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چکیده
این پژوهش بهه بررسهی وضهعیت حکمرانهی شهرکتی در شهرکتههای دولتهی ایرانهی
می پردازد .با به کارگیری مفاهیم نظریه نهادی و مفهوم واردات ،این پهژوهش وضهعیت
حکمرانی شرکتهای دولتی ایرانی و نقش حکمرانی شرکتی در ایهن بنگهاههها را مهورد
بررسی قرار میدهد .برای دستیابی به این مقصود ،این پژوهش از روش کیفی تفسهیری
استفاده کرده و به جمعآوری دادههای کیفی بهه شهکل دادهههای ثهانوی و همینطهور
مصاحبههای نیمه ساختاری با مدیران ارشد سابق و فعلی شرکتهای دولتی میپردازد.
یافتههای پژوهش نشانگر نقش در هم تنیده چههار مولفهه حاکمیهت در سهطح کهالن،
آموزش دهندگان و خبرگان ،و زمینه سازمانها در سطح میانی ،و در نهایت فرهنه و
رفتار فردی در سطح خرد در ناموفق بودن دامنه دار موضوع حکمرانی شرکتی در ایران
است .دستاورد نظری این پژوهش ارائه چهارچوب نظهری جدیهدی بهر مبنهای نظریهه
نهادی ،و مشخصا وارد کردن مفاهیم منطق نهادی و مفههوم واردات بهه پهژوهشههای
حکمرانی شرکتی در حوزه شرکتهای دولتی کشورهای در حهال توسهعه ،و دسهتاورد
ادبی آن ارائه دیدی تازه و جامع از وضعیت حکمرانی شرکتی در بنگهاهههای دولتهی و
عمومی ایرانی است .به عالوه ،متخصصهین و سیاسهتگذاران مهیتواننهد بها اسهتفاده از
پیشنهادات اصالحی ارائه شده در این پژوهش چارچوب حکمرانی شرکتی سازمانها را
با دیدی تازه و جامع تر بهبود بخشیده و فرایند اجرای آن را تسهیل کنند ،کهه نتیههه
آن افزایش بهره وری شرکتهای دولتی خواهد بود.
واژگان کلیدی :حکمرانی شرکتی ،شرکتهای دولتی ،تئهوری نههادی ،کشهورهای در
حال توسعه

* پسا دکترای دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف.
** استاد دانشکده مدیریت دانشگاه شریف.
*** استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه شریف.
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال چهاردهم ،شمارۀ  ،67بهار  ،1737صفحه 1-73
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مقدمه
شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه به صورت تهاریخی همهواره
نقش مهمی را در پیشرفت اقتصاد ،اشتغال زایی و ارائه خدمات حیاتی ایفا کرده اند .ایهن
نوع شرکتها ،در بخشهای کلیدی متنوعی از بازار همچون بانکداری ،انرژی و سهاخت و
ساز حضور دارند .با وجود افزایش روند خصوصهی سهازی در دههه ههای  1370و ،1330
تاثیر این نوع شرکتها در کشورهای در حال توسعه در منطقه حاشیه خلیج فهارس نهه
تنها کاهش نیافته است ،بلکه در برخی کشورهای عربی منطقهه افهزایش یافتهه و نقهش
فعالتری در اقتصاد ایفا می کنند .دلیل این امهر رشهد شهرکت ههای دولتهی نفهت و گهاز،
صندوق های مالی ملی و توسعه زیربناها تلقی شده که معموال با حضور مستقیم دولت هها
صهورت مهیپهذیرد ) .(Teen and Phan, 2001از منظهر تهاریخی ،شهرکتههای دولتهی در
اقتصادهای آسیب دیده پس از جن جهانی دوم ،مانند فرانسه و ایتالیا ،نقش بسزایی در
بازسازی اقتصاد ایفا کرده اند .این کمک هها شهامل افهزایش چشهمگیر نهرخ اشهتغالزایی،
بازسههازی صههنایع از ب هین رفتههه ،و بهبههود کل هی کیفی هت زنههدگی شهههروندان دو کشههور
میشد ) .(Schmidt, 1996, Amatori et al, 2013در ایران اما ،با وجود موج خصوصی سهازی
که در سالهای اخیر اتفهاق افتهاد ،شهرکتههای دولتهی و عمهومی همچنهان بهه شهکل
چشمگیری در اقتصاد کشور حضور دارند .البته الزم به ذکر است شهرکت ههای دولتهی و
عمومی ایرانی در قیاس با شرکت های مشهابه در برخهی کشهورهای همسهایه بههره وری
مطلوب و چشمگیری در سال های اخیر نداشته اند ،و ضعف در حکمرانی این شهرکتهها
یکی از دالیل این عملکرد ضعیف ذکر میشود .بنهابراین لهزوم انههام پژوهشهی دقیهق و
جامع برای بررسی نقاط ضعف در حوزه حکمرانی این شرکتها احسهاس مهیشهود .ایهن
مقاله به پر کردن این خال در ادبیات حکمرانی شرکتی کشور میپردازد .سازمان این مقاله
بدین شرح است :ابتدا مروری بر ادبیات حکمرانی و حکمرانی شرکتی ارائه مهیکنهیم .در
ادامه ،مبانی نظری پژوهش و چارچوب توسهعه و توضهیح داده مهیشهوند .سهپس ،روش
تحقیق شامل فرآیند جمعآوری و تحلیل دادهها بیان میشهوند  .بخهش بعهد بهه تحلیهل
یافتهها با توجه به چارچوب نظری توسعه داده شده میپردازد .در پایان ،بحث ،دسهتاوردها
و نتیههگیریها به همراه محدودیتهای پژوهش که میتوانند مسیرهای احتمالی بهرای
پژوهشهای مرتبط آتی باشند ،بیان میشوند.
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مرور ادبیات
در تعریف کلی ،حکمرانی دستورالعمل هایی را در بهر مهی گیهرد کهه بها اسهتفاده از آنهها
قوانین ،هنهارها و اقدامات ،ساماندهی ،نگهداری و تنظیم شده و حکمرانان مورد ارزیابی
و بازخواست قرار میگیرند .حکمرانی به فرآیند حکومت کردن میپهردازد ،فرآینهد ای کهه
متناسب با زمینه مورد بررسی ،توسط دولت ،بازار و یها شهبکه ،و بها اسهتفاده از قهوانین،
هنهارها و قدرت جامعه انهام میپذیرد .به طور مشخص تر ،حکمرانی شامل فرآیند ههای
متقابل تصمیم گیری بین بازیگران با درجات مختلف درگیری بها یهک مشهکل مشهتر
میباشد ،که در حالت ایده آل منهر به ایههاد ،تقویهت و تکثیهر هنهارههای اجتمهاعی و
نهادها میشود ( .)Wood and Wright, 2010در حالی کهه رسهمی تهرین بدنهه حکمرانهی
دولت میباشد ،نهادهای حکمرانی دیگری نیز وجود دارنهد ،مثهل سهازمان هها ،قبیلهه هها،
خانوادهها و گروههای غیر رسمی تر مردم ( .)Bevir, 2012گونههای مختلفی از حکمرانهی
نیز وجود دارند .این گونه ها معموال مرتبط بها یهک سهطح مشهخص از حکمرانهی (مهثال
حکمرانی عمومی ،حکمرانی جهانی و حکمرانی شرکتی) میباشهند کهه بها یهک گونهه از
سازمان همخوانی دارند .از آنها که هدف این پژوهش بررسی وضعیت حکمرانی شهرکتی
در بنگاههای دولتی ایرانی میباشد ،در قسمت بعد در ابتدا به بررسهی مفههوم حکمرانهی
شرکتی میپردازیم.
حکمرانی شرکتی

گستردگی مفهوم حکمرانی شهرکتی و اسهتفاده بهیش از حهد آن در حهوزه هها وادبیهات
مختلف باعث شده در حال حاضهر تعریهف دقیهق و مشخصهی کهه نشهان دههد مفههوم
حکمرانی شرکتی دقیقا به چه چیزی اطالق می شود و مهورد قبهول عمهوم پژوهشهگران
باشد وجود نداشته باشد .اما به صورت کلی ،حکمرانی شرکتی به مکانیزم ها ،فرآیند هها ،و
روابطی اطالق میشود که از طریق آنها بنگاهها ،قانونگذاری ،هدایت و مدیریت میشهوند
( .)nainumuSbuS, 2015سهاختارها و اسهتانداردهای حکمرانهی ،توزیهع جهامع حقهوق و
مسئولیت های بین عوامل مختلف را در یک بنگاه نشان میدهند ،که شهامل سههامداران،
هیات مدیره ،مدیران اجرایی ،ذینفعان ،ممیزین حسابداری و قانونگهذاران مهی شهود .بهه
عالوه ،حکمرانی شرکتی قوانین و روش های تصمیم گیری در امور شهرکتی را نیهز ارائهه
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میکند ( .)Daily et al, 2003به تعریف جامع تر ،حکمرانهی شهرکتی شهامل فرآینهدههایی
است که با استفاده از آن ها اهداف شرکت هها مشهخص شهده و دنبهال مهی شهوند .بهرای
رسیدن به این اهداف ،مکانیزمهای حکمرانی مختلفی مثل نظارت بر فعالیهت هها ،اتخهاذ
سیاستها ،روشها ،و تصمیمات شرکتها و ذینفعانشان به کار برده میشهود .روشههای
حکمرانی شرکتی معموال بر اساس تالش هایی است که برای همسو کردن عالیق و منافع
ذینفعان مختلف بهه کهار مهیرود ( ،)Daily and Dalton, 1994کهه ایهن نشهانگر اهمیهت
حکمرانی خوب میباشد .به خصوص پس از رسوایی های بزرگ برخی شهرکت هها مثهل (
 )Enron, Brex, Adelphiaدر کشورهای مختلف در دهههای اخیر ،هم عموم مهردم و ههم
گروههای سیاسی مساله قانونگذاری شرکتها و شیوههای حکمرانی آنها را زیهر ذره بهین
برده و به شکل دقیق تر بررسهی مهیکننهد ( .)Heath and Norman, 2004از ایهن منظهر،
حکمرانی شرکتی به برقهراری تهوازن بهین منهافع ذینفعهان مختلهف سهازمان ،از جملهه
سهامداران ،مدیران ،مشتریان ،تامین کنندگان ،اعتباردهندگان ،دولت و در نهایت جامعه
میپردازد .به عالوه ،به واسطه ارائه چارچوبی بهرای دسهتیابی بهه اههداف کلهی سهازمان،
حکمرانی شرکتی در واقع کلیه حیطه های مختلف مدیریتی را از کنترلهای داخلی گرفته
تا ارزیابی عملکرد ،افشای سازمانی و برنامههای عملیاتی در بر میگیرد.
در حال حاضر ،نظامهای مختلفی از حکمرانی شرکتی وجود دارد که میتهوان از بهین
آنها گزینه مطلوب را با در نظر گرفتن ویژگی های محهیط نههادی کهه شهرکت هها در آن
حضور دارند انتخاب کرد .در میان این مدل ها ،تفاوت های قابهل تهوجهی وجهود دارد .در
حال حاضر ،مدلهایی که بهیش از بقیهه فراگیهر هسهتند مهدل ههای آنگلهو-ساکسهون و
کانتیننتال میباشند .مدل آنگلهو-ساکسهون توسهط بازارههای سهرمایه داری و فردگهرای
انگلستان و امریکا توسعه داده شده است .در این مهدل ،هیهات مهدیره و سههامداران بهر
شرکت نظارت کرده و مدیران اجرایی نقشی حائز اهمیت اما ثانوی را ایفا میکننهد ،و در
واقع قدرتشان را از هیات مدیره ای که توسهط سههامدران انتخهاب مهیشهوند ،میگیرنهد.
شرکتهایی که از مدل حکمرانی شرکتی آنگلو-ساکسون پیروی میکنند ،معمهوال دارای
کنترل قانونگذاری ( )legislativeروی ظرفیت سهامداران برای اعمال کنتهرل کهاربردی و
روزانه بر امور شهرکت دارنهد ( .)0001 ,tanSuCمهدل دوم حکمرانهی شهرکتی کهه رواج
زیادی دارد ،مدل کانتیننتال است .این مدل به شکل عمده در اروپا مهورد اسهتفاده قهرار
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می گیرد .مدل کانتیننتال در نتیهه تاثیرات فاشیستی و کاتولیکی در قرن بیسهتم ظههور
کرد .شرکت هایی که در ایتالیا و آلمان وجود دارند مثال های رایهی از پیهروی کننهدگان
این مدل به حساب میآیند .در سیستم حکمرانی شرکتی کانتیننتهال ،نههاد شهرکت بهه
عنوان ساز و کاری هماهن کننده بین گروه های مختلف بها اههداف متفهاوت در کشهور
دیده میشود .در این سیستم ،بانکها با ارائه خدمات مالی و تاثیرگذاری بر روند تصهمیم
گیری در شرکتها نقش بسزایی ایفا میکننهد .شهرکتههایی کهه از ایهن مهدل پیهروی
می کنند دارای یک هیات اجرایی و یک شورای نظارتی انتخاب شده توسهط سههامداران
میباشند .هیات اجرایی مسئول فعالیت های مرتبط با مدیریت شرکت میباشهد و شهورای
نظارتی بر هیات اجرایی نظارت میکند .دولتها و منافع ملی دارای بیشهترین اهمیهت در
این مدل میباشند و تاکید ویژه ای روی مسهئولیت شهرکت هها در راسهتای دسهتیابی بهه
اهداف تعیین شده توسط دولت وجود دارد (.)Aguilera and Jackson, 2003
فارغ از مدل حکمرانی شرکتی که یهک بنگهاه از آن اسهتفاده میکنهد ،داشهتن نظهام
حکمرانی شرکتی خوب برای دستیابی به اهداف اصهلی ههر شهرکت از اهمیهت شهایانی
برخوردار است .این اهداف به طور معمول شامل افزایش ارزش سهام سهامداران همزمان
با مدیریت مناسب انهواع ریسهک هها میباشهند .ایهن مسهاله از ارزش بیشهتری در حهوزه
شرکتهای دولتی برخوردار است ،شرکتهایی که در دهههای اخیر در ایران معمهوال بهه
عملکرد ضعیف و از بین بهردن سهرمایه شههرت پیهدا کهرده انهد .داشهتن یهک سیسهتم
حکمرانی شرکتی خوب ،عدالت و شفافیت در محیط کسب و کار را ضهمانت میکنهد و از
پاسخگویی مدیران در برابر اعمال صورت گرفته اطمینان حاصل میکند .در ایهن ارتبهاط،
برای مثال ،پژوهشی از کالسنس و یورتوگلو ) 1)2013به بررسی فواید پیهروی مناسهب از
حکمرانی شرکتی خوب پرداخته و مواردی چون دسترسی بهتر به تامین مهالی خهارجی،
هزینه سرمایه پایینتر ،افزایش ارزش شرکت ،قدرتمنهدتر شهدن فرآینهد تصهمیم گیهری
استراتژیک و بهبود عملکرد عملیاتی ،کاهش ریسک رسهوایی ههای شهرکتی و در نهایهت
رابطهای سالمتر با ذینفعان را به عنوان فواید اصلی اجرای حکمرانی شرکتی خهوب بیهان
می کنند .برای پیاده سازی مناسب و پیروی از اصول حکمرانی شهرکتی خهوب ،سهازمان
باید دارای هیات مدیرهای مسئولیت پذیر ،قوانین داخلهی قهوی در سهازمان ،و تعههد بهه
شفاف سازی فعال و حقوق متمایز ذینفعان باشد ).(Claessens, and Yurtoglu, 2013
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با این حال ،در قیاس با شرکت های بخش خصوصی ،شرکت های دولتی با چالش های
ویژه حکمرانی مواجه هستند که بر روی عملکردشان تاثیر میگهذارد .بهه صهورت کلهی،
شرکت های دولتی به شرکت هایی اتالق می شود که مالکیهت آنهها بها دولهت اسهت و یها
توسط دولت کنترل و مدیریت می شوند .این دسته شرکت ها نیز بخش اعظم درامدشهان
را از طریق فروش محصوالت و یا خدمات به دست میآورند .این در حالی است که آن ها
ممکن است مهبور باشند از اهداف خدمات عمومی و یها برنامهه ههای سیاسهتی خاصهی
پیروی کنند .بر اساس دستورالعملهای سازمان همکهاری اقتصهادی و توسهعه (،)OECD
شرکت های دولتی ،نهادهایی هستند که یک شکل قانونی مشخص داشته و فارغ از اینکه
آیا از یک هدف سیاسی پیروی می کنند یا خیر ،دارای فعالیت اقتصهادی میباشهند .ایهن
شرکتهای دولتی میتوانند در بخشهای رقابتی یا غیهر رقهابتی اقتصهاد حضهور داشهته
باشند .بنابراین ،اصطالح شرکت دولتی شامل شرکتهایی میشهود کهه دولهت از طریهق
مالکی هت کامههل ،عمههده و ی ها جزئ هی مهههم روی آنههها کنتههرل زی هادی دارد .از ای هن رو،
شرکت های عمومی ایران که دولت با استفاده از انتصاب مدیران اجرایی و یا هیهات ههای
مدیره و مسایل دیگر روی آنها کنترل دارد نیز در زمره شرکتهای دولتی قرار میگیرنهد
(.)OECD, 2015
مهمترین ویژگی متمایز شرکت های دولتی ،پتانسیل و قدرت آنها برای ارائه محصهوالت و
سرویسهای اساسی در بخشهای حیاتی مثل انهرژی ،حمهل و نقهل و سهالمت میباشهد .بها
استفاده از منابع گسترده و پر هزینهای که معموال در دسترس شرکتههای بخهش خصوصهی
نمیباشد ،شرکت های دولتی که به این قبیل منابع دسترسی داشته و بهه نحهو مطلهوب اداره
میشوند ،میتوانند نقش پررنگی در حوزههای سالمت ،رفاه ،توسهعه زیربنهایی ،آمهوزش و در
مهموع در پیشرفت اقتصاد ایفا کنند .با ایهن حهال ،بهرای اداره مهوثر و کارآمهد شهرکتههای
دولتی ،تعدادی چالش بزرگ سر راه قرار دارند .ایهن چهالش هها صهرفا مخهتص شهرکتههای
دولتی کشورهای در حال توسعه نمیباشند ،و در رابطهه بها شهرکت ههای دولتهی کشهورهای
پیشرفته ههم صهدق مهیکننهد ( .)Jesover and Kirkpatrick, 2005در میهان ایهن چهالشهها،
مهمترین چالشی که شرکت های دولتی بها آن مواجهه هسهتند ،اتخهاذ تصهمیماتی اقتصهادی
است ،آن هم در حالیکه مدل ارائه محصوالت و خدمات آنها معموال هدف های سیاسی را نیهز
در نظر دارد .این مقوله باعث پیچیدگیها و تنشهایی میشود که شرکتهای دولتی بایهد بهر
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آنها چیره شوند .در نتیهه این مشکالت ،شرکت های دولتی که هدفشان ادامه حیات و تهداوم
در ارائه محصول و خدمات است ،ممکن است نیاز به افزایش منابع مالی از سوی دولهت پیهدا
کنند .از آنهایی که شرکت های دولتی حاضر در سایر بخش های حیاتی اقتصهاد نیهز نیهاز بهه
منابع دارند ،در کشورهایی که بودجه ملی و منهابع محهدود اسهت ،ایهن مسهاله مشهکل سهاز
خواهد بود .در این مواقع ،اخذ تصمیمات راهبردی امری حیاتی است تا شهرکت ههای دولتهی
حاضر در بخش های مختلف از بین نرفته و بتوانند به فعالیت خهود بهه شهکل مناسهب ادامهه
دهند ( .)2009 ,nokoSبنابراین ،همانطور که چالش های ذکر شده نشان میدهند ،رسهیدن بهه
تعادلی مطلوب بین اهداف اجتماعی و اقتصادی شهرکت ههای دولتهی بهرای آنهها تبهدیل بهه
مسئولیتی با پیچیدگیهای روز افزون شده است .گرچهه میتهوان یهک شهرکت دولتهی بهرای
منفعت عموم تاسیس کرد ،اما در عمل همین شرکت تاسیس شده ممکن است خهود را تنهها
در برابر حزب سیاسی که قدرت را در اختیار دارد مسهئول بدانهد و منهافع عمهومی را نادیهده
بگیرد .این مساله نشاگر آن است که ایده ارائه خدمات و محصوالت عمومی مقرون بهه صهرفه
به مردم به شکل غیر اقتصادی ،در دنیای امروز دیگر چندان اجرا نمیشود ( .)4002 oSno
حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی ایران

مباحث مطرح شده تا اینها نشانگر اهمیهت شهرکتههای دولتهی در اقتصهاد جههانی بهه
صورت کلی ،و به طور مشخص نقش حیاتی حکمرانی شرکتی خوب در عملکرد این نهوع
شرکت ها بود .ایران ،مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،دارای اقتصهادی مخهتلط
میباشد که در آن شرکت های دولتی ،در کنار شهرکت ههای خصوصهی ،همچنهان نقشهی
حایز اهمیت در اموری همچون اشتغالزایی و رشد اقتصادی دارند .اما ،بها وجهود دریافهت
انواع حمایت ها و تسهیالت گسترده دولتی ،عملکرد بسهیاری از شهرکت ههای دولتهی در
سال های اخیر ضعیف بوده است .رکود اقتصادی در نتیهه تحریم های اعمهال شهده روی
کشور ،در کنار سوء مدیریت و نبود استانداردها و پروتکل ههای نظهارتی مناسهب و عهدم
استفاده از ابزارهای جامع حکمرانی شهرکتی بحهران در شهرکت ههای دولتهی ایرانهی را
عمیقتر کرده است (.)iukauaakab uSa zuBuB, 2010
حکمرانی شرکتی ،با شکل و شمایل کنونی ،هنوز نسبتا مفههومی نهو در ایهران محسهوب
می شود .در سال  ،0001بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از راهنماهای حکمرانی شهرکتی
که توسط  OECDارایه شده و با بهینه کاوی آنها بر اساس بهازار بهورس مهالزی ،دسهتورالعمل
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حکمرانی شرکتی در ایران را ایهاد کرد .بعدها در سال  ،0010سازمان بهورس و اوراق بههادار
این دستورالعمل را تکمیل و سهپس کهد حکمرانهی شهرکتی را رسهما تاییهد کهرد ،اگهر چهه
شرکت ها هنوز ملزم به پیاده سازی آن نیسهتند .در ایهن برههه ،سهمینارها و کنفهرانس ههای
مختلفی با موضوع حکمرانی شرکتی و با هدف بهبود سیستم حکمرانی شهرکتههای لیسهت
شده در بورس برگزار شد .با وجود این تالشها ،و با گذشت بهیش از یهک دههه از زمهانی کهه
اصول حکمرانی شرکتی  OECDبه فارسی برگردانده شهده ،مباحهث مهرتبط بها ایهن موضهوع
بویژه در محیط آکادمیک بهاقی مانهده اسهت ( .)Mashayekhi and Bazaz, 2008بهرای بررسهی
مشکالت شرکت های دولتی و عمومی ایران ،به عنوان قهدم اول میتهوان نمایهه بهازار ایهران را
بررسی کرد .بر اساس تحقیقی در سال  ،0011از نظر اندازه ،بازار ایران نسبتا کوچهک بهوده و
سهامداران نهادی مثل صندوقهای بازنشسهتگی و شهرکتههای بیمهه مالکیهت بهیش از 60
درصد ارزش شرکتهایی که به صورت عمومی معامله میشهوند را در اختیهار دارنهد .الزم بهه
ذکر است بسیاری از این صندوقها به صورت مستقیم به سازمانهای دولتهی تعلهق داشهته و
توسط آنها اداره می شوند .در این شرکت ها ،سهامداران عمده با استفاده از حقوق مالکیهت در
تصمیمات مدیریتی تاثیر میگذارند .از سوی دیگر ،اعضای هیهات مهدیره در اصهل بهر اسهاس
ارتباطات سیاسی و نفوذشان انتخاب می شوند و نه بر اساس تحصیالت مرتبط ،تخصهص و یها
تهارب .در نتیهه این موارد ،حقوق سهامداران خرد معموال مورد بی تهوجهی قهرار مهی گیهرد
( .)0011 ,hunaba uSa rmbaiunدر شرکت های دولتی ،سهاختار مالکیهت معمهوال سلسهله
مراتبی و متمرکز است .شرکتهای ایرانی عموما دارای هیاتهایی با ساختار یک الیههای
میباشند ،و این در حالی است که تعداد مدیران کامال مستقل بسیار محدود اسهت .بهازار
سرمایه دارای نقدینگی نسبتا پایین بوده ،و در این میان این سهامداران غالب و برجسهته
هستند که اصول حکمرانی شرکتی را تفسیر ،اعمال و پیاده سازی می کننهد .بهه عهالوه،
نقش ها و مسئولیت های سهامداران و اعضای هیات مدیره به صورت روشن ایفا نمیشهود
 ،و در اکثر شرکت ها ،اعضای هیات مدیره بهه صهورت مرتهب و مسهتمر بهه سههامداران
گزارش نمیدهند .در نتیهه ،اگاهی از کد حکمرانی شرکتی کشور و پیهروی از أصهول آن
در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .ساختار مالکیت در شهرکت ههای ایرانهی در حهال حاضهر
دارای طبیعتی متمرکز بوده و عمدتا به سود سهامداران بزرگ میباشد.
در بررسی وضعیت نامطلوب حکمرانی شرکتی در بنگاه های ایرانی موضوعات مختلفهی در
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ادبیات این حوزه مطرح شده است .یکی از موانع بزرگ در راه پیاده سازی حکمرانهی شهرکتی
بی عالقگی شدید شرکت ها نسبت به در اختیار گذاشتن اطالعات ،و ضهعف در مستندسهازی
و ارائه گزارش اسهت .البتهه در بخهش خصوصهی وضهعیت تها حهدودی متفهاوت اسهت ،و در
سالهای اخیر شرکتهایی بوده اند که در آنها بعضی از اصول حکمرانی شهرکتی بهه شهکل
مطلوب پیاده سازی شده است ( .)Shiri et al, 2012با این وجود ،در مقایسهه بها شهرکتههای
حاضر در کشورهای توسعه یافته ،ضعف شرکت های ایرانهی در رابطهه بها حکمرانهی شهرکتی
چشهمگیر اسهت ،و آگهاهی پهایینی نسهبت بهه کاربردههای حکمرانهی شهرکتی وجهود دارد
( .)0011 ,hunaba uSa rmbaiunدلیل دیگری که برای ایهن مسهاله عنهوان مهیشهود قهوانین
ناقص و قدیمی تهاری حاکم بر کشور میباشند .کد تهاری ایران به دلیهل عهدم توجهه کهافی
به حقوق سهامداران و مدیریت شرکتها نیز به کرات مهورد انتقهاد قهرار گرفتهه اسهت .ایهراد
بزرگ دیگر نبود یک سیستم موثر برای بازرسی و گزارش دهی است .گزارشات مهالی معمهوال
دقیق نیستند و دارای کیفیت قابل قبولی نمیباشند ،و در نتیهه سهامداران برای دستیابی بهه
اطالعات کافی در رابطه با وضعیت مالی و یا تراکنشهای مهم یک شهرکت بها مشهکل روبهرو
میشوند .به عالوه ،در فقدان قوانین نهادی برای تشهویق کسهب و کهار مسهئول و حمایهت از
سهامداران خرد ،تمرکز باالی سهام به معنای افزایش هزینه عاملیهت ( )agency costاسهت ،و
این مساله به سهامداران عمده و بعضی مدیران اجازه سوء استفاده و تحرکات فرصهت طلبانهه
میدهد .بنابراین ،بین سهامداران عمده و سایر سهامداران یک شکاف بهزرگ اطالعهاتی وجهود
دارد ( .)Rezaei et al, 2015به صورت کلی ،با وجود اینکه تشکیالت زیربنهایی کهه بهرای یهک
بازار سرمایه فعال مورد نیاز است در ایران وجود دارد ،نقهدینگی و معهامالت همچنهان کهم و
محدود هستند ،و بیشتر بازیگران بازار هنوز در جهامعی از ایهن قهوانین ندارنهد .بهه عهالوه،
سیستم مناسبی برای نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی وجود ندارد ،و مهم تر از آن ،مهدیران
غیر اجرایی نیز معموال دارای استقالل نیستند (.)0011 ,hunaba uSa rmbaiun
بههر أسههاس پههژوهش مههذکور ،در شههرکتهههای دولتههی ایرانههی ،بههه نههدرت میتههوان
دستورالعملهایی که به توضیح روشن و جامع نقشها ،مسهئولیتهها ،تحصهیالت ،و سهاختار
هیات مدیره میپردازند دست یافت .هیهات ههای مهدیره ،بهه دلیهل نداشهتن اسهتقالل ،دارای
اثرگذاری محدودی روی هدایت استراتژیک شرکتها هسهتند .ایهن بهر عکهس شهرکتههای
دولتی کشورهای توسعه یافته اسهت ،کهه در آنهها هیهاتههای مهدیره ههم مسهئول طراحهی
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استراتژی شرکتی ،توسعه استانداردهای اخالقی ،و نظهارت کهردن بهر روی عملکهرد اجرایهی
مدیران در راستای دستیابی به سودهای قابل قبول برای سهامداران و هم مسهئول جلهوگیری
از تعارض منافع هستند .عملکهرد گونههههای مختلهف شهرکتههای دولتهی در ایهران (مثهل
شرکتهای دولتی و عمومی صنعتی ،هلدین ها و گروهههای زیرمهموعهه آنهها) همهواره بهه
دلیل زیان ده بودن و عدم تناسب بین داراییههای شهرکت و بازگشهت سهرمایه مهورد انتقهاد
جدی قرار دارد (محمودزاده و همکاران .)1735 ،این عملکرد ضعیف و نامطلوب شهرکتههای
دولتی در اکثر دولتهای حاکم ،فارغ از گرایش سیاسی آنهها ادامهه داشهته اسهت .در سهالهای
اخیر ،معضل فساد و ناتوانی در کنترل و به حداقل رسهانیدن آن منههر بهه مهوج جدیهدی از
مطالعات در رابطه با موضوع حکمرانی شرکتی در بخهش ههای مختلهف اقتصهاد کشهور شهده
است .تحلیلها و مقاالتی که به این موضوع پرداخته انهد (حسهاس یگانهه و الماسهی،1776 ،
هاشمی و همکهاران ،1773 ،سهیف ،1737 ،تهاری وردی و همکهاران ،1736 ،طبهائی زاده و
همکاران ،1735 ،حسینی  ،)1733معموال دارای نگاه تک بُعدی به مساله حکمرانهی شهرکتی
از زوایای خاص حقوقی یا حسابداری ،و یا همراه با بی توجهی بهه مبهانی نظهری مناسهب در
انهام مطالعه هستند ،و بنابراین نتیههه ایهن طیهف مطالعهات بهرای عمهوم مهدیران ارشهد و
قانونگذاران شاید چندان قابل در و سودمند نباشد .بنابراین ،و با توجه به وضهعیت بحرانهی
شرکت ها در حوزه تحت بررسی ،و عدم وجود مطالعه ای جامع در این زمینهه کهه در سهطوح
مختلف مساله را بررسی میکند ،هدف این پژوهش بررسی دقیق وضعیت حکمرانهی شهرکتی
در بنگاههای دولتی ایرانی هم از بُعد نظری و هم از بُعد عملی میباشد ،و سوال اصلی که ایهن
مطالعه در پی پاسخگویی به آن است بدین شرح است:

آیا وضعیت حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی مطلوب اسهت و اگهر چنهین نیسهت،
عدم موفقیت حکمرانی شرکتی در حوزه شرکتهای دولتی ایرانی چه دالیلی دارد؟
مبانی نظری
چارچوب نظری که برای انهام این پژوهش توسعه داده شده ،دارای مبانی نظهری اسهت
که از دو نظریه نهادی و واردات استخراج شده انهد .در مطالعهات حکمرانهی شهرکتی ،دو
نظریه غالب در سالهای اخیر نظریههای عاملیت و نهادی بوده اند .در این میان ،مدلهایی
که بر اساس نظریه عاملیت توسعه داده میشوند ،بهه شهکل معمهول مباحهث حکمرانهی
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شرکتی را تا حد رابطه بین سهامداران و مهدیران و بها ههدف مهدیریت ایهن رابطهه  -بها
استفاده از مفاهیمی چون مفهوم قرارداد  -به منظور بهه حهداکثر رسهانیدن ارزش بهرای
سهامداران محدود میکنند ( .)Daily and Dalton, 2003در نتیهه ،انتخاب نظریه نههادی
برای توسعه چارچوب نظری این پژوهش ،با توجه بهه پیچیهدگیههای منحصهر بهه فهرد
محیط نهادی ایران و بازیگران حاضر در آن ،و نیاز توسعه مهدل حکمرانهی شهرکتی کهه
عالوه بر پیروی از اصول بنیادی حکمرانی شرکتی مطلوب در مقیاس جهانی ،بها محهیط
گسترده اجتماعی کشهور و فرهنه داخلهی همخهوانی داشهته باشهد ،انتخهابی مناسهب
میباشد .نکته مهم دیگر آنکه همانگونه که پژوهشهای مرتبط با پیاده سهازی حکمرانهی
شرکتی در اقصی نقاط دنیا نشان میدهد ،پیاده سازی نظام حکمرانی که در یهک محهیط
نهادی موفق بوده است ،به رغم سرمایه گهذاریههای هنگفهت در کشهورهای دیگهر ،بهه
واسطه تفاوتهای عمیق در محیطهای نهادی دیگر به ندرت تاثیرگهذار بهوده اسهت .بهه
عبارت دیگر ،شیوهها و نظامهای اعتقادی کنشگران نهادی 0توسط چارچوب نههادی کهه
در آن حضور دارند معنا مییابهد ،و در نتیههه شهیوههها و روشههای مهورد اسهتفاده در
محیطهای نهادی متفاوت به صورت آماده قابلیهت اسهتفاده در محهیط نههادی جدیهد را
نداشته و غیر کاربردی میباشند (.)Greenwood et al, 2008
نظریه نهادی

