
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دانش ارزشمند توسط اعضای برتر به سازمانهای رقیب تقویت میشود (.)Kwon et al., 2010
منافع شدید در زمینه مدیریت منابع انسانی در مورد اینکه چگونه مدیریت منابع انسانی میتواند
ارزش سازمان را افزایش دهد ،به تمرکز بیشتر بر سیستمهای کاری با عملکرد باال منجر میشود.
در عین حال ،مفسران بهطور فزایندهای در مورد نیاز به تجدیدنظر در پژوهشهای موجود برای
رفع برخی از ضعفهای روششناختی در این حوزه میپردازند .یک مسئله این است که بسیاری
از مدلهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت بر پایه فرضیههای نظری درباره نتایج برخی از
شیوههای مدیریت منابع انسانی بهجای مشاهدههای تجربی مبتنی هستند .گِست ( ،)1997همچنین
از دیدگاه کارکنان در این بحث همراه با متغیرهای رایج سطح سازمانی استفاده میکند .مدیریت منابع
انسانی اثربخش برای موفقیت هر سازمانی حیاتی است .کیفیت منابع انسانی سازمان ،احساس افراد
از برخورد عادالنه ،تعهد کارکنان به سازمان ،اشتیاق و رضایت آنها از شغل و تجربیاتشان ،همه بر
بهرهوری سازمان ،خدمات مشتری ،شهرت سازمان و بقای آن اثرگذارند ( .)Renz, 2016در عصر
جهانی شدن و پيشرفت سريع فناوری ،سرمايه انساني به عنوان مهمترين سرمايه سازمانها قلمداد
میشود .سرمايه انساني مجموعهاي از مهارتها ،دانش ،و ویژگیهای عمومي افراد در سازمان است
که ميتواند نشاندهنده ظرفيت انجام كار امروز و ظرفیت بالقوۀ كار فردا باشد (.)Hitt et al., 2006
عملکرد فردی یک معیار سنجش مرتبط و اغلب مورد استفاده در محیط حرفهای است .در
دهههای گذشته ،پژوهشهای زیادی در زمینههای مدیریتی ،بهداشت حرفهای ،و روانشناسی
صنعتی ـ سازمانی برای کشف پیشبینیها و اثرهای عملکرد فردی انجام شده است .در
ادامه ،توجه بیشتری به تعریف ساختار عملکرد فردی و درک ساختار اصلی آن صورت گرفت
( .)Rotundo & Sackett, 2002; Dalal, 2005بنابراین ،تعریف روشن و چارچوب نظری عملکرد
کار فردی ،یک پیششرط برای اندازهگیری معتبر از ساختار است.
در این پژوهش ،تمرکز ما بر درک کارکنان مدیریت منابع انسانی متعهدانه است که بهطور
خاص به منظور افزایش اثربخشی سازمانی با اثر نگرشهای فردی (یعنی تعهد) میپردازد
( .)Boon & Kalshoven, 2014این پژوهش تالش دارد رابطه بین مدیریت منابع انسانی
متعهدانه ادراکشده بر عملکرد فردی را مورد بررسی قرار دهد تا مدل جامعتری از روابط بین
متغیرها کسب نماید .بیشک ،نتایج این پژوهش در ارتقای دانش مدیریت منابع انسانی متعهدانه
تعیینکننده است .یافتههای این پژوهش با مدلسازی مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراکشده در
سطح فردی ،حوزه دانش جدیدی را در ادبیات موضوع مطرح میسازد.
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برخالف ادبیات گسترده در خصوص مدیریت منابع انسانی متعهدانه 2در سازمانهای
بخش خصوصی ،پژوهشهای صورتگرفته در سازمانهای دولتی بسیار محدود است
( .)Farnham & Giles, 1996; Boyne et al., 1999; Hays & Kearney, 2001هرچند در
سازمانهای دولتی بر استانداردسازی اقدامهای منابع انسانی تاکید میشود ،اما تاکید بر آموزش
کارکنان ،امنیت شغلی ،و شایستهساالری معرف نوعی مدیریت منابع انسانی متعهدانه در بخش دولتی
است .بنابراین ،انتظار میرود که چنین سیستمهایی به تربیت کارکنان متعهد و باانگیزه منجر شود ،اما
این چیزی نیست که در عمل مشاهده میشود (.)Osborne & Pasterik, 1997; Boyne, 2002
شاید یک دلیل ،این گفته باشد که رفتار حمایتی بیشاز حد بهنوعی به تنبلی کارکنان منجر شده
است .دلیل دیگر این مغایرت را باید در اقدامهای عملی منابع انسانی جستجو کرد که با وجود تاکید
قانونی بر آموزش ،شایستهساالری و مانند اینها در عمل اقدامهای صوری در مدیریت منابع انسانی
باعث شده است که سازمانها از مدیریت منابع انسانی متعهدانه فاصله زیادی داشته باشند .در
ضمن ،وجود خطمشیهای استانداردسازی در زمینه مدیریت منابع انسانی به این معنا نیست که در
عمل تمامی سازمانهای دولتی از سیستم واحدی در مدیریت منابع انسانی استفاده میکنند .برای
مثال ،سیستمهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی با مقررات استخدامی خاص بیشتر
شبهبازار هستند ( .)Boyne et al., 1999مدیریت منابع انسانی متعهدانه یکی از سیستمهای
مدیریت منابع انسانی است که در آن خطمشیهای تواناسازی ،انگیزهسازی ،و فرصتسازی با
رویکرد افزایش تعهد کارکنان تدوین و به اجرا گذاشته میشود .پفر و جفری ،)1998( 3در تبیین
مفهوم مدیریت منابع انسانی متعهدانه آن را رابطه استخدامی بلندمدت تعریف میکنند که ویژگی
مهم آن احساس امنیت استخدامی است .مهمترین تعاریف ارائهشده در مورد مدیریت منابع انسانی
با تعهد باال به شرح جدول ( )1است.

 .1متن این بخش توسط ویراستار کوتاه شده است.

)2. High Commintment Human Resource Management (HC-HRM
3. Pfeffer & Jeffrey
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ردیف
1
2
3

منبع

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

شیوههایی که یک راهبرد تعهد باال را نشان میدهند شامل هر مجموعهای از سیاستها
وایتنر)2001 ( 2
و روشهای مدیریت منابع انسانی میشود که بر تعهد کارکنان تاثیر میگذارد.
هدف اقدامهای مدیریت منابع انسانی تعهدمحور ایجاد شرایطی است که به
بون و کالشون
کارکنان بفهماند سازمان به خواستهها و نیازهاي آنها توجه میکند تا کارکنان به
()2014
اهداف سازمان متعهد شوند و براي تحقق اهداف سازمان سرسختانه تالش کنند.

دتا و همکاران
( 3)2005و سان و
4
همکاران ()2007

سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه به عنوان مجموعهای از شیوههای
منسجم تعریف میشود که بر توسعه مهارتها ،افزایش انگیزه ،و ارائه
فرصتها به منظور شرکت در تصمیمگیری تمرکز میکنند.

سنجش مدیریت منابع انسانی متعهدانه
سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه در سطح فردی را میتوان بر مبنای ادراک کارکنان
مورد سنجش قرار داد .ادراک از اینکه تا چه حد خطمشیهای فرصتسازی ،انگیزهسازی ،و
تواناسازی در اقدامهای منابع انسانی برای تربیت نیروی انسانی با تعهد باال مد نظر قرار گرفته است
( .)Sun et al., 2007پریتو و پیالر پرز سانتانا ،)2012( 5با استفاده از چارچوب توانایی ،انگیزش،

و فرصت ( ،6 )AMOمدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراکشده را بر مبنای ابعاد سهگانه به شرح
جدول ( )2مورد سنجش قرار میدهند.
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3. Datta et al.
4. Sun et al.
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)6. Ability, Motivation, and Opportunity-Enhancing (AMO
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جدول  :2ابعاد و مولفههای سنجش مدیریت منابع انسانی متعهدانه ()Prieto & Pilar Pérez Santana, 2012

سازه

ردﯾﻒ

15

16

19
20

ابعاد

بکارگماری گزینشی ،امنیت استخدامی ،و
اقدامهای تواناسازی
آموزش و بهبود گسترده.
)(Ability-Enhancing Practices

مدیریت منابع انسانی
ارزیابی عملکرد توسعهای ،پرداخت مبتنی
اقدامهای انگیزهسازی
متعهدانه ادراکشده
) (Motivation-Enhancing Practicesبر عملکرد ،و جبران خدمات رقابتی.

ﻣﻨﺒﻊ)(HC-HRM

ﯾﺎﻧﮓ ﺟﯿﻨﮓ  2و ﻫﻤﮑﺎران )(2010
ﻣﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )(2016
3

17
18

مولفهها

اﺣﻤﺪ زاﮐﯽ (2015) 4
ﺷﻬﺰادي (2014) 5

رواﺑﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

استقالل عمل ،مشارکت در تصمیمگیری،
اقدامهای فرصتسازی
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮارداد رواﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي
و وظایف کاری منعطف.
()Opportunity-Enhancing Practices
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﺰام ﮐﺎري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

ﺑﺮاﯾﺎن  ،ﻣﻮﺷﺎوي و ﻧﮕﻮﯾﻦ )(2007
مفهومی پژوهش
 7مدل
6

ﺗﻮﻣﻮ و ﺗﻮدﯾﺴﮑﻮ )(2018

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻼش ﻓﺮدي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
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با توجه به مبانی نظری مدیریت منابع انسانی متعهدانه ،و با در نظرگرفتن پیشینه پژوهش،
ﭘﮋوﻫﺶ
توان پیامدهای سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه را به شرح شکل ( )1کسب نمود .آثار
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ می
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎ
این سیستم را میتوان در قالب سه دسته متغیرهای سطح فردی ،سطح گروهی ،و سطح سازمانی
ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ اﺣﺼﺎ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،آﺛﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻄ
دستهبندی کرد .به عالوه ،برخی از متغیرها در نقش میانجی ظاهر میشوند.

ﻓﺮدي ،ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه و ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ
مدیریتﻣﻨﺎﺑﻊ
آثارﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
مفهومی آﺛﺎر
مدلﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻧﻤﻮدار :1.1ﻣﺪل
اﻧﺴﺎﻧﯽ متعهدانه
منابع انسانی
شکل

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺷﺪه و در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد
 118ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺣﺼﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ

ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

ﻓﺮﺿﯿﻪ  :1ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ )ادراك ﺷﺪه( ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

همانطور که در شکل ( )1دیده میشود ،مطالعات گذشته بر آثار مدیریت منابع انسانی متعهدانه
متمرکز شده و در میان آنها نقش عملکرد فردی برجسته بوده است .با توجه به مدل مفهومی
پژوهش ،فرضیههای پژوهش ارائه میشود:
فرضیههای پژوهش
 :H1مدیریت منابع انسانی متعهدانه بر عملکرد فردی اثر مثبت و معنادار دارد.
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 :H2مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق استرس شغلی بر عملکرد فردی اثر مثبت و
معنادار دارد.
 :H3مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق تعهد سازمانی بر عملکرد فردی اثر مثبت و
معنادار دارد.
 :H4مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق تعهد حرفهای بر عملکرد فردی اثر مثبت و
معنادار دارد.
 :H5مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق رضایت شغلی بر عملکرد فردی اثر مثبت و
معنادار دارد.
 :H6مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق حمایت سازمانی ادراکشده بر عملکرد فردی اثر
مثبت و معنادار دارد.
 :H7مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق التزام کاری بر عملکرد فردی اثر مثبت و معنادار
دارد.
 :H8مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق انگیزه کارکنان بر عملکرد فردی اثر مثبت و
معنادار دارد.
 :H9مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق تالش فردی بر عملکرد فردی اثر مثبت و معنادار
دارد.
 :H10مدیریت منابع انسانی متعهدانه از طریق انگیزه کارکنان بر عملکرد فردی اثر مثبت و
معنادار دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی-همبستگی است.
برای بررسی مدل و آزمون فرضیهها از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر  PLSاستفاده شده است،
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به دلیل آنکه واحد تحلیل در این پژوهش فرد است .همچنین سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه
به صورت ادراکشده مورد سنجش قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان رسمی
آموزش و پرورش استان قزوین و مناطق 14گانه آن است .کل جامعه آماری  153نفر زن و 664
نفر مرد و در مجموع  817نفر هستند .با توجه به جدول مورگان  260نفر به عنوان نمونه آماری
انتخاب گردیدند .ابزار گردآوری دادهها در پژوهش حاضر پرسشنامه است .دادههای پژوهش از سنجش
مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراکشده ( ،)Prieto & Pilar Pérez Santana, 2012عملکرد فردی
( ،)Koopmans et al., 2014استرس شغلی (،)Keller, 1994; Kang & Kang, 2016
تعهد سازمانی ( ،)Meyer & Allen, 1997تعهد حرفهای ( ،)Jauch et al., 1978قرارداد روانی
( ،)Rousseau, 2000امنیت شغلی ( ،)Price, 1997رضایت شغلی ( ،)Price, 1997انگیزه
کارکنان( ،)Cruz et al., 2009حمایت سازمانی ادراکشده ( ،)Eisenberger et al., 1986التزام
کاری ( ،)Schaufeli et al., 2001و تالش فردی ( )Brown & Leigh, 1996گردآوری شده
است .با توجه به مدلهای سنجشی پیشگفته ،ابعاد و مولفههای متغیرهای پژوهش به شرح جدول ()3
بهدست میآید.

جدول  :3ابعاد و مولفههای سنجش متغیرهای سطح فردی

عملکرد فردی

(Individual
)Performance

استرس شغلی

()Job Stress

تعهد سازمانی

(Organizational
)Commitment

 .1عملکرد کاری ( :)Task Performanceکیفیت کار ،برنامهریزی و سازماندهی کار ،نتیجهگرا بودن ،اولویتبندی ،و کارامدی.
 .2عملکرد زمینهای ـ بینکارکنانی ( :)Contextual Performance – Interpersonalابتکار عمل ،پذیرش و یادگیری
از بازخورد ،همکاری با دیگران ،و ارتباطات اثربخش.
(Koopmans et al.,
 .3عملکرد زمینهای ـ سازمانی ( :)Contextual Performance – organizationalمسئولیتپذیری ،مشتریمداری ،خالق
)2014
بودن ،و تقبل وظایف کاری چالشبرانگیز.
 .4رفتار کاری زیانبخش ( :)Counterproductive Work Behaviorنمایش منفی بیش از حد ،رفتار سازمانی آسیبزا،
دگرآزاری ،و اشتباههای عمدی.

 من در انجام وظایف شغلی دچار تنش میشوم. - (Keller, 1984; Kangبرخی از جنبههای کاری من منبع ناامیدی هستند.
) - & Kang, 2016انجام وظایف شغلی من دردسرهای زیادی به همراه دارد.
 -من معموالً در کارم احساس فشار میکنم.

 .1تعهد عاطفی (:)Affective Commitment
 از بحث کردن درباره سازمانم با افراد خارج از سازمان لذت میبرم. واقع ًا مسائل این سازمان را مسائل خودم میدانم. احساس تعلق قوی نسبت به این سازمان دارم. .2تعهد مستمر (:)Continuous Commitment
 ماندن در این سازمان برایم ضرورت دارد.(Meyer & Allen,
 ترک سازمان در آینده نزدیک برای من بسیار پرهزینه خواهد بود.)1997
 یکی از پیامدهای ترک سازمان برای من کمبود سازمانهایی است که بتوان جایگزین این سازمان کرد. .3تعهد تکلیفی (:)Normative Commitment
 حتی اگر شغل بهتری به من پیشنهاد شود ،احساس میکنم 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 ملزممیدانم در این سازمان باقی بمانم.
 -رفتن از یک سازمان به سازمان دیگر برایم به منزلۀ یک عمل غیراخالقی است.
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متغیر

منبع

ابعاد و مولفههای سنجش
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ادامه جدول  :3ابعاد و مولفههای سنجش متغیرهای سطح فردی

متغیر
تعهد حرفهای

(Professional
)Commitment
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قرارداد روانی

(Psychological
)Contract

امنیت شغلی

()Job Security

حمایت سازمانی
ادراکشده
()POS

منبع

ابعاد و مولفههای سنجش

 من در حرفۀ خودم از دانش و مهارتهای الزم استفاده میکنم. من در پی افزایش دانش رشته خودم هستم. تالش میکنم با همکارانی با شایستگی فنی باال کار کنم.)(Jauch et al., 1978
 من در انجام وظایف شغلی به دنبال ساختن شهرت حرفهای هستم. من روی مسائل سخت و چالشبرانگیز حرفه خودم کار میکنم. -من تالش میکنم ایدههای جدیدی را در حرفه خود خلق کنم.

 سازمان برای تامین انتظارات کارکنان بهطور مستقیم قول میدهد. سازمان به تعهدهای خود در مورد من عمل میکند.;(Rousseau, 2000
 سازمان به قولهای دادهشده به من عمل میکند.Rousseau & Schalk,
 سازمان برای تامین حقوق مکفی قولهای غیرمستقیم میدهد.)2000
 من به تعهدهای خود در مورد سازمان عمل میکنم. من به قولهای خود در مورد سازمان عمل میکنم.)(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.

 سازمان به عقاید من اهمیت میدهد. سازمان به رفاه من اهمیت میدهد. سازمان قوی ًا اهداف و ارزشهای مرا در نظر میگیرد. - (Eisenberger et al.,سازمان در جهت رفع مشکالت فردی کمککننده است.
 سازمان اشتباههای سهوی مرا نادیده میگیرد.)1986
 اگر فرصت داده شود ،سازمان از ابتکارهای من بهرهمند خواهد شد (.)R سازمان چندان به من بها نمیدهد (.)R -اگر من به لطف خاصی نیاز داشته باشم ،سازمان مایل است به من کمک کند.

ادامه جدول  :3ابعاد و مولفههای سنجش متغیرهای سطح فردی

التزام کاری

(Work
)Engagement

 .1شور و حرارت ()Vigor
 من در کارم احساس انرژی زیادی دارم. من در کارم احساس قوی و شور و حرارت زیادی دارم. هنگامی که صبح بیدار میشوم ،احساس خوبی برای رفتن به کار دارم. من میتوانم در مدتزمان بسیار طوالنی کار کنم. من در کارم از لحاظ ذهنی بسیار انعطافپذیر هستم. .2بها دادن به شغل ()Dedication
 من کارهایی را که پر از معانی و هدف باشد انجام میدهم. من در مورد کارم مشتاق هستم.(Schaufeli et al.,
 کارم به من الهام میبخشد.)2001
 من به کارهایی که انجام میدهم افتخار میکنم. به نظرم کارم چالشی است. .3مجذوبشدگی ()Absorption
 وقتی کار میکنم ،زمان بهسرعت میگذرد. وقتی کار میکنم ،همهچیز را در اطرافم فراموش میکنم. وقتی بهشدت کار میکنم خوشحال میشوم. من در کارم غوطهور هستم. وقتی کار میکنم از حواشی دور میشوم. -برایم دشوار است که خودم را از کارم جدا کنم.
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ادامه جدول  :3ابعاد و مولفههای سنجش متغیرهای سطح فردی

متغیر

منبع

ابعاد و مولفههای سنجش
انگيزه بيروني ()Extrinsic Motivation
 .1محرکهای قوی ()High Powered Incentives
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انگیزه کارکنان

(Employee
)Motivation

 من در قبال انجام کار حقوق مکفی از سازمان دریافت میکنم. من در قبال انجام کار از مزایای مناسب برخوردار میشوم. من در قبال انجام کار تخصصی خود فوقالعادۀ شغلی دریافت میکنم. .2شناخت ()Recognition
 در قبال انجام كارهاي اضافي به من اضافهکار پرداخت میشود. در ازای عملكرد بهتر به من پاداش تعلق ميگيرد. در صورت عملکرد شغلی بهتر به عنوان کارمند نمونه معرفی میشوم. در صورت ارائه پیشنهاد مناسب نام من در سازمان شناخته میشود. .3ارتقا ()Promotion
 امکان ارتقای شغلی در سازمان برای من وجود دارد. افراد برای ارتقا به ِسمتهای باالتر مورد ارزیابی ساالنه قرار میگیرند. افراد در مسیر پیشرفت شغلی تحت آموزش ضمن خدمت قرار میگیرند. .4ثبات ()Stability
 من در شغلم احساس امنيت میکنم. تداوم شغلی من در سازمان تضمینشده است.) - (Cruz et al., 2009احتمال تغییرات شغلی کمتری در سازمان وجود دارد.
انگيزه دروني ()Intrinsic Motivation
 .5اعتماد به نفس ()Self-Confidence
 فعالیت من در سازمان باعث بهبود شخصی میشود. فعالیت من در سازمان به بلوغ روانیام کمک میکند. فعالیت من در سازمان به خودساختگیام کمک میکند. .6استقالل ()Autonomy
 متناسب با مسئولیت شغلی از اختیار الزم برخوردار هستم. برای تصمیمگیری در مسائل شغلی خود از استقالل عمل برخوردار هستم. اجازه دارم در انجام وظایف محوله از ابتکارات شخصی استفاده کنم. .7صداقت ()Honesty
 در ارتباطات سازمانی با دیگران روراست هستم. به نظر من فعالیتهای سازمان با ماموریت آن سازگار است. صادقانه برای تحقق اهداف سازمان فعالیت میکنم. .8عضویت ()Membership
 تعلقخاطر زیادی به سازمان خود دارم. به سازمان خود وفادار هستم. -در معرفی خود به دیگران از وابستگی خود به سازمان استفاده میکنم.