نظریه نهادی به صورت کلی نظریهای است که به ابعاد عمیق تر و ارتههاعی سهاختارهای
اجتماعی میپردازد .این نظریه به بررسی فرآیندهایی میپردازد که در طی آن سهاختارها
(شامل الگوها ،قوانین ،هنهارها و روتین ها) به عنوان راهنماهایی معتبر بهرای رفتارههای
اجتماعی تاسیس و نهادینه می شوند .نظریه پردازان نهادی روی این مسهاله کهه محهیط
نهادی معموال بیشتر از فشارهای بازار میتواند روی توسعه سهاختارهای رسهمی در یهک
سازمان تاثیر به سزایی بگذارد تاکید دارند .ساختارهای نوآورانه که کارامهدی فنهی را در
سازمانهایی که زودتر این ساختارها را اتخاذ میکنند افزایش میدهد ،در محیط نههادی
دارای مشروعیت میشوند .در نهایت این نوآوریها به سطحی از مشروعیت میرسهند کهه
عدم پیروی از آنها در محیط نهادی غیر منطقی و سهل انگارانه تلقهی مهیشهود .در ایهن
مرحله ،سازمان های جدید و فعلی به اتخاذ کردن این شکل ساختاری میپردازنهد ،حتهی
اگر این تغییر شکل باعث بهبود کارامدی نشود ( .)DiMaggio and Powell, 1991در ایهن
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زمینه ،میر و روآن ( )1333ادعا میکنند که این افسانههای نهادی معموال فقط بهه ایهن
دلیل مورد قبول و پیروی قرار میگیرند که سازمانها در محهیط نههادی بهه مشهروعیت
دست پیدا کرده و در ادامه این مشروعیت را حفظ کنند .سهازمان هها بهه اتخهاذ واژگهان
ساختاری همچون عناوین شغل ها ،روش های کار و نقهش ههای سهازمانی کهه در محهیط
نهادی غالب است میپردازند .بنابراین ،مشروعیت در محیط نهادی کمک به بقها و حفهظ
سازمانها میکند .البته این ساختارهای رسمی که به سهازمانهها مشهروعیت میبخشهند،
همزمان میتوانند کارامدی سازمانها و مزیتهای رقابتی آنها در محیط فنهی کهه در آن
حاضر هسهتند را کهاهش دهنهد ( .)1333 ,nowuS uSa iaaanدر ایهن خصهوص ،دی
ماجیو و پاول ( ) 1331مدعی هستند که تاثیر خالص فشارهای نهادی ،افزایش همگنهی
و یکدستی ساختارهای سازمانی در یک محیط نهادی میباشد .دو مورد از مفهاهیم مههم
نظریه نهادی که در توسعه چارچوب نظری ایهن پهژوهش از آنهها اسهتفاده شهده اسهت،
کارافرینی نهادی و منطق نهادی هستند.
کارافرینان نهادی

در پی مشکالت عظیم اقتصادی و مالی که کشورهای مختلف جهان در سال های اخیهر بها آن
دست به گریبان شده اند ،این سوال که چگونه نهادهای کنونی را باید اصالح کهرد ،از اهمیهت
مضاعفی برخوردار شده است .مطالبه تغییرات نهادی در میان اعضای سازمانها و شههروندان
سراسر دنیا در حال افزایش است .تالش برای ایهاد تغییر اما معموال بها قهدرت زیهاد اینرسهی
نهادها مواجه میشود ( .)Lawrence et al, 2009با شناخت این مساله کهه تغییهر نههادی یهک
فرآیند پیچیده است که دارای گونه های مختلفی از نیروها و عاملین میباشد ،مطالعه اینکه نهه
فقط چگونه نهادها رفتار بازیگران را تحت تاثیر قرار میدهند ،بلکه چگونگی تهاثیرات بهازیگران
روی نهادها و ایهاد تغییرات احتمالی در نهادها نیز حائز اهمیت است.
با وجود اینکه مطالعهات اولیهه نهادهها ( )Selznick, 1957بهه بررسهی نقهش عاملیهت
بازیگران هم میپرداخت ،پژوهش های بعدی که از نظریه نهادی استفاده میکردنهد نقهش
بازیگران را نادیده گرفته و به جای آن روی تاثیر شو های بیرونی تمرکز کردند .مفهوم
کارافرینی نهادی در نتیهه به عنوان پدیده ای جدید برای بررسی تغییرات نهادی درونهی
به وجود آمد .بازیگرانی که با تبدیل منابع به اهرم های ایهاد تغییر ،حرکتهایی را که به
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تحول نهادهای کنونی و یا ساخته شدن نهادهای جدیهد مهیانهامهد را آغهاز مهی کننهد،
کارافرینان نهادی مینامند ( .)DiMaggio, 1998این بازیگران میتواننهد سهازمانهها و یها
گروههای مختلفی از سازمانها ( )0000 ,uS aC dnaaSwooaو یا افراد یها گهروهههایی از
افهراد باشهند ( .)Fligstein 1997در ایهن رابطهه ،آیزنسهتات ( 7)1370معتقهد اسهت کهه
کارافرینان نهادی یک متغیر در میهان کهکشهانی از متغیرههای دیگرنهد کهه در فرآینهد
تغییرات اجتماعی نقش دارند .در مقابل ،دی ماجیو ( )1377ادعها میکنهد کهه نهادههای
جدید زمانی به وجود میآیند که بهازیگران سهازمان یافتهه کهه دارای منهابع کهافی نیهز
میباشند ،موقعیتی را برای رسیدن به منافعی کهه از نظرشهان از ارزش بهاالیی برخهوردار
است را پیدا میکنند .الرنس و همکاران ( )0003به تکمیل این تعریف پرداختهه و بیهان
می کنند کارافراینان نهادی عاملین تغییر هستند ،اما ههر عامهل تغییهری یهک کهارافرین
نهادی نیست .بازیگران زمانی تبدیل به کارافرین نهادی می شوند که دو شهرط را عملهی
سازند :شرط اول آغاز کردن تغییرات مختلف است ،و شرط دوم شرکت کهردن فعهال در
پیاده سازی این تغییرات است .تنها بازیگرانی که آغازکننده تغییراتی که با الگوی نهادی
حاضر برای سازمان دادن محیط نهادی تضاد دارد ،می توانند کارافرینهان نههادی باشهند
(  .)Amis et al, 2004, Battilana, 2006, Greenwood and Hinings, 1996این الگوی نهادی
بههرای سههازمان دادن و نظههم ده هی بههه صههورت کل هی منطههق نهههادی نامی هده مههیشههود
(.)1331 ,ntoCC ,1331 ,dSoona uSa hnbaaSuSa
منطق نهادی

مفهوم منطق نهادی 4یک مفهوم تازه در تحلیل نهادی است که توسط فریدلند و الفهورد
( ،)1331تورنتون و اکازیو ( )1333و اسکات ( )1331پایهه گهذاری شهد تها اعتقهادات و
روشهای ناهمخوان که در ذات نهادهای جوامع مدرن غربی حضور دارند را تحلیل کننهد.
این ناهمخوانیها به اشخاص ،گروه ها و سازمان ها منابع فرهنگی مهورد نیهاز بهرای ایههاد
تغییر در سطوح فردی ،سازمانی و جامعه را ارائه میدهند .محققین این حوزه در توضهیح
این مفهوم با بیان اینکه منطق ههای نههادی نشهان میدهنهد کهه یهک جههان اجتمهاعی
مشخص چگونه کار میکند ،میگویند منطق های نههادی در شهیوه هها جاسهازی و نهفتهه
شده ،و در نتیهه کشمکشهای سیاسی و فرهنگی نگهداری و تکثیر مهی شهوند .در ابتهدا،
فریدلند و الفهورد ( )1331بهازار سهرمایه داری ،دولهت بهوروکرات ،دموکراسهی ،خهانواده
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هسته ای و مسیحیت را به عنوان نهادهای اصلی شمرده که هر یک توسهط یهک منطهق
نهادی خاص هدایت می شوند .تورنتون ( )0001به اصالح نظام بهین نههادی کهه توسهط
فریدلند و الفورد ( )1331ساخته شده بود پرداخت و نهادها را به شش گونه تقسیم کرد:
خانواده ،دین ،دولت ،بازارها ،مشاغل و شرکتها  .بعهدها تورنتهون و همکهاران ()0010
انهمن ها را هم به عنوان گونه ای جدید به این ماتریکس اضهافه کردنهد .تفهاوت رویکهرد
منطقهای نهادی با نهادگرایی جدید 6در این است که نهادگرائی جدید رویکهرد عناصهر
مادی و سمبلیک نظام های نهادی را هم مورد بررسی قرار میدهد .عناصهر مهادی شهامل
ساختارها و شیوه ها می شوند و بخش سمبلیک دربرگیرنهده ایهده هها و معهانی اسهت .در
تحلیل نهادی ،هر دو بخش مادی و ساختاری باید مورد بررسی قرار گیرنهد ( DiMaggio
 .)and Powell, 1983به دلیل استفاده فزاینهده از رویکهرد منطهق نههادی در حهوزهههای
مختلف ،معنی واقعی این مفهوم به مرور تحریف شده است .برای بهر طهرف کهردن ایهن
مشکل ،تورنتون و اکازیو ( )1333تعریف دقیقی از منطق نهادی ارایه میدهند:

الگوهای تاریخی روشهای مادی ،فرضیات ،ارزشها ،باورها و قوانین که به صورت اجتماعی
ساخته شده و افراد با استفاده از آنها زیست مادی خود را تولید و باز تولید کرده ،زمان و
مکان را سازمان داده ،و به واقعیت اجتماعی خود معنا میبخشند (ص .)701
بر اساس این دیدگاه ،منطق های نهادی پیوندهایی هستند که عاملیت فردی ،شیوه ههای
نهادی که توسط اجتمهاع تولیهد شهده ،سهاختارهای قهانونی و ادرا را بهه ههم متصهل
می کنند .در مطالعه منطق های نهادی ،منطق های متقابل و در حال رقابت با یکهدیگر در
محیط نهادی تحت مطالعه باید در نظر گرفته شوند .تاثیر منطقهای در حهال رقابهت در
فرآیند تغییر توسط مکانیزمهای مختلفی مورد مطالعه قهرار مهیگیهرد .ایهن مکهانیزمهها
شامل فشارهای انتخاب محیطی ،کشمکشهای سیاسی ،و تحرکات اجتماعی میباشند .بها
وجود پتانسیل منطق های در حال رقابت برای ایهاد تغییر ،آنها به عنوان دلیل تغییهر در
منطق های نهادی در نظر گرفته نشده و صرفا به عنوان مقدمه و یها نتیههه ایهن فرآینهد
تغییر دیده میشوند .به عالوه ،منطقهای در حال رقابهت مهیتواننهد بها ایههاد مقاومهت
جلوی تغییر نهادی را بگیرند ( .)Leca et al, 2008از آنهایی که تغییرات نهادی را صرفا با
استفاده از رقابت بین منطق ههای مختلهف نمیتهوان توضهیح داد ،بایهد اثهرات فشهارهای
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انتخاب محیطی ،نفوذ بازیگران نهادی ،و در نهایت تغییرات در سلطه منطقههای نههادی
در سطح اجتماع نیز در نظر گرفته شوند .همهانطور کهه پیشهتر اشهاره شهد ،کارافرینهان
نهادی در جستهوی ایهاد و یا تغییر نهادها با اسهتفاده از منطهق ههای مختلهف و منهابع
دیگری که در اختیار دارند میباشند .یک نوع از کارافرینی نهادی دستکاری آرایهش ههای
نهادی با استفاده از وارد و صادر کردن شیوه ها از یک محیط نههادی بهه محهیط نههادی
دیگری است ( .)Tracey et al, 2011از آنها که حکمرانهی شهرکتی بهرای ایهران مفههومی
جدید است ،بررسی نقهش کارآفرینهان نههادی و منطهق نههادی در در علهل وضهعیت
کنونی حکمرانی شرکتی و نارسائیهای آن میتواند کمک کند.
مفهوم واردات
5

مفهوم واردات  ،به تعبیر باکسنبام و باتیالنا ،فرآیند ای است دارای سهه مرحلهه مختلهف:
انتقال ،3تفسیر 7و نظریه سازی.)0006 ,zuCCbSuSu uSa zoaaSiuam( 3
در مرحله اول (انتقال) ،سمبلهای فرهنگی و شیوههای مادی یک محیط نههادی بهه
محیط دیگری مهاجرت میکنند .انتقال شیوهها به فرآیندای اطالق میشهود کهه در پهی
آن شیوه ای که پتانسیل استفاده در محیط های دیگهری غیهر از محهیط اصهلی اش دارد،
کشف شده و به محیطهای نهادی دیگهر منتقهل مهیشهود ( Sewell 1992, Schneiberg,
 .)2002در مطالعه نقش عاملیت در انتقال الگوها ،سول ( )1330توضیح میدهد که منهابع
را میتوان به اشکال مختلف تفسیر کرد ،این مساله توانمند بودن بهازیگران مختلهف در
انتقال الگوها را نشان میدهد و اینکه یک عامل دارای توانایی انتقهال و توسهعه الگوههای
مختلف به محیط های جدید است .در محیط دریافت کننده ،از آنها که شیوههای انتقهال
یافته راه های جدید انهام یهک فعالیهت را نشهان میدهنهد ،در نتیههه ،انتقهال شهیوه هها
پتانسیل این را دارد که منبع نوآوری باشد.
در مرحله دوم فرآیند واردات (تفسیر) ،بازیگران یک شیوه خهارجی را اتخهاذ کهرده و
در محیط نهادی خود به کار میگیرند .در این مرحله ،این بازیگران به ایهاد تغییر شهیوه
انتقال داده شده و یا ترکیب کردن آن با شیوه های محلی میپردازنهد .بها وجهود اهمیهت
در محیط نهادی که این شیوه ها از آن به محیط جدید انتقال داده شده اند ،اینکه این
شیوه ها و مفاهیم در محیط دریافت کننده چگونه ساخته میشوند به همان انهدازه حهائز
اهمیت است .مفاهیم به صورت فعاالنه به محیط جدید که خود دارای مفاهیم ،بازیگران،
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سنت ها و نهادهای مختلف است ،منتقل و در آن تفسیر می شوند .از این منظر ،زمانی که
مفاهیم ،شیوه ها و مدلها در محیط جدید تفسیر می شوند ،دستخوش تغییر نیز می شوند.
در نتیهه ،این فرآیند فقط یک کپی برداری ساده از شیوه های محیط های نههادی دیگهر
نیست .فاصله بین مبدا شیوه انتقالی ،و مقلدان آن در محیط نهادی جدید ،فضای تفسیر
را به وجود میآورد ( .)Sahlin, 1996مفاهیمی که به صهورت گسهترده پخهش مهیشهوند،
می توانند منهر به ایهاد تغییر و تحول در شخصیت سازمان ها و عرصه های جدید شده و
در نهایت منتهی به تغییرات نهادی شوند (.)0007 , aaSbS uSa nuaSbS
مرحله آخر (نظریه سازی) فرآیند واردات ،یک نوع مکانیزم پخش و انتشار است .ایهن
مرحله زمانی اتفاق میافتد کهه بهه یهک شهیوه تفسهیر شهده در محهیط نههادی جدیهد
عمومیت بخشهیده شهده ،و در نتیههه بهه صهورت گسهترده مهورد اسهتفاده قهرار گیهرد
( .)0000 ,uS aC dnaaSwooaباید توجه شود که نظریه پردازی یک کنش لحظهای نیست،
و نیازمند تکرار مداوم میباشد تا به یک در مشتر از پدیده منهر شود .در مهمهوع،
مفهوم واردات و سه مرحله تشکیل دهنده آن ،مفاهیمی مفید و ارزشهمند بهرای بررسهی
کارافرینی نهادی ،عاملیت و تغییر هستند (.)0006 ,zuCCbSuSu uSa zoaaSiuam
چارچوب نظری

با استفاده از چارچوب نظری توسعه داده شده در این پژوهش میتوان تصویری جامع تر کهه
شامل نه تنها مسائل مهرتبط بها حکمرانهی شهرکتی درون سهازمانههای دولتهی و مشهکالت
آنهاست ،بلکه پیچیدگیهای حاضر در محیط نهادی که این سازمان ها در آن حضهور دارنهد ،را
ارایه داد .در چارچوب نظری این پژوهش ،کارافراینان نهادی در سطوح مختلف افراد ،دولهت و
سازمانهایی هستند که برای ایهاد تغییرات ساختاری و نهادینه کردن آنها تهالش مهیکننهد.
عامالن و مالکان درون سازمانها مشخصا مهدیران و صهاحبان سههام میباشهند کهه بهازیگران
محیط نهادی هستند ،و استفاده از مفهوم منطق نهادی کمک میکنهد تها متوجهه شهویم ههر
یک از این بازیگران چه اولویتهایی در رابطه با موضوع تحت بررسی دارند .در نهایت ،مفههوم
واردات که خود دارای  7مرحله میباشد کمک میکند متوجه شویم اصول حکمرانهی شهرکتی
خوب در حوزه تحت بررسی به مرحله نهادینه شدن و تبدیل بهه نهرم و عهادات جدیهد درون
سازمانی شدن ،به نحوی که پیروی از آنها به صهورت غیهر ارادی توسهط افهراد و سهازمان هها
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صورت پذیرد ،تا چه حد نزدیک است .با توجه به وارداتی بودن مفهوم حکمرانهی شهرکتی در
محیط نهادی ایران ،بررسی مراحل واردات آن و کیفیت تفسهیر و نظریهه پهردازی کهردن آن
میتواند به در علل وضعیت کنونی حکمرانی و مشکالت آن کمک کند.
روش تحقیق

همانگونه که پیشتر اشاره شد ،این پژوهش تالشی است برای بررسی وضعیت حکمرانهی
شرکتی در شرکت های دولتی ایرانی ،و شناختن مسائلی که مانع از پیاده سازی مطلهوب
و مناسب حکمرانی در حوزه تحت مطالعه می شهوند .ماهیهت اکتشهافی ایهن پهژوهش و
هههدف اصههلی آن کههه بدسههت آوردن درک هی عمی هق از وضههعیت حکمران هی شههرکتی در
شرکت های دولتی ایرانی از زاویه دید افراد حاضر در این شرکت ها و تصهمیم گیرنهدگان
مرتبط ،و همینطور ارتباط این افراد با محیط نهادی که شرکتهها در آن حضهور دارنهد،
نشانگر آن است که ایهن پهژوهش در زمهره تحقیقهات کیفهی تفسهیری قهرار مهیگیهرد
) .(Sandberg and Tsoukas, 2011استراتژی تحقیقی این مطالعه ،پژوهش مهوردی اسهت
( .)Yin, 2013این روش که عمدتا کیفی بهوده و بیشهترین میهزان اسهتفاده را در ادبیهات
مدیریت دارد ( ،)Myers, 2013با در نظر گرفتن این مساله که یکی از اههداف اصهلی ایهن
حههوزه بررسههی شههیوههههای مههدیریتی در سههازمانههها اسههت انتخههابی مناسههب اسههت
( .)Benbasat et al, 1987در روش پژوهش موردی ،یک پدیده در محیط اجتمهاعی خهود
مورد مطالعه قرار می گیرد ،کهه در نتیههه آن پژوهشهگران مهی تواننهد ههر پدیهده را در
پیچیدگیهای ذاتی اش در محیطی کهه پدیهده تحهت مطالعهه در آن حضهور دارد مهورد
بررسی قرار دهند ( .)Walsham, 1995به عالوه ،پژوهش به روش مطالعه موردی به دلیهل
استفاده از منابع مختلف دادههای جمعآوری شده ،اعتبار تحقیق را هم بهبود مهیبخشهد
( .)Yin, 2013در این مطالعه ،با استفاده از استراتژی پژوهش موردی ،و با در نظر گهرفتن
مفاهیم کار آفرینی نهادی ،منطق نهادی و نیز با توجه به مراحل واردات نههاد حکمرانهی
شرکتی ،سعی در در علل وضعیت کنونی حکمرانی شرکتی و مشکالت آن خواهد شد.
جمعآوری داده

در فرآیند جمع آوری اطالعات ،این پژوهش در بخش اول به بررسی حهوزه شهرکت ههای
دولتی ایران با استفاده از منابع ثانوی اطالعات و داده های آرشیوی پرداخت .طی پروسهه
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جمعآوری اطالعات از منابع اولیه و ثانوی ،در مهموع  1شرکت دولتی مورد مطالعه قرار
گرفتند .جدول  1منابع جمعآوری شده برای تحلیل دادههای ثانوی را نشان میدهد.
جدول  - 1منابع ثانوی جمعآوری شده
تعداد

نوع

گونه

17

متن مصاحبههای انهام شده با مسئولین

مکتوب

6

گزارشات رسمی

مکتوب

17

سازمانی

مکتوب

-

مدار

گزارشات رسانهای و محتوای استخراجی از رسانههای اجتماعی چندرسانه ای

در مرحله دوم ،پس از مطالعه جامع منابع و آرشیوهای موجود ،تعهداد  3مصهاحبه نیمهه
ساختار یافته 10با برخی مدیران ارشد سابق و فعلی شهرکتههای دولتهی صهورت گرفهت
(جدول  .)0تمهای مصاحبههای صورت گرفته محورهایی چون سوابق مصاحبه شوندهها،
دید کلی و در آنها نسبت به موضوع حکمرانی شهرکتی ،چگهونگی پیهاده سهازی ایهن
اصول در سازمان متبوعشان ،و اقدامات و اصالحات مورد نیاز در محیط کهالن اقتصهادی
را شامل میشد .به واسطه حساسیت موضوع در حهوزه تحهت بررسهی ،اصهل رازداری در
رابطه با مصاحبه شوندگان و نام شرکتها رعایت شده است.
جدول  - 2مشخصات مصاحبه شوندگان
تحصیالت

مسئولیت ها

مصاحبه شونده الف

دکترا (در ایران)

قائم مقام و مدیر عامل سابق

مصاحبه شونده ب

دکترا (در ایران)

رییس هیات مدیره

مصاحبه شونده جیم

دکترا (خارج از کشور)

مدیر سابق و عضو هیات مدیره

مصاحبه شونده دال

دکترا (خارج از کشور)

مدیرعامل سابق و عضو هیات مدیره

مصاحبه شونده واو

کارشناسی (در ایران)

مدیر عامل سابق

مصاحبه شونده ه

کارشناسی (در ایران)

قائم مقام

مصاحبه شونده ی

کارشناسی ارشد (در ایران)

مدیرعامل سابق و عضو هیات مدیره
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الزم به ذکر است جمعآوری داده از شهرکتههای دولتهی ههم شهامل شهرکتههایی کهه
عملکرد مثبت داشته و هم شرکت هایی که عملکردی پایین تهر از حهد انتظهار در حهوزه
حکمرانی شرکتی داشته اند ،بوده است.
تحلیل داده

برای تحلیهل داده ههای جمهع آوری شهده از نهرم افهزار  NVivoاسهتفاده شهد .بهه دلیهل
حساسیت موضوع ،مصاحبههای صورت گرفتهه ضهبط نشهده و بها اسهتفاده از یادداشهت
برداری و در ادامه بررسی یادداشتها با مصاحبه شوندگان (به منظور اطمینان از صهحیح
بودن نکات برداشت شده) و اخذ تائیدیه آنها انهام شد .پس از آن ،با استفاده از تکنیهک
کدگذاری توصیفی 11قسمت های مرتبط از داده های جمع آوری شده با توجه به موضهوع
تحت بررسی کدگذاری شد .نتیهه این بخش پدیهد آمهدن رده اول دسهته بنهدی هها،10
تحت تاثیر چارچوب نظری توسعه داده شده ،و مشخصا مراحل سه گانه مفهوم واردات و
کارافرینی نهادی بود .بدین شکل ،در اولیه مناسبی از وضهعیت حکمرانهی شهرکتی در
حوزه تحت بررسی و دالیل وضعیت کنونی حاصل شهد .تمرکهز قسهمت بعهدی تحلیهل،
خوشه بندی دسته های پدید آمده بر اساس سطوح مختلهف بهازیگران نههادی حاضهر در
محیط تحت بررسی بود .در ادامه ،با کدگذاری الگویی ،17رابطه بهین دسهته هها مشهخص
شد ،که نتیهه آن شناسایی تمهای اصلی حاضر در دادهها بود .1 :حاکمیهت  .0آمهوزش
دهندگان و خبرگان  .7زمینه سازمانی  .1سطح فردی .تحلیل دادهها در این مطالعهه بهه
صورت خطی صورت نگرفت ،و با مراجعه متعدد بهه داده ههای آرشهیوی ،مصهاحبه هها ،و
مشاهدات و سایر اسناد جمع آوری شده ،و در نظر گرفتن پژوهش های مهرتبط ،تهم ههای
مناسب و کدهایی که اجازه دسته بندی یافته هها را بهه شهکلی مطلهوب میهداد ،صهورت
پذیرفت (شکل .)1
همانطور که شکل  1نشان میدهد ،چارچوب نظری این پژوهش بها اسهتفاده از مفهاهیم
کارآفرینی نهادی و واردات برای بررسی ظهور مفهوم حکمرانی شرکتی در ایهران ،و سهپس
توقف آن در مرحله نظریه سازی  -که نتیهه آن تکمیهل فرآینهد واردات و بنهابراین تغییهر
نهادی است  -و نقش کارافرینان نهادی در سهطوح مختلهف ،توسهعه داده شهده اسهت .در
قسمت میانی شکل ،با استفاده از مفههوم پهردازی توسهعه داده شهده توسهط مههاجرانی و
همکاران ( )0011که به عملیاتی کردن مفهوم واردات در ادبیات کارافرینی نهادی پرداخته
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اند ،بخشهای مختلف هر یک از مراحل سه گانه فرآیند واردات به تصویر کشیده اسهت .در
نهایت ،در قسمت سمت راست تصویر ،موانعی که مطابق تحلیهل دادههها ،از نظریهه سهازی
حکمرانی شرکتی در حوزه شرکتهای دولتی ایران جلوگیری میکنند و به مقابله با تغییهر
در منطق نهادی غالب در این حوزه میپردازند ،قابل مشاهده میباشند .ههدف اصهلی نقشهه
ترسیم شده برای تحلیل داده ها حصول اطمینان از پدیدار شدن تم ها از داده ها بود ،و نه بر
عکس (رجوع به پیوست برای دیدن مثالهایی از کد ها و دسته بندی های تولیهد شهده) .بهه
11
منظور اطمینان بیشتر از اعتبار یافتهها ،این پژوهش از تکنیک کثرتگرایهی کثهرتگرایهی
پژوهشههگران ( ،)Jick, 1979جمههعآوری داده از مصههاحبه شههوندگان مختلههف ،و در نهای هت
تحلیلگران متفاوت استفاده کرد (.)Klein and Myers, 1999

شکل  – 1چارچوب نظری ،مراحل واردات و موانع فعلی
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یافته ها
تحلیل دادههای جمعآوری شهده نشهانگر آن اسهت کهه شکسهت حکمرانهی شهرکتی در
شرکتهای دولتی ایرانی مسالهای چند بُعدی و دارای ریشهه در سهطوح مختلهف کشهور
میباشد .نتیهه تحلیل داده ها منتج به ظهور  1تهم اصهلی و غالهب در رابطهه بها دالیهل
ناموفق بودن حکمرانی شرکتی درحوزه تحت بررسی شد ،که در ادامه هر یک به تفصهیل
توضیح داده میشوند.
حاکمیت

تحلیل داده ها نشانگر آنست که اقدامات حاکمیت در رابطه با قانونگهذاری در مرحلهه اول و
پس از آن اجرای قوانین ،و در نهایت نظارت بر اجرای این قهوانین کهافی نبهوده و نیهاز بهه
بازنگری و جدیت بیشتری دارد .در حال حاضر وضعیت مساله حکمرانهی شهرکتی از زاویهه
دید دولتی بیش از آنکهه یهک نیهاز باشهد ،یهک مسهاله لهوکس تلقهی شهده ،و در نتیههه
سازمانهای مختلف خود را ملزم به پیروی مطلوب و کامل از اصول حکمرانی شرکتی خهوب
نمیبینند .برای مثال ،در این راستا وزیر سابق رفاه طی دستوری به سازمانهای تابعه درباره
"عدم بکارگیری منسوبین سیاسی" ( )1735با اشاره بهه تخلفهاتی کهه بها اجهرای مناسهب
اصول حکمرانی شرکتی میتوان از آنها جلوگیری کرد ،در این باره میگوید:
با وجود تاکیدات مکرر و صدور بخشنامههای متعدد ،گهزارشههایی درخصهوص
بهههکههارگیری منسههوبین بههه افههراد سیاسههی ،در سههطوح مههدیریتی شههرکتههها و
هلدین های تابعه برخالف اصول شایستهساالری دریافت میکنم و همهینطهور
از ارتباطات غیررسمی و خارج از ماموریتهای غیرمحوله ،توسط برخی مهدیران
با افراد ذینفوذ سایر قوا مطلع هستم .اینگونه اقدامات نشانگر عدم مسهئولیت و
بیکفایتی این نوع مدیران است.
از سوی دیگر ،دولتمردان و مسئولینی که در رابطه با این مسهاله فعهال هسهتند نیهز بهه
شکل کلی و بدون دقیق شهدن در ماهیهت آنچهه در جسهتهوی آن هسهتند بهه مسهاله
حکمرانی شرکتی میپردازند .برای مثال ،اشاره مکرر بهه چنهد کلیهدواژه مثهل شهفافیت،
پاسخگویی و … بدون بیان راهکارهای عملی و روشهن بهرای گهذار از وضهعیت فعلهی و
رسیدن به موقعیتی که در آن بتوان اصول حکمرانهی شهرکتی مطلهوب را اجهرا کهرد در
اظهارات این افراد دیده میشهود  ،بهه نحهوی کهه بعضها مهواردی مطهرح شهده از سهوی
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دولتمردان در تعارض مستقیم با اصول حکمرانی شرکتی خوب میباشد (رجوع بهه مهتن
سههخنان ریاسههت جمهههوری در "جلسههه معرفههی وزرای پیشههنهادی در مهلههس شههورای
اسالمی" ( )1733که در آن پیشنهاد تغییر ساالنه معاونان وزیر صنعت بهرای جلهوگیری
از فساد مطرح شد ).در همین ارتباط ،مصاحبه شونده (ب) اظهار داشت:
قانون تهارت ایران از بسیاری جهات نیاز به بروزرسانی دارد… در حهال حاضهر
انگیزه خاصی برای پیاده سازی حکمرانی شهرکتی در حهوزه دولتهی و عمهومی
وجود ندارد و متاسفانه غالبا به آن به چشم یک موضهوع دسهت و پها گیهر نگهاه
میشود .اینها تا اجبار نباشد ،این مسایل اجرا نمیشوند.
تعلل ادامه دار در بروزرسانی قوانین و نظارت جدی بر اجرای آنها ،با وجهود بحهرانههای
جدی کنونی در اقتصاد کشور که بسهیاری از آنهها بها عهدم پیهروی از اصهول حکمرانهی
شرکتی خوب در ارتباط هستند ،نکتههای قابهل توجهه اسهت .از طهرف دیگهر ،انتصهابات
سیاسی و غیرتخصصی در شرکتهای دولتی معضل دیگری است که این شهرکتهها بهه
شکلی فراگیر با آن درگیر هستند .در این ارتباط ،مصاحبه شونده ی میگوید:
(با انهام إصالحات در قوانین و نحهوه انتصهابات) افهراد شایسهته در جهایگزینیهها و
جابهجاییها مسئولیت را به عهده میگیرند چون انتصابات ،به شکل منطقی و نهه بهر
اساس بدهبستانهای سیاسی و فشهار بهر وزرا انههام مهیشهود ،و در صهورت انههام
میتوان امیدوار به بهبود بهرهوری و کارکرد مناسب تر هیات مدیره شرکتها بود.
آموزش دهندگان و متخصصان

جستهوی صورت گرفته در مقاالت علمی منتشر شهده در حهوزه حکمرانهی شهرکتی در
ایران و همینطور مطالب و مصاحبه های انعکاس پیدا کرده در رسانه ها ،نشهان از آن دارد
که در حال حاضهر ،آمهوزش دهنهدگان و متخصصهان حکمرانهی شهرکتی در کشهور ،در
مباحث مطرح شده و آموزش اصول حکمرانی شرکتی خوب ،به صهورت کلهی روی یهک
زاویه خاص مثل زوایای حقوقی یا حسابداری تمرکز دارند ،که نتیههه آن آمهوزش ههایی
است که برای حوزه دانشگاه مطلوب اما برای قریب به اتفاق مدیران ارشهد سهازمان هها و
قانونگذاران کاربردی و ملموس نخواهند بود ،که نتیهه آن عهدم پیهروی مناسهب از ایهن
آموزش ها میباشد .در این بُعد ،عدم انسهام مناسب بین متخصصین و آموزش دهنهدگان
منهر به ارائه مطالبی شده که روی کاغذ جالب اما در عمهل بهرای مهدیران و همینطهور
سیاستگذاران و حتی ذینفعان شرکت های دولتی شاید چندان حیاتی بهه نظهر نرسهد .از
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سوی دیگر ،شیوههای ارائه شده که معموال از نظامههای حکمرانهی شهرکتی اقتصهادهای
پیشرفته تر اقتباس شده است ،به شکل مناسب بومی سازی نشده انهد .یکهی از مهدیران
ارشد دولتی در این ارتباط میگوید:
این ظرفیتها در کشور ما وجود ندارد که ما کپی برداری کنیم ،شما االن میروید
سهام پژو را میخرید ،روند تقسیم سودش را نگاه میکنیهد میبینیهد در تقسههیم
سود 70سال گذشته یک منطقی حاکم است  ...میدانید با چه روندی رو به رو
هستید .در کشور ما اگر سهم یک پتروشیمی بخریهد ،مهیبینیهد امسهال سهود
تقسیم نمیکند و سود را به افزایش سرمایه میبرد.
در این راستا نگاهی به مباحث مطرح شده توسط صاحبنظران حوزه حکمرانی شهرکتی و
طرح های ارائه شده از سوی آنها تایید کننده این حفره در ارتباط بها موضهوع حکمرانهی
شرکتی میباشد .از سوی دیگر ،همانگونه که اظهارات مدیران ارشد سازمان ههای دولتهی
کشور نشان میدهد ،سردرگمی در رابطه با اینکه دقیقا چه مسائلی را و با چه اههرم هها و
مکانیزمهایی در سازمانهای متبوع باید مورد پیروی قرار دهند مشهود میباشهد .مصهاحبه
شونده الف در این ارتباط میگوید:
حکمرانی شرکتی در ایران مساله جدیدیست با ویژگیههای مثبهت ،ولهی سهاز و
کارهای اجرای آن در سازمانهای مختلف برای ما نامشهخص اسهت .و بهه نظهرم
بیشتر در حوزه نظری باشد و در ایران اصال کاربردی نباشد.
بنابراین ،ضعف ارایه آموزش مناسب به مدیران ارشد و همینطور قانونگذارانی که از حوزه ههای
دانشگاهی مشاوره میگیرند ،منهر به ارایه مفهومی گن از حکمرانی شرکتی شده است .ایهن
ضعف ادراکی نسبت به چگونگی توسعه و پیاده سازی نظامهای حکمرانی شرکتی به مهدیران
اجرایی از زاویه درون سازمانی ،و قانونگذاران از زاویه کالن ،به تعلهل بهیش از پهیش در پیهاده
سازی حکمرانی شرکتی خوب در سطوح مختلف ،دامن زده اسهت .از سهوی دیگهر ،ذینفعهان
سازمانها نیز که به واسطه ضعف قوانین و همینطهور ناآگهاهی نسهبت بهه اصهول حکمرانهی
شرکتی خوب ،مطالبه گری فعاالنه نمیکنند نیز متضرر میشوند.
زمینه سازمانی