ادامه جدول  :3ابعاد و مولفههای سنجش متغیرهای سطح فردی

رضایت شغلی

()Job Satisfaction

تالش فردی

()Individual Effort

)(Price, 1997

 شغلم برای من یک سرگرمی است. شغلم معموالً به اندازه کافی جالب است که مانع از خستگی من شود. از کارم بیشتر از اوقات فراغتم لذت میبرم. من از شغل فعلی خودم احساس رضایت خوبی دارم. من در حال حاضر از شغلم راضی هستم. من احساس میکنم در مقایسه با دیگر افراد از کارم راضیتر هستم. بیشتر روزها مشتاق انجام کارم هستم. من کارم را بیشتر از میانگین کارکنان دوست دارم. -لذت واقعی در کار من است.

 من در این سازمان ماورای مسئولیتهای شغلی خود تالش میکنم.(Brown & Leigh,
 من برای انتفاع سازمان خارج از شرح شغل خود تالش میکنم.)1996
 -من در شرایط چالشی حاضرم میزان کار خودم را افزایش دهم.
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الزم به توضیح است که آلفای کرونباخ تمامی پرسشنامه باالتر از  0/7بهدست آمد .همچنین،
روایی همگرا تمامی متغیرهای پژوهش باالتر از  0/5است .روایی واگرای متغیرها نیز به روش
ماتریس فورنل-الرکر محاسبه شد که در حد مناسبی بود.
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
با توجه به مدل مفهومی این پژوهش که به صورت ارتباط ساختاری میان سازههایی است که
به عنوان متغیر پنهان در مدل نشان داده شدهاند ،برای بررسی روابط میان متغیرها از مدلسازی
معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده شده است .باید در نظر داشت که به دلیل استفاده از
تکنیک  PLSضرورتی به آزمون نرمال بودن متغیرها نیست ،زیرا این تکنیک آماری حساسیتی به
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نرمال بودن دادهها ندارد .برای پاسخ به این پرسش که مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراکشده
در سازمان آموزشو پرورش استان قزوین در چه سطحی است ،نتایج فرضهای آماری به شرح
جدول ( )4ارائه میشود:
جدول  :4آزمون مطلوبیت مدیریت منابع انسانی با تعهد باال

ارزش آزمون = 3

ابعاد مدیریت منابع
انسانی متعهدانه

t

اقدامهای تواناسازی

درجه آزادی سطح معناداری میانگین

فاصله اطمینان  95درصد
کرانه پایین

کرانه باال

-10/24

259

0/000

2/54

-0/54

-0/37

اقدامهای فرصتسازی -8/43

259

0/000

2/58

-0/51

-0/32

اقدامهای انگیزهسازی -17/64

259

0/000

2/17

-0/91

-0/73

همانطور که در جدول ( )4دیده میشود ،با توجه به منفی بودن مقادیر  Tو با محاسبه
سطح معناداری یکطرفه ،در فاصله اطمینان  95درصد نمیتوان فرض صفر را رد کرد .به سخن
دیگر ،مدیریت منابع انسانی متعهدانه در آموزشو پرورش استان قزوین در سطح مطلوبی نیست.
اقدامهای تواناسازی ،انگیزهسازی ،و فرصتسازی بهترتیب با میانگینهای  ،2/17 ،2/54و 2/58
نشانگر کمتوجهی به استقرار کامل سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه در آموزش و پرورش
است.
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اﻗﺪامﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزي

اﻗﺪامﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰهﺳﺎزي

t

درﺟﻪ آزادي

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

-10/24

259

0/000

2/54

-0/54

-8/43

259

0/000

2/58

-0/51

-17/64

اﻗﺪامﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖﺳﺎزي

0/000

259

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  95درﺻﺪ

ﮐﺮاﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﮐﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻻ

-0/91

-0/73

2/17

-0/37
-0/32

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ) (4دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ  Tو ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن  95درﺻﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮض ﺻﻔﺮ را رد ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
مدل ساختاری
در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻗﺪامﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزي ،اﻧﮕﯿﺰهﺳﺎزي ،و ﻓﺮﺻﺖﺳﺎزي ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي  ،2/17 ،2/54و  2/58ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﺎريپاسخ به این پرسش که چه روابط ساختاری میان متغیرهای پژوهش برقرار است ،از
ﻣﺪل برای
است:اﺳﺘﻔﺎده
()2وارﯾﺎﻧﺲ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ
کهﺑﺮﻗﺮار
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯿﺎن
ﭼﻪ رواﺑﻂ
مسیرﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮاي
شرحﻣﺴﯿﺮشکل
نتایجاﺳﺖ،آناز به
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎياست
استفاده شده
واریانس
مبتنیﮐﻪ بر
تحلیل
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﮑﻞ ) (2اﺳﺖ:

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

ﭘﮋوﻫﺶدر جدول ( )5آمده است.
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيمدل
ضریب Rتعیین
 ،AVEو
پایایی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ AVE ،و
ترکیبی،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ،
کرونباخ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ
مقادیر آلفای ﺟﺪول :5
2

ﺳﺎزهﻫﺎ

AVE

ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ

0/736

0/840

اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ

0/744

0/854

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ )(R2
0/056

آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
0/736

0/854پژوهش
 0AVEو  R2متغیرهای
جدولﮐﺎري :5مقادیر آلفای
پایایی ترکیبی/147 ،
کرونباخ0/911 ،
0/854
اﻟﺘﺰام

آلفای کرونباخ

0/736

0/854

ضریب تعیین ( )R2پایایی ترکیبی
0/056

0/840

0/177

AVE

0/736

0/744

سازهها

استرس شغلی

0/147

0/911

0/854

0/754

0/249

0/834

0/756

انگیزه کاری

0/485

0/098

0/715

0/485

تعهد سازمانی

0/744

0/777

0/824

0/177

0/050

0/113

0/854

0/849

0/895

0/744

0/777

0/824
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ﺷﮑﻞ  :2ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه

شکل  :2مدل ساختاری در حالت ضرایب مسیر استانداردشده

التزام کاری

امنیت شغلی
تعهد حرفهای
تالش فردی
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ادامه جدول  :5مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی AVE ،و  R2متغیرهای پژوهش

آلفای کرونباخ
0/904

0/951

0/807

0/508

0/802

ضریب تعیین ( )R2پایایی ترکیبی
0/926

0/299

0/960

0/129

0/912

0/648

0/753

0/303

0/849

-

AVE

0/904

0/951

0/807

0/508

0/802

حمایت سازمانی
رضایت شغلی

عملکرد فردی
قرارداد روانی

مدیریت منابع انسانی متعهدانه
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 AVEمیزان همبستگی یک سازه را با نشانگرهای خود نشان میدهد ،و هرچه همبستگی
بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .مقدار  AVEباالی  0/5روایی همگرای قابلقبول را نشان
میدهد .تنها سازۀ تعهد سازمانی دارای مقدار کمتر از  0/5هستند .مقصود از پایایی ،میزان اعتبار یا
اعتمادپذیری ابزار جمعآوری دادههاست .در این پژوهش برای پایایی پرسشنامهها از روش ضریب
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شده است .معیار پایایی مرکب ،معیاری مدرنتر از
آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی است و برتری آن نسبت به آلفا در این است که پایایی سازه را
نه به صورت مطلق بلکه با استفاده از همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میکند .ضرایب
پایایی کرونباخ همه سازهها بهجز تعهد سازمانی و قرارداد روانی باالی  0/7است .در مورد پایایی
مرکب مشاهده میشود که همگی سازهها مقداری بیشتر از  0/7کسب کردهاند که میتواند نشان
از تکرارپذیری و قابلیت اعتماد پرسشنامه باشد.
جدول :6ماتریس فورنل ـ الرکر برای روایی واگرا
استرس التزام امنیت انگیزه تعهد تعهد تالش حمایت رضایت عملکرد قرارداد مدیریت
شغلی کاری شغلی کاری حرفهای سازمانی فردی سازمانی شغلی فردی روانی منابع
()12( )11( )10
()9
()8
()7
()6
()5
()4
()3( )2
()1

(0/799 )1
(0/880 -0/278 )2
(0/813 0/462 -0/255 )3
(0/710 0/548 0/670 -0/306 )4
(0/731 0/419 0/314 0/526 -0/091 )5
(0/683 0/858 0/550 0/391 0/583 -0/102 )6
(0/861 0/567 0/542 0/712 0/384 0/620 -0/103 )7
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سازهها

ادامه جدول :6ماتریس فورنل ـ الرکر برای روایی واگرا
استرس التزام امنیت انگیزه تعهد تعهد تالش حمایت رضایت عملکرد قرارداد مدیریت
شغلی کاری شغلی کاری حرفهای سازمانی فردی سازمانی شغلی فردی روانی منابع
()12( )11( )10
()9
()8
()7
()6
()5
()4
()3( )2
()1

(0/802 0/129 0/156 -0/022 0/452 0/307 0/172 -0/153 )8
(0/880 0/366 0/430 0/484 0/324 0/627 0/462 0/656 -0/248 )9
(0/915 0/413 0/088 0/568 0/599 0/655 0/531 0/394 0/618 -0/232 )10
(0/713 0/341 0/398 0/555 0/272 0/373 0/228 0/504 0/452 0/357 -0/208 )11
(0/701 0/550 0/510 0/359 0/547 0/336 0/313 0/223 0/499 0/421 0/384 -0/236 )12

جدول  :7ضرایب مسیر و مقادیر T

مسیر
انگیزه کاری به عملکرد فردی

انحراف
ضریب
استاندارد

T

مسیر

انحراف
ضریب
استاندارد

T

 0/739 0/076 0/056مدیریت منابع به حمایت سازمانی 0/547

10/620 0/052

قرارداد روانی به عملکرد فردی  0/592 0/065 0/039مدیریت منابع به رضایت شغلی 0/259

0/051

7/061

التزام کاری به عملکرد فردی

 2/466 0/076 0/187مدیریت منابع به امنیت شغلی

0/421

0/052

8/034

تالش فردی به عملکرد فردی

 1/539 0/062 0/095مدیریت منابع به استرس شغلی 0/059 -0/236

3/988

حمایت سازمانی به عملکرد فردی  3/389 0/058 -0/197مدیریت منابع به قرارداد روانی

0/550

10/390 0/053

تعهد حرفهای به عملکرد فردی  4/259 0/112 0/477مدیریت منابع به تالش فردی

0/336

5/599

0/060

رضایت شغلی به عملکرد فردی  0/459 0/065 0/030مدیریت منابع به تعهد حرفهای 0/223

0/076

2/924

امنیت شغلی به عملکرد فردی  0/066 0/043 -0/003مدیریت منابع به تعهد سازمانی 0/313

0/063

4/954

تعهد سازمانی به عملکرد فردی  1/144 0/108 -0/123مدیریت منابع به انگیزه کاری

0/499

12/228 0/041

استرس شغلی به عملکرد فردی  0/044 1/110 -0/049مدیریت منابع به التزام کاری

0/384

6/711

0/057
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مجذور مقدار  AVEدر قطر اصلی قرار میگیرد و چون این مقدار از تمامی همبستگیهای
سطر و ستون مربوطه بیشتر است ،روایی واگرا تایید میشود .پیش از بحث درباره ضرایب و
بررسی فرضیهها ،مقادیر معناداری ضرایب را که با آماره  Tبرای هر مسیر ارائه میشود .اگر مقدار
 Tضریب مسیری بیشتر از  1/96باشد ،آنگاه آن ضریب در سطح خطای  5درصد معنادار است
و فرضیه مربوط به آن تایید میگردد و در غیر این صورت آن فرضیه معنادار نیست و رد میشود.
جدول ( ،)7نتایج جزئیات آزمون فرضیهها را نشان میدهد.

مدیریت منابع انسانی به عملکرد فردی 6/304 0/060 0/376
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رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

0/030

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

-0/123

اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻓﺮدي

0/065

0/459

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﻬ

1/144

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﻧﮕ

-0/003

0/043

0/066

-0/049

1/110

0/044

0/108
0/060

0/376

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﻬ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﻟﺘ

6/304

برای پاسخ به این پرسش که چه عواملی در رابطه بین مدیریت منابع انسانی متعهدانه و
نمود .یکی
Sobel
سوبل (
اﯾﻦ باید از
شوند،
ﺑﺮايظاهر م
عملکرد فردی در نقش میانجی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
استفادهﺑﯿﻦ
در) راﺑﻄﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ
آزمون ﭼﻪ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺦیﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهیک
میانجی بودن
غیرمستقیم) یا
معناداری اثر
آزﻣﻮن ﺳﻮﺑﻞ
تشخیص ﺑﺎﯾﺪ از
از پرکاربردترین روشها برایﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
آزمون ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ رو
متغیرﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﻮد.
(Sobel
رابطه
ﺳﻮﺑﻞبرای
آزﻣﻮننرمال
ﻣﺘﻐﯿﺮتخمین
توان از
ﺑﻮدنمی
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽسوبل
سوبل است .بهطور کلی ،در آزمون
آزﻣﻮن ﺳﻮﺑﻞ ﻣﯽﺗﻮ
معناداری در
بررسیﻃﻮر ﮐﻠﯽ،
اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﯾﮏ
صفر را در
توان فرضیه
غیرمستقیم می
استاندارد اثر
مقابل ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺛﺮ
ﺧﻄﺎي
داﺷﺘﻦ ﺑﺮآورد
خطای ﮐﺮد .ﺑﺎ
استفاده کرد .با داشتن برآورداﺳﺘﻔﺎده
اﮔﺮ مقدار
 ∝ = 0.05اگر
خطای 0/05
فرض مخالف آزمون کرد .با در
کوچکتر
ﻣﻘﺪارZZاز 5از0/0
سطحﺧﻄﺎي
نظرگرفتنﺳﻄﺢ
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮ ﻏﯿ
0/05
ﺟﺪول 8
نظر( .آماری معنادار است (جدول .)8
باشد ،اثر غیرمستقیم مشاهده)شده از

ﺟﺪول  :8آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ )آزﻣ
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣ
ﺑﻪ ﺗﻌﻬ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

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
ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪاي

ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ
)(a

-0/236

0/384

0/421

0/499

0/223

0/313

Sa

0/059

0/057

0/052

0/041

0/076

0/063

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

اﻟﺘﺰام ﮐﺎري ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻓﺮدي

اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎري ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ
)(b

-0/049

0/187

-0/003

0/056

0/477

0/123

Sb
آﻣﺎره ﺳﻮﺑﻞ

1/110

0/076

0/043

0/076

0/112

0/108

0/043

2/289

0/069

0/733

2/372

1/089

ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن

ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ

ﻣﻌﻨﺎدار

ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ

ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ

ﻣﻌﻨﺎدار

ﺑﯽﻣﻌﻨ

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎز
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑ
ﻓﺮدي

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن ﺳﻮﺑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻟﺘﺰام ﮐﺎري ،ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓ
ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺑﺮازش ﻣﺪل

در ﻧﺮماﻓﺰار  PLSﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪل ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪل ار
ﻫﺮﭼﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪل ﻗﻮيﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد( .ﻣﻘﺪارﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﻣﺪلﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري
اﺳﺖ .ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎزهﻫﺎي درونزاي ﻣﺪل ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
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جدول  :8آزمون میانجی بودن متغیرها (آزمون سوبل)

ضریبمسیر()a
Sa

-0/236
0/059

0/384

0/057

0/421

0/052

0/499

0/041

0/223

0/076

0/313

0/063

0/336

0/060

0/547

0/052

0/259

0/051

0/550

0/053

حمایت سازمانی رضایت شغلی
تعهد حرفهای تعهد سازمانی
قرارداد روانی به
تالش فردی به
مسیر میانجی استرس شغلی التزام کاری به امنیت شغلی بهانگیزه کاری به
به عملکرد
به عملکرد
به عملکرد به عملکرد
عملکرد فردی
عملکرد فردی
به وابسته عملکرد فردی عملکرد فردی عملکرد فردی عملکرد فردی
فردی
فردی
فردی
فردی
ضریب مسیر
()b
Sb

آماره سوبل

نتیجه آزمون

-0/049

0/187

-0/003

0/056

0/477

-0/123

0/095

-0/197

0/030

0/039

1/110

0/076

0/043

0/076

0/112

0/108

0/062

0/058

0/065

0/065

0/043
بیمعنا

2/289

معنادار

0/069
بیمعنا

0/733
بیمعنا

2/372

معنادار

1/089
بیمعنا

1/456
بیمعنا

3/219

معنادار

0/451
بیمعنا

0/596
بیمعنا
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مدیریت
مدیریت منابع
مدیریت منابع
مدیریت منابع مدیریت منابع
مسیر مستقل به
منابع به تعهد
به انگیزه
به استرس
به التزام کاری به امنیت شغلی
میانجی
حرفهای
کاری
شغلی

مدیریت منابع مدیریت منابع
مدیریت
مدیریت منابع مدیریت منابع به
به قرارداد
به رضایت
منابع به تعهد
به تالش فردی حمایت سازمانی
روانی
شغلی
سازمانی
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با توجه به سطح معناداری آزمون سوبل میتوان متغیرهای التزام کاری ،تعهد حرفهای ،و
حمایت سازمانی را به عنوان متغیر میانجی بین رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد فردی
پذیرفت.
برازش مدل
در نرمافزار  PLSمعیار مناسب بودن مدل ،ضریب تعیینی است که برای مدل ارائه میشود
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و تعبیری مشابه رگرسیون دارد .یعنی هرچه ضریب تعیین به یک نزدیکتر باشد ،مدل قویتر
عمل میکند (البته قدرت مدل بستگی به ابزار مناسب یعنی پرسشنامه مناسب دارد) .مقدارهای
توصیهشده برای ضریب تعیین در مدلهای ساختاری  0/33برای مدل متوسط و  0/66برای مدل
قوی است .ضریب تعیین تنها برای سازههای درونزای مدل حساب میشود که مقادیر آن در
ستون دوم جدول ( )9آورده شده است .به دلیل آنکه بیشتر سازههای درونزا تحت تاثیر تنها یک
سازه برونزا هستند ،برای این پژوهش معیار اندازه اثر رابطه چندان مناسب و برای بیشتر سازهها
قابلمحاسبه نیست .بهجای آن معیار  Q2مورد استفاده قرار میگیرد .عالوه بر ضریب تعیین در
 ،PLSمقدار  Q2است که قدرت پیشبینی مدل را نشان میدهد.
جدول  :9شاخصهای نیکویی برازش مدل
معیار Q2

ضریب تعیین ()R2

سازهها

0/331

0/65

عملکرد فردی

0/075

0/049

0/15

0/084

0/13

0/298

0/083

0/30

رضایت شغلی

0/30

قرارداد روانی

0/040

0/11

0/014

حمایت سازمانی

0/18

-0/015

-0/003

التزام کاری

امنیت شغلی

0/06

0/173
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0/25

انگیزه کاری

0/05

0/10

استرس شغلی
تالش فردی

تعهد حرفهای

تعهد سازمانی

تعیین شدت اثر میانجی
برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی از آمارهای به نام  VAFاستفاده
میشود که مقداری بین صفر و یک را اختیار میکند .هرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد ،نشان
از قوی بودن تاثیر متغیر میانجی دارد .در پژوهش حاضر سازههای التزام کاری ،تعهد حرفهای ،و
حمایت سازمانی ادراکشده رابطه مدیریت منابع انسانی متعهدانه (ادراکشده) و عملکرد فردی را
میانجیگری میکنند .طبق نتایج و محاسبههای انجامشده شدت اثر میانجی این سازهها بهترتیب
 ،21 ،16و  40درصد است (جدول .)10
جدول  :10تعیین شدت اثر میانجی

مدیریت منابع به تعهد
مسیر مستقل به
مدیریت منابع به التزام کاری
حرفهای
میانجی

مدیریت منابع به حمایت
سازمانی

تعهد حرفهای به عملکرد
مسیر میانجی به
التزام کاری به عملکرد فردی
فردی
وابسته

حمایت سازمانی به
عملکرد فردی

ضریب مسیر ()a

0/384

0/223

ضریب مسیر ()b

0/187

0/477
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با توجه به جدول ( ،)9ضریب تعیین عملکرد فردی ( )0/6 5در حد مناسب و قابلقبول است .به
سخن دیگر ،مدل بهدستآمده بهنسبت قوی است .معیار  Q2نیز که مقدار توصیهشده آن بیشتر
از  15/0برای قدرت پیشبینیکنندگی متوسط و  0/35برای قدرت پیشبینیکنندگی مناسب است.
این مقدار برای سازۀ عملکرد فردی ،حمایت سازمانی ،و قرارداد روانی در حد مناسبی است ،یعنی
قدرت پیشبینیکنندگی این سازهها مناسب هستند .معیار نیکویی برازش تنها معیار برای سنجش
برازش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را
کنترل میکند .وتزلس و همکاران ،)2009( 1مقادیر  ،0/25 ،0/01و  0/36را بهترتیب به عنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط ،و قوی برای نیکویی برازش کلی مدل تعیین مینمایند .میانگین مقادیر
اشتراکی سازهای مرتبه اول مدل پژوهش که همان مقادیر  AVEسازههاست برابر با  0/6 2است
و میانگین مقادیر  R2سازههای درونزای مدل پژوهش نیز  0/24است .بنابراین ،مقدار معیار GOF
عدد  0/36بهدست آمد که نشاندهنده برازش قوی مدل پژوهش است.