در سطح سازمانها ،در نبود نظام حکمرانی شرکتی مناسب و به روز به منظور نظارت بهر
اعمال انهام گرفته توسط مهدیران در مسهیر نیهل بهه اسهتراتژی تبیهین شهده سهازمان،
استراتژی سازمانی به جای سیستم محور بودن در دوران مختلف ،بیشهتر شهخص محهور
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بوده است .مساله ای که مشخصا در تعارض با اصول حکمرانهی شهرکتی خهوب میباشهد.
برای مثال ،در این ارتباط مدیرعامل یک شرکت دولتی میگوید:
آقای … گفتند من به دارو گرایش داشتم به دو دلیل یکی اینکه داروساز بهودم
و هم به دلیل اینکه سازمان  ...بزرگترین مصرف کننهده دارو کشهور اسهت .ایهن
استدالل اقای … برای ورود به صنعت داروسازی بود.
نتیهه آنکه با تغییر دولتها در سطح کالن و یا مدیران سازمانها در سطوح پایین تهر ،و
با انتصاب تیم جدید مدیریتی ،استراتژی شرکت های دولتی دچار تزلزل و بعضا تغییهرات
گسترده شده که با رویکرد و تخصص تیم جدید سازگاری دارد .نتیهه قابهل انتظهار ایهن
مساله هدررفت سرمایه و زمان صرف شده در دوره های پیشین بوده است .مساله مشهکل
ساز دیگر در رابطه با مدیران ،عدم آگهاهی مناسهب آنهها از سهود و پیشهرفت بلندمهدت
سازمان در اثر پیروی از اصهول حکمرانهی شهرکتی و همینطهور مقاومهت آنهها در برابهر
تغییرات در روش کار 16آنها بوده است .از سوی دیگهر ،در غیهاب مکهانیزم ههای مناسهب
ارزیابی عملکرد و توجه مناسهب و کهافی بهه تخصهص گرایهی ،مهدیران دولتهی هیچگهاه
احساس نیاز جدی برای به روز کردن خود از نظهر علمهی و حرفهه ای آن ههم در سهطح
عمیق و نهادی نکرده اند ،و جابهایی غالب آنها از پُستی به پُست دیگهر کهه در بسهیاری
موارد حتی عملکردشان در پُست های پیشین را نیز نادیهده گرفتهه اسهت ،ایهن احسهاس
اطمینان و عدم نیاز به یادگیری و به کارگیری مسائلی چون حکمرانی شرکتی در محیط
کار را موجب شده است .در این رابطه ،یکی از مدیران میگوید:
من آن زمان نه در سرمایه گذاری و نه در سرپرستی شرکتها بها مفهاهیم علمهی
اش خیلی اشنا نبودم ولی با مقوله سرپرستی در شرکت  ...تهربه عملی داشهتم.
ولی در حوزه سرمایه گذاری چیزی نمیدانستم.
و همین طور:
االن شما  ...را نگاه میکنید بعهد از مهموعهه وزارت نفهت فکهر کهنم بزرگتهرین
مهموعهها را دارد ،مدیری آنها گذاشته اند که اصهال دو سهه روز قبهل از اینکهه
انتخاب شود رفته بود میگفت آقا سهم چگونهه خریهد و فهروش مهیشهود؟ چهه
انتظاری دارید؟
به عالوه ،بررسی اسناد داخلی سازمانها به انضمام تصمیماتی که در حوزه های مختلف به
خصوص حوزه سرمایه گذاری یا واگذاری ها گرفتهه شهده اسهت ،نشهانگر آنسهت کهه در
سالهای اخیر به واسطه نبودن اصول نظارتی مناسب و ارزیابی دقیق از رفتارهای مهدیران
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به آنها این فرصت را داده است تا از داراییهای سازمان سواستفاده کنند .نتیهه این امهر،
ضعف عملکرد در سازمان و هدررفت سرمایه های هنگفت به رغم حمایت های مهم دولت
بوده است .واگذاری برخی شرکتهای عمومی در فرآیند خصوصی سهازی ،و نحهوه سهوال
برانگیز صورت گرفتن این واگذاریها که بعضا در رسانه ها انعکاس گسترده داشته اسهت -
مانند واگذاریهای صورت گرفته به یکی از متخلفین اقتصادی تحت مهدیریت چنهد سهال
قبل یک سازمان بزرگ عمومی  -را میتوان در زمره این مسائل در نظر گرفت .مدیرعامل
یکی از هلدین های مهم عمومی کشور در اینباره میگوید:
در دوره سابق ،سازمان  ...حیاط خلوت سیاسی شده بود که در این مدت برخهی
را شناسایی کردیم و بنا داریم عذر افرادی که به این شیوه آمدهاند را بخهواهیم
و از نیروهای متعهد که به دنبال ارزش آفرینی هستند استفاده کنیم.
دسته دیگری از مدیران دولتی که نه از نظهر تخصهص و آگهاهی بهه مقولهه حکمرانهی شهرکتی
ضعف خاصی دارند و نه از موقعیت خود سواستفاده می کنند ،مهدیرانی هسهتند کهه بهه واسهطه
داشتن مسئولیت های متعدد دیگر و ناتوانی در صرف زمان کافی در سازمان ،عمهال در رابطهه بها
نقشی که باید در راهبری سازمان و نظارت بر عملکرد مدیران ایفا کنند ،ضعف دارند .عهدم نگهاه
جدی به عضویت در هیهات مهدیره شهرکت ههای دولتهی و عمهومی و وظهایف مهرتبط بها ایهن
مسئولیت کلیدی ،شاید یکی از دالیل عملکرد ضعیف برخی اعضای هیات های مهدیره باشهد .در
این میان ،همواره میتوان مدیران کم انگیزه و چند شغله را یافهت کهه در کنهار مسهئولیت ههای
دیگر ،صندلی هیاتهای مدیره را هم اشغال میکنند و در اولویت بنهدی مسهئولیتههای خهود
دچار مشکل میشوند .در رابطه با این معضل ،مصاحبه شونده جیم میگوید:
در برخی موارد ،یک نفر عضو چندین هیاتمدیره است .فارغ از موظهف یها غیهر
موظف بودن این افراد در هیاتهای مدیره ،اینها چگونه بها ایهن سهطح مشهغله
میخواهند در این شرکتها مفید و موثر باشند؟
البته این موضوع در سالهای اخیر و در پی انتقهادات صهورت گرفتهه و برخهی اصهالحات
صورت گرفته در قوانین (مانند قانون منع به کار گیری بازنشستگان ،و یا ممنوعیت چنهد
شغله بودن) رو به کاهش یافته است .بنابراین ،یکی از نتایج بکهارگیری ایهن سهه طیهف
مدیران (مدیران با آگاهی پایین ،مدیران با مشغولیتهای متنوع و مدیران غیرپاسهخگو و
فرصت طلب) ،عدم اجرای اصول حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی کشور است.
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سطح فردی

بعد چهارم و نهایی یافته های پژوهش دالیل شکست حکمرانی شهرکتی در شهرکت ههای
دولتی ایرانی به سطح فردی اختصاص دارد .به صهورت کلهی ،ایرانیهان از نظهر فرهنگهی
افرادی غیر شفاف ،دارای ضعف در کار تیمهی و مسهئولیت پهذیری ،و در نهایهت فردگهرا
میباشند ( .)Goodarzi et al, 2008موارد ذکر شده به صورت بنیادین با اصهول حکمرانهی
شرکتی خوب در تعارض هسهتند .بنیهاد حکمرانهی شهرکتی خهوب روی مسهائلی چهون
شفافیت ،پاسخگویی ،همکاری گروهی و ایهاد انسهام بین سطوح مختلف و سواسهتفاده
نکردن از قدرت و اطالعات سازمانی که میتوانند برای فرد به صهورت شخصهی سهودمند
بوده ،اما در مقابل برای سازمان ضررده باشد ،استوار اسهت .در ایهن رابطهه ،مهدیرعامل و
عضو هیات مدیره یکی از هلدین های دولتی میگوید:
مدیر یا عضو هیات مدیره یا حتی معاونهان و سهایرین در سهطوح پهایینتر دارای
این تفکر هستند که بیش از  0تا  7سال در شغل کنونیشان نخواهند بهود و بها
تغییر وزیر یا دولت خانه نشین خواهند شد ...مشخص است که این مساله باعث
افزایش سواستفادهها در برهههای زمانی بسیار کوتاهتر از گذشته شده است.
با وجود اینکه دلیل این تغییر نهادی که در تضادی جدی با فرهن حاکم بر مهدیران در
سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقالب اسالمی میباشد ،در حوزه این پژوهش نمیگنههد،
فراگی هری و گسههتره فسههاد اداری و بوروکراتی هک در سههطوح مختلههف در کشههور کههه در
حوزه های گوناگون مرتبا به آن اشاره میشود ،نشانگر تضعیف فرهن حاکم بر جامعه در
این زمینه میباشد .نتیهه قابل توجه آنکه در حوزه سازمانهای دولتی و عمومی ،مدیران
ارشد و حتی کارمندان در ردههای پایینتر ،به واسهطه اطمینهان کامهل ازحمایهت شهدن
سازمان توسط دولت و جبران شدن خسارتهای احتمالی توسط این نهاد ،و در کنهار آن
عدم وجود اهرم های نظهارتی و مههازات ههای متناسهب ،در ههر حهال ممکهن اسهت بهه
سواستفادههای مختلف دست بزنند.
به صورت خالصه ،تحلیل داده ها در این بخش نمایان ساخت مهموعه چهار تم ذکهر
شههده در حههال حاضههر موضههوعات اصههلی در رابطههه بهها شکسههت حکمران هی شههرکتی در
شرکت های دولتی ایرانی هستند ،و بنابراین هر گونه راهکار ارائه شده نیز باید تمامی این
ابعاد را در نظر داشته باشد.
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بحث و نتیجهگیری
پس از تحلیل داده های جمع آوری شده و با بررسی یافتهها در بخش قبل ،بها اسهتفاده از
تم های پدیدار شده از تحلیل داده ها ،در این مرحله میتوان به بینش های کسب شهده در
رابطه با وضعیت حکمرانهی شهرکتی در سهازمانهای دولتهی و عمهومی ایرانهی پرداخهت.
همانگونه که در بخش یافتهها اشاره شد ،عدم موفقیت در پیاده سازی حکمرانی شهرکتی
دربنگاههای ایرانی دارای  1تم اصلی است .شکل  0مفههوم پهردازی شکسهت حکمرانهی
شرکتی در حوزه بنگاههای اقتصادی دولتی ایران را بر اسهاس یافتههههای ایهن پهژوهش
نمایش میدهد.

شکل  – 2مفهوم پردازی دالیل شکست حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی ایرانی

در این میان ،در سطح کالن ،حاکمیت به عنوان قدرتمندترین کارآفرین نهادی بهرای بهه
وجود آوردن تغییرات نهادی الزم به منظور پیاده سازی و اجرای حکمرانی شرکتی خوب
در کشور ،عملکرد مطلوبی نداشته اسهت .شکسهت کهارآفرینی نههادی قدرتمنهدی مثهل
حاکمیت در پدید آوردن تغییرات نهادی ،زمانی که همراهی بقیهه بهازیگران نههادی در
سطوح مختلف را نداشته باشد ،دور از انتظار نیست .یافتههای پژوهش نشهان میدههد بها
وجود اینکه حاکمیت در مرحله بومی سازی اصول حکمرانی شرکتی وارداتهی تالشههایی
صورت داده است ،این تالشها به تاثیرات مورد نظر در حوزه حکمرانهی شهرکتی منتههی
نشده است .دو مساله مهم در رابطه با نقهش حاکمیهت در شکسهت حکمرانهی شهرکتی،
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ضعف این نهاد در تدوین قهوانین روشهن و مناسهب در ایهن حهوزه ،همینطهور عملکهرد
نامطلوب در حوزه اجرای قوانین مرتبط و نظارت بر آن ،و در نهایت انتصهابات سیاسهی و
غیرتخصصی میباشد .عمق این مساله به حدی است که با وجهود انکهه در حهال حاضهر،
اقتصاد کشور بحرانهای مختلف اقتصادی را در حوزه بنگاههای دولتی و اقتصهادی پشهت
سر میگذارد که ارتباط مستقیمی با مقوله حکمرانی شرکتی دارنهد ،امها همچنهان توجهه
مناسبی به این مساله نمیشود و پیروی از اصول حکمرانی شهرکتی ،اگهر وجهود داشهته
باشد ،غالبا به صورت سطحی ونمادین ست .از این نظر ،با توجه بهه ویژگهیههای نههادی
ایران ،فعال نبودن جدی حاکمیت در تدوین قوانین مهرتبط بها حکمرانهی شهرکتی ،و در
ادامه اجرا و نظارت بر آنها ،دارای انطباق با نظریه دولت رانتی 15میباشد .به صورت کلهی،
کشورهای دارای اقتصادهای رانتی که به جای منابع درامدی چون مالیات ،اتکای جهدی
بر منابع طبیعی موجهود در سرزمینشهان دارنهد ،در رابطهه بها اجهرای اصهول حکمرانهی
شرکتی مثل شفافیت و پاسخگویی دچار ضعف میباشهند (.)Beblawi and Luciani, 2015
این ضعف در سطح کالن ،به سطوح پایین تر نیز سرایت کرده اسهت ،بهه نحهوی کهه در
ایران چراغ خاموش کار کردن و خودداری از افشای اطالعات امری سودمند و مفید تلقی
میشود ( )Omidvar and Faghih, 2011و نیاز به ایههاد تحهول در ایهن زمینهه بهه شهکل
روزافزون احساس میشود.
در سطح میانی آموزش دهندگان ،متخصصین و مشاوران از یک سهو ،و شهرکتههای
دولتی در محیط سازمانی ایران هر دو نقش بسزایی در عهدم موفقیهت ایهن فرآینهد ایفها
کرده اند .ارائه غیر کاربردی ،غیر جامع و تک بُعدی مطالب حکمرانهی شهرکتی از سهوی
خبرگان این حوزه در کشور منهر به ایهاد خال بین آنها و مدیران اجرایی و قانونگهذاران
که نیازمند مشاورهها و آموزههای آنان هستند ،شده است ،به نحوی که مساله حکمرانهی
شرکتی همچنان هم برای قانونگذاران و هم برای مهدیران در سهطح سهازمانی مقولههای
گن میباشد .در نتیهه ،همانطور که یافتههای پژوهش نشهان دادنهد ،فهارغ از سهوابق و
سطح و محل تحصیل ،تقریبا تمامی مدیران (در سطح فردی) و سازمانهایی که در ایهن
پژوهش بررسی شدند ،از مقوله حکمرانی شرکتی و ابزارههای کهاربردی آن ،درکهی غیهر
جامع و سطحی داشتند .با در نظر گرفتن دشواری ایهاد تغییرات نهادی ،مدیران ارشدی
که اوال نسبت به این مقوله دانش الزم را ندارند ،و از انگیزه کافی برای بهه وجهود آوردن
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تحولی در این سطح نیز برخوردار نیستند ،میتوان وضعیت نامطلوب سازمانهای دولتی را
در ارتباط با مقوله حکمرانی شرکتی ،در کرد .از سهوی دیگهر ،کپهی بهرداری نهاموفق
نظام های حکمرانی شرکتی از کشورهای دیگر کهه بها سهاختار نههادی ایهران همخهوانی
ندارند ،و ارایه آن به سازمان های داخلی نیز منهر به تضعیف بیش از پیش این مسهاله و
غیرکاربردی بودن آن شده است.
در نهایت ،در سطح خرد ،تحلیل صورت گرفته نشان میدهد در حال حاضر ،فرهنه
کشور در سهطح فهردی (فردگرایهی ،عهدم شهفافیت ،عهدم مسهئولیت پهذیری و …) بها
ویژگی های اصلی حکمرانی شرکتی خوب مثل شهفافیت و پاسهخگویی بهه میهزان قابهل
توجهی در تعارض میباشد .به نحوی که صورت گهرفتن تغییهر نههادی و نظریهه سهازی
کامل اصول حکمرانی شرکتی خوب ،حتی در صورت برطرف شدن مهوارد ذکهر شهده در
سطوح دیگر ،همچنان در این سطح با دشواری مواجهه خواههد بهود ،و نیهاز بهه فرهنه
سازی مناسب دارد.
بنابراین ،نتیهه مسائل مطرح شده در  7سطح مشخص شده ،عدم موفقیت موضهوع
حکمرانی شرکتی در محیط نهادی ایران بوده است .با وجود اینکه کارآفرینان نههادی در
هر سه سطح برای اجرای اصول حکمرانی شرکتی در کشور تالشهایی کرده اند ،امها بهه
دالیل مختلف این تالشها کافی و منسهم نبوده و بعضا نتیهه منفی نیهز در پهی داشهته
است ،و نتیهتا وضعیت حکمرانی شرکتی در بنگاههای دولتی همچنان نامطلوب میباشد.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در مطالعات کارافرینی نهادی ،یکی از انتقهاداتی کهه مکهررا
مطرح میشود ،این بحهث میباشهد کهه تغییهر نههادی تنهها در صهورتی قابهل اجراسهت کهه
کارافرینان نهادی موفق شوند از چارچوب محیط نههادی کهه در آن حضهور دارنهد و محهدود
کننده نظام اعتقادی  ،ارزشها و روشهای آنان است ،خارج شهده و بها وارد کهردن (اشهاره بهه
مفهوم واردات) شیوهها و منطقهای نهادی دیگهر بهه شهکلی ملمهوس بهرای سهایر بهازیگران
حاضر در محیط نهادی خود ،اولویتها و ترتیبهای نهادی 13مورد نظرشان را به وجود آورنهد
) .(Leca et al, 2008بنابراین ،بازیگرانی که در محیط نههادی خهود محبهوس بهوده و قهادر بهه
خروج از این چارچوب نیستند ،ظرفیت انهام تغییراتی این چنینی نخواهند داشهت .در حهالی
که در قسمتهای دیگر کشور (مانند اکوسیستم استارت آپ ها) ،ترتیبههای نههادی مهدرن
در حال ورود و نظریه سازی است و منطق نهادی بازار آزاد جایگزین منطق نههادی مهدیریت
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سنتی شهده اسهت ( ،)Mohajerani et al, 2014ایهن پهژوهش نشهان داد در حهوزه حکمرانهی
شرکتی در شرکتهای دولتی و با وجود حمایتهای گسترده صهورت گرفتهه در گهذر زمهان،
ورود و اجرای مناسب حکمرانی شرکتی تا بدین جا عمدتا ناموفق بوده است.
در مهموع ،موضوع حکمرانی شرکتی در محیط نهادی شرکت های دولتی به واسهطه
دالیل مطرح شده در مفههوم پهردازی ایهن پهژوهش همچنهان مهورد کهم تهوجهی قهرار
میگیرد ،و بنابراین بیشتر به عنوان مسالهای مفید و مدرن امها غیرضهروری بهه آن نگهاه
میشود .خالصه کردن حکمرانی شرکتی در واژههایی چون شفافیت ،پاسهخگویی و عهدم
سواستفاده از موقعیت و تکرار مرتب این واژه ها ،آن هم زمانی که سازوکار های اجرای هر
یک از اصول به صورت ملموس و کاربردی در سطوح مختلف سازمان روشن نباشد ،تنهها
به از بین رفتن معنای این مفاهیم در گذر زمان منهر می شود .به عبارت دیگر ،اشاره بهه
مفاهیم مختلف به صورت پراکنده که همگی پیشتر در میان اصهول حکمرانهی شهرکتی
خوب در شرکتهای دولتی بهه صهورت جهامع توضهیح داده شهده انهد ،نشهانگر ضهرورت
جمعآوری این مباحث و آموزش مناسب و مدرن آن تحت لوای حکمرانهی شهرکتی و بها
توجه به ویژگیهای نهادی ایران میباشد .در نهایت ،اعمال تغییهرات نههادی در وضهعیت
حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی ایران نیازمند انسههام و برنامهه ریهزی دقیهق در
کنار فرهن سازی میباشد ،و اینکه اجرای این مساله بخواهد در جزایر از هم گسیخته و
نهادهای مختلف به صورت موازی و البته ناقص صورت پذیرد نه تنها بهه موفقیهت خهتم
نخواهد شد ،بلکه منهر به سردرگمی بیش از پیش در این حوزه و بهی معنهی تهر شهدن
مفاهیم سودمند حکمرانی شرکتی میشود.
دستاوردها و محدودیتهای پژوهش

دستاورد اول و کلیدی این پژوهش به ادبیات حکمرانهی شهرکتی در حهوزه اقتصهادهای در
حههال توسههعه میباشههد .ای هن دسههتاورد در قالههب بررس هی وضههعیت حکمران هی شههرکتی در
سازمانهای دولتی ایرانی و نقش بازیگران مختلف حاضر در حوزه نهادی تحهت بررسهی ،و
مشکالت و نقاط ضعفی که در هر سطح به شکست دامنه دار در اجهرای اصهول حکمرانهی
شرکتی در شرکتهای دولتی کمک مهیکننهد ،ارائهه شهد .دسهتاورد دوم ،تعمهیم نظریهه
کارافرینی نهادی و مفهوم واردات به مطالعات نهادی حکمرانی شرکتی در حوزه کشهورهای
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در حال توسعه ،و ارائه چارچوب نظری جدیدی برای انهام ایهن طیهف مطالعهات میباشهد.
بررسی یافته ها و ارتباط آن با نظریه کارآفرینی نهادی ،نشانگر اهمیت پهارادوکس عاملیهت
نهفته در محیط نهادی و شکست در اجرای مناسب حکمرانی شرکتی در شرایط عدم بههره
بردن از مولفههای دیگر مثل تکنولوژی ،و یها مشهاوران و متخصصهانی کهه در زمینههههای
نهادی دیگر در سطوح مختلف حضور دارند ،میباشد .ضعف آمهوزش دهنهدگان ،مهدیران و
قانونگذاران که همگی در چارچوب نهادی ایران حضهور دارنهد و نهاتوانی در همهراه کهردن
سایر بازیگران حاضر در محیط نهادی تحت بررسی ،و در نتیهه عدم اجرای مناسب اصهول
مدرن نظام حکمرانی شرکتی با وجود تالشهای صورت گرفتهه و تههارب کسهب شهده ،بها
پژوهشهای پیشین در سایر نقاط دنیا که به ایهن مسهاله در مطالعهات منطبهق بهر نظریهه
کارافرینی نهادی پرداخته بودند انطباق دارد (.)Leca et al, 2008
در ادامه ،نتهایج ایهن پهژوهش پیامهدهایی بهرای متخصصهین و سیاسهتگذاران دارد .اوال،
رویکرد کپی پرداری از یک سو و همینطور پرداختن نهاقص بهه مسهاله حکمرانهی شهرکتی از
سوی دیگر هر دو منتج به شکست در اجرای این اصول در سهازمانها مهیشهود .در ادامهه ،بها
استفاده از یافتههای این پژوهش و با در نظر گرفتن مسایل مطرح شده در سه سهطح کهالن،
میانی و خرد ،قانونگذاران میتوانند نسبت به اتخاذ قوانین مناسبتر و ملموس تر که منههر بهه
پیروی از اصول حکمرانی شرکتی خوب در سطوح مختلف سازمانی بشوند ،اقدام کنند.
در نهایت ،محدودیت های این پژوهش فرصتهایی برای انهام مطالعهات آتهی فهراهم
می کنند .برای مثال ،پژوهش های آتی می توانند یافته های این پژوهش و مدل ارائه شهده
در رابطه با شکست حکمرانی شرکتی را به شکل کمی در سازمانهای مشابه با اندازهههای
متفاوت و در تعداد باالتر بررسی کنند ،و خالهای موجود در نظامهای حکمرانی فعلی در
حوزه های دیگر را شناسایی کننهد .محهدودیت دیگهر ایهن پهژوهش مهرتبط بها زمهان و
حساسیت موضوع بود .در این راستا ،انهام پژوهشی کیفی و طوالنی مهدت کهه بهه سهیر
تحول این مساله در گذر زمان میپردازد ،و همینطور دستیابی بهه دسترسهی بهتهر بهرای
جمعآوری داده از سازمانها و در سطوح مختلف میتواند به تعمیق یافتهها منهر شود.
جمع بندی

این مقاله به بررسی وضهعیت حکمرانهی شهرکتی در حهوزه شهرکتههای دولتهی ایرانهی
پرداخت .با استفاده از چارچوب نظری توسعه داده شده از نظریه های نههادی و واردات ،و
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اسهتراتژی پهژوهش مهدیریتی در تحقیهق ،پهژوهش صهورت گرفتهه نشهان داد وضههعیت
نامطلوب فعلی حکمرانی شرکتی در سازمانها  1بُعد اصلی (حاکمیت ،آموزش دهندگان
و خبرگان ،حوزه سازمانی و سطح فردی) دارد ،که بر این اسهاس مفههوم پهردازی مقالهه
توسعه داده شد (شکل  .)0در این بین ،حداقل دو مولفه حاکمیت و حهوزه سهازمانی بهه
شدت تحت تاثیر سیاسی زدگی در اداره بنگاه هاست .یافته های این مقالهه بها مطالعهات
نظریه نهادی که در آن به پارادوکس عاملیت نهفته شده اشهاره کهرده بودنهد ،همخهوانی
داشته و نشان از اهمیت استفاده از مولفههایی جدید و تکمیل کننده به منظور به وجهود
آوردن تغییر نهادی و مشخصا نهادینه کردن مناسب اصول حکمرانی شهرکتی خهوب در
سازمانهای دولتی دارد .در پایان ،این پژوهش نشان داد ایران ،با پیچیدگیههای منحصهر
به فرد نهادی  ،قابلیت پیاده سهازی کمهی و کپهی بهرداری از نظهامههای اجهرا شهده در
اقتصادهای پیشرفته تر را ندارد ،و رویکردهای ارائه شهده بهرای توسهعه نظهام حکمرانهی
شرکتی و پیاده سازی موفق آن ،نیازمند در نظر گرفتن ویژگیهای نهادی ایهران در ههر
سه سطح کالن ،میانی و خرد میباشد.
پینوشتها
2. Institutional actors’ practices & belief systems

1. Claessens, and Yurtoglu, 2013

4. Institutional logics
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پیوست
 کدهای تولید شده از قسمتهایی از دادههای تهربهی کهه بها وقهوع کهارآفرینی7 شکل
. را نشان میدهد،نهادی ارتباط دارند

 – کدهای تولید شده مرتبط با کارافرینی نهادی از دادههای تجربی3 شکل
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بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمانهای مردمنهاد:
نقش تعدیلگر اخالق کار اسالمی
*

الهام ابراهیمی
محرم عباسی
***
سید جاوید حسینی
****
محسن اسماعیلی
1

**

تاریخ دریافت37/00/01:
تاریخ پذیرش37/05/10 :

چکیده
سبک رهبری در شکلگیری ،رشد و بقای سازمانها و موسسات مردمنهاد بها توجهه بهه اتکهای
آنها به فعالیت-های داوطلبانه نقش حیاتی دارد .پژوهشههای پیشهین ،نشهان مهیدههد کهه
سبک رهبری اغلب این سازمانها ،سبک رهبری خدمتگزار اسهت .پهژوهش حاضهر بهه منظهور
مطالعه پیامدهای بهرهگیری از این سهبک رهبهری بها ههدف بازتهاب تهأثیر آن در سهازمانهای
مردمنهاد انهام شده است .در این میان نقش اخالق کار اسالمی به عنوان متغیهر تعهدیلگر ایهن
تأثیرگذاری نیز آزمون شده است .هدف این پژوهش توصیفی ورابطه همبسهتگی اسهت .از بهین
جامعه آماری پژوهش که کارکنان موسسه خیره محک به تعهداد  0000نفهر بودنهد 703 ،نفهر
نمونه به روش نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .ابهزار گهردآوری دادههها ،پرسشهنامه
استاندارد بود و دادهها با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نهرمافزارههای SPSS
و Smart PLSتحلیل شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری خدمتگزار رابطه مثبهت و
معناداری با متغیرهای سطح فردی (تاب آوری و عهین شدن با شغل) ،تیمهی (تبهادل تیمهی)،
سازمانی (هویت سازمانی و افتخار سازمانی) و خانوادگی (غنیشدن خهانواده توسهط کهار) دارد.
اما نقش تعدیلگر اخالق کار اسالمی در رابطه بین رهبری خدمتگزار با پیامدهای مهذکور تأییهد
نشد .به موسسات و سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد پیشنهاد میشود که مدیران خهود را بهه
استفاده از سبک رهبری خدمتگزار تشویق نموده و بسهتر آمهوزش و تهربهه ویژگهیههای نهوع
دوستی داوطلبانه ،التیام احساسی ،معرفت و نقش متقاعدکنندگی بهرای مهدیران و سرپرسهتان
خود فراهم نمایند تا از پیامدهای فردی ،تیمی ،سازمانی و خانوادگی آن بهرهمند گردند.
واژگان کلیدی :رهبری خدمتگزار ،عهین شدن با شغل ،هویت سازمانی ،غنهی شهدن
کار و خانواده ،اخالق کار اسالمی

* استادیار ،مدیریت منابع انسانی ،پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.
** کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
*** کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
**** کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال چهاردهم ،شمارۀ  ،67بهار  ،1737صفحه 73-56
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مقدمه
واژه سازمان غیردولتی 1برای اولین بار در سال  1313توسط سازمان ملل مورد اسهتفاده قهرار
گرفت و این اصطالح در مورد «هر گروه غیر انتفاعی داوطلبانهه از شههروندان جههانی کهه در
سطح محلی ،ملی و بین المللی برای اهداف متنوع فرهنگهی ،اجتمهاعی ،خیریهه ،تخصصهی و
صنفی تشکیل شده باشد» به کار برده شد .در ایران طبق مصوبه وزارت کشهور ،سهازمانههای
غیر دولتی به نام سازمانهای مردمنهاد یا به اختصار «سمن» نامگهذاری شهدهانهد (دمهاری و
همکاران)601 :1737 ،؛ بنابراین در این پژوهش نیز واژههای سازمان غیهر دولتهی و سهازمان
مردمنهاد مترادف و معادل هم درنظرگرفته شهده اسهت .از نظهر سهودان وپانهدی،)0013( 0
سازمانهای غیردولتی و مردم نههاد نقهش مهمهی در توسهعه اقتصهادی و اجتمهاعی کشهورها
داشته و در واقع فلسفه وجودی چنین سازمانهایی ورود به عرصهها و صنعتهایی اسهت کهه
دولت توان یا تمایل الزم را برای ورود به آنها را ندارد .از آنها که این سهازمانهها بهه تهامین
نیازهای جامعه در حوزههای مختلف مانند فقر ،سالمت و حقوق بشر میپردازند ،مورد توجهه
قرار گرفتهاند .تهربه کشورهای در حال توسعه و توسهعه یافتهه در طهول بهیش از نهیم قهرن،
ضرورت وجود این نوع سازمانها را بیش از پیش اثبات کرده اسهت .توسهعه اجتمهاعی بهرای
تأمین نیازهای انسان و ارتقای سهطح زنهدگی همهه گهروههها اسهت ،ایهن نیازهها گسهترده و
نامحدودند و دولتها به تنهایی قادر به تهأمین ایهن نیازهها نیسهتند ( Estrada & de la Garza,
 .)2016از آنهاکه نظام سالمت شاخص مهمهی در میهزان توسهعهیهافتگی کشهورها محسهوب
میشود و دولتها بیشتر بر پیشگیری و درمان بیماریهای فراگیر تمرکز داشهته و تهوان الزم
در حفظ و ارتقای سالمت بیماران خاص را ندارند ،لهذا در بیشهتر کشهورها ایهن موسسهات و
سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد هستند کهه بهرای رفهع ایهن گونهه نیازهها تشهکیل و اداره
میشوند .در کشور ما نیز طبق آخهرین گهزارش معاونهت اجتمهاعی وزارت بهداشهت1100 ،
سازمان و موسسه مردمنهاد و خیریه در حوزه سالمت فعالیت دارنهد (خبرگهزاری ایسهنا ،دی
ماه  .)1735یکی از شناخته شدهترین این سازمانهها موسسهه خیریهه محهک اسهت کهه بهه
منظور حمایت از کودکان مبتال به سرطان تشکیل شده و در عرصه بین المللی نیهز شهناخته
شده است .محک در هشتمین دوره ارزیابی «بهینههکهاوی سهازمانههای غیردولتهی» 7بهرای
مطابقت عملکرد خود با استانداردهای جهانی و اطمینان از بهترین شهیوه صهرف کمهکههای
مردمی به طور داوطلبانه شرکت کرد و در بین  707سازمان مهردمنههاد از سراسهر جههان بها
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اخذ امتیاز  33/6درصد ،در جایگاه نخست قرار گرفهت (گهزارش شهرکت  07 ،SGSسهپتامبر
 .)0017از نظر استرادا و دیالگارزا )0015( 1شکلگیری ،رشد ،پایداری و بقهای سهازمانههای
غیر دولتی تحت تاثیر مستقیم سبک رهبری بوده و این موضوع در سازمانهایی کهه بهه کهار
داوطلبانه متکی هستند ،حیاتی اسهت .مهوآی ،نامهادا و کهاتوس )0017( 6بها مطالعهه 6613
سازمان غیر دولتی به بررسی تاثیر سبک رهبری بر میزان اثربخشهی سهازمانهها پرداختنهد و
رابطه معنادار و مثبتی بین سبک رهبری مورد استفاده توسط مدیران این سازمانها و میهزان
اثربخشی سسازمانی یافتند .بررسی پهژوهشههای پیشهین در زمینهه سهبک رهبهری مهورد
استفاده در سازمانها و موسسات غیردولتی و مردمنهاد نشان مهیدههد کهه سهبک رهبهری
5
اغلب این سهازمانهها ،سهبک رهبهری خهدمتگزار اسهت (Zhang et al., 2012؛ Singh, 2014؛
Estrada & de la Garza, 2016؛Palumbo, 2016؛ .)Mwai et al., 2018بنهابراین سهوالی کهه
محققان در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن هستند این است که آیا موسسه خیریهه
محک نیز به عنوان یک موسسه غیردولتی مردمنهاد با اسهتفاده از سهبک رهبهری خهدمتگزار
توانسته از پیامدهای مثبت این نوع رهبری بهرهمند شود؟ مطابق پژوهشههای انههام شهده،
برخورداری از سبک رهبری خهدمتگزار پیامهدهای متنهوع و متعهددی دارد کهه در پهژوهش
حاضر پیامدهای فردی تابآوری 3و عهین شدن بها شهغل ،7پیامهد گروههی تبهادل تیمهی،3
پیامدهای سازمانی هویت 10و افتخار سازمانی 11و پیامد خانوادگی غنی سازی خانواده توسهط
کار 10به عنوان پیامدهای اصلی رهبری خدمتگزار در نظرگرفته شده است .به عالوه ،با توجهه
به فرهن اسالمی کشور ایران ،متغیر اخالق کار اسالمی 17به عنوان متغیر تعدیلکننده بهین
سبک رهبری خدمتگزار و پیامدهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینه پژوهش
رهبری خدمتگزار

رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروههی ایفها مهیکنهد ،عنهوان شهناخته
شدهای در رفتار سازمانی است .محققان رفتار سازمانی ثابت کهردهانهد کهه رهبهران مهی
توانند عامل تمایز در سازمان باشند .یکی از سبکهای رهبهری کهه در سهالههای اخیهر
مورد توجه نظریهپردازان حوزه مدیریت قرار گرفته ،رهبری خدمتگزار است (اسمعیللو
و خانمحمدی .)1773 ،نظریه رهبری خدمتگزار برای اولین بهار در سهال  1330توسهط
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گرینلیف 11ارائه شد (اکبری و همکاران .)0011 ،گرینلف ( )1333رهبهری خهدمتگزار را
«سبک رهبری که بر توسعه دادن حداکثر پتانسهیل کارکنهان در حهوزه اثربخشهی کهار،
نظارت اجتماعی ،خودانگیزشی و قابلیتهای رهبری آینهده تمرکهز دارد» تعریهف کهرده
است ( .)Haar et al., 2017: 57رهبری خدمتگزار یک رهیافت در مورد رهبهری و خهدمت
است که در آن رهبر ،در مرحلهه اول خهادم و در مرحلهه دوم رهبهر محسهوب مهیشهود
(خالصی و همکاران .)1731 ،این سبک رهبری ،ظرفیهت و ویژگهی شفابخشهی احساسهی،
رفتار اخالقی ،توانمندسازی ،انگیزش ،الهام بخشی ،ارتقای مهارتههای ادراکهی ،ارزشافزایهی
برای جامعه و رشد و توسعه حرفهای را که الزمهه مهدیریت سهازمانههای مهردمنههاد اسهت،
داراست .رهبر خدمتگزار به خهودی خهود انگیهزه بیشهتری دارد و ایهن انگیهزه معنهوی را در
راستای ارتقای عملکرد در اختیار زیردستان خود قرار میدهد .بدین ترتیب ،کارکنانِ متهأثر از
سبک رهبری خدمتگزار نیز انگیزه و کارایی بیشتری خواهند داشت .این امر انگیهزه مهدیران
منابع انسانی و رهبران سازمانهای مردمنهاد برای تبدیل شدن به رهبهران معنهوی را بهبهود
میبخشد (.)Schneider & George, 2011; Otero-Neira, Varela-Neira & Bande, 2016
عجین شدن با شغل
16

مفهوم عهین شدن با شغل ابتدا توسط لودال و کهنر ( )1356معرفی شد و از زمهان ارائهه
آن ،در حههوزه رفتههار سههازمانی و روانشناسههی شههغلی مههورد توجههه قههرار گرفتههه اسههت .ایههن
نظریهپردازان ،عهین شدن با شغل را درجهای از ارزش و هویتی که فهرد از شهغل خهود دارد،
تعریف کردهاند ( .)Huang et al., 2016مادر  )0001( 15در تعریفی مشابه ،عههین شهدن بها
شغل را به درجهای که اشخاص به لحاظ روانشناختی با شغل فعلهیشهان هویهت مهییابنهد،
تعریف کرده است .کارکنان با میزان باالیی از دلبستگی و عهین شدن با شهغل ،از کهار خهود
رضایت دارند ،روحیه و انگیزه باالیی در کار نشان میدهند و نسهبت بهه سهازمان و همکهاران
خود تعهد باالیی ابراز میکنند (.)Singh & Gupta, 2015چنین افرادی به نهدرت بهه تهر
شغل میاندیشند (خالصی و همکاران )1773،و در نهایت با جلهب رضهایت کارکنهان موجهب
بهبود بهرهوری سازمان میشود (.)Raymond & Themba, 2013
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تابآوری

مفهوم تابآوری از علوم طبیعی وارد ادبیات روانشناسی شد و به معنی سازش موفقیهت-
آمیز فرد به رغم وجود شرایط نامطلوب محیطی اسهت ( .)Lei et al., 2014تهابآوری بهه
ظرفیت تحمل چالشهای اجتماعی ،مالی یا احساسی و بازگشت به تعادل مهدد اطهالق
میشود و بیانگر توانایی فهرد بهرای سهازگاری مههدد 13در شهرایط غهم ،فشهار ،شهرایط
نامطلوب و عوامل تنشزای زندگی است .به عبارت دیگر ،تابآوری مثبهت ،سهازگاری در
واکنش به شرایط نامطلوب است .تاب آوری به معنای مقاومت انفعالی در برابر آسیبها یا
شرایط تهدیدکننده نیست؛ بلکه فردِ تابآور ،یک مشارکتکننده فعال و سهازنده محهیط
پیرامونی خود محسوب میشود (قاسم و حسینچاری .)1731 ،تابآوری فرایندی اسهت
که افراد را قادر میسازد بر عوامل تنش زای زنهدگی خهویش مهدیریت داشهته باشهند.
ویژگی اصلی فردی با تابآوری باال ،هدفمند بهودن اوسهت .بههرغهم وجهود موانهع ،فهردِ
تاب آور توان الزم برای رسیدن به اهدافش را داشته و برای نیل به آنها تالش مهیکنهد.
ویژگی دیگر این افراد ،کنترل و تمرکز است .فرد تابآور در شرایط ناخوشهایند و نهاگوار
بر احساسات خود کنترل الزم و کافی را داشته و بهترین تصمیم را میگیرد .ویژگی سوم
سختکوشی و باانگیزگی هست که باعث مهیشهود فهرد تهابآور از چهالشههای زنهدگی
استقبال کرده و از شکستها مایوس نشود .در نهایت ،ویژگی چههارم اعتقهاد بهه قهدرت
ماوراءالطبیعه است کهه فهرد در تمهامی سهختیهها و مشهکالت از آن کمهک مهیگیهرد
(.)Connor et al., 2003
تبادل تیمی

تبادل تیمی ،در اعضای تیم از تعامل مشتر  ،تسهیم ایدهها ،نظرات و پیشنهادها بها دیگهر
اعضا و نیز دریافت اطالعات ،کمکرسانی و شناخت دیگر اعضای تهیم اسهت .کیفیهت تعامهل
تیمی ،نشان دهنده اثربخشی ارتباط کاری پیروان در نقش مشتر بهین اعضهای تهیم اسهت
( .)Seers et al, 1995طبق تئوری تعامل اجتمهاعی ،ارتباطهات تیمهی اعضها بهر اسهاس عمهل
متقابل است و نشان میدهد چگونه افراد با دیگر اعضا تعامل دارنهد .مطالعهات تهربهی نشهان
میدهد وجود سطوح باالی تعامل تیمی منههر بهه اعتمهاد ،احتهرام ،همکهاری ،همهاهنگی و
مشارکت بیشتر اعضای تیم میشهود ( Banks et al., 2014؛ .)Aw & Ayoko, 2017در سهطوح
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باالی تعامل تیمی ،کارکنان برانگیخته میشوند تا نظرات خود را به اشترا بگذارند؛ چرا کهه
نظرات آنان هر چند مختلهف و متفهاوت باشهد ،مهورد توجهه و بها ارزش تلقهی خواههد شهد
( .)Morrison & Milliken, 2003محققان معتقدند اثربخشی سازمانها و شرکتهها وابسهته بهه
چگونگی تسهیم دانش بین افراد ،تیمها و واحدهاست و اطالعهات مههم و کلیهدی در فراینهد
تعامل ،شناسایی و اولویت بندی میشوند ( .)Liu et al., 2011زمانی که شواهد حاکی از وجهود
تعامل تیمی باالی اعضا باشد ،عکسالعمل افراد مشارکت فعال در وظهایف تهیم در پاسهخ بهه
این تعامل اجتماعی خواهد بود (.)Haynie, et al., 2012
هویت سازمانی

مفهوم هویت سازمانی اولین بار در سال  1376توسط آلبرت و وتهن 17معرفهی شهد .هویهت
سازمانی مفهومی است که ارتباط بهین کارکنهان و سهازمان را مشهخص مهیکنهد (اکبهری و
همکاران .)0011 ،ریلی و شاتمن )1375( 13معتقدند هویتیابی سازمانی فرآیندی اسهت کهه
از طریق آن کارمند ،عالئم ارسهال شهده توسهط سهازمان را در کهرده و پهس از آگهاهی از
تشابهات میان خود و سازمان ،بهتر با سهازمان ارتبهاط برقهرار مهیکنهد ( Kumar & Jauhari,
 .)2016: 761در تعریفی دیگر ،هویت سازمانی ،نوع خاصی از هویت اجتماعی فهرض مهیشهود
که از طریق آن فرد هم به طور شناختی و هم به صورت احساسی خود را متعلق بهه سهازمان
میداند و عضویت در سازمان وی را به برقراری یک ارتباط اثربخش کامل بها جامعهه ههدایت
میکند ( .)Piccoli, et al., 2017مطالعات نشان دادهاند کارکنهان برخهوردار از هویهت سهازمانیِ
باال ،نه تنها در اهداف سازمان سهیم میشوند ،بلکه سطح بهاالیی از رضهایت شهغلی را تهربهه
کرده ،رفتارهای فرانقش بروز میدهند ،همواره روابط مهثثر بهین گروههی برقهرار مهیکننهد و
احتمال تر و جابهایی پایینی دارند (.)Erkutlu, & Chafra, 2018: 155
افتخار سازمانی

واژه افتخار سازمانی همانند بسیاری از مفاهیم ،از علم روانشناسی وارد مدیریت شهده اسهت.
میشکایند )1337( 00از نخستین افرادی اسهت کهه واژه «افتخهار »01را در حهوزه مهدیریت و
سازمان بهکار برد .تراپرو 00و همکاران ( )0013افتخار سازمانی را مباهات کارکنان بهه حضهور
در یک سهازمان ،خهود را بخشهی از سهازمان دانسهتن و رضهایت از دسهتاوردها و محبوبیهت
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سازمان در نگهاه دیگهران تعریهف کهرده انهد .ایهن مفههوم شهامل دو گونهه افتخهار سهازمانی
احساسی 07و نگرشی 01است که در نوع اول ،کارکنهان مهیتواننهد احساسهات مهثثر موقهت و
کوتاه مدت از افتخار را که بر در یک رویداد موفقیهتآمیهز دربهاره سهازمان مبتنهی اسهت،
تهربه کنند .در نوع دوم ،کارکنان میتوانند یک نگهرش شهناختی و پایهدار از افتخهار داشهته
باشند که از در کلی نسبت به سازمان ناشهی شهده اسهت .وقتهیکارکنهان از دسهتاوردهای
شرکت چه در زمان حال و چه در گذشته احساس مباهات کنند ،افتخار احساسی به سهازمان
افزایش مییابد .احساس افتخار سازمانی ،همانند تمامی احساسات دیگر ،بر نگرشهها و رفتهار
کارکنان تاثیر گذار است (.)Gouthier, & Rhein, 2011
غنیشدن خانواده توسط کار
تاثیر متقابل کار و خانواده بر یکدیگر طی سالهای  1330بسهیار مهورد توجهه محققهان
قرار گرفت و علل اساسی آن ورود گسترده زنان به بازار کار ،تغییرات جمعیت شناختی و
فرهن حاکم بر جامعهه بهود ( .)Gregory et al, 2013براسهاس پیشهینه و تاریخچهه ایهن
موضوع و دیدگاههای مختلفی که در زمینه روابط بهین کهار و خهانواده وجهود دارد ،سهه
رویکرد قابل تفکیک شامل تضاد کار و خانواده ،غنیسازی کار و خهانواده و تعهادل کهار و
زندگی وجود دارند )عباسی و همکاران .)1733 ،رویکرد تضاد بر این پایه استوار است که
افراد ،میزان محدودی زمان و انرژی در اختیار دارند و کار و خانواده بهر سهر ایهن منهابع
محدود با یکدیگر رقابت میکنند  .در نتیههه ،محهور ایهن دیهدگاه تعهارض میهان کهار و
خانواده است .رویکرد غنی شدن کار و خانواده به «تأثیر تهربیهات یهک نقهش در بهبهود
کیفیت زندگی در نقش دیگر» اشاره دارد که خود به دو بعد اصلی غنهی شهدن خهانواده
توسط کار و غنی شدن کار توسط خانواده تقسیم میشود .در نهایت ،رویکرد تعادل کهار
و خانواده بر این مبناست که بین کار و خانواده توازن و تعادل برقرار است و تعادل کهار-
زندگی زمانی تهربه میشود که تقاضاهای حوزه کار با تقاضاهای سایر حهوزههها (اعهم از
خانواده) سازگار باشد ( ;.(Grzywacz & Carlson, 2008; Kim, 2017
در پژوهش حاضر ،غنی شدن خانواده توسط کار به عنوان یکهی از پیامهدهای سهبک
رهبری خدمتگزار در نظر گرفته شده است .دیدگاه حاکم بر این نظریه استدالل میکنهد
که نگرش و رفتار مثبت کارکنان از حوزه کاری ،میتواند به عنوان منابع قابل انتقهال بهه
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حوزه خانواده مورد توجه قرار گیرد و این نگرش و رفتار ،آثار مثبتی بر روابط خهانوادگی
و زندگی شخصی افراد داشهته باشهد ( .)Greenhaus, & Powell, 2006غنهی شهدن
خانواده توسط کار از سه مولفه توسعه خانواده به وسهیله کهار ،تهاثیر کهار بهر خهانواده و
سرمایه کار برای خانواده تشکیل شده است .در دیدگاههای مختلف و کسهب دانهش و
مهارت در کار ،فرد را به عضو بهتری در خانواده تبدیل کرده (توسهعه خهانواده) و تهربهه
خوش خلقی ،احساس مفید بودن و شاد بودن در خانواده را بهه همهراه دارد .در نهایهت
کار به عنوان سرمایهای برای خانواده فرد ،وجهه ،اعتبهار و منهافع مهادی بهه دنبهال دارد
( Carlson, et al., 2006؛ .)Zhang et al., 2012
توسعه فرضیهها و چارچوب نظری
رهبری خدمتگزار و عجین شدن با شغل

طبق نظر رینک ( )1336و اسپیرس ( ،)0001التیام بخشیدن ،گهوش کهردن ،آگهاهی دادن،
تعقیب کردن و تعهد به رشد افراد جامعه از اصول اساسی و مهم رهبران خدمتگزار است .اگهر
این قواعد توسط پیروان در شود ،به عهین شدن با شغل کمهک خواههد کهرد (خالصهی و
همکاران .)1731 ،در محیط دائما در حال تغییر امروزی ،سازمانها میبایست راههایی را کهه
موجب عهین شدن کارکنان با شغل خود میشود توسعه دهند .در این میهان تهاثیر رهبهری
در حالت کلی و به ویژه رهبری خدمتگزار در عهین شدن کارکنان بها شهغل ،مهیبایسهت در
نظر گرفته شود ( .)Meyer, 2014رهبر میتواند به عنهوان یهک خهادم ،از طریهق در دسهترس
بودن برای رفع نیازها و منابع مورد نیاز کارکنان ،موجب بهبود و ارتقای عملکهرد آنهان شهود؛
به طوری که نیاز کارکنان برآورده شده و عهین شدن آنان با شغل خود افزایش یابهد ( Brien
 .)et al., 2012زو و آنه )0013( 06تاثیر سبک رهبری خدمتگزار در عهین شدن با شهغل را بها
میانهیگری نیازهای اساسی روانشناختی بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد رهبهران
خدمتگزار ،خود را در موقعیتی قرار میدهند که ویژگیها و خصایص کارکنهان را در کهرده
و نیازهای آنها از قبیل استقالل ،شایستگی و ارتقا را برآورده کنند .بر این اساس فرضهیه اول
پژوهش به شکل زیر در نظر گرفته میشود:

فرضیه  :1-1بین رهبری خدمتگزار و عهین شدن بها شهغل کارکنهان رابطهه معنهاداری
وجود دارد.
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رهبری خدمتگزار و تابآوری

در رابطه بین رهبری و تابآوری ،موضوع ارتباطهات و تعامهل بها افهراد و منهابع ارتقهای
انعطافپذیری اجتماعی آنها اهمیت مییابد .به عبارت دیگر ،رهبر خهدمتگزار از طریهق
در عمیق و صمیمانه پیروان ،برقراری روابط نزدیکتر با آنان کهه زمینهه فعالیهتههای
هماهن را فراهم میسهازد ،ایههاد عهدالت مهروادهای در روابهط ،احتهرام بهه کارکنهان،
برقراری ارتباط متقابل اثربخش ،اعتماد به توانایی کارکنان ،ارزیهابی گروههی بهه منظهور
انهام کار تیمی و کاهش فشار روانی کار و افزایش ظرفیت سازگاری افراد در رویارویی بها
چالشها با بیان احساسات ومشارکت دادن افراد ،میتواند میهزان تهابآوری و انعطهاف-
05
پذیری پیروان و زیردستان خود را تقویت کند ( .)Cacioppo, et al., 2011از نظر بهادگر
( )0013نیز رهبری خدمتگزار بر قابلیت انعطافپذیری پیروان تاثیر مستقیمی دارد و بها
ایهاد فضای کاری مشتر  ،ارتقای استقالل زیردستان و تصمیمگیری مبتنی بر اخهالق،
انعطافپذیری پیروان را در برابر رخدادها و چالشهای جدید افزایش مهیدههد .بهر ایهن
اساس فرضیه دوم پژوهش به شکل زیر در نظر گرفته میشود:

فرضیه  :0-1بین رهبری خدمتگزار و تابآوری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
رهبری خدمتگزار و تبادل تیمی

رهبر خدمتگزار با حمایت و استقبال از مراودات بین اعضای تیم ،آنها را به ارائه نظهرات
و تبادل اطالعهات بها سهایر اعضهای تهیم تشهویق مهیکنهد ( .)Liden, et al, 2008زو 03و
همکاران ( )0016به بررسی تهاثیر رهبهری خهدمتگزار در بهروز رفتهار کمهکرسهانی بها
میانهیگری تبادل تیمی اعضا در یک هتل سیصد نفره پرداختنهد .نتهایج ایهن پهژوهش
نشان داد که استفاده از سبک رهبری خدمتگزار از طریق فراهم کردن شرایط تشهریک و
تسهیم نظرات و پیشنهادها ،تبادل تیمی و دریافت بهازخور رفتارهها از دیگهران ،احتمهال
بروز رفتارهای مثبهت را بیشهتر مهیکنهد .در پژوهشهی مشهابه مهالینگوم 07و همکهاران
( )0015به بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتارشهروندی سازمانی ،خالقیت و تبهادل
تیمی پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد بین رهبری خدمتگزار و تبادل اعضای تیم
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این متغیر ،رابطه رهبری خهدمتگزار بها خالقیهت و
رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل میکند .بنابراین فرضیه سوم پژوهش به شکل زیهر در
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نظر گرفته میشود:

فرضیه  :7-1بین رهبری خدمتگزار و تبادل تیمی رابطه معناداری وجود دارد.
رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی

رهبران خدمتگزار با تفویض اختیهار و تمرکهز بهر رضهایت پیهروان خهود ،فهراهم کهردن
فرصت های رشد و توسعه فهردی و تشهویق بهه مشهارکت حهداکثری ،بهه دنبهال ارتقها و
پیشهرفت آنهان هسهتند (Van Dierendonck, 2011؛ .)Hunter et al., 2013بهروز چنهین
رفتارهای مثبتی از سوی رهبر می تواند کارکنان را به این باور برساند کهه آنهها اعضهای
با ارزش سازمان هستند و این احساس ارزشمندی و تصدیق افراد توسهط رهبهر ،موجهب
تقویت هویت سازمانی در آنها مهیشهود ( .)Fuller et al., 2006از سهوی دیگهر رهبهری
خدمتگزار ،جذابیت در شده سازمان را افزایش داده و در نتیههه آن ،هویهت سهازمانی
تقویت میشود ( .)Barbuto & Wheeler, 2006پژوهشهای صورت گرفته در این زمینهه،
تاثیر سبک رهبری خدمتگزار در ارتقای هویت سازمانی را تایید میکننهد ( Zhang et al.,
2012؛  .) He & Brown, 2013بر این اساس فرضیه چهارم پژوهش به شهکل زیهر در نظهر
گرفته میشود:

فرضیه  :1-1بین رهبری خدمتگزار و هویت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
رهبری خدمتگزار و افتخار سازمانی

رهبر یک سازمان نقش اساسی در شکلگیری و تغییر دیدگاه و نگهرش کارکنهان دارد و
چشمانداز و اهداف بلندمدت سازمان را با الهامبخشی و بصیرت به پیروان انتقال میدهد.
درواقع تصویر سازمانی شکل گرفته در ذهن کارکنهان ،متهاثر از شهیوه و سهبک رهبهری
سازمان است ( .)CH Chan & Mak, 2014یکی از انواع سبکهای رهبری کهه بهه رابطهه
بین رهبر و پیروان توجه ویژهای دارد ،رهبهری خدمتگزار است .رهبری خدمتگزار ،تهوان
زیادی برای بهبود رهبری سازمان داراست و رهبهر خدمتگزار انگیزه باالیی بهرای تمرکهز
بر نیازهای پیروان داشته و خدمت کردن به آنان را در هسته و مرکهز فعالیتههای خهود
قرار میدهد (چهرازی و همکاران .)1731 ،استفاده از این سبک رهبری در سازمان برای
کارکنان تکریم ،حفظ شان و مقام ،اختیار الزم ،امکان توانمندسازی و عدالت سهازمانی را

بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمانهای مردمنهاد :نقش تعدیل گر اخالق کار اسالمی | 13

فراهم میکند و درنهایت منهر به رضایت شغلی مهیشهود (منتخهب یگانهه و همکهاران،
 .)1737فراهم کردن این شرایط باعث میشود کارکنان بهیش از پهیش بهه عضهویت در
چنین مهموعهای افتخار کرده و تمایلی به تر سهازمان نداشهته باشهند ( & CH Chan
 .)Mak, 2014بنابراین فرضیه پنهم پژوهش به شکل زیر در نظر گرفته میشود:

فرضیه  :6-1بین رهبری خدمتگزار و افتخار سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
رهبری خدمتگزار و غنی شدن خانواده توسط کار

رهبر خدمتگزار به پیروان خود در خارج از محیط سازمان نیز کمهک مهیکنهد .رهبهری
خدمتگزار ،یک پیشایند مهم برای شکلگیری رابطه کار با خهانواده محسهوب مهیشهود.
درواقع تاثیر رهبری خدمتگزار فراتر از سطح سازمانی بوده و بر مناسبات کهار و خهانواده
نیز اثر دارد ( .)Van Dierendonck, 2011نتایج پژوهش ژان و همکهاران ( )0010نشهان
میدهد که رهبری خدمتگزار تاثیر مثبتی بر غنیسازی کهار و خهانواده 03دارد .برقهراری
ارتباط صمیمی و در متقابل رهبر خهدمتگزار و پیهروان ،امکهان تسههیم دغدغهههها و
ناگواریهای خانوادگی را در محیط کهار فهراهم مهیکنهد .در مهمهوع ایهن پژوهشهگران
معتقدنههد در کارکنههان توسههط رهبههر خههدمتگزار تههاثیر مسههتقیم و مثبتههی در روابههط
خانوادگی کارکنان دارد .بر این اساس فرضیه ششم پژوهش به شکل زیر در نظهر گرفتهه
میشود:

فرضیه  :5-1بین رهبری خدمتگزار و غنی شدن خانواده توسط کار رابطه معنادار وجهود
دارد.
اخالق کار اسالمی

کهار در اسهالم بهه مثابهه ارزشی در سهایه نیازههای انسهان و الزمهه ایههاد تعهادل بهین
زندگی فهردی و اجتمهاعی اسهت .سرچشمة اخالق کار اسالمی قران ،سنت نبوی و کالم
امامهان معصهوم (ع) اسهت .پیهام قران کریم ،سیرۀ حضرت محمد (ص) و امامان معصوم
(ع) ،بیان کننده این است که اخهالق کهار اسالمی هرگز به انکار زندگی مهادی و تهالش
برای آن نمیپردازد؛ بلکه کار را الزمة تحقق زندگی دانسته و به تالش اقتصادی و کهاری
توجه زیادی دارد .اسالم فداکاری در راه کار را ارزش دانسته و بر ایهن عقیهده اسهت کهه
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افراد باید برای انهام کاری که در توان آنهاست ،حهداکثر تههالش خههود را انههام دهنهد
(یوسف 0001 ،به نقل از ابراهیمی و همکاران .)1735 ،مفهوم اخالق کار اسهالمی بهرای
ادغام ارزشهای اخالقی مذهبی با حرفه و تخصص کاری افراد توسهعه داده شهد .اسهالم،
همواره تخصصگرایی و حضور در فعالیتهای تهاری را تشویق کرده و پایبندی به اصول
اخالقی در کار را موجب بهبود اوضاع جامعه میداند ( .)Haider & Nadeem, 2015دیدگاه
اخالق کار اسالمی به کار فضیلت و شرافت بخشیده و کار را مانند عبادت در نظر گرفتهه
است و در آن بر همکاری ،تعاون و مشورت برای رفع موانع و دوری از خطاها تأکید شده
است .همچنین ،در اخالق کار اسالمی تأکید شده که عدالت و انصهاف در محهیط کهار از
شرایط الزم رفاه اجتماعی است و ههیچکس نبایهد از حقهوق کامهل خهود محهروم شهود
(حسنی و همکاران .)1737 ،بافت سازمانها همواره متاثر از فرهن جامعه بهوده و ایهن
امر باعث شده سازمانها در کشورهای اسالمی بافتی متناسب با فرهنه اسهالمی غالهب
داشته باشند .پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه نیز ایهن موضهوع را تاییهد کهرده و
اخالق کار اسالمی همواره پیامدهای مثبت زیادی از جملهه رضهایت شهغلی ( & Ajmal,
 ،)Irfan, 2014تعهد سازمانی (Athar et al, 2016؛ ،)Pardiman, 2018بروز رفتار شههروندی
سههازمانی ( )Haider & Nadeem, 2015و نتههایج شههغلی مطلههوب (Rokhman, 2010
؛ )Durkhanai, & Khan, 2016در بر داشته است .در پژوهش حاضر نیز با توجه به تابعیت
سازمانهای ایرانی از دین مبین اسالم ،اخالق کار اسالمی به عنوان متغیر تعدیلگر بهین
رهبری خدمتگزار و پسایندهای آن در نظر گرفته شده اسهت (فرضهیات  1-0تها . )5-0
مدل مفهومی پژوهش حاضر به صورت شکل  1ترسیم میشود.
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شکل :1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال شناخت از طریق توصیف و تبیین (رابطهه علیهی) اسهت و از بُعهد
استفاده کنندگان از نتایج و مخاطبان ،کاربردی میباشد .تدوین ادبیات پژوهش به روش
کتابخانهای بوده و جمعآوری داده با اسهتفاده از ابهزار پرسشهنامه صهورت گرفتهه اسهت.
جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی ،قراردادی و داوطلب موسسه خیریه محهک
در سال  1733به تعداد  0000نفر هستند 703 .نفهر بها اسهتفاده از روش نمونههگیهری
طبقهای تصادفی انتخاب شدند و برای اطمینان از گردآوری این تعداد پرسشنامه ،تعهداد
بیشتری پرسشنامه میان آنها توزیع ودر نهایت  770پرسشنامه جمعآوری شد .رهبهری
خدمتگزار با پرسشنامه مککان و گراوس ،)0011( 70عهین شدن با شغل با پرسشهنامه
کاننگو ،)1370( 71تابآوری با پرسشهنامه کونهار و همکهاران ( )0007تبهادل تیمهی بها
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پرسشنامه سیرز و همکاران( ،)1336هویت سازمانی بها پرسشهنامه پرسشهنامه ژانه و
همکاران( ،)0010افتخار سهازمانی بها پرسشهنامه گهوتیر و ریهن ( ، )0011غنهی شهدن
خانواده توسط کار با پرسشنامه کارلسون و همکاران ( )0005و اخهالق کهار اسهالمی بها
پرسشنامه کومار و چههرز )0010( 70کهه بهرای بافهت سهازمان اسهالمی طراحهی شهده،
سنهیده شد .برای توصیف دادهها از نرمافزار  SPSSو به منظور تهزیه و تحلیل اطالعهات
و آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافهزار  Smart PLSو مهدلسهازی معهادالت سهاختاری
استفاده شد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

اطالعات نمونه مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر

دامنه

تعداد

درصد

وضعیت
تأهل

متأهل

056

%70/7

مهرد

56

%13/3

فوق دیپلم و پایینتر

30

%00

رسمی

لیسانس

113

%76/1

پیمانی

17

فوق لیسانس

116

%71/3

قراردادی

100

%70/0

دکتری (پزشکی و
غیرپزشکی)

05

%7

داوطلب

75

%05/0

کمتر از 6

63

%17

اداری و خدمات

165

%13/1

5-10

100

%70

روانشناسی و
مددکار

76

%10/3

11-16

103

%77

پزشکی

00

%6/3

15-00

75

%11

01-06

05

%7

پرستاری

113

%75

سطح
تحصیالت

سابقه کار

متغیر
جنسیت

نوع
استخدام

گروهکاری

دامنه

تعداد

درصد

مرد

171

%61/3

زن

115

%16/7

105

%77/1
%6/6
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تحلیل استنباطی

به منظور آزمهون مهدل و بررسهی فرضهیات پهژوهش از رویکهرد مهدلسهازی معهادالت
ساختاری استفاده شد .نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش  Smart PLS 2.0بود .بهرای
بررسههی مههدل پههژوهش و آزمههون فرضههیات از رویکههرد سههه مرحلهههای (بررسههی مههدل
اندازهگیری ،برازش مدل کلی و بررسی مدل ساختاری) استفاده شد (ریگهدان ،رینگهل و
سارستد.)0010 ،77
بررسی مدل اندازهگیری

در بررسی برازش مهدلههای انهدازهگیهری از شهاخصههای پایهایی و روایهی مهدلههای
اندازهگیری استفاده میشود .در بررسی پایایی سه معیار ضهرایب بارههای عهاملی ،آلفهای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .از سوی دیگهر در بررسهی روایهی از معیهار روایهی
همگرا استفاده شد .مال برای مناسب بودن بارهای عاملی ،حداقل  0/1است ( Hulland,
 .)1999همانطور که در شکل  7مشخص است ،تمامی ضرایب بارههای عهاملی از مهال
تعیین شده باالتر هستند که حاکی از تناسهب مهدل انهدازه گیهری اسهت .مهال بهرای
مناسب بودن مقدار آلفای کرونباخ  ،حداقل  0/3است ( .)Nunally, 1978دادههای جهدول
 0نشان دهنده مناسب بودن این معیار است .معیار پایایی ترکیبی توسط ورتهس ،لهین و
جورسکوگ )1331( 71معرفی شد و در صورتی که باالتر از  0/3باشد ،حکایهت از پایهایی
76
ترکیب سازه دارد .جدول  0نتایج بررسی این معیار را نشان مهیدههد .فورنهل و الرکهر
( )1371معیار میانگین واریانس استخراج شده را بهرای سهنهش روایهی همگهرا معرفهی
کردند و اظهار داشتند مقدار بحرانی آن عدد باالی  0/6است .جدول  0مقهادیر پذیرفتهه
شده این معیار را نشان میدهد.
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جدول  . 2ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،میانگین واریانس استخراج شده ،ضریب تعیین ،مقادیر
اشتراکی و افزونگی
میانگین
پایایی
واریانس
ترکیبی
استخراج شده

متغیر

ابعاد

آلفای
کرونباخ

رهبری
خدمتگزار

نوع دوستی داوطلبانه
التیام احساسی
معرفت
نقش متقاعد کننده
نظارت بر سازمان

0/761
0/306
0/311
0/310
0/301

0/310
0/716
0/760
0/716
0/313

عهین شدن
با شغل

-

0/310

0/730

0/571

هدفمندی
کنترل
سرسختی
(چالشپذیری)
معنویت
-

0/775
0/305

0/301
0/371

0/361
0/653

0/601
0/637

0/573

0/705

0/511

0/131

0/511

0/530
0/316

0/776
0/373

0/576
0/500

0/517
0/717

0/576
0/756

0/737
0/105

-

0/350

0/703

0/607

0/150

0/131

0/057

-

0/706

0/750

0/665

0/170

0/665

0/053

0/317

0/767

0/551

0/077

0/551

0/176

0/301

0/771

0/503

0/703

0/503

0/603

0/760

0/310

0/330

0/377

0/330

0/507

0/700

0/713

0/637

-

0/730

-

تابآوری

تبادل تیمی
هویت
سازمانی
افتخار
سازمانی
غنی شدن
خانواده
توسط کار

توسعه خانواده توسط
کار
تاثیر کار بر خانواده
سرمایه کار برای
خانواده

اخالق کار
اسالمی

-

مقادیر
ضریب
تعیین ( )R2اشتراکی

افزونگی

0/330
0/513
0/563
0/630
0/611

0/017
0/673
0/030
0/677
0/700

0/330
0/513
0/563
0/630
0/771

0/177
0/715
0/131
0/707
0/075

0/007

0/755

0/035

0/361
0/653

0/733
0/713
0/075

برازش مدل کلی

پس از تعیین مناسب بودن برازش مدل ساختاری ،از معیهار نیکهویی بهرازش در بررسهی
برازش مدل کلی استفاده میشود .این معیار با سه مقدار  0/06 ،0/01و  0/75که توسط
وتزلس 75و همکاران ( )0003به عنوان مقهادیر ضهعیف ،متوسهط و قهوی معرفهی شهده،
بررسی میشود .با توجه به مقدار محاسبه شده  0/137برای این معیار که بها اسهتفاده از
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فرمول زیر به دست آمده است ،میتوان برازش مدل کلی را مناسب دانست.
=0.498

√=GOF

بررسی مدل ساختاری
2

در بررسی برازش مدل سهاختاری از معیارههای معنهاداری مقهادیر  ،tمعیهار  Rو معیهار
افزونگی 73استفاده میشود .اگر مقادیر  tاز عدد  1/35بهیشتهر باشهد ،حهاکی از صهحت
روابط بین سازههای مدل در سطح اطمینان  36درصد و نیز تأیید فرضیههای مهرتبط بها
آنهاست .همانطور که در شکل  0و جدول شماره  7قابل مشاهده است ،روابط معنهادار
بین رهبری خدمتگزار و پیامدهای فردی ،تیمی ،سازمانی و خانوادگی وجود دارد و شش
فرضیه اصلی پژوهش تایید شده است .برای بررسی شدت روابط بین سازهها از معیهارR2
استفاده میشود .چین ،)0010( 77سه مقهدار  0/77 ،0/13و  0/53را بهه عنهوان مقهادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفهی مهینمایهد .مقهدار  R2بهرای روابهط بهین
متغیرها بین  0,1تا  0,3و حاکی از مقدار متوسهط بهه بهاالی شهدت روابهط بهود .معیهار
افزونگی که برای تمامی سازههای وابسته محاسبه میشود ،بیانگر حاصهلضهرب مقهادیر
اشتراکی در مقادیر  ،R2مربوط به آنهاست و هرچه بیشتر باشد ،حاکی از تناسهب بهتهر
مدل ساختاری است .مقدار این معیار برابر  0/7است که نشان از بهرازش متوسهط مهدل
ساختاری است .برای تحلیل تأثیر متغیر تعدیلگر از روش سهاخت متغیهر تعهاملی 73کهه
توسط چین ،مارکولین و نِوِسهتد )0007( 10ارائهه شهده اسهت ،اسهتفاده شهده اسهت .در
جدول شماره  ،1آماره  Tبا بررسی نقش تعدیلگریِ اخالق کار اسالمی ارائه شهده اسهت.
مقادیر ضرایب معناداری در فرضیههای فرعی پژوهش که بهه بررسهی نقهش تعهدیلگری
اخالق کار اسالمی در روابط رهبری خدمتگزار بها پیامهدهای فهردی ،تیمهی ،سهازمانی و
خانوادگی میپردازد ،کمتر از مقدار  1/35بوده و به معنای رد این فرضیهها است.
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پیامد فردی
عهین شدن باشغل

*+0,13

تابآوری

*+0,53

)-0,73*(N-S

اخالق کار اسالمی

)-0,11*(N-S

پیامد تیمی
تبادل تیمی

*

)+0,03 (N-S

*+0,67

)+0,70*(N-S
پیامد سازمانی
هویت سازمانی

افتخار سازمانی

*+0,10

رهبری خدمتگزار

)-0,03*(N-S

*+0,75
)-0,73* (N-S
*+0,15

پیامد خانوادگی
غنی شدن خانواده
توسط کار

*=ضریب مسیر؛ ) =(N-Sرابطه غیرمعنادار
شکل  .2مقادیر ضرایب مسیر در فرضیههای اصلی و فرعی پژوهش

آزمون فرضیهها

مطابق آنچه پیشتر در شکل 0نشان داده شد ،جدول  1نتایج آزمون فرضیات پژوهش را
نشان میدهد.
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جدول .4آزمون فرضیات پژوهش
شماره
فرضیه
1-1
1-0
0-1
0-0
7-1
7-0
1-1
1-0
6-1
6-0
5-1
5-0

فرضیههای پژوهش
رهبری خدمتگزار← عهین شدن با شغل
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار و عهین
شدن با شغل را تعدیل میکند.
رهبری خدمتگزار ← تابآوری
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار و
تابآوری را تعدیل میکند.
رهبری خدمتگزار ← تبادل تیمی
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار و تبادل
تیمی را تعدیل میکند.
رهبری خدمتگزار ← هویت سازمانی
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار و هویت
سازمانی را تعدیل میکند.
رهبری خدمتگزار ← افتخار سازمانی
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار و افتخار
سازمانی را تعدیل میکند.
رهبری خدمتگزار ← غنی شدن خانواده توسط کار
اخالق کار اسالمی رابطه بین رهبری خدمتگزار و غنی
شدن خانواده توسط کار را تعدیل میکند.