0/547

-0/197

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

مدیریت منابع به تعهد
مسیر مستقل به
مدیریت منابع به التزام کاری
حرفهای
میانجی
مسیر مستقل به مدیریت منابع انسانی متعهدانه
به عملکرد فردی
وابسته

ضریب مسیر ()c
a×b

)a×b)+c

0/376

0/072
0/448

VAF

مدیریت منابع به حمایت
سازمانی

0/106

-0/108

0/21

-0/40

0/482

0/16

0/268
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معیار اندازه تاثیر F2

این معیار رابطه میان سازههای مدل را تعیین میکند .مقادیر  ،0/15 ،0/02و  0/35بهترتیب
بیانگر اندازه تاثیر کوچک ،متوسط ،و زیاد یک سازه بر سازه دیگری است .بر اساس این ،مقدار
اندازه تاثیر برای هر یک از روابط موجود در مدل پژوهش در جدول ( )11گزارش شده است.
جدول  :11شاخص اندازه اثر رابطهها
اندازه اثر F2

سازهها

سازهها

مدیریت منابع به عملکرد فردی

0/218

تالش فردی به عملکرد فردی

حمایت سازمانی به عملکرد فردی

0/053

تعهد سازمانی به عملکرد فردی

امنیت شغلی به عملکرد فردی

0/000

انگیزه کاری به عملکرد فردی
التزام کاری به عملکرد فردی

رضایت شغلی به عملکرد فردی

0/002

0/036

0/001

اندازه اثر F2

قرارداد روانی به عملکرد فردی

0/002

تعهد حرفهای به عملکرد فردی

0/143

استرس شغلی به عملکرد فردی

0/009
0/008

0/006

با توجه به اندازه اثر رابطه مدیریت منابع انسانی متعهدانه به عملکرد فردی که  0/218است،
اندازه اثر این رابطه در حد متوسط است .اندازه اثر تعهد سازمانی با  0/008و حمایت سازمانی با
 ،0/05و التزام کاری با  0/04دارای اندازه اثر کوچک است .اندازه اثر تعهد حرفهای به عملکرد
فردی نیز در حد متوسط است (.)0/143
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اﻟﺘﺰام ﮐﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

0/036

ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

0/143

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

0/053

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

0/008

رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

0/001

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

0/006

اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي

0/000

ﺟﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه اﺛﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدي ﮐﻪ  0/218اﺳﺖ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺪازه اﺛﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .اﻧﺪازه
مدل نهایی پژوهش
ﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ  0/008و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ،0/05و اﻟﺘﺰام ﮐﺎري ﺑﺎ  0/04داراي اﻧﺪازه اﺛﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺪازه اﺛﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
مدلاﺳﺖ.
ي ) (0/143در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
نهایی مدیریت منابع انسانی با تعهد باال با توجه به ابعاد و مولفههای پژوهش و ارتباط

آنها با یکدیگر و چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از متغیرها به صورت شکل ( )3ترسیم
ل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
میگردد.

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري و ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻫﺮﯾﮏ
ﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﻤﻮدار  .4ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري آﺛﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ

همانطور که در شکل ( )3دیده میشود ،مدیریت منابع انسانی متعهدانه ضمن تاثیرگذاری
مستقیم بر عملکرد فردی ،بر تمامی متغیرهای سطح فردی از استرس شغلی گرفته تا تالش فردی
تاثیرگذار است .البته از میان متغیرهای پیشگفته ،تنها سه متغیر تعهد حرفهای ،حمایت سازمان
ادراکشده ،و التزام کاری در رابطه بین مدیریت منابع انسانی متعهدانه (ادراکشده) و عملکرد
فردی در نقش میانجی ظاهر میشوند.
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شکل  :3مدل ساختاری آثار مدیریت منابع انسانی متعهدانه

Cohen
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یافتههای ما ممکن است پیامدهای مهمی برای شیوههای مدیریت منابع انسانی متعهدانه
داشته باشد .نتایج پژوهش نشان میدهد رابطه مستقیمی بین مدیریت منابع انسانی متعهدانه
(ادراکشده) و عملکرد فردی وجود دارد .یعنی استقرار مدیریت منابع متعهدانه باعث افزایش
عملکرد فردی میشود و همچنین ،سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه بر استرس شغلی ،تعهد
سازمانی ،تعهد حرفهای ،قرارداد روانی ،امنیت شغلی ،رضایت شغلی ،حمایت سازمانی ادراکشده،
التزام کاری ،انگیزه کارکنان ،و تالش فردی تاثیرگذار است .البته از میان متغیرهای اشارهشده،
متغیرهای تعهد حرفهای ،حمایت سازمانی ادراکشده ،و التزام کاری در رابطه بین عملکرد فردی
(متغیر وابسته) و مدیریت منابع انسانی متعهدانه ادراکشده (متغیر مستقل) در نقش میانجی ظاهر
میشوند .داللت ضمنی یافتههای پژوهش آن است که سازمان آموزش و پرورش با استقرار جامع
مدیریت منابع انسانی متعهدانه میتواند متغیرهای سطح فردی را ازجمله عملکرد فردی کارکنان
ارتقا دهد .نتایج پژوهش با بون و کالشون ( ،)2014التوره و همکاران ،)2016( 1کانگ و کانگ

( ،)2016و چیانگ و همکاران )2011( 2در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی متعهدانه بر عملکرد
فردی هماهنگی دارد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ابعاد سهگانه مدیریت منابع انسانی متعهدانه در سازمان
آموزش و پرورش در سطح قابلقبولی نیست .اقدامهای تواناسازی ،انگیزهسازی ،و فرصتسازی
بهترتیب با میانگینهای  ،2/17 ،2/54و  2/58نشانگر کمتوجهی به سیستم مدیریت منابع انسانی
متعهدانه در آموزش و پرورش است .بنابراین پیشنهاد میشود برای استقرار کامل این نوع سیستم
مدیریت منابع انسانی اقدامهایی مانند گزینش کارکنان مبتنی بر شایستهساالری و آموزش و توسعه
آنان مبتنی بر نیازهای راهبردی سازمان ،جبران عادالنه خدمات و مدیریت عملکرد کارکنان با
تاکید بر نتایج بلندمدت و کار گروهی ،و طراحی شغل مبتنی بر کار تیمی و همکاری شبکهای و
همچنین استقرار تصمیمگیری مشارکتی در دستور کار قرار گیرد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی متعهدانه بر عملکرد فردی
تاثیرگذار است .بنابراین ،پیشنهاد میشود برای ارتقای عملکرد کارکنان آموزش و پرورش ،سیستم
مدیریت منابع انسانی متعهدانه به صورت کامل جایگزین سیستم مدیریت منابع انسانی کنترلگرا
شود.
1. Latorre et al.
2. Chiang et al.
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یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سیستم مدیریت منابع انسانی متعهدانه هم بهطور
مستقیم و هم از طریق متغیرهای تعهد حرفهای ،حمایت سازمانی ادراکشده ،و التزام کاری بر
عملکرد فردی تاثیرگذار است .بنابراین ،پیشنهاد میشود سازوکارهای الزم برای تعمیق تعهد
حرفهای کارکنان و پایبندی آنان بکار گرفته شود .در ضمن ،ادراک کارکنان نشان میدهد که
حمایت سازمانی قابلقبولی از کارکنان به عمل نمیآید و ضروری است سازمان آموزش و پرورش
به برنامههای رفاهی و حل مشکالت فردی کارکنان توجه بیشتری نشان دهد.
با توجه به اینکه مسائل جدیدی در حین پژوهش برای پژوهشگران مطرح شده است ،توصیه
میشود پژوهشهای تکمیلی زیر دنبال شود :او ًال برخالف نتایج ادبیات پژوهش تعدادی از متغیرها
در نقش میانجی ظاهر نشدند ،که این موضوع میتواند ناشی از عوامل تعدیلکنندهای باشد که در
این پژوهش مد نظر قرار نگرفته است .توصیه میشود با در نظرگرفتن متغیرهای تعدیلگر از طریق
خبرسنجی یا لحاظ کردن متغیرهای سطح سازمانی ،پژوهشهای تکمیلی دیگری انجام گیرد .ثانی ًا
این مدل تنها ناظر بر سازمان آموزش و پرورش است ،پیشنهاد میشود برای ایجاد مدل بومی
جامعتر ،این مدل در دیگر دستگاههای اجرایی مورد آزمون مجدد قرار گیرد .در این مدل بیشتر
بر عوامل فردی تاکید شده است ،پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای آتی مدلسازی با تاکید بر
عوامل سطح گروهی و سازمانی دنبال شود.
هر پژوهش دارای محدودیتهای خاص خود است .دو محدودیت اصلی در این پژوهش
عبارتاند از :الف .محدودیت تعمیم .از آنجایی که يافتههاي اين پژوهش ناظر بر یک سازمان
دولتی در ایران است ،در خصوص تعميم آن به ديگر سازمانها بايد جانب احتياط را رعايت كرد .و
ب .محدودیت تکنیک آماری .از آنجایی که در این پژوهش از مدل معادالت ساختاری مبتنی بر
واریانس استفاده شده است ،محدودیت توان آماری این تکنیک را نباید نادیده گرفت.
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هدف :مکانهای سازنده بخشی از هویت افرادند .هویت مکان بر کیفیت رابطۀ انسان ـ مکان
موثر است .شهرهای امروزی ،متاثر از شهرنشینی و سیستم شهرسازی جدید کارکرد هویتی خود
هويت منبعث از مکان تبدیل شدهاند .از اینرو هدف
را از دست دادهاند و به محيطهايي تهي از ِ
اصلی این پژوهش ،شناسایی مدل مطلوب هویتیابی مکانی در شهرهای جدید است.
طرح پژوهش /روششناسی /رویکرد :این پژوهش بنيادي از نوع توصيفي ـ
اكتشافي از روش تحليل مضمون استفاده میکند .دادههاي گردآوریشده از بررسی مباني
نظري و ديدگاههاي مختلف صاحبنظران اين حوزه و همچنين ،مصاحبه عميق با  10نفر از
مدیران شهری است .برای شناسايي مضمونهای مرتبط از نرمافزار کیفی مکس کیو دي اي
( )MAXQDAاستفاده شده است.
یافتهها :در مجموع  46کد اولیه و  4مضمون اصلی شناسايي ،و روابط میان این مضمونها
نیز در قالب مدل ارائه شده است .این مدل راهکارهایی را برای حل مسئله هویت مکانی شهر
جدید پرند ارائه میدهد.
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شهر پديدهاي بومشناختي (اكولوژيك) است كه از كار جمعي انسانها پديد میآید ،رشد
میکند ،با محيط اطراف خود هماهنگ میشود ،متاثر از عوامل طبيعي نیست ،و تمام عناصر و
فضای کالبدی و سایر اجزای آن در حال تحرک ،پویایی ،و دارای کارکرد و استمرار هستند .شهرها
معمو ًال در مقايسه با ساير سكونتگاههاي انساني از وسعت بيشتري برخوردار هستند و جمعیت
باالیی دارند .کمتر از یک قرن پیش ،بیش از دوسوم جمعیت جهان در نقاط روستایی زندگی
میکردند ،اما با ظهور انقالب صنعتی و آشکار شدن پیامدهای آن همچون تغییر شیوۀ زیست از
کشاورزی به صنعت و خدمات ،رشد ک ّمی شهرها و نقاط شهری و هجوم روستاییان به شهرها
آغاز شد .از آنجا که شهرها گنجایش این میزان جمعیت تازهوارد را نداشتند ،نگرانیهایی در مورد
پیامدهای اجتماعی و کالبدی شرایط زیست در شهرهای بزرگ بهوجود آمد ،مانند شرایط نامناسب
مسکونی ،ازدحام ،کمبود فرصتهای شغلی ،کیفیت بد محیطی ،شکلگیری سکونتگاههای
غیررسمی در حاشیه شهرها ،و کیفیت نامناسب زندگی در این سکونتگاههای برنامهریزینشده و
خودرو که موجب شده است در کشورهای مختلف جهان ،سیاست تمرکززدایی از شهرهای بزرگ
از طریق ایجاد شهرهای برنامهریزیشده و خودکفا از نظر فرصتهای شغلی و قابلیت پذیرش کلیه
گروههای جامعه در دستور کار قرار گیرد .در حقیقت دولتها به عنوان نماینده نظام اجتماعی ،برای
رفع نیازهای ساکنان بهویژه نیاز به مسکن ،به فکر ایجاد شهرهای جدید افتادهاند .شهرهاي جديد
به دلیل سرريز جمعيت شهري ،تمركززدايي جمعيت و اشتغال در جهان در نيم قرن گذشته به
عنوان یک ضرورت ایجاد شدند (ابراهیمزاده و نگهبان مروی.)1383 ،
اما رويكردي که در ساخت شهرهای جدید وجود داشت ،تکبعدی بود و در آن به شهر صرف ًا به
عنوان فضايي براي اقامت و استراحت ،اشتغال ،يا مكاني براي جذب سرريز جمعيت كالنشهرها نگاه
میشد و برای دولتمردان و شهرسازان صرف ًا مسائل مالي ،اداري ،و توجيهات اقتصادي آن اولويت داشت.
هدف از ساخت شهرهای جدید همواره این بوده که محیطزیست مناسب و عاری از مشکالت شهرهای
بزرگ داشته باشند .این در حالی است که شهرهای جدید دنیا با وجود دستاوردهایی ،در طول دوران
توسعه خود ،با مشکالت و تهدیدهایی روبهرو بودند .این مشکالت ابعاد گوناگونی داشته ،و در طول زمان
ماهیت آنها تغییر کرده است .مشکالتی که شهرهای جدید در آغاز و سالهای نخستین توسعه به آن
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دچار میشوند ،با مشکالت دوران بلوغ آنها متفاوت است .آنچه در بررسیهای اولیه این پژوهش در
مورد شهرهای جدید مشخص میشود ،این است که ﻳﻜﻲ از اصلیترین مشکالت این شهرها که به دوره
بلوغ آنها برمیگردد ،فقدان الگوی هویتی مناسب در آنهاست ( .)Varesi et al., 2012به عبارتی،
هویتی که شهر جدید (مکان) دارد ،آنقدر انسجامبخش ،مشارکتی ،و همدالنه نیست که بتواند یکپارچگی
مناسب را در ساکنان خود ایجاد کند .نکته بسیار اساسی که در واقع مهمترین مانع بر سر راه آنها در
تبدیل شدن به یک شهر متعارف است ،نگرشی است که شهرهای جدید را به عنوان خوابگاه شهرهای
بزرگ تعریف میکند .این موضوع محدودیت رشد شهرهای جدید را بهطور دائم بازتولید کرده و به مانع
اصلی توسعه متعارف شهرهای جدید و در نتیجه ،هویتیابی آنها تبدیل شده است .هرچند که شهر جديد
نيز مانند سایر شهرها براي كسب هويت به وقت و زمان احتياج دارد ،ولی سیاستگذاران و تصمیمگیران
میتوانند براي شكلگيري ،تسريع ،و کمک به انجام اين فرايند با برنامهریزی و اتخاذ رویکردهای
مدیریت مشارکتی (از پایین به باال و با حضور همهجانبۀ مردم در تمامی سطوح تصمیمگیری) ،زمان
رسیدن به مطلوب را کوتاهتر نمایند.
بر اساس این ،در پژوهش حاضر تالش میشود که با شناسایی ابعاد و مولفههایی که شهرهای
جدید (مکان) و در پی آن ساکنان این شهرها را واجد هویت مینماید و پیشنهاد الگوی مطلوب
هویتیابی مکانی شهرهای جدید ،به سیاستگذاران ،تصمیمگیرندگان ،و شهرسازان در اجرای
برنامههای آتی یاری شود .در مجموع ،مرور و بررسی حدود  100پژوهش انجامشده در خصوص
شهرهای جدید از سال  1385تا به امروز این نتیجه را بهدست میدهد که بیشترین تعداد
پژوهشها متمرکز بر تاثیر متغیرهایی چون مدت زمان سکونت در شهر جدید ،دسترسی به خدمات
شهری و حملونقل عمومی ،نما و منظر شهری ،سرزندگی و نشاط شهری ،و شکلگیری آنهاست.
این پژوهشها بیشتر به روش ک ّمی و با استفاده از دادههای آماری صورت گرفتهاند ،و بهطور کلی
میتوان گفت هیچ یک از پژوهشها به ارائه الگویی جدید و متناسب با شهرهای جدید کشور ما
منتج نشد .به عبارتی دیگر ،پژوهش بنیادی در این خصوص صورت نگرفته است .هرچند برخی
هویت منبعث از شهر جدید به
پژوهشگران ،پیشنهادهایی را در خصوص رفع مشکل عدم احساس
ِ
عنوان مکان زندگی ارائه دادهاند ،اما پیشنهادها یکسان و بسیار عمومی هستند و در نهایت فاقد
پیشنهادهای مشخص و راهکارهایی برای جذب و پایداری جمعیت شهرهای جدید و ایجاد تغییر
مثبت در آینده آنها هستند .همچنین ،سیر نزولی پژوهشهای مرتبط با هویت در شهرهای جدید
در سالهای اخیر بهروشنی قابلمشاهده است .بر اساس این ،با توجه به شرایط کنونی شهرهای
بزرگ به لحاظ متغیرهایی همچون جمعیت ،محیطزیست ،و اشتغال که بر ایجاد هویت مکانی
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تاثیرگذارند ،نیاز به پژوهشهای کاربردی در این خصوص احساس میشود.
یکی از نیازهای اساسی انسان ،تعلق او به فضای زیستن است .اگر این نیاز اساسی مورد توجه
قرار نگیرد ،ارتباط انسان و مکان زندگی به سمت بیاعتنایی میرود و حس تعلق به مکان در او از
دست میرود .از سوی دیگر ،اگر حس مکان و احساس تعلق به محیط در افراد شکل گیرد ،مکان
برای انسان زیستپذیرتر و دوستداشتنیتر میشود ،شهر در جهت توسعه انسانمدار پیش میرود ،و
فعالیتهای متنوعتری در شهر رخ میدهد ( .)Relph, 1976در کشور ما ،ایجاد شهرهای جدید دو
رویکرد متفاوت را طی نموده است .پیش از انقالب ،شهرهای جدید پذیرای جمعیتی بودند که شغل
ساکنان آن از پیش در نزدیکی همان شهر تعریف گردیده و در قالب شهرکهای صنعتی ،نظامی ،نفتی
یا اداری شکل گرفته بوده است ( .)Ayati & Komeili, 2012اما امروزه شهرهای جدید با هدف
تمرکززدایی از شهرهای بزرگ ،جذب مازاد جمعیتی آنها ،انتقال برخی صنایع از شهرهای بزرگ ،و
تامین مسکن کارکنان کمدرآمد شکل میگیرند .به بیان دیگر ،شهرهای جدید پیش از انقالب در محل
استقرار صنایع و پادگانهای نظامی ساخته شدهاند ،اما «بنیانگذاری شهرهای جدید در سالهای پس از
انقالب ،مهمترین تدبیر برای هدایت شهرنشینی و ساماندهی زندگی شهرنشینی بوده است» (زیاری،
 ،)110 :1392و این امید وجود داشت که پس از ایجاد شهرهای جدید ،با انتقال صنایع و بخشهای
تولیدی به این شهرها بتوان برای ساکنان آن شغل ایجاد نمود.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،مصاحبه و پرسشنامه ساختۀ پژوهشگران است .در این
پژوهش ،برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .بر اساس  20مورد
پرسشنامه ،پایایی به میزان  1/91تخمین زده شده است که در حد مطلوبی بود .از آنجا که هویت
مفهومی پیچیده و چندبُعدی است ،تالش شد که با استفاده از ترکیبی از رویکردهای ک ّمی و کیفی
که درک بهتری از موضوع در مقایسه با استفاده هر کدام از روشها بهتنهایی بهدست میدهد،
به مدل مناسبی برای هویتیابی مکانی شهرهای جدید رسید .این پژوهش با بهرهگیری از روش
تحلیل مضمون به عنوان روشی برای شناخت موضوع و تحلیل گزارش الگوهای موجود در دادههای
کیفی و تحلیل دادههای مبتنی بر مصاحبه ،ضمن شناسایی مولفههای وضعیت موجود هویتی شهر
جدید پرند و طراحی مولفههای وضعیت مطلوب هویتی شهر جدید پرند ،شبکه مضامین مرتبط با
هویت مکانی و مدل مطلوب هویتی شهرهای جدید را ارائه میدهد.
شهر جدید پرند در  33كيلومتري جنوب غربي تهران در مسیر آزاد راه تهران ـ ساوه و 10
كيلومتري رباطكريم واقع شده است .این شهر بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی
در سال  1368در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و طرح توسعه و عمران آن در

مبانی نظری پژوهش
مفهوم هویت
هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات فردی ،اجتماعی ،احساسات ،و اندیشههای مربوط
به آنها که فرد از راه توانایی کنش متقابل با خود و با یافتن تصوراتی از خود بهدست میآورد و
در جواب پرسش «من کیستم؟» ارائه میدهد ( .)Ahmadloo & Afrough, 2003هویت به دو
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سال  1377به تصویب رسید .در سند چشمانداز شهر آمده است که پرند شهری پویا و خوداتکا در
زمینه اشتغال و پیشرو در زمینه صنعت است ،و به عنوان یکی از قطبهای اصلی صنعتی است که در
ارتباط با شهر فرودگاهی امام خمینی ایفای نقش میکند .دو هدف اصلی برای احداث این شهر وجود
داشته است :اسکان بخشی از سرریز جمعیت شهر تهران و اسکان کارکنان فرودگاه امام خمینی .این
شهر به دلیل موقعیت ویژهاش در دسترسی به آزاد راه تهران ـ ساوه ،پروژه متروی تهران ـ پرند ،و
نزدیکی به فرودگاه امام خمینی در طرحهای توسعه مسکن کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در آخرین طرح تهیهشده برای این شهر به عنوان کالنشهری فعال با غلبه بخش خدمات پیشرفته و
صنایع برخوردار از فناوری نوین در نظر گرفته شده است .اراضی شهر پرند قابلیت پذیرش جمعیت تا
حدود  300هزار نفر را داراست .وجود ارتفاعات شمالی و رودخانه شور در جنوب و فرودگاه امام خمینی
در شرق ،توسعه کالبدی شهر را تحت تاثیر قرار داده و الگوی نهایی توسعه شهر ،توسعه خطی بوده
است .این الگو جداییگزینی نسبی میان طبقات و گروههای مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال
دارد و هر یک از گروههای مسکن دربرگیرندۀ طبقه خاصی است .بیشترین توسعه و ساختوسازها
در فازهای صفر ،یک ،و دو انجام شده است و کمترین توسعه مربوط به فازهای پنج و شش است که
به مسکن مهر اختصاص دارد .مشاغل پایه این شهر در بخش صنعت و تعدادی از مشاغل مربوط به
فرودگاه مهرآباد است .بر اساس آمار جمعیتی سال  ،1395جمعیت پرند  97464است .این جمعیت با
اهداف جمعیتی تعیینشده فاصله دارد و نتوانسته است در جذب جمعیت سرریز شهر مادر موفق باشد.
همچنین ،فرصت شغلی مناسب برای ساکنانش فراهم نکرده و امکانات و خدمات مطلوبی به ساکنان
خود ارائه ننموده است .عدم راهاندازی مترو تهران ـ پرند هم یکی از موضوعهایی است که موجبات
نارضایتی ساکنان را تا زمان انجام این پژوهش به دنبال داشته است.