ضریب
مسیر
0/137

3/677

-0/737

0/755

رد

0/533

11/533

تأیید

-0/113

0/571

رد

0/675

10/600

تأیید

0/036

0/767

رد

0/100

5/170

تأیید

0/707

0/773

رد

0/750

1/777

تأیید

-0/033

0/730

رد

0/151

5/536

تأیید

-0/730

0/735

رد

آماره

T

نتیهه
فرضیه
تأیید

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسهی بازتهاب رهبهری خهدمتگزار در موسسهه خیریهه محهک بها
درنظرگرفتن نقش تعدیلگر اخالق کار اسالمی است .نتایج آزمهون فرضهیهههای پهژوهش
به شرح زیر است:
فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنهادار بهین رهبهری خهدمتگزار و عههین
شدن با شغل ،تایید شد .رهبری که خود را خادم پیروان میداند و بهدنبال رشهد فهردی،
تامین منافع و جلب رضایت پیروان خود است کهه ایهن امهر موجهب افهزایش دلبسهتگی
کارکنان به مشاغل خود میشود .نتیهه این فرضیه با نتایج پژوهشهای برین و همکاران
( ،)0010زو و آنه ( )0013و مایر ( )0011همراستاست.
فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین رهبری خهدمتگزار و تهابآوری
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کارکنان تایید شد .رهبر خدمتگزار با داشتن ویژگی التیامبخشهی احساسهی ،کارکنهان را
هنگام بروز مسائل عاطفی و آسیب روحی راهنمایی و همیاری میکند و میزان مقاومهت
و انعطافپذیری آنها را افزایش میدهد .نتیهه این فرضیه با نتهایج پهژوهش کهاکیوپو و
همکاران ( )0011و بادگر ( )0013همخوانی دارد.
فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطهه معنهادار بهین رهبهری خهدمتگزار و تبهادل تیمهی
کارکنان مورد تایید قرار گرفت .رهبر خدمتگزار به عنوان عضوی از تیم با ایههاد فضهایی
صمیمی و اعتماد به پیروان و فراهم کردن فرصهت انتقهال اطالعهات و دریافهت بهازخور،
بستر مناسبی برای تبادل تیمی بین اعضا فراهم میکنهد .نتیههه ایهن فرضهیه بها نتهایج
پژوهشهای مالینگوم و همکاران ( )0015و زو و همکاران ( )0016همراستاست.
فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین رهبهری خهدمتگزار و هویهت
سازمانی تایید شد .رهبران خدمتگزار سازمان را به عنوان مهموعهای که نقهش اخالقهی
در جامعه داشته و هدف آن کمک بهه اجتمهاع و ایههاد تفهاوت مثبهت در آینهده اسهت،
معرفی میکنند و ایهاد و تقویهت چنهین بصهیرتی در کارکنهان منههر بهه ایههاد حهس
هویتیابی سازمانی آنان میشود .نتیهه این فرضیه با پژوهش ژان و همکاران ()0010
و هی و براون ( )0017همراستاست.
فرضیه پنهم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار میان رهبهری خهدمتگزار و افتخهار
سازمانی مورد تایید قرار گرفت .رهبهر خهدمتگزار پیهروان خهود را تشهویق مهیکنهد بهه
رویاهای بزرگ درباره سازمان بیندیشند و با ارائه چشم انداز و تصهویر سهازمانی مطلهوب
همواره حس مباهاتِ آنها به عضویت در سازمان را تقویت میکند .نتیهه این فرضیه بها
نتایج پژوهشچچان و همکاران ( )0011همخوانی دارد.
فرضیه ششم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار میهان رهبهری خهدمتگزار و غنهی
شدن خانواده توسط کار تایید شد .مدیری که از سبک رهبری خدمتگزار اسهتفاده مهی-
کند فرصتی برای بیان مشکالت و تخلیه فشار روانهی کارکنهان خهود فهراهم کهرده و بها
عضویت دادن آنها در مهموعهای متفاوت ،امکان تمرین نقش ،تقویت اعتماد بهه نفهس،
در تنوع دیدگاهها و رعایت اصول اخالقی را فراهم کرده و فهرد را بهه عضهوی بهتهری
برای خانواده خود تبدیل میکند .نتیهه ایهن فرضهیه نیهز بها نتهایج پهژوهشههای ون-
دیورندونک ( )0011و ژان و همکاران ()0010همراستاست.
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فرضیه های فرعی پژوهش که نقش تعهدیلگری اخهالق کهار اسهالمی در رابطهه بهین
رهبری خدمتگزار با پیامدهای سطح فردی ،خانوادگی و سهازمانی را آزمهون مهیکردنهد.
تأیید نشد .پایبندی و تعهد کارکنان بهه اصهول اخهالق کهار اسهالمی بهه معنهای از خود
گذشتگی و ایثار در کار ،برقراری عدالت و سخاوت ،نگریستن بهه کهار بهه عنهوان ابهزاری
برای توسعه و بهبود روابط اجتماعی و روابط انسانی مطلوب است .با توجهه بهه اشهترا
این اصول با ویژگیهای رهبر خدمتگزار می توان اینگونه استنباط کرد که اصهول اخهالق
کار اسالمی تا حد زیادی توسط ویژگیهای رهبری خدمتگزار پوشش داده میشوند .بهه
عالوه ،بافت موسسه محک که سازمانی مردم نهاد و مبتنی بر ارائه خدمات بشردوستانه و
داوطلبانه است ،همپوشی زیادی با اصول اخالق کار اسهالمی دارد .از اینهرو شهاید بتهوان
استدالل کرد که در این تحقیق برخالف تحقیقات دیگری که نقش اخالق کار اسالمی را
در بافت های تهاری و کسب و کارها آزمون کردهاند (نظیر پژوهش ابراهیمی و همکاران،
 ،)1735نتایج متفاوتی حاصل شده است .به پژوهشگران آتی پیشهنهاد مهیشهود کهه از
طریق روش های تحقیق کیفی به تحلیل و تهدقیق علهل آن بپردازنهد .طبهق نتهایج ایهن
پژوهش به موسسات و سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد پیشنهاد میشود کهه مهدیران
خود را به استفاده از سبک رهبری خدمتگزار تشهویق نمهوده و بسهتر آمهوزش و تهربهه
ویژگیهای نوع دوستی داوطلبانه ،التیام احساسی ،معرفت و نقش متقاعدکننهدگی بهرای
مدیران و سرپرسهتان خهود فهراهم نماینهد تها از پیامهدهای فهردی ،تیمهی ،سهازمانی و
خانوادگی آن بهرهمند گردند.
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چکیده
هدف این مقاله مطالعه رابطه جذابیت برند کارفرمایان ایرانی و کاهش تمایهل نخبگهان
برای مهاجرت ،و نقش امکان مهاجرت در تعدیل این رابطه ،میباشهد .درایهن پهژوهش
ترکیبی ،با انهام مصاحبههای نیمه ساختار یافته ،با  11دانشهوی سال آخر تعدادی از
دانشگاههای مهندسی تهران شاخصهای جذابیت برند کارفرما شناسهایی و سهپس  ،از
پرسشنامه بومی شده جذابیت برند کارفرما و پرسشنامههای استاندارد امکان مههاجرت
و گرایش به مهاجرت استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل  10501دانشهوی سال
آخر در مقاطع مختلف دانشگاههای فنی و مهندسی برتر ایهران بهر اسهاس رتبههبنهدی
شانگهای ( ،)0013میباشد ،که با نمونهگیری تصادفی طبقهای ،از  531نفهر اطالعهات
جمعآوری شد .در تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تم و بهرای تحلیهل دادهههای
کمّی از مدل سازی معادالت ساختاری با رویکهرد حهداقل مربعهات جزئهی و نهرمافهزار
پیالاس استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد جذابیت برند کارفرما با کهاهش
گرایش به مهاجرت دانشهوها رابطه معنی داری دارد و این رابطه توسط متغیهر امکهان
مهاجرت تعدیل میشود .برمبنای یافتههای پژوهش ،میتوان انتظهار داشهت بها ارتقهاء
جذابیت برند کارفرمایی در ارزشهای اقتصادی ،توسعه ای ،نوآوری و اجتماعی ،گرایش
نخبگان به مهاجرت کاهش مییابد.
واژگان کلیدی :جذابیت برند ،کارفرما ،مهاجرت ،نخبگان

* دانشهوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه مازندران
** نویسنده مسئول  :استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران Alizadehsani@umz.ac.ir ،
*** دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
**** استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی راه دانش بابل
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال چهاردهم ،شمارۀ  ،67بهار  ،1737صفحه 53-73
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مقدمه
امروزه ،پیشرفت کشورها در گرو تربیت انسانهای کارآمد و بهکارگیری قابلیتههای آنهان
است .اندیشه انسانهای خالق و با انگیزه گنهینهای گرانبهاست کهه در صهورت توجهه و
بهره برداری درست از آن،توسعه جامعه ممکن می شود .به دلیل نقش مهم عامل انسهانی
در پیشرفت کشورها ،توجه به نیازها و تأمین نظر این قشر اهمیت زیهادی دارد .چنانچهه
در نتیهة بیتوجهی به نیروی انسانی کارآمد چنین ثروت عظیمهی بهه راحتهی از دسهت
رود ،زیان حاصل جبران پذیر نیست و نتایج آن در تمهام ابعهاد توسهعه کشهور مشهاهده
خواهد شد.
پدیده مهاجرت مغزهها بهویژه نخبگهان علمهی در سهالههای اخیهر ،یکهی از مههمتهرین
نگرانیهای کشورهای کمتر توسعه یافتهه و حتهی پیشهرفته بهوده و در دو دههه اخیهر ،رشهد
چشمگیری داشته است .در این پدیده افهراد متخصهص در علهوم و فنهون ،نوابهخ و نخبگهان،
متفکران ،نویسندگان ،هنرمندان ،صنعتگران ،مخترعهان و پزشهکان از یهک کشهور بهه کشهور
دیگر(بیشتر کشورهای توسعه یافته) مهاجرت میکنند .در این نوع مههاجرت عوامهل کشهش،
بیشتر از عوامل فشار در امر مهاجرت دخالت دارند؛ بهه عبهارت دیگهر بها شکسهت جوامهع در
برآوردن نیازهای شههروندان نخبههشهان کهه ابعهاد گونهاگون امنیتهی ،اجتمهاعی ،اقتصهادی،
سیاسی ،علمی و فرهنگی را دربرمیگیرد ،جذابیتهای قهوی ممالهک توسهعهیافتهه ،زمینهه و
بستر این فرایند را فراهم میسازد(حسنی،1731،ص .)61بهر اسههاس آمههار سههازمان بهین-
المللی مهاجهرت ( )0017بیش از  063/3میلیهون نفهر از مهردم جهههان مهاجههر هسههتند،
بهه این معنا کههه خهارج از کشههور محههل تولههد خههود زندگههی مهیکننهد (International
) .Organization for Migration,2018همچنین در نتایج پیمایش موسسه گالوپ که بین سهال-
های  0017تا  0015در  165کشور انهام شد ،در مقایسه با مطالعه قبلی بهین سهالهای 0010
تا  ،0010اعالم شده که تعداد مهاجران بالقوه بیش از  300میلیون نفر است ،یعنی حهدود 11
 ٪جمعیت دنیا تمایل به مهاجرت دارند و نکته حائز توجه این کهه  60درصهد کهل مههاجران
دنیا از کشورهای درحهال توسهعه بهه کشهورهای توسهعهیافتهه مههاجرت کهردهانهد و مهابقی
مهاجرتها بین کشورهای توسعهیافته صورت گرفتهاست .همچنین  76درصد کهل مههاجران
را مهاجران با مهارت باال و دارای تحصیالت دانشگاهی تشکیل میدهنهد کهه حهاکی از سههم
باالی این دسته از مهاجران است).(Gallup,2017
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همراه با روند جهانی گسترش میل به مهاجرتهای بینالمللی ،تمایهل بهه مههاجرت
در میان ایرانیان نیز افزایش یافته است .ایران در رتبه بندی میان  00کشور بها بهاالترین
میل به مهاجرت در میان اتباع آنها ،در رتبه نهم قرار دارد 1/7 .میلیهون نفهر از ایرانیهان
ابراز عالقه و تمایل به مهاجرت داشتهاند ،در حالیکه از این تعهداد صهرفا  100ههزار نفهر
اعالم کردهاند که برای مهاجرت برنامه داشته و یا در حال آمهاده شهدن بهرای مههاجرت
هستند(صلواتی و ملکی .)1733،پنج کشور اول مقصهد دانشههویان ایرانهی کهه بهه ایهن
کشورها مهاجرت می کنند به ترتیب آمریکها ،بریتانیها ،سهوئد ،هنهد و ایتالیها مهیباشهند
(پژوهشکده مطالعات فناوری .)1736،بر اساس گزارش بنیاد ملی علوم آمریکها ،در سهال
 ،0016در میان کشورهای مبدا از  10کشور اول ارسهالکننهده دانشههویان دکتهری بها
ویزاهای موقت ،تقریبا  3نفر از هر  10نفر در مقطع دکتری از ایران( )%30قصد داشهته-
اند بعد از فارغالتحصیلی در آمریکا بمانند(صلواتی و ملکی .)1733،تحقیق دیگری که در
سطح دانشگاههای معتبر ایران انهام شد ،نشان داده است که به طور متوسهط از ههر 17
نفر که از سوی دانشگاه برای کسب تخصص به کشورهای توسعه یافتهه اعهزام شهدهانهد،
تنها سه نفر به ایران بازگشتهاند و طی  00سال اخیهر ،بها خهروج  160ههزار نفهر نخبهه
مهندس و دکتری از ایران ،پدیده فرار مغزها 100 ،میلیارد دالر هزینه بر کشور تحمیهل
کرده است(موسوی راد و قدسیان.)1731،
اگر چه نخبگان متعلق به کل جامعهه بشهریت بهوده و نقهش مهوثر آنهها در زنهدگی
بشریت به حصار مرزها محدود نمی شود ولی حضور ایشهان جههت دسهتیابی بهه توسهعه
پایدار در هر محدوده جغرافیایی نقش کلیدی دارد) .(Dvenport,2004مههاجرت نخبگهان
تعادل جهانی را بر هم زده و باعث می شهود تها کشهورهای فقیهر همچنهان فقیهر بهاقی-
بمانند) .(Stark,2004کشورهای پیشرفته با ایهاد شرایط و جاذبههههای مهادی و معنهوی،
نخبگان دیگر کشورها را جذب نموده و بها اتکهاء بهه تهوان علمهی ،ابتکهارات ،ابهداعات و
اکتشافات ایشان ،توسعه کشورهای خویش را سهرعت مهیبخشهند .در عهوض بهه همهان
میزان کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته از توسعه و پیشهرفت کشهور خهویش بهاز
میمانند و به کشورهای پیشرفته و نخبهپذیر وابسهته خواهنهد بهود .در مهورد مههاجرت،
دیدگاهها و نظریات مختلفی وجود دارد که هریک از آنها از زوایای مختلف به این پدیهده
نگریستهاند) .(Mendola,2008بررسیهای به عمل آمده در راستای شناسایی عوامل مهثثر
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در مهاجرت مبین این است که مهاجرت از عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نظریهه
های مرتبط با هریک نشات میگیرد .برای مدیریت پدیهده مههاجرت نخبگهان و کهاهش
عواقب و پیامدهای آن ،سیاستگذاران نیاز به مدار و شواهد بهتری در خصوص عوامهل
تاثیرگذار بر تصمیمگیری نخبگان برای مهاجرت دارند).(Stilwell et al.2004
براساس نظریه اقتصاد نئوکالسیک به مهاجرت ،میل به مههاجرت ناشهی از آن اسهت کهه
افراد تمایل دارند رفاه خود را با توجه به محدودیت بودجهه ،بهه حهداکثر رسهانند .در همهین
راستا ،نظریه محرومیت نسبی بر این ایده استوار است که افراد برای رفع محرومیهت خهویش
از امکانات مادی و معنوی ،اقدام بهه مههاجرت مهیکنند(موسهوی راد و قدسهیان .)1731،امها
تئوریهای اقتصادی نتوانستند به انهدازه کهافی وقهوع فرآینهد مههاجرت را تشهریح کننهد ،لهذا
محققانی از سایر علهوم همچهون جامعهه شناسهی ،در ایهن بحهث وارد شهده و سهایر عوامهل
تاثیرگذار بر تصمیم به مهاجرت را مطرح کردهاند .یکی از مشههورترین مفهاهیم ایهن جریهان،
تئوری جاذبه و دافعه است که توسط لی ( )1355ارائه شد .عوامل دافعه در کشورههای مبهداء
و عوامل جاذبه در کشورهای مقصد ،محر مهاجرت به شمار میروند .عالوه بر ایهن ،عوامهل
بازدارنده در کشورهای مبداء و عوامل دفعی در کشهورهای مقصهد نیهز مهانع از مههاجرت یها
سبب بازگشت مهاجران میشود ) .(Akl,2007بر اسهاس نظریهه جاذبهه و دافعهه  ،ترکیبهی از
عوامل منفی در کشور مبداء و عوامل مثبت در کشهور مقصهد ،احتمهال مههاجرت را افهزایش
میدهد .در این مدل مهاجر به عنوان فردی در نظر گرفته شده است کهه از شهرایط مبهداء و
مقصد آگاهی دارد و عواملی در نقطه مبداء سبب راندن فرد از آنها میشود؛ بهه دنبهال آن در
منطقههای دیگر عواملی مثبت سبب جذب او میشوند(عوامل جاذبه) .شرایط زنهدگی فهرد و
ویژگیهای روانی وی نیز در این امر تاثیر دارند .در زمینه مهاجرت نخبگان بر مبنهای نظریهه
جاذبه و دافعه ،نخبگان تحت تاثیر عوامهل جهذاب نقهاط مههاجرتپهذیر اقهدام بهه مههاجرت
میکنند و بر مبنای نتایج تحقیقات پیشهین ،ایهن موضهوع یکهی از عوامهل اصهلی مههاجرت
نخبگان از ایران است) .(Panahi,2012یافتههای پژوهشی در آسیا بهر روی کارفرماههای برتهر،
نشان میدهد شرکتها/کشورهایی که تصویر خوبی از برند کارفرمایی خهود ایههاد کهردهانهد،
مقصد بسیاری از جویندگان کار شدهاند )(Yang,2011و از منظهر اسهتراتژیک ،بسهتری بهرای
جذب سرمایههای انسانی استراتژیک فراهم کردهانهد) .(Aronczyk and Powers,2010جهذابیت
برند کارفرما موجب می شود تا آنها بتوانند اولهین انتخهاب بهرای اسهتعداد ههای برتهر باشهند.
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بنابراین تحقیق حاضر این پرسش را مطرح میکند که آیا میتوان بها تقویهت جهذابیت برنهد
کارفرمایی در کشور ،امکان کاهش تمایل نخبگان به مهاجرت را فراهم آورد.
جذابیت برند کارفرما .برندسازی کارفرما به عنوان فرآینهد ایههاد و ارائهه تصهویری
واضح از سازمان به عنوان یک مکان جذاب و مشخص برای کار کارمندان فعلهی و بهالقوه
تعریف شده است) (Carpentier et al.2017و بیانگر مهموع تهالش ههای یهک سهازمان در
برقراری ارتباط با کارکنان حال و آیندهی سازمان به منظور ایهاد محیطی مطلوب بهرای
کار کردن است ) (Lloyd,202که هویت سازمان را به عنوان یک کارفرما ایههاد مهیکنهد
) . (Tanwar and Prasad,2016جهذابیت کارفرمها ،ارزیهابی کلهی از جهذابیت یهک شهغل و
سازمان است) (Broek,2015و ارتباط نزدیکی با مفهوم برند کارفرما دارد .جذابیت کارفرما
به عنوان مزایایی تعریف میشود که یک کارمند بالقوه برای کار در یهک سهازمان خهاص
تشخیص میدهد) (Berthon, Ewing and Hah,2005برای اولین بار آمبلر و بهارو)1335( 1
برند کارفرما را به عنوان راه حلی برای خروج از بحران وجود کارکنهان بهیتعههد و فاقهد
مهارت ،در قالب سه بعد با عنوان منهافع اقتصهادی ،کهارکردی و روان شهناختی معرفهی
کردهاند .پس از آمبلر و بارو ،در مطالعه دیگری برتون ،اوین و ههاه ،)0006( 2جهذابیت
های کارفرما را در پنج بعد اصلی شامل موارد ذیل معرفی کردند:


ارزش نوآوری :درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود که محیط کااری ییااان-
انگیز و چالش برانگیز و شیوهیای کار جدید فرایم میکند ،و از خالقیت کارکنانش
برای تولید محصوالت و خدمات با کیفیت باال و نوآورانه استفاده میکند.



ارزش اجتماعی :درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود که محیط کاری سرگرم-
کننده ،شاد و جو تیمی حمایتی فرایم میکند.



ارزش اقتصادی :درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود که باالتر از متوسط باازار
حقوق و دستمزد میپردازد ،بسته جبران خدمات جذاب ،امنیات شای ی و فر ات-
یای ارتقاء را فرایم میکند.



ارزش توسعه :درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود کاه باه رسامیت شاناخت ،
ارزش فردی و اعتماد به نفس توام با تاارب ارتقااء مسایر شای ی و مبناایی بارای
استخدام در آینده را فرایم میکند.
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ارزش بکارگیری :درجهای که فرد جذب کارفرمایی میشود که محیطی مشتریمدار
و بشردوستانه را فرایم میکند تا در آناا کارکنان یر آنچه را که آموختهاند باه کاار
بگیرند و آموختهیایش را به دیگران بیاموزند.

ارزش نوآوری و ارزش اجتماعی با منافع روانشناختی ،ارزش توسهعه و کهارکردی بها
منافع کارکردی و ارزش اقتصادی با منافع اقتصادی در پژوهش آمبلر و بارو همسو بهوده
اند) . (Kuşçu and Okan,2010برند کارفرما به دنبال معرفی فرهنه سهازمانی شهرکت و
جلب توجه منابع انسانی موجود در بازار کار و شهناخته شهدن توسهط آنهها مهیباشهد.
بسیاری از کارفرماها اسهتراتژیههای مختلفهی بهرای حفهظ و جهذب اسهتعدادها اتخهاذ
می کنند .یکی از این استراتژیها ،برنهدین کارفرمها اسهت کهه بهرای کسهب ،توسهعه و
نگهداری استعدادها به کار میرود ). (Mandhanya and Shah,2010
پیشینه پژوهش
نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد که محققان ،روابط ابعاد مختلهف جهذابیت برنهد
کارفرما را با گرایش به مهاجرت دانشهویان و نخبگان بررسی کردهاند .فهریمن ،بهائومن،
اختردانش ،بالیث و فیشر )0010( 3نشان دادند که ،در دانشههویان از عهواملی ماننهد
رشد اقتصادی(بعد اقتصادی جذابیت برند کارفرما) ،توسعه حرفهای(بعد توسعه) ،محهیط
کار سالم(بعد اجتماعی) ،ارزشهای ماجراجویی و استقالل(بعد نهوآوری) بهر گهرایش بهه
مهاجرت دانشهویان و درخواست کار در کشور دیگر تاثیر خواهد داشت .برو )0016( 4
دریافت که برای کارکنان و دانشهویان ،ویژگهیههایی ماننهد محهیط کهار ،تعهادل کهار-
زندگی(بعد اجتماعی) ،سبک رهبری(بعد اجتمهاعی) ،تنهوع شهغلی و آزادی در تصهمیم-
5

گیری(توسعه) ،موجب جهذابیت کارفرمها و جهذب کارکنهان مهیشهود .چاربها و شهارما
( )0011بسته جبران خدمات(بعد اقتصادی) برای دانشهویان را به عنوان عامل مههم در
تقاضا برای کار مطرح کردند که نشان از تاثیر مثبت جذابیت برند کارفرما در تقاضا برای
شغل سازمان است .جین و بهات  )0011(6نشان دادنهد عهواملی ماننهد؛ ثبهات شهرکت،
تعادل کار-زندگی(بعد اجتماعی) و امنیت شغلی(بعد اقتصادی) تهاثیر مثبتهی در جهذب

کارکنان بالقوه به سازمان دارد .لی و مون )0017( 7بیهان کردنهد کهه علهت اقتصهادی،
حقوق و دستمزد (بعد اقتصهادی) 03/3درصهد و توسهعه حرفههای (بعهد توسهعه) 07/0
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درصد شایعترین دلیل تصمیمگیری در مورد انتخاب مقصد و محل کهار بهود و بهیش از
 31درصد از پاسخدهندگان عدم مهارت زبان(امکان مههاجرت) را بهه عنهوان یهک مهانع
مهاجرت معرفهی کردنهد .آکمهن )0011( 8نشهان داد کهه عوامهل جهذاب ماننهد بهورس
تحصیلی ،بهتر بودن سیستم آموزشهی و تهربهه کهار بهینالمللی(بعهد توسهعه) در قصهد
دانشهویان برای مهاجرت به طور معناداری با تصمیم به کار و زندگی در خارج از کشهور
رابطه دارد .یافتههای انگاین 9و همکاران ( )0007نیز نشان داد که بهبود حقوق و مزایای
پرستاران(بعد اقتصادی جذابیت برند کارفرما)،منهر به تغییر در اولویت و کهاهش تمایهل
به مهاجرت دانشهویان پرستاری میشود.
نتایج تحقیقات انهام شده در ایران نیز نشان میدهند که در میهان عوامهل کششهی،
فرصتهای اشتغال(بعد توسعه) ،با اهمیتترین جاذبهه و دو عامهل نامسهاعدبودن زمینهه
برای ادامه تحصیل وپژوهش( بعد توسعه) و عدم قدردانی کافی از نخبگهان علمهی( بعهد
اجتماعی) مهم ترین دافعههایی هستند که سبب تمایل به مهاجرت نخبگان مهیشهوند(
جانعلیزاده و علیوردینیا .)1737،حاتمی ،جهانگیری و فتاحی()1731نیز نشان دادند که
عواملی نظیر بیکاری ،نداشتن درآمهد کافی(بعهد اقتصهادی) ،برخهوردار نبهودن از شهغل
متناسب با رشته تحصیلی ،نبود امکانات علمهی ،پژوهشهی و آزمایشهگاهی(بعد توسهعه)،
کمبود استادان متخصص ،توجه نکردن به خواستههای افراد تحصیلکرده و رعایهت شهأن
علمههی آنان(بعههد اجتمههاعی) ،نبههود موفقیههت در مقههاطع تحصههیلی باالتر(بعدتوسههعه)،
محدودیت زنان در انتخهاب برخهی از رشهتهههای تحصهیلی خهاص و محهدودیت آزادی
فردی(بعد اجتماعی) ،به گونهای معنادار به عنوان عوامل رانشی در مهاجرت دانشههویان
دختر به خارج از کشور موثرند و هم چنین مناسب بودن درآمد( بعد اقتصادی ) ،نظهم و
ثبات اقتصادی ،توزیع عادالنه ثهروت ،سهطح علمهی بهاالتر ،بهها دادن بهه نهوآوری( بعهد
نوآوری) ،امکانات و خدمات مادی و رفاهی بهتر برای زنهدگی( بعهد اقتصهادی ) ،تسهاوی
حقوق زن و مرد (بعد اجتماعی) به عنوان عوامل کششی مقصد در گرایش بهه مههاجرت
افراد تحصیل کرده به خارج از کشور تاثیر گذار میباشند .نتایج پژوهش صهالحی()1776
نیز نشان داد که عدم توجه اجتماعی به ارزش فعالیتهای علمهی ،نبهود تسههیالت الزم
برای پژوهش ،پایین بودن حقوق و دستمزد(بعد اقتصادی) و احسهاس وجهود تبعهیض و
نابرابری(بعد اجتماعی) به عنوان عوامل دافعه(رانشهی) در مههاجرت نخبگهان علمهی بهه
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خارج از کشور مثثر هستند .همچنین ،امکانات مادی و رفاهی بهتر برای زندگی ،ارتقهای
رشد علمی و حرفه ای ،وجود فرصتهای شهغلی بهتهر ،دسترسهی بهه دسهتمزد بیشهتر،
آسایش روانی و اجتماعی بهتر برای خود و خانواده ،عالقه به زندگی در یک جامعه بدون
احساس تبعیض و در نهایت ارتباط بهتر تخصص با نیازهای جامعهه خهارجی بهه عنهوان
عوامل کششی نخبگان میباشد .بنابراین بر مبنای نظریه جاذبه-دافعه و با توجه به نتایج
پژوهشهای مختلف که ابعاد جهذابیت برنهد کارفرما(شهامل ابعهاد اقتصهادی ،اجتمهاعی،
عالقمندی ،توسعهای و بکارگیری) را در گرایش نخبگان و دانشهویان به مههاجرت مهوثر
دانستهاند ،فرضیه اول پژوهش حاضر به صورت زیر مطرح شد:

فرضیه :1جذابیت برند کارفرما بر گرایش به مهاجرت دانشهویان تاثیر معنی داری دارد.
همچنین بر مبنای تئوری جاذبه و دافعه(لی ،)1335،و همچنین یافتهههای پهژوهش
عالءالدینی و همکاران( )1771در ایران ،موانع مهاجرت همچون مشکالت مهالی ،مسهایل
خانوادگی و مشکالت ورود و اقامت ،میتوانند بعنهوان یهک عامهل دافعهه عمهل کهرده و
گرایش به مها جرت را تحت تاثیر قهرار دهنهد .لهذا بهرای اینکهه رابطهه دو متغیهر اصهلی
پژوهش حاضر بصورت دقیق تر شناسهایی شهود ،در فرضهیه دوم ،رابطهه جهذابیت برنهد
کارفرما و گرایش به مهاجرت با در نظر گهرفتن متغیهر تعهدیلگر امکهان مههاجرت مهورد
بررسی قرار گرفت.