سطح فردي و اجتماعی (جمعی) تقسیم میشود ( .)Rafie Habibzadeh, 2012هويت فردي از
مجموع هويت شخصيتي و هويتهاي اجتماعي فرد تشکيل میشود .به عبارتي ديگر ،هويت يعني
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کيفيت يکسان داشتن در ذات ،ترکيب و ماهيت و نيز يکسان بودن در هر زمان و همه شرايط
( .)Rahimi et al., 2015هویت فردی ،معطوف به بازشناسی مرز بین خود و دیگری است .در
مقابل هویت فردی ،هويت اجتماعي به رابطه بين خود و ديگران يا دیگر گروههاي اجتماعي
اشاره دارد ( .)Niazi et al., 2013هویت اجتماعی عبارت است از دانش فرد نسبت به تعلق او به
گروههای اجتماعی و هیجانات و معانی ارزش که از تعلق داشتن به آنها حاصل میشود .به عبارت
دیگر ،هویت اجتماعی پنداشت درباره خود است که مبنای آن گروه و بستگیهای گروهی است.
هویت اجتماعی افراد در جریان ارتباط و تعامل اجتماعی آنان شکل میگیرد .در این دیدگاه هویت
امری اجتماعی است که فرد آن را در تعامل با افراد و گروههای اجتماعی کسب میکند.
مفهوم هویت مکانی
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هویت مکانی بخشی از زیرساخت هویت فردی اﻧﺴﺎن و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ وي
درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ است ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲکند .ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ وﺟﻮدي ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮدي وي را میﺳﺎزد ،ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ
میﻧﻤﺎﻳﺪ ( .)Proshansky, 1978اغلب پژوهشگران هنگامی که عبارت «هویت مکان» را مورد

استفاده قرار میدهند از این مفهوم فراتر میروند و به کنش بین یك فرد و یك مکان بهنحوی
توجه میکنند که هویت هر دو درهم میآمیزد و نوعی سازندگی دوسویه پیدا میکند .این بودن
کردن آن مکان است .در این راستا ِرلف میگوید« :این تنها هویت یك مکان نیست که
یا تجربه
ِ
دارای اهمیت است ،بلکه هویتی که یك فرد یا گروه با آن مکان دارد ،نیز مهم است ،بهویژه اینکه
آیا افراد ،مکان را به عنوان یک غریبه یا آشنا تجربه میکنند» (.)Relph, 1976: 45
مفهوم بحران هویت
از دست رفتن تنوع مکانی در دنیای مدرن ،حاصل از دست رفتن معانی و مفاهیم بزرگتری است
که تنوع مکانی بر آنها اشاره داشته است .رلف ( ،)1976از محورهای توسعهیافته تجاری و شهرهای
جدید به عنوان نمونههای بیمکان یاد میکند .قرارگیری شهرهای جدید در ردیف فضاهای بیمکان بر
فقر کلی فرهنگی و معنایی این فضاها اشاره دارد .هنگامی که تنوع مکانها از بین رود ،حس بیمکانی
شکل میگیرد و این بزرگترین تهدید در ایجاد احساس تعلق مکانی است ( .)Relph, 1976نیاز

به اشاره است که طی بررسیهای صورتگرفته ،پژوهشهای بسیار محدودی به بررسی مولفههای
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مدیریت فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از عوامل موثر بر هویتیابی مکانی پرداختهاند.
چارچوب مفهومي
عوامل و اجزای مشترک تشکیلدهنده هویت مکان و حس مکان بر اساس نظریههای مختلف
و در قالب پژوهش اسنادی انجامشده به شرح جدول ( )1استخراج شده است.

پژوهشگر(ان)
)(Nasr & Majedi, 2014
)(Nasr, 2017
)(Zarei & Najafi, 2019
)(Boussaa, 2018
)(Yaldız et al., 2014
)(Rezaei, 2013
)(Mousavi et al., 2018

)(Jalali et al., 2019
)(Vahdat et al., 2018

شاخص

تعامالت انسانی ،حافظۀ تاریخ هنر ،و زیباشناسی.
مولفههای طبیعی ،مصنوعی ،و انسانی.

مولفههای کالبدی ،عملکردی ،و اجتماعی.
بازگشت به ریشههای اولیه هویت.
ساختمان و نما.

نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسبات بصری ،غنای
حسی ،کارایی ،انرژی ،حفاظت از اکوسیستمها ،پاکیزگی محیط.

سرزندگی ،کنترل ،دسترسی به فرصتها ،شادی ،اصالت ،معنای زندگی
اجتماعی و همگانی ،خوداتکایی شهری محیطی برای همه.

پیشبینی 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.
ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﻤﻞ ،ﻛﺎﻟﺒﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺼﻮرات.

تعلق ،دلبستگی ،یکی شدن با اهداف ،مشارکت و در نهایت حس فداكاری
)(Meshkini et al., 2015
تعهد عمیق نسبت به مكان.

دیدگاههای مختلف چه در سطح خرد و چه در سطح کالن (دیدگاه صاحبنظران کالسیک (امیل
دورکیم ،اگوست کنت ،جورج زیمل ،ماکس وبر) ،دیدگاه صاحبنظران تضادگرا (کارل مارکس ،لویی
آلتوسر ،نیکوالس پوالنزاس) ،دیدگاه صاحبنظران کنش متقابل نمادین (چارلز کولی ،جورج هربرت
مید ،موریس روزنبرگ ،ریچارد جنکینز ،پیتر برگر ،و توماس الکمن) ،دیدگاه صاحبنظران رفتارگرایی
اجتماعی (جورج هومنز و پیتر بالو) ،و دیدگاه صاحبنظران تلفیقگرا (آنتونی گیدنز ،ایمانوئل کاستلز ،و
یورگن هابرماس) ،همه به نوعی به تغییر و تحول اجتماعی به صورت پویا اعتقاد دارند .متناسب با این
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جدول  :1بررسي مولفهها و شاخصها بر اساس ادبيات نظري
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تغییر و تحول ،جوامع ساده و ابتدایی (سنتی) به جوامع پیچیده (مدرن) تغییر مییابند .در این چارچوب
تشابهپذیری جوامع سنتی جای خود را به تفاوتپذیری میدهد و نقشهای محول به نقشهای
پژوهشگر تحول مییابند .در این رابطه هویت جمعی افراد نیز از حالت خاصگرایانه به عامگرایانه و
در نهایت ،عامترین سطح خود (همنوع) اعتال مییابد .این فرایند با دگرگونی جوامع از حالت ابتدایی
(سنتی) به پیچیده و اجتماعات بزرگتر (مدرن) و تقسیم کار اجتماعی ساده به تقسیم کار پیچیده رخ
میدهد .در ادامه ،چارچوب مفهومي استخراجشده از ادبيات نظري پژوهش ارائه میگردد (شكل .)1
تاریخ و خاطره جمعی
بستر و فضاهای عمومی

عوامل فرهنگی و
اجتماعی
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کسب هویت

تعامالت فرهنگی و اجتماعی
حس تعلق مکانی و محیط
سیما و منظر شهری

مکانی
عوامل کالبدی و
فضایی

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش

شكل  :1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روششناسی پژوهش
1
1
روشیبراي
مضمون ،روشي
تحلیل مضمون،
استفاده
(مضمون)
تماتیكتماتیك
راهبرد تحلیل
در
برای شناخت ،تحلیل
است.تحلیل
شدهشدهاست.
استفاده
(مضمون)
پژوهش ،ازتحلیل
پژوهش،ایناز راهبرد
در این
هایاز راه نظم
است که
نظماز الگو
است.راهمنظور
های
الگودر داده
موجود
است.الگوهای
کیفیگزارش
تحلیل ،و
مستخرج بهدست میآید
مدلیداده
مفهومی
کیفیکه از
است
مدلی
منظور از
شناخت،های
موجود در داده
تفصیلیدادههای
متنی است و
هاییهای
تحلیل داده
فرایندي رابراي
آید .این
دادهمی
دست
مستخرج ب
دادهداده
مفهومی
غنی و
به داده
روش،و متنوع
پراکنده
های
استهو
هایمتنی
های
برای تحلیل
تبدیل میکند (2006
های کیفی بکار رود
تر روش
.)Braunبیش
&تواند در
Clarke,ی
است که م
فرایندی
نیست،
خاصی
روش
مضمون ،صرف
مضمون،
تحلیل
(2006
بلکهیکند
تبدیل م
تفصیلي
کیفیغني و
دادههایی
متنوعاًرا به
تحلیل پراکنده و
هایظاهر
اطالعات به
مناسب
برداشت و
نیست،متن،
دیدن
کیفيبرای
روشاست
روشی
تحلیل اطالعات کیف
نامرتبط،بهطور
کیفي بکار رود.
در بیازشتر روش
درکمیتواند
است که
بلكه فرایندي
خاصي
مضمونصرف ًا
فرهنگ،
سازمان یا
موقعیت،
گروه،
تعامل،
نامرتبطBoyatzis, 1998 ،
ظاهرمّی (:4
های ک
کیفی به داده
دركهای
برداشت وداده
متن،و تبدیل
اطالعات به
مناسب از
برای دیدن
روشي است
مضمون
تحلیل
شخص ،کلي،
تبدیلداده را برای پاسخ
اطالعات و
بیشیاترین
موقعیت ،که
گروه،میشوند
انتخاب
منابعی
مند که
بدیننظاممعنا
کیفي،است،
نظری
تحلیلبنیادی
این پژوهش
فرهنگ ،و
سازمان
تعامل،
شخص،
مشاهده
اطالعات
نمیگویند ،بلکه شر
نمونه
فرد یا
کنند،
شرکت
 1998را که در
کیفی(:4افرادی
کنند .در
فراهم می
نظری
بنیادی
پژوهش
گیریمیاین
پژوهش نمونه
 .)Boyatzis,روش
های ک ّمي
پژوهشهاي
کیفي به داده
دادههاي
اطالع محسوب میشوند ،زیرا روی این افراد مداخلهای صورت نمیگیرد و فعاالنه در پژوهش شرکت دارند (2011
دارند1..در این پژوهش ،اف
Analysisاختیار
افراد به دلیل اطالعات دست اولی انتخاب میشوند که دربارۀ پدیده مورد پژوهش در
Thematic
در حوزه مورد بررسی مد نظر هستند ،بنابراین برای انتخاب آنان به شکل نظری یا مبتنی بر هدف عملشده تالش ش
 148انتخاب شوند که چه نوع اطالعات خاصی را در دست دارند .انتخاب افراد مصاحبهشونده بر اساس معیارهای خب
این
سال در حوزه شهری ،مدیریت فرهنگی ،و تحصیالت کارشناسی و باالتر) بود .از میان آنها تعداد  17نفر از ک
شهرداری ،شرکت عمران شهر جدید پرند ،و اعضای شورای شهر (جدول  ،)1بر اساس روش نمونهگیری گلوله برفی
نظری انتخاب گردیدند .محل گفتگوها ،محل کار آنان بود و روزهای مصاحبه با هماهنگی پیشین تعیین شد .مد

جدول  :2اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

جنسیت

2

دکتری تخصصی

مدیریت دولتی

آقا

5

كارشناس ارشد

ادبيات انگليسي

خانم

7

كارشناس ارشد

آمار

آقا

كارشناس ارشد

شهرسازی

1
3

6
8
9

10

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

كارشناس ارشد

كارشناس ارشد
كارشناس ارشد

عمران

تربیت بدنی

جامعهشناسی

آقا
آقا

خانم

مهندسی کامپیوتر

آقا

روانشناسي

خانم
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است ،بدین معنا که منابعی انتخاب میشوند که بیشترین اطالعات و داده را برای پاسخ به پرسش پژوهش
فراهم میکنند .در پژوهشهای کیفی افرادی را که در پژوهش شرکت میکنند ،فرد یا نمونه نمیگویند ،بلکه
شرکتکننده یا صاحب اطالع محسوب میشوند ،زیرا روی این افراد مداخلهای صورت نمیگیرد و فعاالنه
در پژوهش شرکت دارند ( .)Speziale et al., 2011افراد به دلیل اطالعات دست اولی انتخاب میشوند
که دربارۀ پدیده مورد پژوهش در اختیار دارند .در این پژوهش ،افراد خبره و متخصص در حوزه مورد بررسي
مد نظر هستند ،بنابراین برای انتخاب آنان به شکل نظری یا مبتنی بر هدف عملشده تالش شد که افراد بر
مبنای این انتخاب شوند که چه نوع اطالعات خاصی را در دست دارند .انتخاب افراد مصاحبهشونده بر اساس
معيارهاي خبرگي (سابقۀ باالي  5سال در حوزه شهري ،مديريت فرهنگي ،و تحصيالت کارشناسی و باالتر)
بود .از میان آنها تعداد  10نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری ،شرکت عمران شهر جدید پرند ،و اعضای
شورای شهر (جدول  ،)2بر اساس روش نمونهگيري گلوله برفي تا حصول به اشباع نظري انتخاب گرديدند.
محل گفتگوها ،محل کار آنان بود و روزهای مصاحبه با هماهنگی پیشین تعیین شد .مدت مصاحبهها
بهطور میانگین یک ساعت بود .از ابزار مصاحبه اكتشافي و نيمهساختاريافته براي گردآوري اطالعات از
مطلعان كليدي استفاده شد .محور اصلی گفتگوها در مصاحبه اول ،رویکردها و سیاستهای سازندگان و
مدیران شهری با تمرکز بر برنامههای جامع و عملیاتی و اهداف کالن بود .در مصاحبه دوم که بعد از توزیع
پرسشنامه و گفتگو با شهروندان انجام شد ،میزان توفیق شهرهای جدید در دستیابی به اهداف تعیینشده با
توجه به نظرهای شهروندان و احساس تعلق آنها به شهر جدید و انتقادهای آنها ،بهویژه در خصوص برخی
تبعیضها ،بهبود دسترسی به خدمات عمومی و اجتماعی ،و فضاهای مطلوب شهری مورد بررسی قرار گرفت.

آقا
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روش گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها
کینگ و همکاران ،)2008( 1با بررسي و جمعبندي تالشهاي ساير پژوهشگران تحلیل
مضموني ،فرایندي سه مرحلهاي را براي تحلیل مضموني ارائه نمودهاند .این فرایند شامل سه
مرحله کدگذاري توصیفی ،2كدگذاري تفسیري ،3و یكپارچهسازي از راه مضامین فراگیر 4است که
در ادامه تشریح ميگردد.
مرحله یکم :کدگذاری توصیفی
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غرق شدن در دادهها ،مستلزم بررسی و مرور مكرر دادهها به روشي فعال است .در این مرحله،
دستکم یكبار پیش از شروع کدگذاري ،کل دادهها بررسی میشود .در این حالت به هنگام بررسی
متن ،برخي از ایدهها و الگوها شناخته میشود .این گام ،ستون فقرات مراحل بعدي را شكل میدهد .در
این گام است که ایدههاي خوبي درباره کدگذاريها و الگوها شكل ميگیرد .پس از این کار ،پژوهشگر
آماده است که فرایند کدگذاري را آغاز کند ،ولی کدگذاري در کل فرایند تحلیل صورت ميگیرد و
تعریف ميشود .دادههاي بهدستآمده از منابع دست اول (مصاحبهها) و ادبيات (منابع دست دوم) در
نرمافزار تحليل كيفي مكس كيو دي اي بارگذاري شد تا فرايند كدگذاري صورت پذیرد.
مرحله دوم :کدگذاری تفسیری
گام دوم ،زماني آغاز ميشود که پژوهشگر دادهها را بررسی کرده و با آنها آشنا شده باشد و
فهرست اولیهای از ایدههاي موجود و نکتههای جالب آنها را در دادهها تهیه کرده باشد .از اینرو،
این گام مستلزم ایجاد کدهاي اولیه از دادههاست .در این گام ،از کدها براي تقسیم دادههاي متني
به بخشهاي فهمیدني و قابلاستفاده مانند بند ،عبارت ،کلمه یا سایر معیارهایي استفاده میشود
که براي تحلیل خاص الزم است .کدهاي موجود در چارچوب کدگذاري باید حد و مرز مشخص
و تعریفشدهاي داشته باشند ،بهگونهاي که تغییرپذیر یا تكراري نباشند .همچنین ،باید محدود به
قلمرو پژوهش باشند و بهطور روشن بر موضوع تمرکز داشته باشند تا از کدگذاري هر جمله از متن
اصلي اجتناب شود .این 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 :یکپارچهسازی

ارزیابی اتکاپذیری یافتههای کیفی
میتوان گفت پژوهش حاضر از اعتمادپذیری کافی برخوردار است و نتایج حاصل از آن نمایندۀ
دادههای پژوهش است .همچنین ،انجام مصاحبهها به صورت عمیق در فضایی دوستانه و به تعداد
کافی همراه با مرور چندینباره مصاحبهها موجب شده است که پژوهش از راستی ،تصدیقپذیری،
تطابق ،و فهمپذیری کافی برخوردار باشد و در نهایت ،میتوان گفت نتایج حاصل از پژوهش از
اتکاپذیری کافی برخوردار است.
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گام سوم زمانی شروع ميشود که همه دادهها ،کدگذاري اولیه و گردآوري شده باشند و
فهرستي طوالني از کدهاي مختلف در مجموعه دادهها شناخته شده باشد .در این گام که به
تحلیل در سطحي کالنتر از کدها تمرکز دارد ،کدهاي مختلف در قالب مضامین مرتب ميشوند
و همه دادههاي کدگذاریشدۀ مرتبط با هر یك از مضامین ،شناخته و گردآوري ميشود .اساس ًا در
این مرحله ،کدها تجزیهوتحلیل میشوند و به نحوه ترکیب و تلفیق کدهاي مختلف برای تشكیل
مضمون پایه توجه میشود .در این مرحله میتوان از شكل ،نمودار ،جدول ،نقشههاي ذهني ،یا
نوشتن نام هر کد همراه با توضیح خالصهاي از آن روي کاغذي جداگانه و قرار دادن آن در ستون
مضمون مرتبط براي مرتب کردن کدهاي مختلف در قالب مضامین بهره گرفت .در این مرحله،
ممكن است مجموعهاي از کدها به هیچ مضموني اختصاص پیدا نكند یا ممكن است از برخي کدها
صرفنظر شود .براي چنین کدهایي میتوان بهطور موقت استفاده کرد تا در صورت بررسي مجدد
جایگاه مناسب آنها در قالب مضامین تعیین شود .کدگذاري را میتوان دستي یا با نرمافزارهاي
رایانهاي انجام داد .همچنین ،میتوان با نوشتن یادداشت روي متن یا حواشي آن یا با استفاده از
مدادهاي رنگي و ماژیك ،دادههاي مورد نظر را برجسته کرد .همچنین ،ميتوان از یادداشتهاي
فهرستبنديشده و فیشهاي پژوهشی استفاده کرد که در این پژوهش نیز از این فرایند استفاده
شد .دادههای كدگذاريشده بر اساس دو مرحلۀ پیشین مضمونبندي شدند و بر اساس قابليت
مكس مپ نرمافزار مكس كيو دي اي ،نقشه و نمودار درختي آن ارائه گرديد (شکلهای  2و .)3

یافتههای پژوهش
تحلیل مضمون ،طیف گستردهاي از روشها و فنون را در بر ميگیرد .در فرایند تحلیل مضمون
با توجه به اهداف و پرسشهای پژوهش ميتوان از روشهاي تحلیلي مناسب استفاده کرد .دادههاي
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پژوهش از راه بررسي اسناد ،مصاحبه عميق ،و مشاهده مستقيم پژوهشگر گردآوري شد .سپس
كدگذاري توصيفي براي بررسی عميق دادههاي گردآوريشده انجام پذيرفت و آماده كدگذاري شدند
و كدگذاري تفسيري برای ايجاد كدهاي اوليه صورت پذيرفت 75 .كد اوليه شناسايي و استخراج
شد 29 .كد اوليه به چيستي واقعيت موجود هويت مكاني شهر جديد پرند و  46مورد به چگونگي
چارچوب مطلوب هويت شهري در شهر جديد پرند داللت داشتند .پس از اينكه فهرستي از كدهاي
اوليه بر اساس دادهها ايجاد گرديد ،مرحله سوم كار یعنی يكپارچهسازي آغاز شد .در اين گام كه
يك سطح كالنتر است ،کدهاي مختلف در قالب مضامین مرتب شدند .كدها تجزيهوتحليل شدند
تا مفاهيم پايۀ مضامين شكل بگيرند كه در نهايت با استفاده از نقشه ذهني مدل مضامين وضعيت
موجود هويت مكاني شهر جديد پرند در قالب سه مضمون شامل مولفههاي هويتبخش اجتماعي
ـ فرهنگي ،هويتبخش طبيعي ،و هويتبخش ساخته دست شناسايي شدند (شكل  .)2مضامين
چارچوب مطلوب هويت شهري شهر جديد پرند نيز در چهار دسته اصلي جغرافيايي ـ فيزيكي ـ
اكولوژيك ،اجتماعي ،فرهنگي ـ تاريخي ،و اقتصادي شناسايي شدند (شکل .)3
چيستي واقعيت موجود هويت مكاني شهر جديد پرند
بر پايه شبكه مضامين شناساييشده در خصوص واقعيت موجود هويت مكاني شهر جديد پرند
سه مضمون اصلي و محوري مشخص شد .مضمون (مقوله) هويتبخش اجتماعي ـ فرهنگي با
 14كد اوليه شناسايي شد كه شامل وضعیت نامناسب ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت و
پیوندها ،و شبکههای اجتماعی) ،عدم انسجام و وحدت اجتماعی در مقابل انسجام قومی ،کیفیت
نامناسب زندگی اجتماعی ،فقدان مشارکت در توسعه شهر ،رضایتمندی نسبی از امکانات و خدمات
(بهداشتی ،تفریحی ،و زیرساختی) ،وجود انواع آسیبهای اجتماعی ،کمبود امنیت اجتماعی و روانی،
فقدان هویت جامعه محلی ،فقدان سبک /روش زندگی سالم ،تکثر همراه با تقابل فرهنگی ،حفظ
ناموزون و کلونی فرهنگ و ارزشهای سنتی هر قوم و شهر ،فقدان هویت ملّی ،تشدید مهاجرت به
شهرهای بزرگی چون تهران و حاشیهنشینی ،فقدان تبادل و تعامالت فرهنگی ،و فقدان سرزندگی
شهری میشود .مضمون (مقوله) هويتبخش طبيعي با چهار كد اوليه مناسب بودن موقعیت طبیعی،
اقلیم مناسب (آب و هوای خنک ،هوای سالم ،آسمان آبی ،دارای شیب مناسب و چشماندازهای
زیبا ،زیستپذیری مناسب (محیطی آرام و ساکت) ،تمرکززدایی و حاشیهزدایی در داخل و اطراف
شهر تهران مشخص شد .مضمون (مقوله) سوم شبكهﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖبخش دست ساخت بشر با  15كد
اوليه با فقدان نقطه کانونی فرهنگی و تجاری شهر ،فقدان شاخصهاى تاریخى و کالبدى ،فقدان

ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ  :2واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ

شكل  :2واقعیت موجود هویت مکانی شهر جدید پرند
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مولفههای تاریخى و کالبدى فرهنگی مشترک یا خردهفرهنگهای منسجم ،عدم ارتباط منسجم
با محیط شهری تهران ،گردشگرناپذیری ،فقدان عناصر فرهنگی مشترک با تنوع فرهنگی ،فقدان
عناصر مبتنی بر ارزشهای تاریخی و فرهنگی مشترک برای تثبیت هویت ملّی ،عدم تقویت
صنایع دستی ـ فرهنگی منطقه ،اشتغال و درآمدزایی محدود ،فقدان زمینههای کارآفرینی و امکان
سرمایهگذاری بر بسترهای فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی قابلقبول ،راههاي دسترسي و سیستم
)زﻣﯿﻨﯽ ،رﯾﻠﯽ،
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
فاضالب،ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﺳﺘﺮﺳﯽ و
ﻗﺒﻮل ،راه
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ونقلوريﻫﺎي
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮ
جغرافیای
ﻣﻨﺎﺳﺐبودن
غیرکانونی
مناسبﻫﺎيدفع
سیستم
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وهوایی)،
(زمینی ،ریلی،
مناسب حمل
ﻫﻮاﯾﯽ( ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ،ﻏﯿﺮﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
شهری ،فضای سبز مناسب ،ناهماهنگي معماري جديد با نيازها و معيشت کنونی تعريف گرديد.

ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب
در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي
شرايط
موجود به
مطلوبدر ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و
ﻣﺪل ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه
وضع ﮐﺪ اوﻟﯿﻪ
حركتﺑﺮازاﺳﺎس 46
ﯾﺎدﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻤﺪه ﮐﺪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﮐﺪﮔﺬاري از دادهﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ
ﺷﺪه بادرتوجه
مطلوب
ﭼﺎرﭼﻮببه وضع
وضعرو،موجود
ﺑﻨﺪيحرکت
برای
هایی
ﻗﺎﻟﺐو 4برنامه
سیاسدرتها
آﻣﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ،در ای
منابع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
به زﻣﯿﻨﻪ
ﻗﺎﻟﺐ 4
ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ازاز اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ
ﻣﻀﻤﻮن
جا اوﻟﯿﻪ
46نﮐﺪ
)ﺗﻤﺎﺗﯿﮏ( ﺑوﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ :موجود پرند و مولفههای یادشده ارائه میشود .بر اساس  46كد اوليه شناساييشده
ﺷﺮحهای
ظرفیت
 .1ﻣﻀﻤﻮن )ﻣﻘﻮﻟﻪ( ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ-اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ :ﮐﺪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه اﯾﻦ ﺗﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و
مدل مضامين در قالب چارچوب مطلوب هويت شهري شهر جديد پرند تهيه و ترسيم گرديد .عمده
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﻣﮑﺎن زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮي ،اﻣﮑﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ،
اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ،وﺟﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺎري ،ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
153
ﻣﻌﯿﺸﺖ ،راهﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﻠﻪﻣﺤﻮري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي ﺑﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ و وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﻣﻮرد ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﺧﺪﻣﺎت درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ .دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم ﺷﻐﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﯾﺎ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ زﯾﺎدي در ﺷﻬﺮ دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮرﯾﺰ
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كدهاي اوليه شناساييشده بر اساس اصول كدگذاري از دادههاي مصاحبههاي عميق و نيمهباز
انجامشده بهدست آمد .بهطور كلي 46 ،كد اوليه در قالب  4مضمون دستهبندي شدند .از اينرو،
چارچوب مطلوب ارائهشده در قالب  4زمينه موضوعي (تماتيك) به این شرح است:
 .1مضمون (مقوله) جغرافیایی ـ فیزیکی ـ اکولوژیک :كدهاي اوليه شناساييشده اين تم شامل
شناخت و معرفی موقعیت طبیعی ،شناخت و معرفی تنوع اقلیمی ،امکان زیستپذیری ،امکان
ممانعت از ایجاد حاشیه در شهرهای بزرگ ،امکان کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ ،امکان
تمرکززدایی از شهرهای بزرگ ،سیستم مناسب حملونقل و ترافیک ،سیستم مناسب دفع فاضالب،
وجود و دسترسی مناسب به مراکز تفریحی ،آموزشی ،خدماتی و تجاری ،کانونی بودن جغرافیای
شهری ،فضای سبز مناسب ،هماهنگي معماري جديد با نيازها و معيشت ،راههاي دسترسي مناسب،
بسترهای فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،و در نهايت محلهمحوری و توجه به نقاط کانونی
است .در حال حاضر ،فاصله زیادی بین انتظارات ساکنان شهر و وضعیت استاندارد وجود دارد و
شهروندان به صورت مداوم در مورد کمبود امکانات و خدمات درخواست دارند .دغدغه اصلی مردم
شغل است ،به همین خاطر مکانیابی شهرهای جدید باید بهگونهای در کنار فعالیتهای اقتصادی،
صنعتی ،یا عمرانی باشند« :ما ظرفیت خالی زیادی در شهر داریم .یکی از اهداف احداث این شهرها،
پاسخگویی به سرریز جمعیت شهرهای مجاور بوده است .بر اساس این ،یکی از اولین عوامل
سکونتپذیر کردن این شهرها ،دسترسی آسان به حملونقل بین شهرهای جدید و مادر است .یک
سیستم حملونقل سریع ،آسان و ارزان باعث ترغیب مردم به زندگی در آن شهر میشود ،که قول
آن را به مردم دادهایم .اینجا آرامش هست و ازدحام شهرهای بزرگ نیست ،اما اگر کار مردم به
محل زندگیشان نزدیک باشد ،امکانات زندگی برایشان فراهم باشد ،و امنیت و شغل و تفریح داشته
باشند ،جمعیت شهر به آنچه که برای آن در نظرگرفته شده است ،میرسد».
در خصوص ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖبخش ﻃﺒﻴﻌﻰ با توجه به مختصات جغرافیایی و اظهار شهروندان،
شهر پرند در موقعیت مطلوبی بهسر میبرد و مدیران بهخوبی میتوانند از این مزیت رقابتی برای
جذب جمعیت پایدار بهرهبرداری کنند .اما در خصوص ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻉ شرایط کمی
متفاوت است و به نظر میرسد با توجه به آنکه ساکنان این شهر از قومیتها و مناطق مختلف
کشور هستند ،میتوان از سرمایه عظیم انسانی بهخوبی استفاده کرد و با نصب عناصر و نمادهای
آنان در جایجای شهر جدید ،انتخاب نام خیابانها ،کوچهها ،میادین ،و محلهها بر اساس متفکران و
مفاخر شهرهای کشور ،برگزاری جشنها ،مناسبتهای آیینی ،نمایشگاههای فرهنگی و مصنوعات
محلی ،بازیها و مسابقات ورزشی محلی برای باال بردن حس تعلق بهره برد .ﻓﻀﺎﻫﺎي دﻟﻨﺸﻴﻦ
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و ﺧﻮدﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪوﺟﻮد میآورد و میﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ را
در ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﺷﻬﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﻨﺘﺮل
رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪوﺟﻮد میآورد .ﻫﺮﭼﻪ
اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮات بیشتر و ﻗﻮیتر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ میﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ولی عامل ﻣﻬﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آنهاست که اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮق و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .روﻳﺪادﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻬﺮ و
اﻧﺴﺎن ﻣوﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﻠّﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
و ﻋﺰاداريﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﻴﺰ میﮔﺮدد.
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ،عالقۀ ﻓﺮد به ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪوﺟﻮد میآورد .تاثیر دادن آرا و ﻧﻈﺮهای ﻣﺮدم در
ِ
برنامهریزیها و ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎي ﺷﻬﺮي از دﻳﮕﺮ اﺑﺰارهای اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮﻳﺖ در بافتهای ﺷﻬﺮي و
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻣﻮر ﺷﻬﺮي است که این ﺗﻔﻜﺮ بهوجود
میآید و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺷﺪن ﻫﺪاﻳﺖ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮهاي ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﺳﺎکن ﺷﺪن
ﺻﺮف دارد« :مردم از جاهای مختلف و سطوح فرهنگی مختلف کنار هم جمع شده و آشنایی قبلی با
آداب و رسوم هم نداشته و به جبر و مسائل اقتصادی در شهری غیر از شهر خودشان ساکن شدهاند.
ما برخی رویدادهای فرهنگی را برنامهریزی کردیم تا در قالب آنها مردم با هم و آداب و رسوم و
صنایع دستی شهرهایشان آشنا بشوند .در نتیجه ،اجتماعات خوبی شکل گرفت».
 .2مضمون (مقوله) اجتماعي :اين مضمون نيز از كدهاي اوليهاي از این قرار تشكيل میشود:
ارتقای سرمایه اجتماعی ،انسجام و وحدت اجتماعی ،ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی ،مشارکت
در توسعه شهر ،رضایتمندی از امکانات و خدمات ،کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت
اجتماعی و روانی ،حفظ هویت جامعه محلی ،ایجاد تصویری مثبت از شهر جدید ،رواج سبک زندگی
سالم ،ایجاد تکثر فرهنگی و حفظ فرهنگ و ارزشهای سنتی هر قوم و شهر ،تقویت هویت ملّی،
تسهیل مهاجرت معکوس ،دارا بودن هویت محلهای ،وجود حس سرزندگي ،ایجاد حس تعلق خاطر
در ساکنان ،امکان مشارکت و کنترل محلهای« :همانطور که بارها گفته شد ،نگاه به کارکرد
شهرهای جدید ،صرف ًا به عنوان محلی برای سرریز جمعیت شهرهای بزرگ موجب شده که آنها
به یکسری خوابگاه در کنار شهرهای بزرگ تبدیل شوند .اما آنچه اکنون در کانون توجه ما قرار
دارد ،نه صرف ًا ساختمانسازی ،بلکه انسان و نیازهای اوست» ،یا «بسیاری از ساکنان شهرهای
جدید ،مهاجرانی هستند که از راههای دور و نزدیک به اینجا آمدهاند ،غریبه بودن آنها با هم و
نداشتن رابطه همسایگی ،نداشتن خاطره در این شهر ،نبود عناصر هویتبخش و فضاهای عمومی

155

| دوره  34ـ بهار  1400ـ شماره  1ـ پياپي 115

156

خاطرهانگیز ،احساس تبعیض و نبود امنیت ،نبود محلی برای گذران اوقات فراغت ساکنان بخشی
از مسائل شهرهای جدید است که برای حل آنها برنامهریزی شده است .مردم میتوانند با هم
تبادل فرهنگی داشته باشند و با آداب و رسوم و سنتهای هم آشنا شوند ،مانند جشنواره غذاهای
سنتی که برگزار شد».
 .3مضمون (مقوله) فرهنگی ـ تاریخی :اين مضمون نيز از كدهاي اوليه مشخصي ايجاد میشود
که عبارتاند از محافظت از میراث فرهنگی ،ارتقای فرهنگ گردشگرپذیری ،انسجام فرهنگی بین
اقوام و مذاهب مختلف ،تبادل و تعامالت فرهنگی ،توجه به ظرفیتهای تنوع فرهنگی ،شناخت
و معرفی ارزشهای تاریخی و فرهنگی ،سرزندگی شهری ،ایجاد و تقویت صنایع دستی-فرهنگی
منطقه ،و پاتوقهای فرهنگی« :اگر بخواهیم تعداد افراد با سکونت طوالنی و پایدار داشته باشیم،
در کنار توسعه عمرانی باید شرایط مطلوب را برای حضور آنان فراهم کنیم .شهرهای جدید باید
دارای ویژگی خاص باشند و برای ساکنان جاذبه داشته باشند و برنامه ما تبدیل یک شهر بیجان
در وسط بیابان به یک شهر دوستدار ورزش ،فرهنگ و هنر ،طبیعت یا حیوانات است».
 .4مضمون (مقوله) اقتصادی :اين مضمون كدهاي اوليه را با موضوعيت اقتصادي در بر
میگیرد ،ازجمله اشتغالزایی و کارآفرینی ،درآمدزایی ،جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی ،فقرزدایی
از راههای مختلف ،دسترسی به خدمات محلهای ،دسترسی به خدمات حملونقل عمومی ،سودآوری
اقتصادی فعاليتهای بنگاههای تجاری کوچك و ارزش مالكيت محلی« :در خصوص ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ
ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ (اجتماعي ،فرهنگي ـ تاريخي ،و اقتصادي) باید از تمرکز بر رویکرد مدیریت متمرکز،
فرمایشی و از باال به پایین ،به سمت رویکرد مشارکتی و از پایین به باال متمرکز شد .بهطوری که
با ایجاد بسترها و زمینههای مناسب اجتماعی و فرهنگی ،امکان ایجاد و گسترش شاخصهای
سرمایه اجتماعی و فرهنگی ازجمله اعتماد ،پیوند و انسجام ،مشارکت بینفردی تا کالنمحلی،
حس همدلی و پیوستگی با همسایهها و کل جامعه محلی فراهم گردد .با این اقدامات به نظر
میرسد ضمن افزایش احساس تعلق به شهر و محل زندگی ،شرایطی برای افزایش انسجام محلی
و نهایت امکان ایجاد ،حفظ و تعمیق و تعمیم هویت مکانی فراهم گردد .در آن صورت ،افراد از
زندگی در شهری که خودشان را در سرنوشت آن سهیم میدانند لذت میبرند و برای آن احترام
قائل هستند .همین موضوع میتواند باعث کاهش انواع آسیبها و مشکالت این شهر شود« :مسئله
اشتغال در شهرهای جدید هم از نظر مردم و هم مسئوالن در اولویت قرار دارد .ما باید از صنایع
خالق حمایت کنیم و فرایندهای جذب سرمایه را در شهرهای جدید تسهیل کنیم .تدوین و اجرای
برنامههای توسعه کارآفرینی شهری از سیاستهای اقتصادی شهرهای جدید است».

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎد ،ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺠﺎم ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدي ﺗﺎ ﮐﻼنﻣﺤﻠﯽ ،ﺣﺲ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ،ﺣﻔﻆ و ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .در آن ﺻﻮرت ،اﻓﺮاد از زﻧﺪﮔﯽ در
ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮاي آن اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
اﻧﻮاع آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮد» :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ

از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺷﻬﺮي از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ«.