فرضیه :0امکان مهاجرت ،رابطه جذابیت برند کارفرما و گرایش به مههاجرت دانشههویان
را تعدیل میکند.
مدل مفهومی پژوهش در نمودار  1ارائه شده است.
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امکان
مهاجرت

گرایش به
مهاجرت

جذابیت برند
کارفرما

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
این پژوهش با رویکردی ترکیبی شامل دو بخش کمی و کیفی است .در مرحله کیفهی از
تحلیل تم مصاحبهها برای بومیسازی متغیر جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشههویان
دانشگاههای فنی و مهندسی برتر شامل تربیت مدرس ،تهران ،علم و صنعت ،امیرکبیر و
صنعتی شریف استفاده شد .نمونهگیری در مصاحبهها به صورت هدفمنهد از دانشههویان
سال آخر دانشگاههای فنی و مهندسی برتر بود و تا رسیدن به اشباع تئوریک ،مصاحبهها
ادامه پیدا کرد بهه گونههای کهه در مصهاحبهههای آخهر ،تکهرار مفهاهیم ایههاد شهد(11
مصاحبه) .در مرحله کمّی پژوهش ،گهردآوری دادههها از نهوع پهژوهشههای توصهیفی-
پیمایشی بهود و جامعهه آمهاری شهامل دانشههویان سهال آخهر در مقهاطع کارشناسهی،
کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای فنی و مهندسی برتر ایهران بهر اسهاس رتبهه-
بندی شانگهای ( ،)0013میباشد .برای تعیین حهم جامعه آماری پهژوهش ،بهر مبنهای
سنوات مهاز مقاطع مختلف تحصیلی ،ظرفیتهای اعالم شده توسط این دانشهگاههها بهه
سازمان سنهش آمهوزش کشهور در سهال(1737مقهاطع کارشناسهی و دکتهری) و سهال
(1736مقطع کارشناسی ارشد) استخراج ،و تعداد جامعه آمهاری  10501نفهر شناسهایی
10

شد که اطالعات آن در جدول  1ارائه شدهاست .بر اساس جهدول کرجسهی و مورگهان
( )1330حداقل حهم نمونه برای این تعداد از جامعه آماری 771 ،نفهر تعیهین شهد .بها
توجه به احتمال عدم برگشهت برخهی پرسشهنامههها ،تعهداد  710پرسشهنامه بهه روش
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تصادفی طبقهای در پنج دانشگاه امیرکبیهر ،تههران ،تربیهت مهدرس ،علهم و صهنعت ،و
صنعتی شریف توزیع گردید ،بگونهای که با مراجعه بهه ایهن دانشهگاههها و تهیهه لیسهت
دانشهویان سال آخر در مقاطع کارشناسی ،کارشناسهی ارشهد و دکتهری در رشهتهههای
مختلف ،پرسشنامهها بصورت تصادفی سیستماتیک بین افراد توزیهع  ،و در نهایهت 531
پرسشنامه جمعآوری شد.
جدول  :1اطالعات جامعه و نمونه آماری

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری
مهموع

تربیت مدرس

تهران

علم و صنعت

امیرکبیر

صنعتی شریف

مهموع

جامعه

-

1016

631

316

370

7071

نمونه

-

37

30

37

111

733

جامعه

331

1300

0573

1310

1066

7170

نمونه

71

66

16

17

70

051

جامعه

130

077

067

703

116

1157

نمونه

01

3

3

6

3

61

جامعه

1111

7006

7677

0330

1370

10501

نمونه

106

110

115

161

160

531

ابزار پژوهش
جذابیت برند کارفرما

برای سنهش متغیر جذابیت برند کارفرما با مقایسه و ترکیب نتایج مصاحبههای کیفهی
و شاخصهای پرسشنامه برتهون ،اوینه و ههاه ( ،)0006پرسشهنامهای بهرای سهنهش
جذابیت برند کارفرمها در پهنج بعهد و  70شهاخص تنظهیم شهد .در دو قسهمت مههزا از
دانشهویان پرسش شد که "هر یک از بخشهای خصوصی و دولتی ایران تا چهه میهزان
ویژگیهای جذابیت برند کارفرما را دارا میباشند؟" .نمرهدهی شاخصهای جذابیت برند
کارفرما بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت (بسیار کم= 1تا بسیار زیاد= )6انههام شهد،
بگونه ای که کسب امتیاز باال در هر شاخص بیهانگر آن اسهت کهه بخهش مهرتبط بهه آن
(خصوصی یا دولتی) در آن شاخص از دیدگاه پاسخ دهنهدگان دارای جهذابیت بیشهتری
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برای استخدام میباشد .مطابق جدول شماره ،7ضریب آلفایکرونباخ برای متغیر جذابیت
برند کارفرما 0/31 ،و پایایی ترکیبی 0/763 ،محاسبه شد که با توجه به اینکهه بهاالتر از
 0/3میباشند نشان دهنده پایایی مناسب ابزار سنهش است .همچنین با توجه به اینکهه
متوسط واریانس استخراج شده) (AVEبهرای ایهن متغیهر  0/676شهد کهه بهاالتر از 0/6
میباشد لذا ابزار سنهش از روایی همگرای مناسبی برخوردار مهیباشهد و بها توجهه بهه
جدول شماره ،1که در آن جذر متوسط واریانس استخراج شده برای متغیر جذابیت برند
کارفرما بیشتر از درجه همبستگی آن با سایر متغیرهای مدل میباشد لذا ابهزار سهنهش
از روایهی واگهرای مناسهبی نیهز برخهوردار مهیباشهد)(Fornell and Larcker,1981و
بنابراین با تایید روایی همگرا و واگرا ،ابزار سنهش استفاده شهده بهرای متغیهر جهذابیت
برند کارفرما از روایی سازه مناسبی برخوردار میباشد.
گرایش به مهاجرت .بهرای سهنهش متغیهر گهرایش بهه مههاجرت ،از پرسشهنامه
ساروخانی و جهانی دولت آباد ( ) 1777شامل  6پرسش استفاده شد که یک پرسهش آن
دارای نمره معکوس بود .نمرهدهی برای گرایش به مهاجرت بر اساس مقیاس پنج درجه-
ای لیکرت(بسیار کم= 1تا بسیار زیاد= )6انهام شد ،بگونهای که کسب امتیاز باال ،نشهان-
دهنده تمایل باالی پاسخگو برای مهاجرت از کشور میباشهد .مطهابق جهدول شهماره،7
ضریب آلفایکرونباخ برای متغیر گرایش بهه مههاجرت 0/30 ،و پایهایی ترکیبهی0/310 ،
محاسبه شد که با توجه به اینکه باالتر از  0/3میباشد نشان دهنده پایایی مناسهب ابهزار
سنهش است .همچنین با توجه به اینکه متوسط واریانس استخراج شده برای این متغیر
 0/355شد که بهاالتر از  0/6مهیباشهد لهذا ابهزار سهنهش از روایهی همگهرای مناسهبی
برخوردار میباشد و با توجه به جدول شماره ،1که در آن جذر متوسط واریانس استخراج
شده برای متغیر گرایش به مهاجرت بیشتر از درجه همبسهتگی آن بها سهایر متغیرههای
مدل است لذا ابزار سنهش از روایی واگرای مناسبی نیز برخوردار میباشهد (Fornell and
) ،Larcker,1981بنابراین با تایید روایی همگرا و واگرا ،ابزار سنهش استفاده شهده بهرای
متغیر گرایش به مهاجرت از روایی سازه مناسبی برخوردار است.
امکااان مهاااجرت .بههرای سههنهش متغیههر امکههان مهههاجرت از پرسشههنامه
عالءالدینی،فاطمی،رنهبران و جهرمی( )1771شامل یک سوال استفاده شد .برای نمهره-
دهی به این متغیر ،پاسخگویان به پرسش "امکان مهاجرت شما به خهارج از کشهور بهه
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چه میزان فراهم است؟" در بازه صفر(کمترین امکان ) تها صهد(بیشهترین امکهان) پاسهخ
دادند .بگونهای که کسب امتیاز باال ،بیانگر فراهم بودن فرصت مههاجرت بهرای پاسهخگو
میباشد.
یافته ها
دادههای کیفی

با هدف در بهتر دیدگاه جامعه آماری پژوهش ،نگرش آنهها بهه مفههوم جهذابیت برنهد
کارفرما از طریق مصاحبههای کیفی مورد بررسی قرار گرفت .نمونهگیری در مصهاحبههها
به صورت هدفمند از دانشهویان سال آخر دانشگاههای فنی و مهندسهی برتهر بهود و تها
رسیدن به اشباع تئوریک ،مصاحبهها ادامه پیدا کرد به گونهای که در مصاحبههای آخهر
تکرار مفاهیم ایهاد شد( 11مصاحبه) .ابتدا پروتکل مصهاحبه تهدوین شهد کهه در آن دو
پرسش اصلی از مصاحبه شوندگان سئوال شد که از دیدگاه شما .1 ،یهک محهیط کهاری
خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ .0یک کارفرمای خهوب چهه ویژگهیههایی بایهد
داشته باشد؟
از روش تحلیل تم برای اسهتخراج و دسهتهبنهدی اطالعهات مصهاحبههها و اسهتخراج
مفاهیم استفاده شد و در حالیکه مفاهیم ایهاد میشدند نکات مربوط به آنها نیز در بخهش
یادداشتها ذکر میشد .این یادداشتها شامل پرسشها ،روابط و نکات مطرح شده بهرای
محققان در طی هر مصاحبه میشد و ادامه تحقیق و نمونهگیری هدفمند را هدایت مهی-
کرد .بر اساس رویکرد براون و کالر  )0005( 11فرآیند بکار گرفته شده در این پهژوهش
برای تحلیل تم طی شش فاز آشنایی با دادهها ،ایههاد کهدهای اولیه،جسهتهوی تهمهها،
بازنگری تمها ،تعریف و نامگذاری تمها و نهایتا تهیه گزارش صورت پذیرفته اسهت .همهه
مفاهیم استخراج شده از مصاحبهها در چارچوب ابعاد ارائه شده توسط برتهون ،اوینه و
هاه ( )0006قرار گرفتند ،ولی در بعد ارزش اجتماعی ،برخی مفهاهیم مهازاد ،منطبهق بها
شاخصهای ارائه شده توسط برتون ،اوین و هاه ( )0006نبودند که این امهر منههر بهه
شکلگیری پنج شاخص جدید دیگر در بعد ارزش اجتماعی شهد کهه در جهدول ،0ارائهه
شدهاند .بعنوان مثال یکی از مصاحبه کنندگان در توصیف کارفرمهای خهوب بیهان کهرد
که ":قبول داشتن و حساب باز کردن روی خهانمهها در کارههای فنهی و مهندسهی ،و در
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بحثهای علمی خانمها را پایین تر از آقایان ندانند" که اینگونه عبارات با ترکیهب سهایر
نظرات متناظر ،در نهایت منهر به شکل گیری شاخص جدید عهدالت جنسهیتی در کهار،
در بعد ارزش اجتماعی شد.
جدول  :2مفاهیم مازاد مستخرج از مصاحبه ها
بعد
ارزش
اجتماعی

شاخص جدید

مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها

ساعت کاری منعطف

زمان کاری انعطاف پذیر  /انعطهاف پهذیر بهودن سهاعات کهار (11
مصاحبه)

کار تیمی

کار تیمی باشد /فعالیتههای تهیم سهازی /روحیهه کهار گروههی و
همکاری ( 11مصاحبه)

عدالت جنسیتی در کار عدم تبعیض جنسیتی  /برخورد یکسان با خهانمهها وآقایهان /بهین
مرد و زن فرق نباشد /قبول داشهتن خهانمهها در کارههای فنهی و
مهندسی /اولویت با آقایان نباشد /دیدگاه به خانمها به عنوان یهک
قشر ضعیف نباشهد /پیشهرفت و ارتقهاء یکسهان خهانمهها وآقایهان
(13مصاحبه)
عهههدم اجبهههار در نهههوع عدم سخت گیری در پوشش /عهدم محهدودیت بهرای خهانمهها در
پوشههش /اجبههار در پوشههش فههرم خههاص و یکدسههت نباشههد(10
پوشش
مصاحبه)
تعهههادل میهههان کهههار و استرس و فشار کاری زیهاد نباشهد /توقعهات بیهها در کهار نباشهد
/ساعات کاری معقول /زمان مناسب برای شهروع و پایهان کهار(17
زندگی شخصی
مصاحبه)

دادههای کمّی .در ایهن بخهش ،پهنج شهاخص اسهتخراج شهده در مصهاحبههها بهه
پرسشنامه برتون ،اوین و ههاه ( )0006اضهافه و بهه همهراه دو پرسشهنامه گهرایش بهه
مهاجرت و امکان مهاجرت در نمونه آماری توزیهع شهدند .اطالعهات جمعیهت شهناختی
نمونه آماری پژوهش حاضر در جدول  7ارائه شده است.
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جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
ویژگی

سن

مقطع
تحصیلی

ابعاد

فراوانی

درصد

<  00سال

31

17/6

07-00

713

16/3

05-01

171

05/6

70-03

65

7/1

>  70سال

17

5/0

لیسانس

733

61/5

فوق لیسانس

051

77

دکتری

61

3/5

ویژگی

تهربه
کاری

جنسیت

تاهل

ابعاد

فراوانی

درصد

فاقد تهربه

111

63/0

<  1سال

133

06/6

7-1

35

11

6-7

17

1/3

>  6سال

13

0/1

زن

730

65/6

مرد

700

17/6

مهرد

513

77/3

متاهل

33

11/1

برای تحلیل دادههای کمّی تحقیق از روش مدلسهازی معهادالت سهاختاری بها رویکهرد
حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  PLSاستفاده شد .دلیهل اسهتفاده از ایهن روش ،قابلیهت
تحلیل مدلهای پیچیده(وجود متغیر تعدیلگر در مدل مفههومی) و عهدم حساسهیت بهه
توزیع نرمال سازهها میباشد).(Henseler & Fassott,2010
بررسی و آزمون مدل اندازه گیری :جهت سنهش بهرازش مهدل انهدازه گیهری از
پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد .پایهایی شهاخص بهرای سهنهش
پایایی درونی ،شامل سه معیار آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبهی و ضهرایب بارههای عهاملی
است .ضرایب بارهای عاملی همهه شهاخصهها بهاالتر از  0,1و آلفهای کرونبهاخ و پایهایی
ترکیبی همه متغیرها بیشتر از  0,3است.
روایی همگرا :سازه در صورتی روایی همگرای قابل قبولی دارد که شهاخص متوسهط
واریانس استخراج شده باالی  0/6باشد ) .(Fornell and Larcker,1981با توجه بهه اینکهه
که شاخص متوسط واریانس استخراج شده 12برای متغیر جذابیت برند کارفرما و گرایش
به مهاجرت به ترتیب  0/676و  0/355محاسبه شد و باالی  0/6میباشد ،لذا سهازهههای
پژوهش روایی همگرای قابل قبولی دارند.
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روایی واگرا :روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یهک سهازه در
13

مدل ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا بها سهازهههای دیگهر .فورنهل و الرکهر
( )1371بیان کردهاند که روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان واریانس
استخراج شده برای هر سهازه بیشهتر از واریهانس اشهتراکی بهین آن سهازه و سهازهههای
دیگر(ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد .همانگونه که در جهدول  1مشهاهده
میشود ،مقدار جذر واریانس استخراج شده متغیرهای مکنون در پژوهش حاضهر کهه در
خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند از مقدار همبستگی میان آنهها کهه
در خانههای زیرین و راست قطر اصلی ترتیب داده شدهاند ،بیشتر است  .از ایهنرو مهی-
توان اظهار داشت که در پژوهش حاضهر ،سهازهها(متغیرههای مکنهون) در مهدل تعامهل
بیشتری با شاخصهای خود دارند تا بها سهایر سهازه ،لهذا روایهی واگهرای مهدل در حهد
مناسبی است.
جدول  : 4ماتریس سنجش روایی واگرا
گرایش به مهاجرت

متغیرها

جذابیت برند کارفرما

جذابیت برند کارفرما

جذر0/577 :AVE

گرایش به مهاجرت

-0/170

جذر0/736 :AVE

امکان مهاجرت

-0/107

0/033

امکان مهاجرت

جذر1 :AVE

آزمون مدل ساختاری :با توجه به نمودار  ،0ضریب معنهاداری رابطهه بهین متغیرههای
جذابیت برند کارفرما  ،گرایش به مهاجرت بیشتراز 1/35میباشهد و مهیتهوان در سهطح
اطمینان %36معنادار بودن آنهها را تأییهد کهرد.همچنین مقهدار  R2بهرای متغیهر وابسهته
گرایش به مهاجرت برابر با  0/103میباشد.
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امکان مهاجرت

=0/43ضریب مسیر
T-value =0/11

گرایش به
مهاجرت

جذابیت برند
کارفرما
=-0/28ضریب مسیر
T-value =0/31

نمودار  :0نتیهه آزمون فرضیههای مدل پژوهش

برازش مدل کلی ( :)GOFبرای بررسی برازش مدل کلی از معیار نیکویی برازش استفاده
شد و سه مقدار  0/06 ،0/01و  0/75به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی بهرای
معرفی شهده اسهت) (Wetzels, Odekerken and Oppen, 2009در مهدل پهژوهش حاضهر
مقدار  GOFبرابر با  0/030به دست آمد.

GOF

̅̅̅̅
= 0.292

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√
√

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با این هدف انهام شد که آیا تقویت جذابیت برند کارفرمهایی سهازمانهها
میتواند تمایل نخبگان به مهاجرت را کاهش دهد ،و امکان مهاجرت چگونه این رابطه را
تعدیل میکند .یافتهها بیانگر تایید این فرضیه میباشد و بهین جهذابیت برنهد کارفرمها و
گرایش به مهاجرت دانشهویان رابطه منفی و معنهی داری وجهود دارد .از ایهن یافتهههها
استنباط میشود ،دانشهویانی که برند کارفرمایان داخلهی بهرای آنهها جهذاب تهر بهوده
گرایش به مهاجرت کمتری ،نسبت به دانشهویانی کهه برنهد کارفرمها را جهذاب ارزیهابی
نکردند ،داشتند .برای متقاضیان کار فاقد تهربه ،مقایسة گزینههای دردسهترس براسهاس
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ویژگیهای واقعی از شغل و شرکت و بسیاری از ویژگیهای دیگر که ممکن اسهت بهرای
آن ها نامعلوم و ناشناخته باشد ،کار بسیار دشواری است ،لهذا ممکهن اسهت آنهها بهرای
تصمیمگیری به تصویر برند تکیه کنند) ،(Agrawal & Swaroop,2009و همچنین دغدغهه
ی اصلی دانشهویان نخبه ،آیندهی شغلی نامشخصهی اسهت کهه در انتظهار آنهها اسهت،
بنابراین سازمانها باید در جهت جذب بهترینها از منابع کمیاب استعدادها تا جایی کهه
ممکن است برند کارفرمای جذاب برای خود ایهاد کنند،که مقصد بسیاری از جوینهدگان
کار باشند .برخی شواهد نشان میدهد کارفرمایان جهذاب ،تهوان بیشهتری بهرای جهذب
کارکنان ماهر دارند ).(Aslam,2015
یافتههای این پژوهش نشان داد جذابیت برند کارفرما به صورت مسهتقیم بها ضهریب
مسیر( )-0/07موجب کاهش گرایش به مهاجرت دانشهویان میشود و همراستا با نتهایج
تحقیقاتی است که روابط میان ابعاد برند کارفرما و گرایش به مهاجرت را بررسی کهرده-
اند .به عنوان مثال در رابطه با بعد اقتصادی ،انگاین و همکهارانش( )0007دریافتنهد کهه
بهبود حقوق و مزایای پرستاران منهر به کاهش تمایل به مهاجرت دانشهویان پرسهتاری
شده است .همچنین فریمن و همکارانش( )0010در تحقیهق خهود دریافتنهد کهه رشهد
اقتصادی(بعد اقتصادی) ،توسعه حرفه ای (بعد توسعه) ،محیط کار سالم(بعد اجتمهاعی)،
ارزشهای ماجراجویی و استقالل(بعد نوآوری) در کشور مبدا ،با گهرایش دانشههویان بهه
مهاجرت رابطه منفی داشته اند .آکمن ( )0011نیهز تهاثیر کاهشهی جاذبههههایی ماننهد
بورس تحصیلی ،بهتر بودن سیستم آموزشی و تهربه کار بینالمللی(بعد توسعه) بر قصهد
دانشهویان برای مهاجرت را شناسایی کرد .در سایر پژوهشها نیز عدم توجهه اجتمهاعی
به ارزش فعالیتهای علمی ،نبود تسهیالت الزم بهرای پهژوهش ،پهایین بهودن حقهوق و
دستمزد(بعد اقتصادی) ،احساس وجود تبعیض و نابرابری (بعد اجتماعی) ،نامساعد بودن
زمینه برای ادامه تحصیل و پژوهش و عدم قدردانی کافی از نخبگان علمی(بعهد توسهعه)
از عوامل موثر بر افزایش گرایش به مهاجرت نخبگان شناسایی شدهاند (صهالحی،1776 ،
جانعلیزاده و علیوردی نیا .)1737 ،همچنین بر مبنای یافتههای این پژوهش رابطه بهین
جذابیت برند کارفرما و گرایش به مهاجرت دانشهویان ،از طریق متغیر تعدیلگهر امکهان
مهاجرت با ضریب مسیر( )0/17تعدیل میشود .یافتهههای انهدکی ایهن رابطهه را نشهان
داده اند ،به عنوان مثال عدم مهارت زبان(کاهش امکان مههاجرت) بهه عنهوان یهک مهانع
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گرایش به مهاجرت ،گزارش شده است).(Lee and Moon,2013

با توجه به یافتههای پژوهش ،مدیران سازمانها و شهرکتهای کشهور بعنهوان کارفرمها،
میتوانند با تقویت جذابیت برند کارفرمایی مهموعه خهود ،بهر کهاهش تمایهل مههاجرت
نخبگان کشور اثر گذار باشند و به صورت فعال در جذب و نگهداری آنها نقش ایفا کننهد.
بنابراین می توان در راستای ارتقاء جهذابیت برنهد کارفرمهایی سهازمانهای داخهل کشهور،
برمبنای شاخص های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاداتی در زمینه هر یک از ابعهاد
ارائه کرد .در بعد اقتصادی ،تأمین امنیت شغلی و بهبود سیستمهای جبران خهدمات؛ در
بعد توسعه ،بهبود سیستمههای ارتقهاء مسیرشهغلی و بهه رسهمیت شهناختن ارزشههای
فردی؛ در بعد نوآوری ،ایهاد محیطهای کاری چالش برانگیز و شیوهههای کهاری جدیهد؛
در بعد بکارگیری ،فراهم آوردن محیطی مشتری مدار و بشردوستانه؛ و در بعد اجتماعی،
ایهاد محیطهای کاری حمایتگر و شاد ،میتوانند بسترساز سازمانههایی جهذاب بهرای
نخبگان ،و بر مبنای یافتههای این پژوهش کاهش تمایل نخبگان برای مهاجرت شود.
با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر محدود به رشتهههای فنهی و مهندسهی
میباشد ،لذا قابلیت تعمیمپذیری نتایج این پژوهش به سایر رشتهها و حوزههها همچهون
پزشکی و علوم انسانی نیازمند پژوهشهای بیشتری میباشد.
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چکیده
برند هر شرکت از داراییهای مهم آن شناخته میشود .شرکتها تالش میکننهد برنهد
آنها در جامعه با ویژگیهای خاصی شناخته شود که مهموعه این ویژگهیهها ،هویهت
برند نامیده میشود؛ در واقعیت ،هویت برند شرکت الزاما به طریقهی کهه شهرکتههای
تهاری برنامهریزی میکنند ،توسط مخاطبان در نمیشود و افراد تداعیهای ذهنهی
گوناگون و متفاوتی نسبت به هر برند دارند .مهموعه تداعیهای ذهنهی مخاطبهان ههر
برند به عنوان تصویر آن برند شناخته میشود .نقشه مفههومی برنهد یکهی از ابزارههایی
است که در نگاشت تصویر برند و شناسایی تفاوت بین تصویر برند و هویت برند کمهک
زیادی به شرکتها میکند .هدف این تحقیق نگاشت شبکه ادراکی و تصویر برند بانهک
خاورمیانه است .به این منظور از روش نقشه مفههومی برنهد اسهتفادهشهد و  73نفهر از
خبرگان خدمات بانکداری در بازه زمانی مردادماه تا دیماه سال  1733مهورد مطالعهه
قرارگرفتند .نتایج تحقیق نشان میدهد ویژگیهای مثبت بانک ،مشهتریمهداری ،ارائهه
خدمات با کیفیهت و جایگهاه اجتمهاعی و ویژگهیههای منفهی آن دسترسهی محهدود،
ناشناخته بودن وحضور اجتماعی ضعیف بودهاند.
واژگان کلیدی :نقشه مفهومی برند ،تصویر برند ،هویهت برنهد ،شهبکه ادراکهی ،بانهک
خاورمیانه
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مقدمه
امروزه افزایش رقابت در دنیای کسبوکار باعهث شهده اسهت کهه شهرکتهها بهه دنبهال
استراتژی های جدیدتر و مثثرتری برای موفقیت در بازار باشند ،برخی از اسهتراتژیههای
امروزی اشاره به تمرکز بر بازارهای جدید ،محصوالت جدید و یا تمرکز همزمان بر بازار و
محصوالت جدید دارند ،توسعه برند یکی از استراتژیهای پرمخاطب در کسهبوکارههای
امروزی میباشد ) .(Vallaster & von Wallpach, 2018در این استراتژی برندهای جدیدی
وارد بازار شده تا در بازارهایی که کمتر موردتوجهه قرارگرفتههانهد رقابهت کننهد ،در ایهن
راستا طی سالهای گذشته شاهد حضور بانک هایی با حهوزه کهاری تخصصهی در سهطح
جامعه بودهایم ،برای مثال بانکهای خاورمیانه ،کارآفرین ،توسعه صادرات و  ...هرکدام بها
هدفی خاص و جامعه هدفی خاص در صنعت بانکداری حاضرشدهاند و بهرای چنهد سهال
فعالیت داشتهاند ،بانکهای جدید طی سالهای متمادی تالش کردهاند ،که برند خهود را
قدرتمندتر کنند اما برای سنهش موفقیت برند نیازمند تحقیقات بازاریابی هستند.
برند تهاری بهعنوان یکی از مهمترین داراییهایی هر کسبوکار شناخته مهیشهود و
شرکت ها با استفاده از بهبود آمیخته بازاریهابی ،تبلیغهات ،اسهتراتژیپهردازی بازاریهابی و
تحقیقات بازاریابی همواره درصدد تقویت برند خود هستند .یکی از راههای تقویهت برنهد
استفاده از تحقیقات بازاریابی با رویکرد برندسازی می باشد که در این رویکرد با اسهتفاده
از تحقیقات بازاریابی شرکتها مهیتواننهد شهاخص ههای مهمهی عملکهرد برنهد خهود را
بسنهند .مهمترین شاخصهایی که با استفاده از تحقیقات میتوان آنها را استخراج کرد
شامل ارزش ویژه برند ،هویت برند ،تصویر برنهد و نقهاط قهوت و ضهعف برنهد از دیهدگاه
مخاطبههان مههیباشههد )(Wider, von Wallpach, & Mühlbacher, 2018؛ در واقههع،
شاخص هایی مانند تصویر ذهنی برنهد میهزان موفقیهت برنهد در جایگهاهیهابی را از دیهد
مخاطبان نشان میدهد .برای سنهش شاخصهای قدرتمندی برنهد ،روشههای کمهی و
کیفی متعددی وجود دارد؛ یکی از بهترین روش های کیفی در این زمینه نقشه مفههومی
برند است .نقشهه مفههومی برنهد یهک روش کیفهی عمیهق اسهت کهه بها اسهتفاده از آن
تداعیهای ذهنی مخاطب در مورد برند ،جنس تداعیها (مثبت و منفی) و شهدت آنهها
سنهیده میشود؛ بهعبارتدیگر ،خروجی این روش نشان میدههد کهه عمهده مخاطبهان
برند شرکت را با چه ویژگیهایی میشناسند ،کدامیک از این ویژگیها مطابق بها هویهت
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برند برنامهریزیشده است ،آیا شرکت جایگاه خود را در ذهن مشتری بهدرسهتی تعریهف
کرده است ،اگر انحرافهایی در این زمینه وجود دارد این انحرافها در کهدام قسهمتهها
عمیق تر است؛ با استفاده از این روش ،شرکتهای تهاری مانند بانکها میتوانند تصهویر
برند خود را استخراج کرده و با مقایسه هویت برند شرکت (ویژگیهای برنامهریزیشهده)
و تصویر برند استخراجشده (ویژگی های محقق شده) ،راهبردهای مدیریت برنهد را بهرای
شرکت خود تدوین کنند ).(Chan, Boksem, & Smidts, 2018
در این تحقیهق بانهک خاورمیانهه بهه عنهوان مهورد مطالعهه انتخهاب شهده اسهت .بها
بررسی های صورت گرفته بر روی مقاالت چاپشده در مهالت و پایاننامههای انهامشده
در دانشگاه های مختلف کشور مشخص شد که طهی سهالههای اخیهر ،تعهداد تحقیقهات
صورت گرفته درباره برند بانکهای خصوصهی کمتهر از بانهکههای دولتهی و بانهکههای
خصولتی بوده است و در این میان ،تحقیقات انهام شده در مورد آن دسته از بانهکههای
خصوصی که اهداف خاصی را دنبال میکنند -مانند بانک خاورمیانهه ،بانهک کهارآفرین و
بانک توسعه صادرات -بسیار کم بوده اسهت .از سهوی دیگهر ،صهنعت بانکهداری یکهی از
بزرگترین صنایع فعال در ایران است و انهام تحقیقات بازاریابی برای بهبود آن ضهروری
است .از این رو ،الزم است از هر گروه از بانک هها کهه خهدمات نسهبتا مشهابهی را بهرای
جامعه ارائه میکنند ،موردی انتخابشده و درباره آن مطالعه شود؛ به این منظهور ،بانهک
خاورمیانه بهعنوان نماینده بانکهای ارائه دهنده خدمات بانکی بهرای مخاطبهان خهاص،
انتخاب شد .هدف این تحقیق ،استخراج نقشه مفهومی برند بانک خاورمیانه بوده اسهت و
محققین با استفاده از این نقشه مفهومی درصدد بودهاند به این سهثال پاسهخ دهنهد کهه
بانک خاورمیانه جایگاه خود را در ذهن مخاطبهان (مشهتریان و غیهر مشهتریان) بها چهه
ویژگی هایی تعریف کرده است؟ خروجی تحقیق شامل نقشه و جداول تحلیلی اسهت کهه
نشان می دهد جایگاه برند بانک خاورمیانه در ذهن مخاطبان چگونه بوده است .این نتایج
برای فعاالن حوزه بانکداری و بانک خاورمیانه هم کاربردی خواهد بود و بهه آنهها نشهان
می دهد که بهطور عمومی چه ویژگی هایی از برند یک بانک خاص مهدنظر مهردم اسهت،
چه ویژگیهایی اهمیت بیشتری دارند و اولویتبندی این ویژگیها چگونه است.
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ادبیات و پیشینه تحقیق
تصویر برند

هر شرکت دارای برندی است که برای بخشی از افراد جامعه شناختهشده است .تصویر برند
به مهموعه تصورات و تداعیهای ذهنی مخاطبان و مردم از برند شرکت گفته میشهود؛ در
واقع ،چکیده برداشتهای مردم از فعالیتهای یک شرکت است که تصویر برند آن شهرکت
را میسازد ،تصویر برند به شرکتها نشان میدهد که خود را چگونه در ذهن مشتریان جها
انداختهاند و ویژگیهایی که در ذهن مشتریان برای برنهد شهرکت تهداعی مهیشهود چنهد
درصد مطابق برنامهریزیهای شرکت (هویت برند مدنظر شرکت) میباشد & (Kim, Choe,
) .Petrick, 2018از سوی دیگر ،تصویر برند نقاط قوت و ضعف را بهگونهای نمایهان مهیکنهد
که میتوان برای بهبود نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت برنامهریهزی کهرد .تصهویر برنهد بهه
متغیرهای گوناگونی وابسته است که شامل تهربه مشتری از خرید یا اسهتفاده از آن برنهد،
تبلیغات برند ،رفتار کارکنان بانک ،وجههه برنهد در صهحبتههای اطرافیهان و  ...مهیباشهد،
تصویر برند در بستر زمان شکل میگیرد و برای تغییر آن نیز شرکت نیازمند زمهان اسهت،
چراکه نهتنها به ذهنیات مردم بلکه به عواطف و احساسات افراد نیز وابسته است لذا تغییهر
آن فرآیندی ذاتا زمانبر میباشد(Johansson, Koch, Varga, & Zhao, 2018).
هویت برند

هویت برند مهموعه عناصر و ویژگیهایی است که شرکت تالش میکند با آنها شناخته
شود ،تفاوت مهم بین هویت برند و تصویر برند در این اسهت کهه هویهت برنهد از طریهق
شرکت ایهاد میشود و از محیط درونی شهرکت سرچشهمه مهیگیهرد)(Wheeler, 2017
ولی تصویر برند ،تداعیهای ذهنی نسبت به برند در ذهن مخاطبان (ذینفعان ،مشتریان
و غیر مشتریان) است و آن چیزی است که مشتریان از مهموع فعالیتهای شرکت در
کردهاند .در واقع ،هویت برند آن چیزی است که شرکت میخواسهته اتفهاق بیفتهد ،ولهی
تصویر برند آن چیزی است که در واقعیت رقم خورده است .هویت برند شامل شاخصهها
و عناصر تشکیلدهنده برند میباش د کهه ایهن عناصهر شهامل لوگهوی برنهد ،آوای برنهد،
شخصیت برند ،شعار برند و  ...میباشند .مهموعا در فرآینهد مهدیریت برنهد تمهامی ایهن
عناصر تالش در ارائه مفهوم و معنایی یکتا دارند که این معنها جهانمایهه هویهت برنهد را
تشکیل میدهد ).(Hemsley-Brown, Melewar, Nguyen, & Wilson, 2016
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تداعی برند

تداعیهای برند مهموعه ویژگی هایی است که در ذهن مخاطهب بهه هنگهام مواجههه بها
هرکدام از عناصر برند بازخوانی میشود ،تداعیهای برند میتواند شامل تهربیات فهرد از
تماس با شرکت ،تهربیات استفاده وی از محصوالت و خدمات شرکت ،شنیدههای وی از
دیگران و نظرات شخصی وی باشد ،تداعی های برند از فهردی بهه فهردی دیگهر متفهاوت
است؛ برخی ویژگیهای متفاوتی را ذکر میکنند ،برخی نیز اولویتبنهدیههای متفهاوتی
دارند ،برخی نیز در مثبت و منفی و خنثی بودن تداعیها باهم متفاوت هستند ،مهموعه
تداعی های مخاطبان از برند شرکت ،تصویر برند را میسازد و نشان میدههد کهه تصهویر
برند چگونه است ).(Sasmita & Mohd Suki, 2015
نقشه مفهومی برند