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

بحث و نتیجهگیری
شه ِر با هویت ،شهری است که مردم در آن حضور فعال ،مستمر ،و بانشاط داشته باشند و زندگی
در آن را موقتی و به مثابۀ دوره گذار تلقی نکنند .در خصوص ابعاد سهگانه هویت مکانی (طبیعی،
مصنوع ،و اجتماعی) که پیشتر گفته شد ،پژوهش نشان میدهد که بیتوجهی دستاندرکاران،
مدیران ،و شهرسازان به هر یک از این مولفهها ،پیامدهایی از قبیل عدم تمایل شهروندان به زندگی
در شهر جدید یا سکونت بهاجبار فاقد هرگونه احساس تعلق را به دنبال دارد .به نظر میرسد در هیج
یک از فرايندهای ايجاد شهر جديد اعم از مكانيابي ،برنامهريزي ،طراحي ،و اجرا این موضوع در
نظرگرفته نشده است .در نتیجه ،ساکنان به دلیل نبود ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖبخش اجتماعی-فرهنگی
هیچگونه احساس تعلق و مسئولیتی در قبال محل سکونت خود نداشته و هیچگونه پیوند و شبکهای
ایجاد نکردهاند .آنها به عنوان جمعیتی شناور تلقی میشوند که هر لحظه امکان جابهجایی دارد.
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این شهر از لحاظ مولفههاﻱ ﻫﻮﻳﺖبخش اجتماعی-فرهنگی وضعیت مناسبی ندارد ،بهطوری که
برخی معتقدند ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت پروژههایی چون شهرهای جدید معمو ًال به زمان
طوالنی نیاز دارد و به عوامل گوناگون متکی است و بحث هویتیابی در این شهرها هم از این
موضوع جدا نیست.
در همین راستا ،چندین مسئله در کندی فرایند هویتیابی شهرهای جدید دخالت دارند .از
مهمترین این عوامل ضعف تنوع اقدامها و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در میان ساکنان
شهرهای جدید است .نکته بسیار اساسی که در واقع مهمترین مانع بر سر راه آنها در تبدیل
شدن به یک شهر متعارف است ،نگرشی است که شهرهای جدید را به عنوان خوابگاه شهرهای
بزرگ تعریف میکند .این موضوع محدودیت رشد شهرهای جدید را بهطور دائم بازتولید کرده
و به مانع اصلی توسعه متعارف شهرهای جدید و هویتیابی آنها تبدیل شده است .همچنین،
یکی از مهمترین مسائل شهرهای جدید ،موضوع جذب و تثبیت جمعیت ،و جلوگیری از شناور
بودن جمعیت است .در همین زمینه ،ایجاد تعلق مکانی به منظور حفظ جمعیت یکی از مهمترین
موضوعهایی است که ذهن مدیران شهرهای جدید و متخصصان و برنامهریزان شهرسازی و
پژوهشگران حوزههای مختلف شهرسازی و علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده است .بهطوری
که در شهر جدید ،فرد بیشتر از آنکه شهروند باشد ،ساکن است .او بهگونهای ارادی یا غیرارادی
از سر اجبار یا میل ،سکونت را در شهر جدید اختیار کرده است .او در مکانی سکنی میگزیند که
هیچ نشانه یا شناسهای در آنجا وجود ندارد ،در کنار فرد یا افرادی زندگی میکند که تا امروز
آنها را نمیشناسد ،با روحیههای آنها آشنا نیست ،و هیچ رمز و راز یا استعاره و تمثیلی را با آنان
سراغ ندارد .او در مکانی ساکن شده است که هیچ خاطرهای از پیش از آن در ذهن ندارد .شهر نیز
خاطرهای از خود به یاد ندارد ،چون در جایی استقرار یافته که پیش از او فضایی باز و گسترده در
دامن طبیعت بوده است .این فضا با استقرار مردم به مکانی تبدیل میشود که بدون خاطره و هویت
پیشین است .پس هم شهر و هم ساکنان شهر از پی یک مقصود ،اولی در پی اعالم هویت مکانی،
و دومی در پی اعالم هویت شهروندی روان میشوند .یعنی دو امر متقابلی که یکی بدون دیگری
ناممکن است .در همین امر متقابل است که هم شهر در حافظه شهروندان مینشیند و هم شهروند
آن خود کرده است.
مکانی را بازمیشناسد که مهر و نشانه خود را بر آن زده و آن را از ِ
در مجموع ،نتایج نشان میدهد كه شهر جديد پرند دچار اخالل هويت ناشی از مولفههای
هویت مصنوع و هویت اجتماعی است .پایین بودن کیفیت زندگی در پرند به علت نبود امكانات
خدماتي ،حملونقل عمومي ،گذراندن اوقات فراغت ،و محدوديت شغل در شهرهاي جديد (دور
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بودن محل کار از محل زندگی) ،که ساکنان پرند در مصاحبههای بسیار به آن اشاره کردهاند ،پرند را
شهری فاقد هویت مکانی برای ساکنان تبدیل کرده و تجربه شهرسازی را در آن با شکست مواجه
ساخته است« :من و خواهرم دو سال با هم در اینجا زندگی میکنیم .اینجا افراد مجرد زیاد زندگی
میکند و برای مردم عادی است .فقط اگر شب و نیمههای شب مشکلی پیش بیاید ما نمیتوانیم از
خانه بیرون برویم .مخصوص ًا فاز  4که اص ً
ال امنیت ندارد ،یعنی هیچی ندارد! دو نانوایی داشت که
بسته شد .چند کیلومتر راه باید طی شود تا بتوان به نانوایی رسید .از کدام مشکل پرند باید گفت!
بدون امکانات ،بدون بانک ،بدون مرکز درمانی».
براي جبران آنچه اتفاق افتاده و نیل به اهداف تعیینشده ،الزم است مدلی واقعبینانه برای
برنامهریزی فرهنگی مختص به این نو-شهرها ارائه شود و چشمانداز و ماموریتهای اجتماعی
و فرهنگی بهطور خاص برای آنها تدوین گردد .از اینرو ،باید تغييراتی در رويكردهای موجود
صورت گیرد تا با جلب نظر و مشارکت مردم به عنوان مخاطب و بهرهبردار اصلی شهر شاهد رشد،
توسعه ،و نشاط شهر باشیم و از هدررفت انرژی و سرمایه بیش از این جلوگیری شود .واقعیت آن
است که تحقق یك شهر مطلوب امری آهسته و پیوسته است« :زمانی که ساکن پرند شدم نه
میدان استقالل وجود داشت نه بلوار جمهوری و نه پارک فدک ،و مسکن مهر هم نبود .پرند هنوز
گاز نداشت .آب معمو ًال شب تا صبح قطع بود .فقط یک کیوسک تلفن اینجا بود که صف بود
همیشه .یک منزل ویالیی بود که مطب شده بود و یک داروخانه که فقط تا  9شب باز بود .از نظر
من ،این شهر خیلی پیشرفت کرده است ،و بهتر هم میشود ،ولی باید صبر کرد .آدمهای اینجا
کمی ضعیف هستند ،اما میتوانند کمک کنند که اینجا شهر بهتری برای زندگی شود».
تمدن شهری را باید از منظر توسعه تدریجی در ابعاد مختلف در نظر گرفت و دیدن آن به
عنوان یك پروژه امری خطاست .سیاستگذاران و مدیران شهرهای جدید باید مسئله جامعیت شهر
را درک کنند و از خطای تقلیل شهر به مسکن ،محل کار ،و حملونقل ،و خطای تقدم برنامهریزی
کالبدی بر برنامهریزی اجتماعی بپرهیزند .توجه آنها به شهر باید شامل ابعاد انسانی باشد و در
سیاستها و اقدامهای خود اهمیت مقیاسهای انسانی را برای شهرسازی درک کنند« :من از
دخترم خجالت میکشم .اینجا هیچ جای تفریحی ندارد .او خیلی باهوش است و اهل کتاب
خواندن ،اما اینجا هیچ امکاناتی برای او وجود ندارد!».
با توجه به بررسیهای صورتگرفته و مباحث نظری ارائهشده در حوزه هویت و مکان ،پیشنهاد
میشود برنامههایی در جهت تقویت مضامین موثر بر هویتیابی مکانی اجرا شود .الزم است که
پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی همزمان با مکانیابی و پژوهشهای عمرانی و فنی صورت گیرد
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هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگیهای فروشنده و تعامالت بین فروشنده ـ
مشتری بر کیفیت روابط تعاملی و وفادارسازی مشتریان در صنعت بیمه است.
طرح /روششناسی پژوهش /رویکرد :جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان خدمات
بیمه عمر شرکت بیمه ایران در نمایندگیهای این شرکت در شهر کرج میشوند .تعداد 253
پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای میان آنان توزیع گردید .برای تجزیهوتحلیل
دادهها نیز از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافتهها :نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد که خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه بین
مشتری و فروشنده اثر مثبت و معناداری دارد .رفتار فروش رابطهمند و کیفیت رابطه بر وفاداری
مشتری اثر مثبت و معناداری دارد .همچنین ،نتایج حاکی از تایید نقش میانجی کیفیت رابطه
مشتری به صورت مثبت و معنادار بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتریان است.
ارزش /اصالت پژوهش :ارزش پژوهش حاضر نسبت به مطالعات مشابه ،بررسی
متغيرهاي اثرگذار بر كيفيت رابطه و وفاداري مشتريان به صورت همزمان و نيز دو متغیر
قیمت درکشده و آمادگی مشتری برای رابطه به عنوان تعدیلگر در رابطه بین خصوصیات
فروشنده و رفتار فروش رابطهمند با کیفیت رابطه با مشتری است که به صورت معنادار تایید
شده است .این یافتهها با توجه به ماهيت خدماتي صنعت بيمه ميتواند مورد توجه و استفادۀ
شركتهاي بيمه قرار گيرد.

163

مقدمه
افزایش رقابت ،پویایی و پیچیده شدن محيط ،پررنگ شدن بخش خصوصی ،رشد انتظارات
مشتریان و ظهور نوآوریهای جدید در صنعت خدمات کشور تحوالت بسیاری در نگرش شرکتها
نسبت به مقوله مشتری ایجاد نموده و آنان را به اهمیت مشتری و منافعی که میتواند برای شرکتها
به دنبال داشته باشد ،واقف نموده است ( .)Ansari & Riasi, 2016مشتریان وفادار در صنعت بیمه
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مزایای بسیاری ازجمله سودآوری شرکتهای بیمه ،کاهش هزینههای بازاریابی ،افزایش فروش
شرکت و حساسیت کمتر نسبت به بهای پرداختشده در ازای بیمهها برای شرکتهای بیمه به
ارمغان میآورند ( .)Dominique-Ferreira, 2018از اینرو ،شرکتهای بیمه که درگیر رقابتی
سخت در میان مشتریانی مشکلپسند با حق انتخاب باال هستند ،نیاز به شناختن علل و عواملی
دارند که میتواند بر کیفیت روابط ایشان با مشتریان و بهبود نگرشها بهویژه در زمینه وفادارسازی
ایشان نسبت به سازمان و خدمات آن اثرگذار باشد.
در این پژوهش ،خصوصیات فروشنده اثرگذار بر کیفیت روابط در قالب سه خصیصه تبحر،
دوستداشتنی بودن ،و همانندی ارائه میگردد .پژوهشهای پیشین تلویح ًا رابطه میان این سه
متغیر و کیفیت روابط را نشان دادهاند ( .)Chen et al., 2008; Lee et al., 2009همچنین،
رفتارهای فروش رابطهمند در این مطالعه در قالب سه متغیر تسهیم اطالعات ،افشاسازی دوطرفه،
و کثرت تعامالت ارائه میگردد .مطالعات در این زمینه نیز اشاراتی به اهمیت سه متغیر یادشده
در زمینه تقویت کیفیت روابط داشتهاند ( .)Tai et al., 2010; Ndubisi, 2007همچنین ،در این
مطالعه کیفیت رابطه نیز در قالب سه متغیر رضایت ،اعتماد ،و تعهد ارائه میگردد تا بدین وسیله
اطمینان هرچه بیشتری در زمینه پوشش ابعاد مختلف متغیرهای خصوصیات فروشنده ،رفتار
فروش رابطهمند ،و کیفیت رابطه مشتری بهدست آید.
مسئله اصلی که پژوهش حاضر بدان خواهد پرداخت بررسی تاثیر دو پیشایند مهم برآمده از
ادبیات موجود در زمینه کیفیت روابط بین فروشنده و مشتری و متعاقب ًا وفاداری مشتریان است .این
دو پیشایند یا دو عامل تعیینکننده ،ویژگیهای فروشنده و تعامالت رفتاری بین فروشنده و مشتری
و تاثير آنها بر وفاداری مشتریان است .دغدغه اصلی پژوهشگران این است که در بازار ُپررقابت
صنعت بیمه که مشتریان حق انتخاب باالیی در خصوص شرکت بیمهکننده دارند ،نشان دهند

مبانی نظری پژوهش ،ایجاد و توسعة فرضیهها
خصوصیات فروشنده و کیفیت رابطه
مهارت و خبرگی یک فروشنده عموم ًا توسط دانش ،قابلیتهای فنی و توانمندی او به
منظور فراهم نمودن پاسخ پرسشهای پیچیده یا خاص مشتریان مورد ارزیابی قرار میگیرد
( .)Guenzi & Georges, 2010فروشندگان بادانش و باتجربه قادرند ابهامات مشتریان و
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که توانمندیهای فنی و رفتاری فروشندگان و رفتارهای تعاملی فروشندگان با مشتریان چگونه
میتواند بر کیفیت روابط درکشده از سوی مشتریان و نگرشهای آنان ،بهویژه در وفاداری ،اثرگذار
باشد؟ در واقع ،با توجه به مزیتهای باالی وفادارسازی مشتریان ،نقش فروشندگان تا چه حد در
این زمینه حیاتی است؟ و نقش کیفیت روابط درکشده از سوی مشتری در زمینه سوق دادن وی
به سوی رفتارهای وفادارانه چگونه خواهد بود؟
1
با توجه به مرور ادبیات موجود مشاهده میشود که در پژوهش یو و سِ نگ ( )2016به ارتباط
بین متغیرهای خصوصیات فروشنده و رفتار فروش رابطهمند با وفاداری مشتری پرداخته شده است،
ولی شکافی که در این مطالعه و همچنین مطالعات مشابه مانند لین )2013( 2مشاهده میشود ،نبود
توجه به متغیر آمادگی مشتری برای رابطه است .از طرفی ،در پژوهشی که توسط لین ( )2013انجام
شده است ،کیفیت رابطه به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است ،در حالی که در پژوهش
حاضر این متغیر بنابر ادبیات ( )Gharepasha et al., 2018; Choi & Hyun, 2017به عنوان
متغیر اثرگذار بر وفاداری مشتری مد نظر قرار گرفته است .همچنین بر اساس لین ( ،)2013متغیر
قیمت درکشده به عنوان متغیری که میتواند رابطه بین رفتار فروش رابطهمند و کیفیت رابطه را
تعدیل نماید ،وارد مدل پیشنهادشدۀ یو و سِ نگ ( )2016شده است و نقش کیفیت رابطه به عنوان
متغیری که خصوصیات فروشنده و رفتار فروش رابطهمند و وفاداری مشتری را میانجیگری میکند
نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

احساسات نامطلوب را در زمینه آسیبپذیر بودن کاهش دهند (.)Guenzi & Georges, 2010
سطح و میزان تخصص و چیرگی موجود در یک فروشنده که مبتنی بر دانش ،تجربه یا مهارتهای
وی در یک حوزه فعالیتی خاص است ،عاملی حیاتی و تعیینکننده در زمینه کیفیت روابط شناخته
1. Yu & Tseng
2. Lin
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میشود .یی و همکاران ،)2011( 1نشان میدهند که دوستانه بودن رفتار یکی از مهمترین ویژگیها
و مهارتهای ارتباطی فروشندگان است که در ایجاد ادراکات مطلوب در زمینه مطبوعیت رفتاری
فروشنده و ایجاد حس راحتی در مشتریان سهیم است .یک فروشنده با مهارت ایجاد ج ّوی دوستانه
از طریق ایجاد فضای غیررسمی و آزاد قادر است مشتریان را به بازگو کردن احساسات خود وادارد
و بدین ترتیب استرسها و ابهامات مشتری را در حیطه خدمات در حال خرید کاهش دهد .به
عالوه ،مهارت فروشنده در ایجاد ج ّوی که مبتنی بر آن خریدار احساس کند فروشنده در جبهه
اوست (شباهت) ،و به دنبال حمایت از منافع اوست ،ویژگی مهم دیگری است که به ایجاد روابطی
پایدار با مشتریان منجر میگردد (.)Yi et al., 2011
در پژوهش حاضر کیفیت رابطه با مشتری در قالب سه عامل رضایت ،تعهد ،و اعتماد ظاهر
میگردد .اعتماد به معنای اطمینان مشتری به فعالیتهای بیمهگر و تمایالت وی نسبت به تکیه
بر رفتارها و پیشنهادهای بیمهگر است .رضایت به میزان خرسندی مشتری از سختافزارها و
نرمافزارهای فراهمآمده توسط ارائهکننده خدمت اشاره دارد و تعهد به میزان تکمیل شدن قولها و
وعدههای ارائهکننده خدمات به مشتری وابسته است ( .)Yu & Tseng, 2016خصوصیات فروشنده
در پژوهش حاضر در قالب سه متغیر تبحر ،دوستداشتنی بودن ،و همانندی ارائه میگردد .تبحر
عموم ًا به وسیله سطح دانش ،قابلیتهای فنی ،و توانمندیهای فروشنده در زمینه پاسخگویی به
مشتریان ارزیابی میشود ( .)Guenzi & Georges, 2010دوستداشتنی بودن به ارزیابی و درک
فرد از میزان دوستانه بودن رفتار ،ادب و تواضع ،و خوشایند بودن رفتارهای طرف مقابل اشاره دارد
( .)Yi et al., 2011شباهت بین فروشنده ـ مشتری به میزان شباهت درکشده از سوی مشتری
در زمینه سبک زندگی ،طبقه اجتماعی ،و میزان تحصیالت فروشنده اشاره دارد .این خصوصیات
به دلیل اثراتی که بر ادراکات مشتریان در زمینه توانمندیهای فروشندگان دارد ،میتواند به خرید
مشتریان و تمایالت رفتاری در مشتریان به منظور معرفی خدمات به دیگران منجر گردد .بنابراين،
میتوان انتظار داشت که هرچه خبرگی فروشنده و توانمندیهای وی در قالب خصوصیات رفتاری
و عملکردی باالتر باشد ،مشتریان متاثر از این خصوصیات ،روابط باکیفیتتری با سازمان برقرار
خواهند کرد و رفتارهای وفادارانه بیشتری از خود نشان خواهند داد .از اينرو:
 :H1خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه مشتریان اثر مستقیم و معناداری دارد.
 :H2خصوصیات فروشنده بر وفاداری مشتریان اثر مستقیم و معناداری دارد.
1. Yi et al.
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رفتارهای فروش رابطهمند
بولز و همکاران ،)2000( 1از توسعهدهندگان مفهوم رفتار فروش رابطهمند هستند .این مفهوم
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دربردارنده فعالیتهایی همچون به اشتراکگذاری اطالعات ،افشاسازی متقابل ،تعامالت باال و
تمایل به همکاری ،و مشارکت متقابل است .در این زمینه به اشتراکگذاری اطالعات به عنوان
اساسیترین بخش در زمینه ایجاد و توسعه اعتماد به رابطه و رضایت از رابطه در نظرگرفته میشود
( .)Boles et al., 2000در واقع ،تسهیم اطالعات با مشتریان از سوی شرکت قادر به تسهیل
فرایندهای حل مسائل و مشکالت موجود در مشتریان است و با ایجاد حس حمایت درکشده در
مشتریان به تقویت تمایل به توسعه روابط در ایشان منجر میشود .به عالوه ،به اشتراکگذاری
اطالعات به کاهش ابهامات در مشتریان و روشن شدن روندهای موجود در زمینه استفاده از خدمات
منجر میگردد ( .)Tai et al., 2010آينيه و همكاران ،)2020( 2به اين نتيجه میرسند كه شخصیت
نماینده و رفتار فروش رابطهمند اثر مثبت و معناداری بر کیفیت رابطه دارند .رفتارهای فروش
رابطهمند بدون وجود شفافیت در رفتارها و عملکردهای متقابل چندان موثر واقع نمیگردد .در واقع،
مشتریان با مشاهده شفافیت عملکردی شرکتها و معین بودن تمامی فرایندها و مراحل خود نیز
متمایل به فعالیت در مسیری شفاف میشوند و این شفافیت بهخوبی بر کیفیت روابط بلندمدت دو
طرف اثرگذار است ( .)Ndubisi, 2007در پژوهش حاضر این مفهوم بر مبنای سه عامل تسهیم
اطالعات ،افشاسازی متقابل ،و کثرت تعامالت قرار میگیرد .تسهیم اطالعات به معنای کیفیت
(دقت ،تمامیت ،قابلیت اعتماد ،و مناسبت) و محتوای اطالعات ردوبدلشده بین فروشنده و مشتری
است ( .)Li & Lin, 2006افشاسازی متقابل به میزان اطالعات حساس و مهم فراهمشده برای
مشتری از سوی بیمهگر در زمینه شرکت بیمه و نبود اطالعات غیرشفاف ارائهشده برای شرکت از
سوی مشتری اشاره دارد .از اینرو:
 :H3رفتار فروش رابطهمند بر کیفیت رابطه مشتریان اثر مستقیم و معناداری دارد.
 :H4رفتار فروش رابطهمند بر وفاداری مشتریان اثر مستقیم و معناداری دارد.
وفاداری مشتری
در ديدگاه امروزي ،وظيفه بازاريابي شامل رشد دادن مشتري ،يعني توجه به رضايتمندي و
كيفيت ادراکشده ،وفاداري مشتري و ارتباط موثر با وي است ،در نتيجه سازمانها تالش ميکنند
1. Boles et al.
2. Ainiyah et al.
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مشتريان وفادار داشته باشند ( .)Konjkav Monfared et al., 2015الرسن و استريت،)2004( 1
وفاداري را ايجاد تعهد در مشتري براي انجام معامله با سازمانی خاص و خريد كاالها و خدمات
بهطور مكرر میداند .مشتریان وفادار ممکن است وفاداریشان را به روشهای گوناگون نشان
دهند .آنها ممکن است ماندن با یک خدماتدهنده را انتخاب کنند یا اینکه ممکن است تعداد یا
میزان خریدهای خود را افزایش دهند .وفاداری مشتریان دربردارنده تمایل به خرید مشتریان و نیز
تمایل به توصیه خدمات شرکت به دیگران از طریق فعالیتهایی چون تبلیغات شفاهی یا دهان به
دهان است ( .)Li & Lin, 2006هانتلی ،)2006( 2درمییابد هنگامی که کیفیت روابط بین شرکت
و مشتری باالست ،مشتریان تمایل و خواسته باالتری به منظور توصیه پیشنهادهای فروشندگان
خدمات به دوستان و همکاران خود دارند و میزان خریدهای ایشان نیز افزایش مییابد .مبتنی بر
چن و الی ،)2010( 3تقویت و توسعه روابطی با کیفیت باال با مشتریان بر تمایالت ایشان به منظور
توصیه محصوالت و خدمات به دیگران اثرگذار خواهد بود .همچنين آينيه و همكاران ( ،)2020به
اين نتيجه میرسند كه کیفیت رابطه بر وفاداری مشتریان اثر مثبت و معناداری دارد .از طرفی،
کیفیت روابط باال یعنی اعتماد ،تعهد ،و رضایت باال از رابطه در بلندمدت ضمن ایجاد نوعی حالت
حمایتی در مشتری نسبت به محصول یا برند ،وی را در زمینه معرفی آن به دیگران نیز مشتاق و
خواهان مینماید .از اینرو:
 :H5کیفیت رابطه مشتری با سازمان بر وفاداری مشتریان اثر مستقیم و معناداری دارد.
آمادگی مشتری برای رابطه
آمادگی مشتری به شرایط یا وضعیتی که مصرفکننده در آن آماده است و احتما ًال برای اولین بار از
یک خدمت يا نوآوری استفاده میکند اطالق میشود (.)Poushneh & Vasquez-Parraga, 2019

این مفهوم به نگرشهای مشتریان در زمینه تمایل به برقراری و توسعه روابط با تامینکننده خدمت
یا محصول اشاره دارد و از آنجایی نشئت میگیرد که تمام مشتریان به یک اندازه تمایل به برقراری
روابط بلندمدت با شرکت /سازمان ارائهدهندۀ خدمت ندارند ( .)Lin, 2013میزان اثرگذاری رفتار فروش
رابطهمند بر روابط میان فروشنده و خریدار و در نهایت ایجاد یک رابطۀ باکیفیت و خوب به میزان
زیادی تحت تاثیر انتظاراتی است که مشتریان از نقشهای رفتاری فروشندگان دارند
1. Larson & Street
2. Huntley
3. Chen & Lai
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قیمت درکشده
این مفهوم به ادراکها و برداشتهای ذهنی مشتریان در زمینه سطح قیمت خدمات و
محصوالت اشاره دارد .قیمت به عنوان یکی از نشانههای خارجی از مهمترین ابزارهای در دست
مشتریان به منظور ارزیابی و قضاوت در زمینه کیفیت محصوالت و خدمات است (.)Lin, 2013

از منظر روابط تجاری و داد و ستد ،قیمت به عنوان مقدار پولی در نظرگرفته میشود که به منظور
کسب و بهدست آوردن محصول یا خدمتی خاص هزینه میگردد .هرچه سطح پرداختی مشتری
باالتر باشد ،تقاضای ایشان برای دریافت خدمت یا محصول باالتر افزایش مییابد و به صورت
کلی ،یک محصول یا خدمت با قیمت باال دارای ریسک باالتری برای مصرفکننده است ،که
اشاره به ریسک فرصت از دسترفته دارد ( .)Chen et al., 2007بنابراین ،هنگامی که مشتریان
محصول یا خدمتی را با قیمت باال خریداری میکنند ،این امید را دارند که کارکنان ارائهکننده
خدمت یا محصول تعامالت و افشاسازی باالتری را به منظور کاهش ریسکهای موجود در
خریدشان فراهم آورند ( .)Lin, 2013بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت قيمت دركشده به عنوان
يك متغير تعديلكننده ميتواند روابط متغيرهاي رفتار فروش رابطهمند و كيفيت رابطه را تعديل
نمايد .از اینرو:
 :H7قیمت درکشده از سوی مشتری ،نقش تعدیلکننده مستقیم و معناداری در رابطه بین
رفتار فروش رابطهمند و کیفیت رابطه مشتریان دارد.

مقاله  -7تاثیر خصوصیات فروشنده و رفتار رابطهمند بر وفاداری مشتریان | جواد محرابی و مهدی زکیپور

( .)Solomon et al., 1985چیو و همكاران ،)2007( 1در بررسی همبستگی میان ترفیعات فروش و
رفتارهای مشتری درمییابند که در میان مشتریانی با آمادگی برقراری ارتباط متفاوت در حیطه یک فعالیت
ترفیعی معین و مشابه ،مشتریانی که از آمادگی باالتری برخوردار بودند ،مزیتهای بیشتری را درک کرده
و رفتارهای مطلوبتری از خود نشان دادهاند .همچنین ،مشتریانی با تمایل نهچندان باال به برقراری رابطه،
چندان لذتی از ترفیعات شرکت نبرده و مزیتهای ادراکی ایشان نیز چندان پرقدرت نبوده است .همچنین
چن و الی ( ،)2010نشان میدهند که نگرشهای مشتریان به صورت معنادار و قابلتوجهی همبسته
با سطح و کیفیت روابط ایشان است ،که این سطح از همبستگی قادر است بر تمایالت رفتاری به منظور
افزایش خرید از شرکت اثرگذار باشد .از اینرو:
 :H6آمادگی مشتری برای برقراری رابطه ،نقش تعدیلکننده مستقیم و معناداری در رابطه بین
خصوصیات فروشنده و کیفیت رابطه مشتریان دارد.

1. Chiu et al.
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مبتنی بر آنچه که در فرضیههای پیشین بدان اشاره گردید ،سطح و میزان تخصص و چیرگی
موجود در یک فروشنده که مبتنی بر دانش ،تجربه یا مهارتهای وی در یک حوزه فعالیتی
خاص است ،عاملی حیاتی و تعیینکننده در زمینه کیفیت روابط شناخته میشود .یی و همکاران
( ،)2011نشان میدهند که دوستانه بودن رفتار و توانمندی در ایجاد ج ّوی فارغ از رسمیت یکی
از مهمترین ویژگیها و مهارتهای ارتباطی فروشندگان است که در ایجاد ادراکات مطلوب در
زمینه مطبوعیت رفتاری فروشنده و ایجاد حس راحتی در مشتریان سهیم است .از سویی مبتنی بر
چن و الی ( ،)2010تقویت و توسعه روابطی با کیفیت باال با مشتریان بر تمایالت ایشان به منظور
توصیه محصوالت و خدمات به دیگران اثرگذار است .در این زمینه ،به اشتراکگذاری اطالعات
یکی از اساسیترین اجزای ایجاد و توسعه اعتماد در رابطه و رضایت از رابطه در نظرگرفته میشود
( .)Wang & Singh, 2007از طرفی هانتلی ( ،)2006درمییابد هنگامی که کیفیت روابط میان

شرکت و مشتری باالست ،مشتریان تمایل و خواسته باالتری برای شنیدن توصیههای فروشندگان
خدمات دارند .همچنین ،سطح باالی روابط بین مشتری و شرکت به معنای وجود فرصتهای باالتر
برای ایجاد تعامالت بین شرکت و مشتری و متعاقب آن افزایش احتمال منتفع شدن مشتری از
این تعامالت است که در بلندمدت میتواند به ایجاد رفتارهای وفادارانه در مشتریان منجر گردد
( .)Macintosh, 2007از اینرو:
 :H8کیفیت رابطه مشتری با سازمان نقش میانجیگری مستقیم و معناداری در تاثیر خصوصیات
فروشنده بر وفاداری مشتریان دارد.
 :H9کیفیت رابطه مشتری با سازمان نقش میانجیگری مستقیم و معناداری در تاثیر رفتار
فروش رابطهمند بر وفاداری مشتریان دارد.
با توجه به مطالب گفتهشده و همچنین مبانی نظری و تجربی ،میتوان مدل مفهومی پژوهش
را به صورت شکل ( )1بیان کرد.

آمادگي مشتری برای رابطه
H6

H1
H8

فروشنده

H2
H3

H9
H4

رفتار فروش
H7

قيمت دركشده

مفهومی پژوهش
شکل :1
مدلپژوهش
مفهومی
شکل  :1مدل

رابطهمند
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ابعاد
پرسشهاها پرسشها
متغیرهامتغیرها
منابع
ابعاد
متغیرها
11
 0/465  00/864
چنومائو ( )9002
مهارت
 1-3چن و مائو
/465
())2009
چنومائو (9002
11-3
مهارت(تبحر) -3
(تبحر)
مهارت(تبحر)
خصوصیات

همکاران( )9011

و

یی
5
6

داشتنیبودن

دوست
دوس 
خصوصیاتفروشنده
ییووهمکاران
یی
دوستتداشتنی
( ))2011
همکاران (9011
54-6
-6
بودن 
داشتنیبودن
خصوصیاتفروشنده 
فروشنده
92

تلفسن )9001(9
ختنتال(و
 2ل-ی7
77-9
همانندبودن(شباهت)
)9001
تلفسن
-2
(شباهت)
همانندبودن(شباهت)
ختنتالوولیتلفسن
لیختنتال
()2001
همانند بودن
0/744 00/758
ن( )9006
لینن( لیول
تسهیماطالعات 
/744
()2006ی) 
9006
یوولی
-19
اطالعات
تسهیماطالعات
 10-19  10للی
10-12
تسهیم
رفتار فروش

لینن( لیول
افشاسازیمتقابل
رفتارفروشرابطهمند 
ن(  )9006
()2006ی) 
9006
یوولی
-16
متقابل
افشاسازیمتقابل
رفتارفروشرابطهمند 
 13-16  13للی
13-16
افشاسازی
رابطهمند

همکاران( )9000
بولزوو بولز
بولز
17-91  17
فراوانی(کثرت)تعامل 
( ))2000
همکارانو(9000
تعامل -91
فراوانی(کثرت)تعامل
همکاران
17-21
فراوانی (کثرت)
 0/796  00/726
لین(/796  )9013
 )9013
رضایت رضایت  -96
رضایت
لین(()2013
  99-96  99لین
22-26


)
9013
لین(

97
30

صداقت

 )9013
 97
-30
صداقت
کیفیترابطه  صداقت
کیفیترابطه 
لین(()2013
لین
27-30
رابطه
کیفیت
1

تعهد
تعهد

وفاداریمشتری 
وفاداریمشتری 
وفاداری مشتری
قیمتدرکشده  

شده درکشده
قیمتدرکقیمت
آمادگیمشتریبرایرابطه 
آمادگیمشتریبرایرابطه 
رابطه
مشتری برای
آمادگی

α

لین( )9013
 )9013
تعهد  -35
لین(()2013
  31-35  31لین
31-34
0/724  0)0/795
9012
پوشنهوواسکز-
-34  34
پاراگا( /724
( )2019
)9012
پاراگا(
-34
پوشنهوواسکزـ -پاراگا
 34و واسکز
پوشنه
35-38
 0/439  00/832
تلفسن(9001
ختنتال(و
-51  32لی 32
/)439
 )9001
تلفسن
-51
()2001
ختنتالوولیتلفسن
لیختنتال
39-41
 0/452  00/849
ن( )9006
لینن( لیول
/452
()2006ی) 
9006
یوولی
-54
 59-54  59للی
42-45

شاخصهای
های 
جدول 
این
دهد .در
پژوهش را
آمار توصیفی
آمارنتایج
نتایج ،)9
جدول (
شاخص

جدول 
میاین
نشان در
میدهد.
متغیرهایرا نشان
متغیرهای پژوهش
توصیفی
جدول ( ،)9
های
شاملوشاخص
جدول
در
دهد.
ازمی
نشان
از را
پژوهش
متغیرهای
پراکندگی،توصیفی
آمار
(،)2
کشیدگیکشیدگی
چولگی و
شاملکه
قرینگی
انحراف
های
شاخص
نتایجهای
شاخص
مرکزی،
اینچولگی
که
قرینگی
انحراف
پراکندگی،های
شاخص
جدولهای
مرکزی ،شاخص
چولگی و کشیدگی
مرکزی،
هاگزارششدهاست.با
شامل 
هابهمنظوربررسینرمالبودنآن
ودرنهایتشاخصتوزیعدادهشاخص 
ودرنهایتشاخصتوزیعداده
شود ،
میشود  ،
می
هاگزارششدهاست.با
های انحراف از قرینگی که 
هابهمنظوربررسینرمالبودنآن
شاخصهای پراکندگی ،

درصد 4درصد
است.ی
شدهخطا
سطحدر 
هاها
داده
درآن 
بودن
هایع
دادهتوز
بودن 
توز
نرمال
منظور
نرمالعنی
آزمونبهی
فرض 
فرض  ،)9
نهایت(
جدول
ها
شاخص
توجهبهیشود،
م
سطح4
گزارشی 
خطا
نرمال
بررسییع 
بودن 
دادهی 
صفر عن
توزیعی
آزمون
صفر 
توجهبه9در) ،
جدولو(
نرمال وجود
توزیع 
نمونهبا
توزیباع
دادیهن
معنادار
دهد 
که 
ی
نشان م
نشانمامر
(،)2ن
امرو ای
شود
بهی
ی تایی
وجود
نرمال
توزیع
نمونه
توزیی بع
بودنین 
اختالفیب
معنادار
اختالف
یدهد
ین 
توجهد وما
شود
تایید م با
درصد
خطای 5
سطح
هادر
توزیع
که نرمال
یعنی
آزمون
صفر
فرض
جدول
3
3
استفاده استفاده
معادالتساختاری
 AMOS
نرم
هااز 
دهد
ندارد.ی
معادالتساختاری 
سازی
برایمدل
افزار
AMOS
افزار
نرم
هاازی 
باتوجهبهامر 
نرمالبودنداده
باتوجهبه
نرمال وجود
سازی توزیع
برایمدلنمونه با
توزیع
بین
معناداری
اختالف
نرمالبودندادهکه
نشان م
شود و این
ندارد .تایید م
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1. Chen & Mau
2. Lichtenthal & Tellefsen
& 1. Chen
1. Mau
Chen & Mau
2. Lichtenthal
& Tellefsen
2. Lichtenthal
& Tellefsen
3. Structural
EquationEquation
)Model (SEM
3. Structural
)Model (SEM

ندارد .با توجه به نرمال بودن دادهها از نرمافزار  AMOSبرای مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شده است .بررسی مدل معادالت ساختاری به دو فاز کلی مدل اندازهگیری و تحلیل مسیر
از طریق مدل ساختاری تقسیم میشود .در بخش اندازهگیری ارتباط شاخصها با سازهها مورد
بررسی قرار میگیرد و در بخش ساختاری ارتباط سازههای مورد بررسی با یکدیگر برای آزمون
فرضیهها مورد توجه است.
1

متغیر

شاخصهای
مرکزی

خصوصیات فروشنده

3/664

میانگین

رفتار فروش رابطهمند

3/543

وفاداری مشتری

3/646

آمادگی برای رابطه

3/674

کیفیت رابطه

قیمت درکشده

3/646

3/610

شاخصهای
پراکندگی

شاخصهای انحراف
از قرینگی

شاخص توزیع

انحراف واریانس چولگی کشیدگی مقدار  Zمعناداری
0/542

0/649

0/542

0/757

0/727

0/590

0/295

0/422

0/294

0/573

0/530

0/349

0/430

0/131

0/077

0/146

0/387

0/456

0/219

-0/356

-0/325 -0/115
0/067

0/472

0/021

0/030

0/024

0/029

0/035

0/123

0/883

0/658

0/0896
0/145

0/091

0/246

برازش مدلهای اندازهگیری
برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری از سه معیار پایایی شاخص (پایایی ترکیبی 2و
ضرایب بارهای عاملی ،)3روایی همگرا ،و روایی واگرا استفاده شده است .از آنجایی که معیار
آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازههاست ،روش حداقل مربعات جزئی معیار
مدرنتری نسبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکیبی ( )CRبکار میبرد و برتری آن نسبت
به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازهها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی
سازههایشان با یکدیگر محاسبه میگردد .در نتیجه ،برای سنجش بهتر پایایی در پژوهش حاضر
هر دوی این معیارها بکار برده شدهاند .در صورتی که مقدار  CRبرای هر سازه باالی  0/7شود،
نشان از پایداری درونی مناسب مدلهای اندازهگیری دارد .روایی همگرا یکی دیگر از معیارهایی
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جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

)1. Structural Equation Model (SEM
)2. Composite Reliability (CR
3. Factor Loadings
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است که برای برازش مدلهای اندازهگیری بکار میرود .در این خصوص فورنل و الرکر،)1981( 1
معیار میانگین واریانس استخراجشده 2را برای سنجش روایی همگرا معرفی میکنند و اظهار دارند
که مقدار  AVEباالی  0/5روایی همگرای قابلقبول را نشان میدهد .جدول ( ،)3مقادیر پایایی
ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی را برای سنجش پایایی شاخصهای اندازهگیری و ضریب روایی
همگرا را برای سنجش روایی همگرای سازهها نشان میدهد .پس از اجرای الگوریتم  PLSبرای
متغیرهای پژوهش ،و مشاهده بارهای عاملی پرسشهای مربوط به متغیرها ،پرسشهای شماره
 ،33 ،30و  42به دلیل اینکه بار عاملی کمتر از  0/5کسب کردهاند ،از روایی کافی برخوردار نبوده
و در روند تحلیل باقی نماندهاند (.)Hulland, 1999; Rivard & Huff, 1988
جدول  :3بار عاملی ،پایایی ترکیبی ،و روایی همگرای متغیرهای پژوهش
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روایی
همگرا

سازه و گویه

0/589

مهارت (تبحر)

پایایی
ترکیبی
0/877

بار
عاملی

فروشندگان بیمه عمر ایران از دانش تخصصی باالیی در این زمینه برخوردار هستند.

0/663

فروشندگان بیمه عمر ایران توانایی پاسخ به سواالت در زمینه بیمه عمر را دارند.

0/636

فروشندگان بیمه عمر ایران به صورت حرفهای بیمه عمر را معرفی میکنند.
0/617

دوستداشتنی بودن

0/502

0/828

فروشندگان بیمه عمر ایران رفتار مهربانانهای با مشتریان دارند.

0/712

فروشندگان بیمه عمر ایران با مشتریان با خوشرویی برخورد میکنند.

0/704

فروشندگان بیمه عمر ایران مودب هستند.

0/613

همانند بودن (شباهت)

0/530
0/826
0/666

بیمه عمر ایران با سبک زندگی من مطابقت دارد.

0/734

بیمه عمر ایران با سطح اجتماعی من همتراز است.

با توجه به سطح تحصیالت من ،بیمه عمر ایران قابلفهم است.
تسهیم اطالعات

0/735
0/593

0/746

اطالعاتی که فروشندگان بیمه عمر ایران در اختیارم میگذارند بسیار دقیق است.

0/721

اطالعاتی که در زمینه بیمه عمر ایران در اختیارم گذاشته میشود ،قابلاعتماد است.

0/782

اطالعاتی که درباره بیمه عمر در اختیارم میگذارند ،بسیار کامل است.

0/768

1. Fornell & Larcker
)2. Average Variance Extracted (AVE
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ادامه جدول  :3بار عاملی ،پایایی ترکیبی ،و روایی همگرای متغیرهای پژوهش

سازه و گویه
افشاسازی متقابل

روایی
همگرا

0/668

پایایی
ترکیبی
0/857

بار
عاملی

بیمه ایران مشتریان خود را در جریان وضعیت مالی شرکت قرار میدهد.

0/807

بیمه ایران مشتریان خود را در جریان رشد مالی شرکت قرار میدهد.

0/640

بیمه ایران مشتریان خود را در جریان اهداف مالی شرکت قرار میدهد.

فراوانی (کثرت) تعامل

فروشندگان بیمه عمر ایران مرتب با من در تماس هستند.

0/635

0/796

0/502

0/787

فروشندگان بیمه عمر ایران در مورد تغییرات احتمالی در بیمه عمر با من در ارتباط هستند.

0/765

بیمه ایران هدیهای را برای سالروز تولد مشتریان خود در نظر میگیرد.

0/776

فروشندگان بیمه عمر ایران برای بررسی نیازهای بیمهای با من در ارتباط هستند.

بیمه ایران برای دادن اطالعات در مورد بیمه عمر با مشتریان خود در تعامل است.
رضایت

حس خوبی در تعامل با فروشندگان بیمه عمر ایران دارم.

0/583

0/754

0/812

0/748
0/784

از ارائه خدمات حرفهای فروشندگان بیمه عمر ایران حس رضایت دارم.

0/753

از ارتباطی که با فروشندگان بیمه عمر ایران دارم ،راضی هستم.

0/823

از کیفیت خدمات فروشندگان بیمه عمر ایران احساس رضایت میکنم.
بهطور کلی از خدمات بیمه ایران رضایت دارم.
صداقت

فروشندگان بیمه عمر ایران رفتاری دوستانه دارند.

0/671

0/785

0/784

فروشندگان بیمه عمر ایران در کارشان تقلب نمیکنند.

فروشندگان بیمه عمر ایران در حل مشکالت مشتریان خود صادقانه برخورد میکنند.
تعهد

0/622

متعهد میشوم که با بیمه ایران ارتباط طوالنیمدت داشته باشم.

0/837

0/815

0/823
0/816

0/625
0/537

حتی اگر جایگزینی برای خدمات بیمهای داشته باشم ،قصد دارم ارتباطم را با بیمه عمر داشته باشم0/662 .
میان شرکت بیمه ایران و مشتریانش تعهد و وفاداری وجود دارد.
وفاداری مشتری

مایلم شرکت بیمه ایران را به دیگران توصیه کنم.

استفاده از خدمات بیمه ایران را ادامه خواهم داد.

0/595

به نظر من بهترین انتخاب در میان شرکتهای بیمه ،بیمه ایران است.
از سایر خدمات بیمهای این شرکت نیز استفاده خواهم کرد.

0/766
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بیمه ایران در مورد ارزشها و راهبردهای خود با مشتریان تعامل دارد.

0/664

0/622
0/743
0/844
0/887

0/731
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ادامه جدول  :3بار عاملی ،پایایی ترکیبی ،و روایی همگرای متغیرهای پژوهش

روایی
همگرا

سازه و گویه
قیمت درکشده

پایایی
ترکیبی
0/847

0/668

نرخ خدمات بیمهای در بیمه ایران از سایر شرکتهای بیمه پایینتر است.

متوسط نرخ خدمات بیمهای در بیمه ایران در مقایسه با نرخ خدمات در بازار بیمه پایینتر است.
هزینههای خدمات بیمه در بیمه ایران پایینتر است.

0/649

آمادگی مشتری برای رابطه

بار
عاملی
0/884

0/896

0/918

0/758
0/857

میخواهم با بیمه ایران بهطور منظم ارتباط داشته باشم.

0/867

میخواهم به عنوان یک مشتری ارتباط پایداری با بیمه ایران داشته باشم.