تحقیقات بازاریابی پایهایترین مرحله در فرآیند بازاریابی میباشد ،نتایج تحقیقات نشهان
می دهد که چه نقهاط قهوت و ضهعفی در فراینهد بازاریهابی شهرکت وجهود دارد و مهوارد
نتیههگیری شده در تحقیقات برای برنامههریهزی ههای آتهی شهرکت مورداسهتفاده قهرار
میگیرند ،یکی از حوزههای کاربردی تحقیقات بازاریابی در برندسازی شرکتها میباشهد
) .(Foroudi, 2019شرکتها و مثسسات تحقیقات بازاریابی با استفاده از روشهای کمی و
کیفی اقدام به مطالعه در مورد برند یک شرکت میکنند ،اما روشهای کیفی با توجه بهه
اینکه عمیقتر هستند ،از دقت باالتری نیز برخوردارند و مهیتواننهد نتهایج بهتهری بهرای
برندسازی و مدیریت برند شرکت داشته باشند .یکی از بهتهرین روش ههای کهاربردی در
تحقیقات برندسازی ،روش نقشه مفههومی برنهد مهیباشهد ،در ایهن روش بها اسهتفاده از
تداعیها و استعارههای استخراجی از ذهن مخاطبان ،تصویر ذهنی آنها نسبت بهه برنهد
آنها استخراج میشود ،تصویر ذهنی یافت شده جلوه مناسبی از فعالیتهای برندسهازی
شرکت در گذشته بوده و برای برنامهریزی آینده برندسازی و مدیریت برنهد شهرکت نیهز
کاربردی است ).(Chan et al., 2018
روشهای استخراج نقشه های مفهومی به دو دسته تقسیم میشود :در دسته اول کهه
به نقشه برداری مشتریان معروف است ،پس از استخراج تداعیههای ذهنهی مخاطبهان از
آنها خواسته میشود که شخصها نقشهه نههایی را ایههاد کننهد؛ تکنیهک اسهتعارهههای
استخراجی زالتمن [زیمت] ازجمله این روشها میباشد .دسهتهبنهدی دوم ،نقشهه یهابی
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تحلیلی می باشد که در این روش پس از استخراج تهداعیهها ،از روش ههای کمهی بهرای
رسیدن به نقشه نهایی استفاده میشود و نقشهههای اسهتخراج شهده از ههر فهرد توسهط
مصاحبهکننده تکمیل میشود؛ این دسته از روشها سادهتهر از دسهته اول مهیباشهند و
نقشه مفهومی برند و تهزیهوتحلیل شبکه نیز از جملهه روشههایی هسهتند کهه در ایهن
دسته قرار میگیرند ).(Dirsehan & Kurtuluş, 2018
پیشینه تجربی

در بخش پیشینه تهربی ،تحقیقاتی که از حیهث روش و موضهوع مشهابه تحقیهق فعلهی
بودند ،آورده شده اند؛ این تحقیقهات در دو بخهش تحقیقهات داخلهی و خهارجی خالصهه
شدهاند.
در تحقیقی با عنوان نگاشت شبکه وابستگی نام تههاری بیمههگهزاران بها اسهتفاده از
روش نقشه مفهومی برند محققان اقدام به بررسی و استخراج نقشه مفههومی برنهد بهرای
شرکت بیمه ملت نمودند ،در این تحقیق مشتری مداری کارکنان ،بانک ملهت ،آرامهش و
نوآوری در شرکت بیمه بهعنوان مهمترین تداعی های مثبت در مورد بیمه ملت شهناخته
شدند و در مهموع نقشهای با تداعیهای مثبت برای شرکت بیمهه ملهت اسهتخراج شهد
) .(GHAZIZADEH, TORKESTANI, & MOHAMMADI, 2016در تحقیقی دیگر نقشهه
مفهومی برند برای دو بانک تهارت و کشاورزی استخراج شد؛ مهمترین تداعیهای یافهت
شده از بانک تهارت شامل سابقه ،بانک دولتی و دانشگاهی بودند ،مهمترین تهداعیههای
یافت شده از بانک کشاورزی نیز شامل بانک دولتی ،پرستیژ کهم و خوشهه گنهدم بودنهد
) .(Azizi & Bolur Parsa, 2016در تحقیق دیگری موضوع نگاشت شبکه تداعیهای برنهد
نزد مراجعهکنندگان پژوهشکده علوم و فناوری [ایراندا ] با اسهتفاده از نقشهه مفههومی
برند ،مورد مطالعه قرار داده شد؛ مهمترین تداعیهای یافت شده در ایهن تحقیهق شهامل
خدمات مناسب ،سهولت در دسترسی به چکیده کامل و مبسهوط و عهدم دسترسهی بهه
فایهل اصهلی پایهاننامهه بودنهد ) .(Osanlou & Abouei, 2018در تحقیقهات دیگهری نیهز
محققان نقشه تداعی های جزیره کیش را برای افراد دارای سابقه و بهدون سهابقه بازدیهد
ترسیم کردند؛ در این تحقیهق خلهیج فهارس ،قیمهت بهاالی محصهوالت و امکهان خریهد
محصوالت لوکس جز مههمتهرین تهداعی ههای یافهت شهده بهرای جزیهره کهیش بودنهد
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).(TORKESTANI, BAKHSHI, & JAHEDI, 2018
در تحقیقی در سال  0013محققان نقشه مفههومی برنهد را بهرای اسهتارباکس رسهم
کردند ،مهمترین تداعیهای یافت شده دسترسی و خدمات سریع فروشگاههای این برنهد
جهانی بودند ) .(Eren-Erdoğmuş & Dirsehan, 2017محققان در تحقیق دیگری در سهال
 0017نقشه مفهومی برند را برای برند مک دونالدز رسم کردند؛ مهمتهرین تهداعیههای
یافت شده برای این برند شامل غذای سریع ،برگر خوشمزه و برند شناختهشده در سطح
جهانی بودند ) .(Kottemann, Plumeyer, & Decker, 2018تحقیق دیگهری بها اسهتفاده از
نقشه مفهومی برند ،برند جیپ را مورد بررسی قرار داد؛ مهمترین تداعیهای یافت شهده
شامل خودرو کالسیک و خودرو برای بیرون شهر بودند ).(Wei, 2014
روشهای تحقیق کلیه پژوهشهای انهام شده به این صورت بوده است کهه ابتهدا بها
استفاده از فهرستهای از پیش آمادهشده ،تداعیها بهصورت اکتشافی اسهتخراج شهده و
سپس ،با استفاده از تداعیهای پرتکرار ،اقدام به آمهادهسهازی کهارتههای نوشهته شهده
نمودهاند و درنهایت ،بها اسهتفاده از کهارتههای آمهادهشهده و کهارتههای خهالی (بهرای
تداعیهای جدید) ،نقشهها استخراج شدهاند؛ با استفاده از این راهکار زمهان مصهاحبههها
کاهش یافته و دقت کار نیز باالتر میرود.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از بعد مخاطب ،تحقیقی کهاربردی اسهت و ابهزار گهرد آوری اطالعهات آن،
مصاحبه بوده است .جامعه آماری مورد مطالعه افرادی بودهاند که آشنایی زیادی با بانهک
و خدمات بانکداری داشتهاند؛ شاخصهای مورد استفاده برای شناسایی این افهراد شهامل
سابقه استفاده از خدمات بانکی ،میزان استفاده از خدمات بانکی در هفته ،انهواع خهدمات
مورد استفاده آن ها ،آشنایی کلی با بانهک خاورمیانهه و  ...بهوده اسهت .محهدوده مکهانی
تحقیق شهر تهران بوده و نمونهگیری بهصورت نمونهگیری گلوله برفی بوده است؛ یعنهی
از افراد مصاحبهشونده درخواست شد که فرد بعدی را بهر اسهاس شهاخصههای نهامبرده
معرفی کنند .نمونه مورد مطالعه  73نفر بوده است و مصاحبه ها در بازه زمانی مهرداد تها
دیماه  1733صورت گرفته است؛  53نفر از مصاحبهشوندگان غیر مشتری و  17نفر نیز
از مشتریان بانک خاورمیانه بودهاند .ویژگی های نمونهه آمهاری مهورد مطالعهه کهه بهرای
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تعیین صالحیت افراد مورد مصاحبه استفادهشده است ،در جدول زیر آورده شده است.
جدول  -1مشخصات مصاحبهشوندگان
جنسیت

تحصیالت

سن

مذکر

67

10-70

10

دیپلم و پایینتر

7

مثنث

03

60-10

61

لیسانس

13

50-60

01

فوقلیسانس

03

دکتری

7

چند سال است که از خدمات بانکی استفاده میکنید؟
کمتر از  6سال

0

 10 -6سال

10

 16-10سال

13

 00-16سال

01

 06-00سال

07

بیشتر از  06سال

1

چند درصد از فعالیتهای کاری شما با خدمات بانکی دارای ارتباط میباشد؟
 00درصد

0

 10 – 00درصد

0

 50 -10درصد

0

 70 – 50درصد

55

 100 – 70درصد

01

شغل شریفتان چیست؟
کارمند

0

مدیر ارشد سازمانی

16

آزاد

30

سابقه فعالیتهای شغلی شما چقدر است؟
 00-10سال

05

 70-00سال

17

 10 -70سال

17
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تعداد خدمات بانکی که از آنها استفاده مکرر دارید؟
 1-0خدمت

0

 5-1خدمت

10

 7-5خدمت

53

 10-7خدمت

5

بهطور میانگین چند روز هفته از خدمات بانکی استفاده میکنید؟
 6روز

16

 5روز

10

 3روز

1

میزان آشنایی خود با انواع خدمات بانکداری و بانکها را چگونه ارزیابی میکنید؟
ضعیف

0

متوسط

0

خوب

73

آیا بانک خاورمیانه را میشناسید؟
آشنایی کم

0

آشنایی متوسط

77

آشنایی زیاد

61

آیا مشتری بانک خاورمیانه هستید؟
مشتری

17

غیر مشتری

53

گامهای اجرایی در روش نقشه مفهومی برند شامل موارد زیر میباشند:
 .1مصاحبه ابتدایی و جمعآوری اطالعات اولیه (تداعیها)
 .0استخراج لیست تداعیهای پرتکرار و آمادهسازی کارتها برای مصاحبه نهایی
 .7مصاحبه نهایی و استخراج نقشههای فردی
 .1تحلیل نقشههای فردی و ارائه جدول تداعیهای اصلی ،مستقیم و فرعی
 .6تهمیع یافتهها و ارائه نقشه اجماعی نهایی
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مرحله اول :مصاحبه ابتدایی و جمعآوری اطالعات اولیه (تداعیها)

در این مرحله از مصاحبهشوندگان دعوت بهعملآمده و به هنگام مصاحبه با ارائهه مثهالی
از تداعیهای ذهنی ،خواسته محققین از آن ها در این مرحله بهرای آنهها تشهریح شهده
است .در این مرحله افراد با لوگو و نام بانک خاورمیانه روبرو شده و از آنها خواستهشهده
است که روی فهرستی از پیش آمادهشده (یک ستون تهداعیههای مثبهت -یهک سهتون
تداعیهای منفی) تمامی مفاهیمی را که به هنگام مواجهه با لوگو و نام بانهک خاورمیانهه
به ذهنشان میآید بنویسند.
مرحله دوم :استخراج لیست تداعیها و وابستگیهای ذهنی

در این مرحله فهرستهای بهدستآمده در مرحله قبلی تحلیل شده است و تهداعیههای
مثبت و منفی پرتکرار (منتخب) مشخص شدهاند؛ معیار انتخاب تداعیهای ذهنی در این
تحقیق تکرار در حداقل  %00فهرستهای قبلی بوده است؛ از این رو ،مفاهیمی بها تکهرار
کمتر از  13بار حذف شدند .تداعیهای مثبت روی کارتهای سبز و تهداعیههای منفهی
روی کارت های قرمزرن نوشته شدند تا در مرحله بعدی مورداستفاده قرار گیرند .بهرای
مثال بانک باکالس بهعنوان کارت سبز (تداعی مثبت) و بانک ناشناخته بهعنهوان کهارت
قرمز (تداعی منفی) در نظر گرفته شدند .در جدول  0نمونهای از این جداول ارائهه شهده
است کهه توسهط یکهی از مصهاحبهشهوندگان (مشهتری) تکمیهل شهده و نشهاندهنهده
تداعیهای ذهنی مثبت و منفی این فرد نسبت به بانک خاورمیانه است.
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جدول  -2تداعیهای ذهنی مثبت و منفی
تداعیها
مثبت

منفی

بانک افراد ثروتمند

دسترسی ضعیف به بانک

بانک با ظاهر شیک

شعب کم

بانک با کارکنان آراسته

بانک ناشناخته

برخورد مناسب کارکنان

تبلیغات کم

بانک فعال در حوزه بینالملل

اعتبار نهچندان زیاد

بانک خاص و ویژه

بانک محافظهکار

خدمات مالی متنوع

شهرت کم بانک خاورمیانه

بانکی که افراد تعریف آن را میکنند

بانک نهچندان پیشرو

تسهیالت مناسب

بانک لوس

امنیت سپردهگذاری

عدم حضور در فضای دیهیتال

احترام به مشتریان

بانک متمایل به گمنامی و خوشنامی

خدمات اینترنتی مناسب
سرعت زیاد ارائه خدمات
پیگیر خواستههای مشتریان
آرامش روانی سرمایهگذاری
مشتریمداری

مرحله سوم :مصاحبه نهایی و استخراج نقشههای فردی

در این مرحله لوگوی بانک خاورمیانه روی وایت بردی چسبانده شده و مصاحبهشوندگان
با استفاده از کارتهای آماده شده در مرحله قبل ،اقدام بهه سهاختن نقشهه ذهنهی خهود
کردند .در ابتدای این مرحله توضیحاتی به مصاحبهشونده درباره فرآیند کاری داده شد و
مصاحبهگر و مصاحبهشونده با کمک یکدیگر اقهدام بهه اسهتخراج نقشهه نههایی کردنهد.
مراحل کار به این صورت بوده اسهت کهه ابتهدا مصهاحبهگهر همهه کهارتههای پرتکهرار
آمادهشده در مراحل قبلی (مثبت و منفی) را به مصهاحبهشهونده داده و مصهاحبهشهونده
کارتهایی که روی آنها تداعیههایی نوشهتهشهده بهود کهه بها تهداعیههای ذهنهی وی
همخوانی داشت را جدا کرده است (برخی از این تداعیها مستقیما به خود برنهد مربهوط
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می شدند و برخی نیز با واسطه تداعیهای مستقیم با برند بانک خاورمیانه ارتباط داشتند
و به عبارتی زیرمهموعه تداعی های اصلی بودند) .همچنین کارت های سبز و قرمز خهالی
نیز برای مصاحبهشوندگان در نظر گرفتهشده بود که درصورتیکه تهداعیههایی داشهتند
که در بین کارتهای آماده نبود ،بهصورت دستی آن را بنویسند .بعهد از مشهخص شهدن
جایگاه هر تداعی در نقشه (مستقیم یا غیرمستقیم) مصاحبهگر اقدام به استخراج شهدت
تداعیهای ذهنی مصاحبهشونده نموده است .شدت تداعی ها در هر نقشه به این صهورت
مشخصشده است که تداعیهای با شدت قوی با  7خط -تداعیهای با شدت متوسط بها
 0خط و تداعیهای با شدت ضعیف با  1خط مشخصشدهاند .خروجی این مرحله نقشهه
مفهومی برند برای هر فرد است که نقشهای است که نشاندهنده این مفهاهیم مهیباشهد
که چه تداعیهایی در ذهن فرد وجود داشته است ،این تداعیها چه روابطی باهم دارنهد،
این تداعیها مثبت یا منفی هستند و درنهایت این تداعیها با چه شهدتی در ذههن فهرد
میآیند.
مرحله چهارم :تحلیل نقشههای فردی و استخراج تداعیهای اصلی و فرعی

بعد از جمعآوری نقشه های فردی و اتمام مرحله سوم تحقیق ،مرحله تحلیل نقشههههای
فردی انهام شده است .در این مرحله اقدام به تهیه جدولی شهده اسهت کهه تهداعیههای
منتخب ،تکرار هر تداعی ،تعداد ارتباطات هر تداعی ،تعداد اتصال مستقیم هر تهداعی بهه
مفهوم اصلی [بانک خاورمیانه] ،درصد ارتباطات مستقیم [تقسیم ارتباطهات مسهتقیم بهر
کل تکرارها] ،جایگاه باالدستی و جایگاه پایین دسهتی ههر مفههوم در ایهن جهدول آورده
شده اند .در ادامه با استفاده از جدول بهدستآمده سه شاخص را محاسبهشده اسهت کهه
شامل موارد زیر میباشند:
تداعیهای اصلی :تداعیهایی که تکرار زیاد و تعداد ارتباطهات زیهادی داشهتند بههعنهوان
تداعیهای اصلی در نظر گرفته شدند ،حداقل تکرار برای تداعیهای اصهلی معهادل عهدد  13یها
 00درصد نمونه مورد مطالعه بوده است .جدول  0نشاندهنده تهداعیههای اصهلی یافتهه شهده
است.

تداعیهای اصلی مستقیم :تداعیهای اصلی که درصد اتصال مستقیم آنها بهیش از 60
درصد نمونه مورد مطالعه بود و بیشتر در جایگاه باالدستی قرارگرفتهه بودنهد ،بههعنهوان
تداعی های اصلی مستقیم شناخته شدند؛ تداعیهای اصلی مستقیم در جدول  0با رنه
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تیره مشخص شدهاند.
نقطه انحنا :جفت تداعیهای مختلف در ههر نقشهه شهمارش شهدند و تعهداد تکهرار آنهها

بهصورت نموداری نزولی مرتب شد ،نقطه انحنا نقطهای است که تعداد جفت تداعیههای
تکرار شده با نزول شدیدی مواجه میشود و روند نمودار تغییر میکنهد ،در ایهن تحقیهق
نقطه انحنا معادل  1بوده است ،از این رو جفت تداعیهایی که در  1نقشه و بیشتر تکرار
شدند در نقشه نهایی آورده شدهاند .جدول  0نشهاندهنهده نتهایج تحلیلهی مرحلهه 1-1
تحقیق میباشد.
جدول -3شاخصهای تداعیهای اصلی یافت شده در تحقیق

تداعیها [وابستگیها]

تداعیهای
اصلی

تداعی مستقیم
جایگاه
باالدستی

جایگاه
پاییندستی

تکرار

ارتباط

اتصال
مستقیم

درصد

5

بانک باکالس

52

18

37

0/71

13

بانک ناشناخته در جامعه

59

22

44

0/75

15

7

حضور اجتماعی ضعیف

71

24

48

0/68

16

8

ظاهر زیبای شعب

31

22

22

0/71

14

8

دسترسی ضعیف به بانک

61

24

38

0/62

15

9

اعتبار متوسط

37

24

19

0/51

15

9

خدمات متنوع مالی

33

16

20

0/61

10

6

آرامش روانی

30

18

18

0/6

11

7

کیفیت ارائه خدمات مالی

32

25

19

0/59

13

12

بانک بینالمللی

27

17

11

0/41

7

10

بانک آدمهای خاص

26

15

9

0/35

7

8

بانک افراد ثروتمند

21

11

7

0/33

5

6

خدمات ویژه مشتریان
خاص

25

9

8

0/32

4

5

محافظهکاری

19

12

6

0/32

5

7

شهرت کم بانک خاورمیانه

26

10

12

0/46

4

6

تبلیغات کم

21

11

10

0/48

4

7
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تداعیها [وابستگیها]

تداعیهای
اصلی

تداعی مستقیم
جایگاه
باالدستی

جایگاه
پاییندستی

تکرار

ارتباط

اتصال
مستقیم

درصد

8

شواهد فیزیکی نامشهود

22

14

9

0/41

6

پوشش زیبای کارکنان

18

11

6

0/33

5

6

دکوراسیون زیبای داخلی

19

13

6

0/32

5

8

شعب بسیار کم در شهر

24

15

7

0/29

6

9

دستگاههای خودپرداز کم

25

16

6

0/24

5

11

تسهیالت مالی مناسب

20

14

6

0/30

6

8

خدمات ارزی خوب

22

8

6

0/27

3

5

بانکداری الکترونیک خوب

19

14

5

0/26

6

8

سود مناسب به سپردهها

25

16

6

0/24

6

10

نظم بانکی

23

15

5

0/22

7

8

امنیت سپرده

21

13

5

0/24

6

7

قانون مداری

19

15

5

0/26

6

9

توجه به مشتریان

18

17

7

0/39

7

10

احترام به مشتریان

21

15

6

0/29

6

9

سرعت در ارائه خدمات

20

16

6

0/30

7

9

مرحله پنجم :تجمیع یافتهها و ارائه نقشه اجماعی نهایی

بر اساس نتایج مرحله  1- 1میتوان نقشه نهایی تحقیق را بهصورت شکل زیر ارائه کهرد.
تداعیها با توجه به جدول و شهدت ارتباطهات بها توجهه بهه میهانگین شهدت ارتباطهات
تعیینشده توسط مصاحبهشوندگان تعیینشده است.
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شکل  -1نقشه مفهومی برند بانک خاورمیانه

نتیجهگیری
نقشه مفهومی برند یکی از روشهای کیفی عمیق تحقیقات بازاریابی است ،خروجی ایهن
نقشه نشان می دهد که بانک مورد مطالعه در چه حوزه هایی توانسته است نگرش مثبهت
و در چه حوزه هایی نگرش منفی برای برند خود خلهق کنهد ،از سهوی دیگهر شهرکتهها
اهداف بازاریابی مشخصی دارند ،بر اساس مدل استراتژی بازاریابی شرکتها ابتدا بهازار را
بخش بندی کرده و سپس جذابترین و مناسهب تهرین بخهش را بهرای فعالیهت انتخهاب
میکنند ،پس از انتخاب بازار هدف شرکتها تالش میکنند که جایگاهی برای برند خود
در ذهن مشتری ایهاد کنند ،به عبارتی سعی میکنند که برند خود را با ویژگیههایی در
ذهن مخاطب معرفی کنند که ارزشمند بوده و نسبت به سایر رقبا متمهایز باشهد و ابهزار
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این کار آمیخته بازاریابی شرکت است که شامل محصول ،قیمت ،توزیع و ارتقا میباشهد.
همیشه بین آن چیزی که شرکت برنامهریزی کهرده اسهت و آن چیهزی کهه در واقعیهت
اتفاق میافتد اختالفی وجود دارد و نقشه مفهومی برند مشخصکننهده آن چیهزی اسهت
که در عمل اتفاق افتاده است .با توجه به این نکات میتوان نتیههگیری را در سه محهور
ارائه کرد که شامل استراتژی بازاریابی [جایگاهیابی] ،آمیخته بازاریابی و مفاهیم بهصورت
تنها میباشد؛ اما قبل از ارائه تحلیلها بر اساس محورهای بیانشهده نمونههای از بیانهات
عینی مخاطبان در مورد بانک آورده شده است تا تحلیلها با دقت بیشتری ارائه شود.
جدول  -4نمونه نکات کلیدی مصاحبه
مثبت
بانک خاورمیانه بانکیه که ذاتا برای آدمهای خاص و پولدار به وجود اومده
وقتی وارد بانک میشی از شرایط فیزیکی و پوشش و آرایهگری لذت میبری
کارکنانش برخورد خوبی دارند – پذیرایی میشه از مشتری
یه بار شکایتی داشتم  10بار زن

زدن پیگیری کردن تا کامل راضیم کنن

خدماتی که میده با توجه به اینکه مشتریای خاصی رو داره بهتر از بانکهای دیگست -مثال وامهای کالن رو میشه
با کار اداری کمتر گرفت ،ولی از اون طرف باید پول درشتی بزاری تا مشتری واقعی این بانک به حساب بیای
منفی
من تو شمال شهر زندگی میکنم ولی متاسفانه برای خیلی از کارا باید برم به شعبه میدون آرژانتین
اصال تبلیغاتی ازش نمیبینم – انگار نه انگار که یه بانکه
به نظرم چون گمنامه مردم زیاد معتبر نمیدوننش
توی سیستم شتاب مشکل داره و خودپردازای داخل شهرشم خیلی کم هستن من واقعا از این موضوع
ناراحتم

اگر بخواهیم مفاهیم را به صهورت تنهها تحلیهل کنهیم مفهاهیم بانهک ناشهناخته ،حضهور
اجتماعی ضعیف و دسترسی ضعیف به بانک تداعیهای مستقیم و منفی بهه برنهد بودنهد
که بیشترین تکرار را نیز در بین تداعیههای یافهت شهده داشهتند؛ از ایهن رو از دیهدگاه
افرادی که با بانک سهروکار زیهادی دارنهد ،عهدم حضهور مشههود در جامعهه و گمنهامی
بیشازحد ،ویژگی منفی محسوب میشود و بانک برای بهبود جایگاه ذهنی برند خود نزد
مردم الزم است که دسترسی بهتر و حضور اجتماعی بیشتری را از طریق مهواردی ماننهد
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شعب ،دستگاههای خودپرداز ،کارتخوانهای بانکی و یا تبلیغهات فهراهم کنهد؛ از سهوی
دیگر بانک باکالس پرتکرارترین تداعی مستقیم و اصلی بود و پهس از آن خهدمات مهالی
متنوع ،کیفیت خدمات ،ظاهر شعب و  ...از جمله ویژگیهای مثبت بیهانشهده بودنهد .از
این رو مشخص میشود که کارکردهای نمادین بانکی در جامعه امروزی بهاندازه کیفیهت
خدمات بااهمیت است و مردم دوست دارند اگر از بانکی خدمات دریافت میکنند ،بانکی
با ظاهر زیبا ،کارکنان آراسته ،باکالس ،امن و معتبر باشد.
از نظر آمیخته بازاریابی باید گفت که محصول بانک ،خدمات همراه با کهاال محسهوب
میشود و وزن خدمات در محصول مهورد ارائهه بیشهتر اسهت؛ خهدمات بانهک عمهدتا بها
ویژگی های مفید ،سریع و با کیفیت در ذهن مخاطبان تهداعی شهده بودنهد و از ایهن رو،
می توان گفت که خدماتی که بانک خاورمیانه ارائه میکند ،خدمات مقبولی میباشهد ،در
حوزه قیمت ارائه خدمات هیچ تداعی فراگیری در نقشه وجود نداشت ،علهت ایهن امهر را
میتوان در تفاوت ناچیز قیمت خدمات بانکی در ایران دانست و از این رو تمایز مثبت یها
منفی هزینهای در تداعیهای مصاحبهشوندگان دیهده نشهد؛ از نظهر توزیهع و دسترسهی
منفیترین تداعی ها برای برند بانک خاورمیانه وجود داشت .شعب کهم ،شهواهد فیزیکهی
محدود و دسترسی ضعیف به بانک بهعنوان ویژگیهایی منفی شهناخته شهد و مهیتهوان
گفت که ضعیفترین حلقه زنهیره آمیخته بازاریابی بانک خاورمیانهه توزیهع و دسترسهی
آن بوده است ،در بخش ابزارهای ارتقا به تبلیغات و مشتریمداری اشاره شد تبلیغات کم
و ضعیف بهعنوان ویژگی منفی و مشتریمداری و توجه محترمانه به مشتریان بههعنهوان
ویژگی مثبت ارزیابی شد و از این نظر میتوان گفت ارتقها و تهرویج در بانهک خاورمیانهه
کیفیت متوسطی را داشته است .از آنها که قدرت آمیخته بازاریابی هر شرکتی بههانهدازه
ضعیفترین حلقه آن است میتوان گفت که بانک خاورمیانه آمیخته بازاریابی قدرتمندی
بر اساس نتایج تحقیق نداشته است ،اما باید در نظر داشت که بازار مخاطبینی که بانهک
خاورمی انه برای خود تعریف کرده اسهت ،تها حهدودی متفهاوت از جامعهه مهورد مطالعهه
تحقیق است و آمیخته بازاریابی این بانک در بین افراد آشنا با بانک و بانکهداری ضهعیف
ارزیابیشده است ،درحالیکه با بررسی مهددی که توسط محققهین بهر روی نقشههههای
دریافتی از  17نفر از افرادی که مشتری این بانک بودند ،به عمل آمد مشهخص شهد کهه
آمیخته بازاریابی این بانک از دیدگاه مشتریان این بانک آمیخته قدرتمندی است ،از ایهن
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رو می توان گفت که بانک خاورمیانه نسبت به مشتریان خود عملکرد خوبی داشته اسهت
اما ظرفیت این را دارد که غیرمشتریان خود را بها تغییراتهی در آمیختهه بازاریهابی خهود
جذب کند و سهم از بازار خود را افزایش دهد.
در بخش استراتژی بازاریابی ویژگیهای یافت شده برای بانک خاورمیانه عمدتا مثبت
بودند و میتوان گفت که در مهموع تصویر برند مثبتی در ذهن مصاحبهشوندگان وجهود
داشت ،مهم ترین ویژگیهای مثبت یافت شده مربوط به خدمات بانک ،مشتریمهداری و
باکالس بودن بانک بوده است؛ از این رو می توان گفت که بانک خاورمیانه در مواردی که
حداقل انتظارات از یک بانک خوب است عملکرد مناسبی داشته اسهت و توانسهته اسهت
عالوه بر این موارد خود را به عنوان بانکی باکالس معرفی کند کهه عامهل تمهایز و جلهوه
مناسب اجتماعی نیز میباشد ،اما مصاحبهشوندگان عالوه بر این موارد معتقد بودنهد کهه
بانک علیرغم خدمات خوب و جلوه اجتماعی باکالس ،حضهور خهوبی در جامعهه نهدارد و
بیش از اندازه گمنام مانده است و الزم است که در جامعه بیشتر دیده شود.
بهعنوان بحث میتوان این نکته را مطرح نمود کهه آیها تهداعیههای منفهی و شهدید
موجود در نتایج تحقیق نشاندهنده عدم موفقیت بانک خاورمیانه است؟ باید دقهت کهرد
با توجه به بررسی وبسایت ،اخبار ،رفتارهای اجتماعی و مصاحبه برخی از مدیران بانهک
خاورمیانه مشخص میشود که این بانک قصد داشته است کهه خهود را بههعنهوان بهانکی
برای افراد خاص معرفی کند که این افراد خاص عمدتا افرادی با مشهاغل سهطح بهاال در
کسبوکار و یا افراد ثروتمند هستند ،از این رو طبیعی است که بانکی قصد ارائه خهدمات
به افراد ثروتمند را دارد منابع خود و خدمات خود را در جهت جذب همین افراد به کهار
بگیرد و به همین دلیل است که این بانک دسترسهی ضهعیف در سهطح عمهومی جامعهه
دارد ،کمتر تبلیخ می کند و بیشتر بها اسهتفاده از راهکارههایی ماننهد بازاریهابی مسهتقیم
مشتریان را جذب می کند ،نکتهه بااهمیهت در اینهاسهت کهه مصهاحبهشهوندگان بانهک
خاورمیانه را بانکی برای افراد خاص معرفی کردهاند و این ویژگهی از دیهدگاه بسهیاری از
ف بانهک خاورمیانهه شهامل تبلیغهات کهم و
آن ها مثبت بوده است ،امها نتهایج ایهن ههد ِ
دسترسی ضعیف میباشد که این ویژگیها بهصورت منفی برای مصاحبهشوندگان تداعی
شده است .از این رو می توان گفت اینکه باکالس بودن بانهک و ارائهه خهدمات بهه افهراد
ثروتمند از دیدگاه مصاحبهشوندگان نشان میدهد که وجود بانکهایی با خدمات خهاص
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و مختص اقشار مختلف جامعه در مهموع از دیدگاه مردم مثبت است اما نتایج این رفتار
در حال حاضر مثبت ارزیابی نمیشود ،از سوی دیگر محتوای متنهی مصهاحبههها نشهان
میدهد که حضهور اجتمهاعی خیلهی ضهعیف از سهوی افهراد مصهاحبهشهونده موردنقهد
قرارگرفته و منفی بوده و مصاحبهشوندگان با توجهه بهه اطالعهات مناسبشهان از صهنعت
بانکداری گفته بودند که حتی در مناطقی که افراد ثروتمنهد و مخهاطبین بانهک حضهور
دارند هم بانک حضور ضعیفی دارد و از این میتوان حضور اجتماعی ضعیف و دسترسهی
محدود را بهعنوان ویژگی نامتقارن با اهداف بانک تلقی کرد.
تحقیق حاضر از نظر مورد مطالعه شده نمونهای برای مقایسهه نداشهت ،ازنظهر روش،
تحقیق حاضر پژوهشی کیفی بوده است و نتایج آن نیز تعمیمپهذیری محهدودی دارنهد و
تنها برای صنعت بانکداری و بانکهایی مشابه بانک خاورمیانه مانند بانک توسعه صادرات
یا بانک کارآفرین قابلاستفاده است .تحقیق با محهدودیتههایی مواجهه بهوده اسهت کهه
مهم ترین آن ،دسترسی نداشتن به مشتریان بانک و یا همکهاری نکهردن برخهی از آنهها
بود که روایی درونی تحقیق را تحت تهأثیر قهرار داد؛ از ایهن رو ،پیشهنهاد مهیشهود کهه
تحقیقی بر روی مشتریان بانک خاورمیانه با این مضمون صورت گیرد؛ یعنی نمونه مهورد
مطالعه فقط مشتریان باشند .همچنین ،پیشنهاد میشود که هویت برند بانک خاورمیانهه
با استفاده از مصاحبه عمیق با مدیران استخراج شده و با نتایج تحقیق فعلی مقایسه شود
و تحلیل شکاف بین هویت و تصویر برند ارائه شود.
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چکیده
بازار بورس به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در تخصیص بهینه منهابع و تهامین
مالی صنایع ،نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا میکند .عملکرد شرکتههای کهارگزاری
بورس اوراق بهادار تنها واسطههایی هستند که سرمایههای عمومی را به بهازار بهورس پیونهد
میدهند و اثر مهمی در جذب سرمایهگذاران و شرکتهای حقوقی به بازار سهرمایه و رونهق
هر چه بیشتر این بازار دارند .در این پژوهش تالش شده تا ابتدا بهه کمهک رویکهرد پویهایی
شناسی سیستم ،مدل پویایی از سیستم بازاریابی خدمات مالی در ایهن شهرکتهها طراحهی
شده و رفتار متغیرهای کلیدی سیستم نظیر اثربخشی بازاریابی ،رضایت و وفاداری مشهتریان
شبیهسازی شوند .فرایند مدلسازی و شبیه سهازی رفتهار متغیرهها بها اسهتفاده از نهرمافهزار
 Vensim DSSصورت گرفته وبرای اعتبار سنهی مهدل نیهز  RMSEمحاسهبه شهده اسهت.
سپس  ،مهمترین و نهامطمئنتهرین سهناریوهای محیطهی شناسهایی شهدند و سهناریوهای
محیطی بر اساس این عوامل طراحی و عملکهرد سیسهتم تحهت شهرایط محیطهی مختلهف
آزمون شده است .در نهایت نتیهه آزمون سیاستهای مختلف بازاریابی در هر سناریو نشهان
میدهد مهمترین عامل در بهبود اثربخشیِ تالشهای بازاریابی ،کیفیت مهدیریت ارتبهاط بها
مشتریان است که میتواند اثربخشی را تا 00درصد بهبود داده و به مرز 30درصد برساند .در
شرایط رونق بازار بورس ورکود سایر بازارها ،سیاست افهزایش ضهریب نفهوذ بازاریهابی نظیهر
رکود فراگیر اقتصادی سیاست افزایش ضریب نفوذ بازاریابی میتوانهد اثربخشهی بازاریهابی را
بصورت چشمگیری بهبود دهد.
واژگان کلیدی :پویایی سیستم ،برنامه ریهزی سهناریو ،بازاریهابی خهدمات ،کهارگزاری
بورس ،شبیهسازی
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مقدمه
بورس با هدایت پس اندازها و سرمایه های خرد مهردم ،موجهب توسهعه ،ایههاد اشهتغال،
رونق فضای تولید و افزایش سطح رفاه عمومی میشود .در کشهور ایهران نیهز کهارگزاران
بورس اوراق بهادار تهران و صندوقهای سرمایهگذاری بها ههدف جهذب سهرمایه افهراد و
ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بورس موجب رونق و توسعه بیشتر ایهن بهازار شهدهانهد.
مروری بر وضعیت صنعت کارگزاری در سال هاای اییار کااکز ان ان اسات کاه ان ساال 1390
وضعیت سوداوری و درامد نایز در شرکتهای کارگزاری با نوسانات شدید همارا باود و ماد
توانایز در سوداوری مناسب موجبات کاهش تعداد کل شعبههای کارگزاری بورس را فراهم اورد
است .همانطورکه نمودارهای ( )1و ( )0نشان میدهند درآمهد و سهودآوری شهرکتههای
کارگزاری از سال 30تا  35از یک روند باثبات پیروی نکرده و رشد پایدار در آن مشهاهده
نمیشود .نمودار ( )7و ( )1نیز حاکی از آن است که در سالهای اخیر به دلیهل وضهعیت
نامناسب سوددهی در صنعت کهارگزاری تعهداد شهعب زیهانده رو بهه افهزایش و تعهداد
شعبههای فعال در صنعت کارگزاری در حال کاهش بوده است.
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کارگزاری موجب شده تا این شرکتها با مشکالت متعددی در پیشبینی و برنامههریهزی
برای سرمایهگذاری های خود مواجه باشند .از این رو شناسایی و مدلسازی عهواملی کهه
بتواند به این صنعت در جذب و حفظ مشتریان کمهک کهرده و عملکهرد مهموعهه را در
حالتهای مختلف محیطی شبیهسازی نماید ،اطالعات مناسهبی را مهیتوانهد در اختیهار
تصمیم گیرندگان این صنعت قرار دههد .از ایهن رو در پهژوهش حاضهر ابتهدا بهه کمهک
رویکرد پویایی شناسی سیستم به مدلسازی و شبیهسهازی فراینهد بازاریهابی در صهنعت
خدمات کارگزاری پرداخته و سپس بهه کمهک برنامهه ریهزی سهناریو ،شهرایط محیطهی
مختلف شناسایی و رفتار متغیر اصلی در هر حالت شبیهسازی خواهد شد.
ادبیات پژوهش
در پژوهشی که به بررسی تاثیر اثربخشی بازاریابی بر عملکرد سازمانهای خهدمات مهالی
انهام شده نشان می دهد همه ابعاد مطرح شده شامل بازاریابی مشتریان فعلی ،بازاریهابی
مشتریان جدید ،بازاریابی داخلی و سازماندهی بازاریابی دارای ارتباط معنادار و مثبتی بها
عملکرد کسهب و کهار و رضهایت مشهتریان بهودهانهد ( .)Piementa da Gamma, 2011لهی
( )0000در مقالهای به بررسی آمیخته و روشهای مناسب بازاریابی در شرکتهای ارائهه
دهنده خدمات مالی پرداخته است .در این تحقیق  16نوع خدمات مالی مختلف معرفهی
شده و ترجیحات مشتریان در هریک مورد بررسی قرار پرداخته است .نتایج این پهژوهش
که با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری و  PLS-GRAPHتحلیل شدهاند حهاکی از
آن است که بکارگیری ممیزی بازاریابی موجب تمرکز بر فرایندها شده و آگهاهی و فههم
افراد را نسبت به بازاریابی افزایش مهیدههد ( .)Lee, 2002در پهژوهش دیگهری نیهز کهه
موضوع تاثیر اثربخشی بازاریابی در عملکرد شرکت های خدمات مالی صورت گرفته ،ابعاد
اثربخشی :فلسهفه مشهتریان ،کهارایی عملیهاتی ،جههتگیهری اسهتراتژیک و یکپهارچگی
سازماندهی بازاریابی در نظر گرفته شده است .نتایج این پژوهش که از روشهای تحلیهل
عاملی و تحلیل خوشهای استفاده نموده نشان مهیدههد در موسسهات سهرمایهگهذاری و
خدمات مالی مرتبط با بورس اوراق بهادار ،مشتریان ترجیح میدهند به جهای روابهط رو
در رو از ابزارهای ارتباطی استفاده نمایند .مشتریان در این گروه معمهوال جوانهان ،افهراد
تحصیلکرده و افراد اگاه و مطلع در حهوزه خهدمات مهالی هسهتند کهه بایهد در آمیختهه
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بازاریابی آنها از خدمات الکترونیک ،بروز و با سهرعت اسهتفاده نمهود (