0/813

میخواهم با فروشندگان بیمه عمر ایران بهطور فعال ارتباط داشته باشم.
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برای بررسی روایی واگرای سازههای اندازهگیری از روش فورنل و الرکر استفاده شده است .در جدول
( ،)4سازههای پژوهش با اعداد مهارت ( ،)1دوستداشتنی بودن ( ،)2همانند بودن ( ،)3تسهیم اطالعات (،)4
افشاسازی متقابل ( ،)5کثرت تعامل ( ،)6رضایت ( ،)7صداقت ( ،)8تعهد ( ،)9وفاداری مشتری ( ،)10قیمت
درکشده ( ،)11و آمادگی برای رابطه ( )12مشخص شدهاند .فورنل و الرکر ( ،)1981بیان میکنند که
زمانی روایی واگرا در سطح قابلقبولی است که میزان جذر  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی
بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد .بررسی این مدل توسط یک ماتریس به صورت جدول ()4
انجام میپذیرد .همانطور که مشاهده میشود ،خانههای این جدول حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین
سازهها و جذر مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است .اعداد مندرج در قطر اصلی جدول از مقادیر زیرین خود
بیشتر است .بنابراین ،مدلهای اندازهگیری از روایی واگرای قابلقبولی برخوردار هستند.
جدول  :4ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

سازه ()1

(0/767 )1

()2

()3

()4

()5

()6

(0/785 0/756 )2

(0/782 0/743 0/730 )3

(0/770 0/665 0/633 0/734 )4

(0/817 0/716 0/657 0/729 0/738 )5

(0/796 0/653 0/741 0/741 0/746 0/673 )6
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()7

()8

()9

()12( )11( )10

ادامه جدول  :4ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

سازه ()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

(0/763 0/742 0/667 0/745 0/618 0/617 0/644 )7

()8

()9

()12( )11( )10

(0/819 0/636 0/719 0/734 0/759 0/753 0/721 0/650 )8

(0/788 0/709 0/651 0/655 0/680 0/743 0/769 0/673 0/718 )9

(0/773 0/777 0/727 0/751 0/749 0/758 0/605 0/651 0/688 0/658 )10

(0/805 0/781 0/717 0/705 0/802 0/516 0/691 0/684 0/765 0/709 0/765 0/727 )12
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(0/817 0/673 0/724 0/716 0/720 0/743 0/707 0/715 0/638 0/631 0/645 )11
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مستقیم است و فرضیه  H3تایید میگردد .با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطۀ بین رفتار فروش

آزمون فرضیههای پژوهش
با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطة بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتری (،)0/954
فرضیه  H1تایید نشده است .یعنی خصوصیات فروشنده اثر معناداری بر وفاداری مشتری ندارد.
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با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطة بین خصوصیات فروشنده و کیفیت رابطه با مشتری
( ،)3/681با سطح اطمینان  95درصد میتوان گفت خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه با مشتری
تاثیر معناداری دارد و نیز با توجه به ضریب مسیر ( )0/217این رابطه مستقیم است و فرضیه H2
تایید میگردد .مطابق با فرضیه سوم ،رفتار فروش رابطهمند بر کیفیت رابطه با مشتری اثر مستقیم
و معناداری دارد .با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطة بین رفتار فروش رابطهمند و کیفیت
رابطه با مشتری ( ،)5/211با سطح اطمینان  95درصد ،و با توجه به ضریب مسیر ( )0/423این
رابطه مستقیم است و فرضیه  H3تایید میگردد .با توجه به عدد معناداری حاصل از رابطة بین رفتار
فروش رابطهمند و وفاداری مشتری ( ،)5/701با سطح اطمینان  95درصد ،و با توجه به ضریب
مسیر ( ،)0/650فرضیه  H4تایید میگردد.
مطابق با فرضیه پنجم ،کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری اثر مستقیم و معناداری دارد .با توجه
مطابق با فرضیه پنجم ،کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری اثر مستقیم و معناداری دارد .با توجه به
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همچنین ،با توجه به تایید شدن فرضیه سه و پنج به آزمون فرضیه نهم پرداخته میشود.
عدد معناداری ( )2/422و نیز ضریب مسیر ( 1/214 = 1/122×  )1/222فرضیه  H9تایید شده
است.
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همچنین ،با توجه به تاييد شدن فرضيه سه و پنج به آزمون فرضيه نهم پرداخته میشود .با
توجه به عدد معناداري ( )2/8 63و نيز ضريب مسير ( )0/4 23 × 0/318 = 0/134فرضيه  H9تاييد
شده است.
جدول ( ،)5خالصهای نتایج آزمون فرضیهها را نشان میدهد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگیهای فروشنده و تعامالت بین فروشنده ـ مشتری
بر کیفیت روابط تعاملی و وفادارسازی مشتریان در صنعت بیمه است .نتايج مطالعه حاكي از
تعديلگري متغيرهاي آمادگي مشتري براي رابطه و قيمت دركشده در تاثير متغيرهاي مستقل
پژوهش بر كيفيت رابطه است ،هرچند كه تاثير مستقيم متغير خصوصيات فروشنده بر وفاداري
مشتري تاييد نشده است .تاييد نشدن فرضيه اول مبني بر نبود اثر مستقيم خصوصيات فروشنده بر
وفاداري مشتري ميتواند گوياي وجود عوامل ديگر ناشناختهاي باشد كه ميتواند وفاداري مشتري
را تحت تاثير قرار دهد ،از قبيل رفتار فروش رابطهمند كه در اين پژوهش اثر مستقيم و معناداري
بر وفاداري مشتري داشته است .بنابراين ،ميتوان استدالل كرد كه رفتار فروش در مقايسه با
خصوصيات شخصي فروشنده تاثير بيشتري بر وفاداري مشتريان خواهد داشت .در خصوص تاثير
تعديلگري آمادگي مشتري براي رابطه ميتوان چنين استدالل كرد كه هرچقدر مشتري آمادگي
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بيشتري براي رابطه داشته باشد خصوصيات ايدهآل فروشنده تاثيرگذاري بيشتري بر كيفيت
رابطه خواهد داشت .در خصوص تاثير تعديلگري قيمت دركشده ميتوان گفت هرچقدر قيمت
دركشده از سوي مشتري پایينتر باشد ،رفتار فروش رابطهمند اثرگذاري بيشتري بر كيفيت رابطه
خواهد داشت.
برای بررسی نقش میانجیگری کیفیت رابطه در مسیر تاثیر خصوصیات فروشنده بر وفاداری
مشتری به سازمان میتوان گفت عالوه بر اینکه ،خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه با مشتریان
اثر مثبت و معناداری دارد ،کیفیت رابطه با مشتریان نیز بر وفاداری مشتریان به سازمان اثر مثبت
و معناداری دارد .پس میتوان کیفیت رابطه مشتریان با سازمان را میانجیگر تاثیر خصوصیات
فروشنده بر وفاداری مشتریان بیمه عمر و پسانداز دانست.
سهم مهم اين پژوهش نسبت به پژوهشهاي گذشته توجه و بررسي نقش تعديلگري
متغيرهاي آمادگي مشتري براي رابطه و قيمت دركشده در رابطه بين خصوصيات فروشنده و
فروش رابطهمند بر كيفيت رابطه است .با توجه به تاييد اين روابط پيشنهاد ميشود شركتهاي
بيمه توجه ويژهاي به ايجاد يك ارتباط پايدار و تعامل فعال با مشتريان خود داشته باشند .همچنين،
تعيين قيمتهاي منصفانه و پایين براي بيمهنامههاي عمر و پسانداز ميتواند باعث تاثيرپذيري
بيشتر كيفيت رابطه از رفتار فروش رابطهمند شود .با توجه به تاثيرگذاري متغیرهاي كيفيت رابطه
بر وفاداري مشتري پيشنهاد ميشود نمايندگان و فروشندگان بيمه تالش ويژهاي در راستاي كسب
رضايت ،ايجاد روابط صادقانه ،و تعهد به مشتريان داشته باشند .با توجه به تاثيرگذاري متغير رفتار
فروش رابطهمند بر وفاداري مشتريان پيشنهاد ميشود نمايندگان و فروشندگان بيمه توجه ويژهاي
به تسهيم و افشاي اطالعات مورد نياز به مشتريان و نيز ايجاد تعامل با مشتريان خود داشته باشند.
با توجه به تاييد نشدن فرضيه اول مبني بر تاثير خصوصيات فروشنده بر وفاداري مشتريان
پيشنهاد ميشود پژوهشگران آتي به بررسي بيشتر اين رابطه و داليل تاييد نشدن اين فرضيه
بپردازند .همچنین ،پيشنهاد ميشود با انجام مطالعات بيشتر اقدام به شناسايي متغيرهايي شود كه
ميتواند در این رابطه نقش تعديلگري داشته باشد.
اظهاريه
نويسندگان از حمايتهاي معنوي همكاران ،داوران ناشناس ،و ويراستار علمي نشريه فرايند
مديريت و توسعه (مازیار چابک) كمال تشكر و قدرداني را دارند.

180

منابع

 تاثیر خصوصیات فروشنده و رفتار رابطهمند بر وفاداری مشتریان | جواد محرابی و مهدی زکیپور-7 مقاله

الف) انگلیسی

181

Ainiyah, S. M., Nelloh, L. A. M., & Sjahrifa, C. (2020). Life
Insurance Customer Loyalty. Paper Presented at the the International
Conference on Business and Management Research (ICBMR 2020).
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201222.012
Ansari, A., & Riasi, A. (2016). Modelling and Evaluating Customer Loyalty
Using Neural Networks: Evidence from Startup Insurance Companies.
Future Business Journal, 2(1), 15-30. https://doi.org/10.1016/j.fbj.2016.04.001
Boles, J. S., Johnson, J. T., & Barksdale Jr, H. C. (2000). How Salespeople Build
Quality Relationships: A Replication and Extension. Journal of Business
Research, 48(1), 75-81. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(98)00078-2
Chen, M. S., & Lai, G. C. (2010). Distribution Systems, Loyalty and Performance.
International Journal of Retail & Distribution Management, 38(9), 698-718.
https://doi.org/10.1108/09590551011062448
Chen, M.-F., & Mau, L.-H. (2009). The Impacts of Ethical Sales Behaviour on
Customer Loyalty in the Life Insurance Industry. The Service Industries
Journal, 29(1), 59-74. https://doi.org/10.1080/02642060802116339
Chen, Q., Goldstein, I., & Jiang, W. (2007). Price Informativeness and Investment
Sensitivity to Stock Price. The Review of Financial Studies, 20(3), 619-650.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhl024
Chen, Z. X., Shi, Y., & Dong, D. H. (2008). An Empirical Study of Relationship
Quality in a Service Setting: A Chinese Case. Marketing Intelligence & Planning,
26(1), 11-25. https://doi.org/10.1108/02634500810847129
Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and Opinion on Structural Equation
Modeling. MIS Quarterly 22(1), vii-xvi.
Chiu, H.-C., Hsieh, Y.-C., Kao, Y.-H., & Lee, M. (2007). The Determinants
of Email Receivers’ Disseminating Behaviors on the Internet. Journal of
Advertising Research, 47(4), 524-534.
Choi, Y. G., & Hyun, S. S. (2017). Relationships between Brand
Experiences, Personality Traits, Prestige, Relationship Quality, and
Loyalty: An Empirical Analysis of Coffeehouse Brands. International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(4), 1185-1202.
https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2014-0601
Dominique-Ferreira,
S.
(2018). The
Key
Role
Played
by
Intermediaries in the Retail Insurance Distribution. International
Journal of Retail & Distribution Management, 46(11/12), 1170-1192.

115  ـ پياپي1  ـ شماره1400  ـ بهار34 | دوره

https://doi.org/10.1108/IJRDM-10-2017-0234
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models
with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing
Research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104
Gharepasha, A., Aali, S., Bafandeh Zendeh, A., & Iranzadeh, S. (2018). Customer’s
Loyalty to Online Banking Services. Quarterly Journal for Management and
Development Process, 31(3), 151-180. http://jmdp.ir/article-1-3157-fa.html
Guenzi, P., & Georges, L. (2010). Interpersonal Trust in Commercial
Relationships: Antecedents and Consequences of Customer Trust in
the Salesperson. European Journal of Marketing, 44(1/2), 114-138.
https://doi.org/10.1108/03090561011008637
Hulland, J. (1999). Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management
Research: A Review of Four Recent Studies. Strategic Management Journal,
20(2), 195-204. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266
Huntley, J. K. (2006). Conceptualization and Measurement of Relationship
Quality: Linking Relationship Quality to Actual Sales and Recommendation
Intention. Industrial Marketing Management, 35(6), 703-714.
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.05.011
Konjkav Monfared, A. R., Rezaei Dolatabadi, H., & Mahmoodi Meimand, M.
(2015). Analyzing the Moderating Effect of Hedonic Value on Process of
Developing Brand Loyalty. Quarterly Journal for Management and
Development Process, 28(3), 157-175. http://jmdp.ir/article-1-1586-fa.html
Larson, R. K., & Street, D. L. (2004). Convergence with IFRS in an Expanding
Europe: Progress and Obstacles Identified by Large Accounting Firms’ Survey.
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 13(2), 89-119.
https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2004.09.002
Lee, A. H., Kang, H.-Y., Hsu, C.-F., & Hung, H.-C. (2009). A Green Supplier
Selection Model for High-Tech Industry. Expert Systems with Applications,
36(4), 7917-7927. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.11.052
Li, S., & Lin, B. (2006). Accessing Information Sharing and Information Quality
in Supply Chain Management. Decision Support Systems, 42(3), 1641-1656.
https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.02.011
Lichtenthal, J. D., & Tellefsen, T. (2001). Toward a Theory of Business BuyerSeller Similarity. Journal of Personal Selling & Sales Management, 21(1), 1-14.
Lin, S.-Y. (2013). The Influence of Relational Selling Behavior on Relationship
Quality: The Moderating Effect of Perceived Price and Customers’
Relationship Proneness. Journal of Relationship Marketing, 12(3), 204222. https://doi.org/10.1080/15332667.2013.816931
Macintosh, G. (2007). Customer Orientation, Relationship Quality, and

182

 تاثیر خصوصیات فروشنده و رفتار رابطهمند بر وفاداری مشتریان | جواد محرابی و مهدی زکیپور-7 مقاله

183

Relational Benefits to the Firm. Journal of Services Marketing, 21(3), 150159. https://doi.org/10.1108/08876040710746516
Ndubisi,
N.
O.
(2007).
Relationship
Marketing
and
Customer Loyalty. Marketing Intelligence & Planning, 25(1), 98-106.
https://doi.org/10.1108/02634500710722425
Poushneh, A., & Vasquez-Parraga, A. Z. (2019). Emotional Bonds with
Technology: The Impact of Customer Readiness on Upgrade Intention, Brand
Loyalty, andAffective Commitment through Mediation Impact of Customer Value.
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 14(2), 90-105.
https://doi.org/10.4067/S0718-18762019000200108
Rivard, S., & Huff, S. L. (1988). Factors of Success for EndUser Computing. Communications of the ACM, 31(5), 552-561.
https://doi.org/10.1145/42411.42418
Solomon, M. R., Surprenant, C., Czepiel, J. A., & Gutman, E. G. (1985). A Role
Theory Perspective on Dyadic Interactions: The Service Encounter. Journal
of Marketing, 49(1), 99-111. https://doi.org/10.1177/002224298504900110
Tai, Y.-M., Ho, C.-F., & Wu, W.-H. (2010). The Performance
Impact of Implementing Web-Based E-Procurement Systems.
International Journal of Production Research, 48(18), 5397-5414.
https://doi.org/10.1080/00207540903117915
Wang, Y., & Singh, M. P. (2007). Formal Trust Model for Multiagent Systems.
Paper Presented at the IJCAI, 1551-1556.
Yi, Y., Nataraajan, R., & Gong, T. (2011). Customer Participation and
Citizenship Behavioral Influences on Employee Performance, Satisfaction,
Commitment, and Turnover Intention. Journal of Business Research, 64(1),
87-95. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.12.007
Yu, T.-W., & Tseng, L.-M. (2016). The Role of Salespeople in Developing Life
Insurance Customer Loyalty. International Journal of Retail & Distribution
Management, 44(1), 22-37. https://doi.org/10.1108/IJRDM-06-2014-0074

| دوره  34ـ بهار  1400ـ شماره  1ـ پياپي 115

184

نمایید و پس از واریز حق اشتراک ساالنه به

لطف ًا در صورت تمایل به اشتراک فصلنامه ،برگ اشتراک را تکمیل
مبلغ  200000ریال به شماره حساب  ،4001004603000467شبا  IR 480100004001004603000467و
شناسه درآمدی فروش مجالت  310099874140107000000000000006بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران در وجه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،فرم اشتراک را همراه با اصل فیش بانکی
شهید مختار عسگری ،شماره  ،6مؤسسه عالي
شهید باهنر (نیاوران) ،جمالآباد ،خیابان 
به نشانی :تهران ،میدان 
آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي ،طبقه پنجم ،دفتر نشریات علمی مؤسسه ارسال فرمایید.
برای کسب اطالعات بیشتر نیز میتوانید با تلفن 26116904 :تماس حاصل نمایید.
خود نگاه دارید)
(لطفاً یک نسخه از تصویر رسید بانکی را تا هنگام دریافت فصلنامه نزد 
برگ اشتراک نشریه فرآیند مدیریت و توسعه:
شخصی:
نام:
میزان تحصیالت:

نام خانوادگی:
رشته تحصیلی:

اداری:
قسمت/واحد:
تاریخ:

نام دستگاه درخواست کننده:
شماره فیش/حواله بانکی:
مبلغ واریزی:
نشانی برای تحویل نشریه:
شهر/شهرستان:
استان:
پالک:
کوچه:
خیابان:
کد پستی:
طبقه:
پست الکترونیک:
شماره تماس:
صندوق پستی:
شماره اشتراک (در صورت مشترک بودن):

شرایط پذیرش مقاالت
این نشریه مقالههایی را در فرآیند داوری قرار میدهد که:
ارزش علمی ـ پژوهشی داشته باشد؛
در جهت اهداف و در قالب موضوعهای تعیینشده برای نشریه باشد؛
حاصل مطالعه ،تجربه و پژوهشهای دست اول نویسنده باشد؛
مقالهها قب ً
ال در نشریه دیگری چاپ نشده باشد یا برای انتشار آن اقدام همزمان انجام نگرفته باشد؛

ساختار کلی نشریه

بدنه اصلی مقاله باید شامل چکیده ،کلیدواژه ،مقدمه ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،روش پژوهش ،تجزیه و تحلیل یافتهها،
نتیجهگیری و پیشنهادها و منابع باشد.
شیوه استناد به صورت درون متنی به سبک استناددهی انجمن روانشناسان آمریکا ( )APAباشد.
فهرست منابع نیز به صورت الفبایی ،بر اساس سبک انجمن روانشناسان آمریکا در انتهای مقاله به صورت یکسان و مطابق روش
زیر تنظیم شده باشد:

 -برای کتاب :نام خانوادگی ،نام کوچک نویسنده (سال نشر) .عنوان کتاب (ایتالیک) ،احتما ًال نام و نام خانوادگی مترجم

سایر نکات

یا مترجمان ،محل نشر :نام ناشر.
 برای نشریه :نام خانوادگی نویسنده ،نام کوچک (سال نشر) .عنوان مقاله ،احتما ًال نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان ،نامنشریه (ایتالیک) ،دوره ( شماره انتشار) ،صفحات.
(برای آگاهی کامل از شیوه استناددهی به سایت ،با نشانی https://www.landmark.edu/library/citation-guides/
 apa-citation-style-guideمراجعه فرمایید).
 رسمالخط ،نقطهگذاری و واژههای معادل در زبان فارسی بر مبنای مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی http://www.persianacademy.irاست.
معادلهای فارسی واژگان ،اسامی و همچنین اصطالحهای خارجی مهم در متن ،با اعداد تک از  1شمارهگذاری و در زیرنویس هر
صفحه آورده شود.
ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شوند.
تمامی منابع از راه نرمافزار اندنوت یا دیگر نرم افزارهای مشابه رفرنسدهی اشاره شوند.
ود  25صفحه کاغذ قطع وزیری ( )17*23حروفنگاری شده تجاوز نکند؛
هر مقاله از حد 
مقاله حاوی چکیده فارسی و انگلیسی بین  150تا  200کلمه باشد؛
کلیدواژهها (دستکم  5تا  7واژه) پس از چکیده درج شود؛
متن مقالهها با نرمافزار  Word 2013یا  Word 2010و فونت  B Nazanin 11/5و واژههای انگلیسی با قلم
 Time New Raman 10نوشته شود و فایل مقاله از طریق وبسایت نشریه ارسال شود؛
عنوان جدولها در باال و عنوان شکلها و نمودارها در پایین آنها و شماره جدولها و شکلها و نمودارها در عنوان آنها با رقم و بدون نگارش واژه
اد داخل جداول به فارسی نوشته شود.
«شماره» درج شود[ .مانند :جدول  .2توزیع فراوانی ]...اعد 
باید ممیز ( )/گذاشته شود.
اد فارسی 
شود بجای نقطه در اعد 
باید به صورت فارسی نوشته 
اد و نوشتههای داخل جدول حتم ًا 
اعد 
فرمولها چپچین و با شماره مشخص میشوند .شماره فرمولها نیز با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» درج شود .مانند:
( )4عدد روبروی فرمول باشد.
تمام صفحهها از صفحه عنوان تا پایان آن ،شمارهگذاریشوند .شمارهگذاری از یک شروع و به ترتیب ادامهیابد.
زیر نام نویسنده یا نویسندگان ،مرتبه علمی دانشگاهی ،محل اشتغال ،نشانی کامل ،شماره تلفن ،دورنگار و نشانی پست الکترونیکی درج و
نویسنده مسؤول مکاتبات مشخص گردد.
باید از صحت مقالۀ ارسال شده به فصلنامه اطمینان کامل کسب کنند .چرا که تا مراحل اولیه داوری امکان تصحیح مقاله برای
نویسندگان 
وجود ندارد.
آنان 
مورد نظر داور را به درستی انجام دهند .تغییر در مقاله اعم از اضافه یا کم نمودن هر بخشی
هستند تا تنها اصالحات 

نویسندگان موظف
شد و تمام عواقب ناشی از آن
خواهد 

فرایند فصلنامه حذف
از مقاله ،که بدون نظر داور انجام شده باشد ،تقلب محسوب شده و سریع ًا از 
خواهد بود.

بر عهدۀ تکتک نویسندگان

بررسی مقالهها

گیرد و پس از طرح در جلسه هیأت تحریریه ،در صورتیکه با
مورد بررسی قرار می 
مقالههای دریافت شده نخست توسط دبیرخانه نشریه 
خواهد شد .داوران از سوی اعضای هیأت

باشد بهمنظور ارزیابی برای سه نفر از داوران صاحبنظر ارسال
خطمشی نشریه تطابق داشته 
تحریریه برای هر مقاله انتخاب میشود .مقالهها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت و سپس به ترتیب دریافت نظر مثبت داوران منتشر میشود.
باید با
نخواهد شد .در صورت هرگونه تغییر مقاله 

پس از دریافت مقاله ،تغییرات در ترتیب و مشخصات نویسندگان مقاله بههیچوجه اعمال
نخواهد شد.

مسترد

شود و
ید نویسندگان مجددا برای نشریه ارسال شود .اصل مقالههای ارسالی در آرشیو مجله نگهداری می 
اطالعات جد 
در صورت انصراف نویسندگان از چاپ مقاله در نشریه این امر حداکثر به مدت دو هفته پس از ارسال مقاله با نامه کتبی انصراف به نام سردبیر
و به امضای کلیه نویسندگان قابل اجرا است.
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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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Designing a Framework for an Optimal Urban
Identity Case Study: Parand New City

Journal of

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.
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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, MotivationEnhancing Practices, Opportunity-Enhancing Practices.
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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

Journal of

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.
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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 highranking 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 nongovernmental 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 country’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.
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Designing an Optimal Model for the
Implementation of Government’s Social
Functions: A Governance Approach
Mohammadreza Salary1

Journal of

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.
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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.
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