Apiah-Adu et al,

 .)2001در پژوهش دیگری به نقش واسطهها (کارگزاران) بر ارائه خدمات بورسی پرداخته
شده است .نتایج این پژوهش بر این موضوع داللت دارد که عملکرد دالالن و واسطهها در
ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری ،بر رشد فروش و افزایش سههم بهازار مهثثر
است و عملکرد مثبت باعث جذب و حفظ مشتری و فروش بیشتر میگردد و میزان قابلیت
لمس خدمات ،میزان پاسخگو بودن در ارائه خدمات ،اعتماد ،دقت و در صحیح مشهتری
از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری می باشند (Rajagopal,
) .2008همچنین در بررسی پیشینه پژوهش ههای داخلهی در حهوزه موضهوعی پهژوهش،
علیپور ،بدیعی و نوری ( )1731در مقاله خود بها عنهوان «مطالعهه کارکردههای آمیختهه
بازاریابی خدمات در افزایش کیفیت بورس اوراق بهادار تهران با ارائه آمیختهههای جدیهد
بازاریابی مالی بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی کارایی آمیخته بازاریهابی در خهدمات
مرتبط با بازار بورس پرداختهاند .نتایج این پژوهش که با رویکهرد کیفهی و روش مهایلز و
هوبرمن انهام شدهاست نشان می دهد آمیخته بازاریابی کهامال در بهورس تههران کهاربرد
داشته همچنین  7عامل جدید نقهدینگی و شهفافیت ،تصهویب دسهتورالعمل و قهوانین و
مقررات تسهیل کننده سرمایهگذار ی ،تنوع شرکتهای پذیرفته شده در بورس را به عنوان
آمیخته جدید مطرح کردند .در مقالهای تحت عنهوان «مطالعهه میهزان شهکاف آمیختهه
بازاریابی خهدمات بها نظهر کهارگزاران و سهرمایهگهذاران بها بهورس اوراق بههادار تههران»
نویسندگان اختالف کاربرد ههر یهک از آمیختههههای بازاریهابی خهدمات را از نقطهه نظهر
سرمایهگذاران شرکتهای سرمایهگذاری و کارگزاران در بورس اوراق بههادار کشهور مهورد
مطالعه قرار دادند که نتایج این تحقیق حهاکی از اخهتالف بسهیار زیهاد نقطهه نظهرات در
خصوص شواهد فیزیکی و کمترین اخهتالف در منهابع انسهانی اسهت (علیپهور و صهادقی
شریف .)1773 ،انصاری رنانی و ناصحی فر( )1775نیز در پژوهشهی بهه بررسهی الگهوی
کارآمد بازاریابی خدمات کارگزاریها پرداخته انهد .نتهایج ایهن تحقیهق کهه بها رویکهردی
پیمایشی صورت گرفته نشان میدهد آمیختهه بازاریهابی معهامالت خهرده شهامل :افهراد،
فرایندها ،مکان ،ترویج ،شواهد فیزیکی و عوامهل بیرونهی و آمیختهه بازاریهابی معهامالت
عمده شامل :فرایند ،محصول ،ترویج ،افراد و عوامل بیرونی است .بهعهالوه مشهخص شهد
روش های بازاریابی کارگزاران فاقد استراتژی و ساختار مشخص است ،همچنین بازاریهابی
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کارگزاران بورس در فضای غیررقابتی بوده و کهارگزاران غالبها بها تکنیهکههای بازاریهابی
رقابتی آشنا نمی باشند .بررسی رویکرد مطالعات پیشین حاکی از حضهور کمرنه تفکهر
سیستمی در بررسی فرایندهای بازاریابی است .به عبارتی پژوهشهای گذشهته بازاریهابی
را یک متغیر ثابت فرض نموده و تاثیر خطی سایر متغیرها بر آن را مد نظر قرار دادهانهد،
در حالیکه لیتون ( )0011معتقد است سیستمهای بازاریابی ،سیستمهایی چند سهطحی،
وابسته به مسیر و پویا هستند که با روابط اجتماعی و تعامل با محهیط عههین شهدهانهد
) .(Layton, 2011چنانچه مدیران در تصمیمات خود رویکردهای خطی و کوتهاهمهدت را
در پیش گیرند در بلندمدت با شکست مواجه خواهند شد ( .(Woodside, 2016همهانطور
که لیائو و همکاران ( )0016معتقدند پیشبینی سیسهتم بهازار نیازمنهد در نظهر گهرفتن
روبط علی و معلولیِ غیرخطی و بازه زمانی بلند مدت است ( .)Liao et al, 2015از ایهن
رو ویژگیهای غیرخطی و دارای تاخیر زمانی بودن و هم چنین تحهت تهاثیر حلقههههای
بازخور قرار داشتن در فعالیت های بازاریهابی حهاکی از مناسهب بهودن ایهن بخهش بهرای
مطالعات سیستمی است .از سوی دیگر در تحقیقات گذشهته ارائهه راهحهل بهرای بهبهود
عملکرد سیستم صرفا با توجه به عملکرد فعلی و بدون توجه به تاثیر شهرایط محیطهی و
یا رفتار بلند مدت مهموعه تهویز شدهاند که خود میتواند میهزان کهارایی راهحهلههای
پیشنهادی را زیر سوال ببرد .بنابراین در پژوهش حاضر رفتارههای مهدل در بلنهد مهدت
شبیهسازی شده و جهت در نظر گرفتن عدم اطمینانههای محیطهی ،سهناریوهای مههم،
شناسایی و میزان تاثیر راهحلهای پیشنهادی نیز در طول زمان مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
مبانی نظری پژوهش
در این پژوهش ابتدا تالش میشود الگهوی پویهای بازاریهابی خهدمات کهارگزاری بهورس
توسط رویکرد پویایی شناسی سیستم طراحی گردد .استفاده از ایهن رویکهرد بهه محقهق
این امکان را میدهد تا روابط غیر خطی ،تاخیرهای زمانی ،روابهط متقابهل و حلقههههای
بازخوردی را در طراحی مدل خود در نظر بگیرد.
الگوی پویایی شناسی سیستم :این الگو نخستین بار توسهط جهی فارسهتر 1توسهعه
یافت .این رویکرد مبتنی بر یک فرضیه پویاست .براساس نظریهی پویایی سیستم ،تعهداد
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زیاد متغیرها در سیستمهای پیچیده به حلقهه ههای بهازخوردی مربهوط هسهتند کهه بها
یکدیگر تعامل دارند .هدف پویایی سیستم آگاهسازی مهدیران بهه سهاختار سیسهتمههای
پیچیده است تا بتوانند رفتارهای مناسبی را متناسب با اهداف مدنظر طراحی نماینهد .در
واقع هنر مدلسازی به روش پویایی سیستم ،پوشش و نمایش فرآیند بازخورد اسهت کهه
همراه با ساختار متغیرهای سطح و حالت ،تاخیر زمانی و توابع غیرخطی ،پویایی سیستم
را تعریف میکند .همه پویاییها از دو نوع حلقه بازخوردی مثبت (خود تقویت کننهده) و
منفی (خهود اصهالح کننهده) بهه وجهود مهی آیهد ) .(Sterrman, 2000اسهترمن ()0000
روششناسی پویاییهای سیستم را در قالب پنج گام معرفی میکند که عبارتند از:
گام اول -تعریف مسئله :مهمترین گام در فرایند مدل سازی محسهوب مهیشهود .در
واقع در این گام بایستی بطهور شهفاف مسهئلهای را کهه قصهد حهل کهردن آن را داریهم
مشخص نموده و به جای پرداختن به نشانهها به خود مسئله بپردازیم.
گام دوم -توسعه فرضیات پویا :پس از مشخص شدن مسئله ،بایستی اقدام به توسهعه
یک تئوری کنیم .این فرضیه از آن جهت پویا نامیده مهیشهود کهه بایسهتی توصهیفی از
ماهیت پویای مسئله در قالب حلقههای بازخوردی ارائه نماید.
گام سوم -مدل سهازی و فرمولهه کهردن مهدل :فرمولهه کهردن یهک مهدل مفههومی
بینشهای زیادی را برای مدلسازی و شبیهسازی فراهم می آورد .این گام به مهدل سهاز
کمک میکند تا مفاهیم مبهم را تشخیص دهد و در مناسبی از کلیت سیستم بدسهت
آورد.
گام چهارم -آزمون مدل :در این گام آزمون اعتبارسنهی با ههدف ایههاد اطمینهان از
اعتبار و قابلیت اعتماد مدل صورت میپذیرد.
گام پنهم -تهزیه و تحلیهل نتهایج (سهناریو سهازی و ارزیهابی سیاسهتهها) :پهس از
اطمینان از ساختار و رفتار مدل ،محقق سیاست ها و یا به عبهارتی سهناریوهایی را بهرای
بهبود عملکرد سیستم طراحی و نتایج بدست آمده از اجرای این سیاستهها را تهزیهه و
تحلیل میکند.
رویکرد برنامهریزی سناریو :پس از طراحی مدل پویای تحقیهق پژوهشهگر در صهدد
میباشد تا با استفاده از رویکرد برنامهریزی سناریو مهمترین و نامطمئنترین سناریوهای
محیطی را شناسایی و اثر بروز هر یک را بر رفتار متغیر کلیدی سیسهتم بررسهی نمایهد.
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مهمترین گامهای برنامهریزی سناریو عبارتند از:
گام اول -تعیین عوامل محر محیطی :در این گام تالش مهیشهود عوامهل اثرگهذار
محیطی که خارج از کنترل سازمان هستند شناسهایی گردنهد .جههت تشهخیص عوامهل
محر غیرقابل پیش بینی از عوامل از پیش معلوم ،عوامل محر بدست آمده در مرحله
اول را بر اساس دو معیار میزان اهمیت و میزان عهدم قطعیهت امتیهاز دههی مهینمهاییم
(حنفی زاده.)111 :1776 ،
گام دوم -طراحی سناریو :در این گام به منظور تبدیل محر ههای محیطهی شناسهایی
شده به سناریو از رویکرد استنتاجی استفاده میشود .در این رویکرد دو مهورد از مهمتهرین
محر های محیطی تعیین میشوند .این انتخاب بر اساس میزان اهمیهت و عهدم قطعیهت
هر محر صورت میگیرد .به منظهور تعیهین مههمتهرین عوامهل محیطهی از کارشناسهان
خواسته خواهد شد که به هر عامل با بیشترین اهمیت نمره  6و کمتهرین اهمیهت نمهره 1
داده و همین روند را برای عدم قطعیت نیز دنبال نمایند .در نهایت عواملی که در ههر بعهد
میانگین باالی  7/6کسب کنند به عنوان عوامل اصلی محیطی انتخاب خواهند شد .پهس از
انتخاب دو عامل محیطی اصلی ،عوامل مشهخص شهده دو محهور عمهود بهرهم را تشهکیل
می دهند .روی هر محور مقهادیر یکهی از عوامهل محهر از کمتهرین تها بیشهترین مقهدار
مشخص میشود .این دو محور متعامد  1ناحیه را تفکیک میکند که هریهک نشهاندهنهده
ترکیب خاصی از دو عامهل محهر یها بهه عبهارتی نشهاندهنهده یهک سهناریو مهیباشهد
).(Fahey, 2000; Schumaker, 1995; Tucker, 1999

گام سوم -ارزیابی سناریو :در این مرحلهه خبرگهان و برنامههریهزان سهناریوها را از جههت
همخوانی با روندهای ذکر شهده و بهازه زمهانی مهورد نظهر بررسهی مهیکننهد و سهناریوهای
امکانپذیر انتخاب شده و موردهایی که به لحاظ علمی قابل وقهوع نباشهند حهذف مهیشهوند
) .(Van-Der-Heijden,1996به لحاظ کمّی نیز اکثر محققین به وجود حداقل  0سهناریو توافهق
دارند .واندرهایهن ( )1335نیز معتقد است بیش از  1سناریو از لحهاظ سهازمانی غیهر عملهی
بوده و برای پوشش عدم قطعیت حداقل به  0سناریو نیاز است .بنابراین در پژوهش حاضهر 1
سناریو جهت پوشش آینده نامحتمل انتخاب خواهد شد .گهام چههارم -نوشهتن سهناریوها بها
جزییات :در این مرحله محقق تالش مینماید تا سناریوهای انتخهابی را بها توجهه بهه میهزان
تخصص و توانایی خود شرح دهد (حنفیزاده و همکاران.)113 :1771 ،
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه شرکتهای کارگزاری فعهال در حهوزه بهورس اوراق
بهادار در استان فارس میباشد .تعداد  07شرکت کارگزاری در شهر شیراز فعال هسهتند.
در این پژوهش محقق تهالش مهی نمایهد تها بها طهرح سهواالتی از میهان ایهن مهموعهه
مشارکتکنندگان اصلی تحقیق را که در طهی مصهاحبه هها و توزیهع پرسشهنامه حضهور
خواهند داشت شناسایی و انتخاب نماید.
از آنها که در پژوهش حاضر پژوهشگر خبرگان و افراد مطلع و متخصهص را انتخهاب
نموده و مصاحبه و جمع آوری اطالعات در میان این گروه انهام خواههد شهد؛ لهذا روش
نمونهگیری غیر احتمالی مد نظر میباشد .بهعالوه با توجه به آنکه محقهق قصهد دارد تها
نمونه انتخابی در بر گیرنده کارگزاری هایی بها بیشهترین سههم بهازار کهه انهواع مختلهف
شرکتهای کارگزاری (خصوصی ،دولتی ،بانکی و  )....را پوشش مهیدهنهد ،باشهد؛ لهذا از
روش قضاوتی بهره خواهیم برد .در نمونهگیهری قضهاوتی انتخهاب سهنهیده واحهدها بهه
طریقی صورت می گیرد که هریک معرف بخشهی از جامعهه مهورد نظهر باشهند (ازکیها و
دربان.)1737 ،
جهت مدلسازی پویا ،مصاحبههای نیمهه سهاختار یافتههای بها  15نفهر از مسهئولین
بازاریابی در دفاتر کارگزاری شهر شیراز 16 ،نفر از مشتریان این دفاتر با بیش از  0سهال
سابقه سهامداری در بورس ،رئیس تاالر منطقهای فارس و ناظر بهازار در تهاالر منطقههای
فارس صورت گرفته است .الزم به ذکر است که رویکرد پویایی سیستم حساسیتی نسبت
به تعداد اعضای نمونه نداشته و مال  ،تنها انتخاب افراد مطلع نسبت به سیسهتم مهورد
بررسی میباشد.
مدل پویای بازاریابی خدمات کارگزاری بورس و اوراق بهادار
بر اساس مصاحبههای صورت گرفته با مشتریان ،کارگزاران و نهادهای نهاظر در سیسهتم
بازاریابی خدمات مالیِ بورس و اوراق بهادار " ،اثربخشی فعالیتهای بازاریابی" مهمتهرین
مسئله ایست که مشارکت کنندگان بر لزوم شناسایی آن تاکیهد داشهتند .بهازار خهدمات
مالی به دلیل محدودیت در اطالعات و لزوم برخورداری از شناخت کافی ،از پتانسیلهای
زیادی برخوردار است و فعالیت های بازاریابی نقش مهمی در معرفی این خدمات و جذب
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مشتریان ایفا میکند امها وجهود ریسهک گریهزی و عهدم شهناخت کهافی مهانع از جهذب
حداکثری مشتریان میشود  .لذا پاسخ به ایهن سهوال کهه سهرمایه گهذاری بهر بازاریهابی
خدمات مالی در شرایط مختلف تا چه اندازه مهیتوانهد بها بهازدهی مناسهب تهوام باشهد،
دغدغه اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادار میباشد .بهعالوه ،شناسایی عواملی که بتوانند
بیشترین تاثیر را بر بهبود اثربخشی فعالیتهای بازاریابی داشته باشند ،میتواند عملکهرد
کارگزاران را در جذب و حفظ مشتریان ارتقا بخشد .به همین جهت پاسخ به ایهن سهوال
که میزان اثربخشی فعالیت های بازاریابی در سهناریوها و سیاسهت ههای مختلهف چگونهه
تغییر میکند ،مسئلهای است که در مدلسازی پویا به آن پرداخته خواهد شد.
به منظور تعریف نمودن مرز متغیرههای سیسهتم ،از مصهاحبه بها ذینفعهان سیسهتم،
گزارشات و مقاالت علمی و گزارشهای سازمان بورس و کانون کارگزاران اسهتفاده شهده
است .در طراحی مدل تحقیق و انتخاب متغیرها نیز از مصاحبه بها خبرگهان ،کهارگزاران
بورس ،مشتریان با سابقه استفاده شده و بخش دیگری از متغیرها نیهز از طریهق مطالعهه
مقاالت علمی و گزارشات مکتوب شناسایی شدهاند.
مدل تحقیق در بردارنده  6متغیر سطح شامل :سودآوری بازاریابی ،تعهداد مشهتریان،
تعداد سفارشهات ،رضهایت مشهتریان و وفهاداری مشهتریان مهیباشهد کهه در تعامهل بها

متغیرهای نرخ و متغیرهای کمکی سیستم بازاریابی خدمات کارگزاری را شکل میهنهد.
شکل ( )6مدل پویای بازاریابی خدمات کارگزاری بورس را نشان میدهد.
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شکل  -5مدل پویای سیستم بازاریابی خدمات کارگزاری
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از آنها که در مصاحبههای انهام شده مشهخص گردیهد کهه بخشهی از مشهتریان جدیهد
کارگزاری ها تحت تاثیر جذابیت بازار بورس قرار دارند ،متغیرهایی نیز به منظهور بررسهی
میزان جذابیت بازار سرمایه در نظر گرفته شدهاند که بر روی نرخ جذب مشهتری جدیهد
اثر خواهند داشت .با توجه به آنکه فرضیه پویای تحقیق به شناسایی و نحهوه اثرگهذاری
متغیرهای موثر بر اثربخشی بازاریابی اختصاص یافته است ،لذا در مدلسهازی نیهز نحهوه
تعامل متغیرها با اثربخشی بازاریابی مد نظر قرار گرفته اسهت .بهه منظهور فرمولههسهازی
بخش عمدهی مدل از اطالعهات کتهاب "معیارههای انهدازهگیهری در بازاریهابی" نوشهته
دیویس ( )0017استفاده شده است.
اعتبار سنجی مدل
به منظور اطمینان از تطابق مناسب مدل با عملکهرد واقعهی سیسهتم ،مهدل تحقیهق در
اختیار کارگزاران و خبرگان قرارگرفته و اصالحات پیشهنهادی آنهان در مهدل وارد شهده
است .به عالوه آزمون بازتولید رفتار سیستم در متغیر سههم بهازار انههام شهده و مقهادیر
ریشه میانگین مهذور خطا 2و ضرائب نابرابری تیل 3محاسبه شهده اسهت .نمهودار رفتهار
شبیه سازی شده سهم بازار کارگزاری و دادههای واقعی در شکل ( )5نمهایش داده شهده
است.

شکل  -6مقایسه رفتار واقعی سهم بازار کارگزاری و نتایج شبیه سازی
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به منظور اعتبار سنهی مدل ،خروجی بدست آمده از شبیهسازی مهدل بها دادهههای
واقعی مقایسه شده و از معیار میانگین مربعات خطا بهره گرفته شده است.
به منظور محاسبه  RMSEفرمول زیر بکار رفته است .در این روش میانگین انحراف
داده های شبیهسازی شده ( ) Ysاز دادهههای اصهلی ( ) Yaمحاسهبه میگهردد و  θبیهانگر
تعداد مشاهدات است.
2
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 i 1  Y Tai
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روش دیگر برای سنهش انحراف مقادیر شبیهسازی شده از دادههای واقعی ،محاسبه
 UTاست که طبق رابطه زیر بدست میآید:
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مقدار  UTهمواره بین یک و صفر خواهد بود ،هرچه ایهن مقهدار بهه صهفر نزدیکتهر
باشد ،مقادیر شبیه سازی شده و واقعی انحراف کمتری از یکدیگر دارند .به منظور تعیهین
منابع انحراف نیز از آزمونهای  Uاستفاده شده است .این آزمون انحراف بهین دادهههای
واقعی و شبیهسازی شده را به سه دسته تقسیم میکند :انحرافها ،واریانسهای نابرابر و
کواریانسهای نابرابر بگونهای که همواره رابطه زیر بین این سه آزمون برقرار است:
رابطهههه
()7

U m U s U c  1

به عالوه ،در حالت ایده آل  U s  U m  0و  U c  1خواهد شد .در نتیهه هرچهه
مقادیر  U sو  U mبه صفر نزدیکتر و مقدار  U cبه یک نزدیکتر باشهد  ،نتهایج بهتهری
حاصل شده است U m .بیانگر سهمی از خطاسهت کهه بهه عنهوان خطهای سیسهتماتیک
شناخته میشود U s .خطای مربوط به اختالف معیار دادههها و  U cنیهز سههم خطهای
غیر سیستماتیک را نشان می دهد کهه بهه صهورت زیهر محاسهبه مهیشهوند ( اسهترمن،
.)0000
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رابطه ()5
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رابطه ()6

 / 1 Y
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a

که  Yو  Yبه ترتیب میانگین دادههای شبیهسازی شهده و واقعهی SDS ،و
انحراف معیار دادههای شبیهسازی شده و واقعی r ،ضهریب ههم بسهتگی بهین دادهههای
واقعی و شبیهسازی شده میباشند.
جدول ( )1نتایج آزمونهای آماری را برای متغیر سهم بازار نشان میدهد .همهانطور
که مشاهده میشود میزان انحراف  %3بوده که حاکی از تطابق مناسب مدل با دادهههای
واقعی میباشد .پس از مدلسازی سیستم بازاریابی خدمات ،رفتار متغیرهای اصلی مهدل
در بازه زمانی  1106 -1730شبیهسازی شدهاند.

SDA

جدول( :)1نتایج آزمونهای آماری مربوط به اعتبار سنجی الگو در متغیر سهم بازار کارگزاری
Uc+ Us+Um

Uc

Us

Um

UT

RMSE

1

0/33

0/13

0/05

0/0001

0/03

نام آزمون
مقدار

همانطور که در شکل ( )3مالحظه میگردد مقدار اثربخشی تالش ههای بازاریهابی بها
یک شیب مالیم به  %63میرسد .با توجه به شهکل ( )3میهزان رضهایت بهیش از مقهدار
متوسط  7قرار داشته و شکل ( )10نیز حاکی از آن است که مقدار معهامالت کهارگزاری
مانند اثربخشی بازاریابی رفتار هدفهو را دنبال میکنند.

 | 100فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال چهاردهم ،شماره  ،67بهار 1737

شکل  -7شبیهسانی رضایت مشتریان

شکل  -8شبیهسانی اثربخشز باناریابز

شکل  -9شبیهسانی تعداد مشتریان

شکل  -10شبیهسانی معامالت کارگزاری

با توجه به آنکه هدف پژوهش بهبهود اثربخشهی بازاریهابی خهدمات در شهرکتههای
کارگزاری است ،در گام بعد تالش میشود بها اسهتفاده از برنامههریهزی سهناریو ،عوامهل
اثرگذار و نامطمئن محیطی شناسایی شهده و میهزان اثربخشهی بازاریهابی در ههر حالهت
بررسی گردد .جهت پی بردن به این عوامهل مصهاحبهههای بهاز و نیمهه سهاختاریافته بها
کارگزاران و تعدادی از مشتریان آنها انهام شده و مقولههای فرهنه سهرمایهگهذاری در
بورس ،روند شاخص بورس ،روند بازدهی بازارهای موازی و وضعیت نرخ بهره(بهه عنهوان
کم ریسک ترین و ساده ترین نوع سرمایهگذاری در ایران) شناسایی شدهاند .در گام دوم
پرسشنامه ای تنظیم و از هریک از اعضای نمونه خواسته شده تا به هریک از عوامل فهوق
به دو شیوه امتیاز دهند .1 :میزان عدم اطمینان و  .0میزان اهمیهت .بهدین صهورت کهه
مقیاس لیکرت 6امتیازی پیشنهاد شده و بهرای نشهان دادن بیشهترین عهدم اطمینهان و
اهمیت ،امتیاز  6و کمترین عدم اطمینان و اهمیت ،امتیاز  1در نظر گرفتهه شهده اسهت.
در نهایت عواملی که در هر بعد میانگین آنها باالی  7/6باشهد بهه دلیهل اهمیهت و عهدم
قطعیت باال ،به عنوان عوامل اصلی محیطی معرفی میشوند .جدول ( )0میانگین نظهرات
مصاحبه شوندگان در خصوص این دو عامل را نشان میدهد.
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جدول ( :)2میانگین نظرات اعضای نمونه در مورد اهمیت و عدم قطعیت عوامل خارجی
عامل بیرونی
فرهن سرمایه گذاری در بازار سرمایه
بازدهی بازارهای موازی
تاثیر نرخ بهره
روند شاخص بورس

میانگین امتیاز
اهمیت
7,7
7,31
7,77
1,0

میانگین امتیاز عدم
قطعیت
7,15
1
0,31
1,15

همانگونههه کههه در جههدول ( )0مالحظههه مههیشههود مقایسههه میههانگین پاسههخ
مشههارکتکننههدگان در مصههاحبه نشههان میدهههد از دیههدگاه کارشناسههان ،مهمتههرین و
نامطمئنترین عواملی که میتوانند بر سیستم بازاریابی کارگزاریهای بورس موثر باشند،
روند رشد یا نزول شاخص بورس (به عنهوان نمهادی از بهازدهی بهازار بهورس) و بهازدهی
بازارهای موازی (شامل بازار مسکن ،طال ،ارز و سپرده بانکی) هستند .به منظهور تشهکیل
ماتریس سناریو دو عاملی که بیشترین اهمیهت و عهدم اطمینهان را دارنهد در دو محهور
متعامد و در دو حالت کامال مطلوب و کامال نهامطلوب در نظهر گرفتهه شهده انهد .بهدین
ترتیب چهار سناریو تشکیل میشود .با توجه به مصاحبههای انهام شده در مرحله قبل و
عوامل شناسایی شده ،چهار سناریوی استخراج شده در این مرحله عبارتند از :
 .1رونق فراگیر :بازدهی مطلوب در شاخص بورس و بازدهی مطلهوب در بازارههای
موازی
 .0رونق بازارهای موازی :بازدهی مطلوب در بازارهای موازی و بازدهی نامطلوب در
شاخص بورس
 .7رونق بازار بورس :بازدهی مطلهوب در شهاخص بهورس و بهازدهی نهامطلوب در
بازارهای موازی
 .1رکههود فراگیههر :بههازدهی نههامطلوب در شههاخص بههورس و بههازدهی نههامطلوب در
بازارهای موازی
آزمون سناریو:
در این بخش به منظورتغییر مقهادیر متغیرههای برونهزا و اعمهال سهناریوها از دادهههای
گذشته مربوط به هر متغیر استفاده شده است .بدین ترتیب که برای شبیهسازی شهرایط
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مطلوب در هر متغیر بیشترین مقدار بازدهی آن متغیر در یک دهه گذشته و بهه منظهور
شبیه سازی شرایط نامطلوب ،کمترین بازدهی متغیر در دهه گذشته در نظر گرفته شهده
است .همچنین برای مقایسه اثر هر سناریو با شرایط اولیه ،مقدار متغیرهها بهرای شهرایط
اولیه ،میانگین بازدهی ده سال گذشته آنها تعیین شده است.

شکل  -11ماتریس سناریو صنعت خدمات بورس و اوراق بهادار

سناریوی :1رونق فراگیر :در این سناریو به منظور شبیهسازی تاثیر رونهق فراگیهر در
بازار بورس و بازارهای موازی ،بازدهی هر دو بازار را در حداکثر مقدار یک دهه اخیر قرار
داده و اثر آن بر متغیرهای اصلی مدل بررسی شده است.

شکل -10اثربخشی بازاریابی در حالت اولیه و
سناریوی رونق فراگیر

شکل -17تعداد مشتریان در حالت اولیه و
سناریوی رونق فراگیر
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شرایط رونق فراگیر به دلیل وجود بازدهی مناسب در همه بازارهای مهالی و آشهنایی
بیشتر مشتریان با جزئیات حضور در بازارهای موازی ،بازاریابی در کارگزاریههای بهورس
با مقدار اندکی افزایش در اثربخشی همراه خواهد بود (شکل ( ))10و تعداد مشتریان نیز
به میزان ناچیزی افزایش خواهد یافت (شکل (.))17
سناریوی :2رونق بازار بورس :در این سناریو بازدهی بهازار بهورس در شهرایط کهامال
مطلوب و بازدهی سایر بازارها در شرایط کامال نامطلوب است .بهه همهین جههت در ایهن
سناریو حداکثر مقدار بازدهی در بازار بورس و حداقل بازدهی در سایر بازارهها را در یهک
دهه گذشته در نظر گرفته شده است.

شکل -11مقایسه اثربخشی بازاریابی در
حالت اولیه و سناریوی رونق بازار بورس

شکل -16مقایسه تعداد مشتریان در حالت
اولیه و سناریوی رونق بازار بورس

در این حالت ،مطابق شکل ( )16بر خالف نمهودار اولیهه کهه شهیب منحنهی تعهداد
مشتریان کاهنده است؛ نه تنها تعداد مشتریان افزایش نشان میدههد بلکهه نهرخ جهذب
مشتریان نیز صعودی است .دلیل این امر عدم وجود گزینههای دیگهر سهرمایه گهذاری و
افزایش تمایل مشتریان به کسب اطالعات نسبت به حضور در بازار بهورس مهیباشهد .در
تعداد مشتریان نیز افزایش چشمگیری رخ داده و نرخ این افزایش نیهز صهعودی خواههد
بود .با توجه به شکل ( )11میتوان گفت در شرایط رونق بهازار بهورس و رکهود در سهایر
بازارهای موازی ،تالش های بازاریابی با بهازده بیشهتری همهراه بهوده و در نتیههه جهذب
مشتریان جدید با نرخ بیشتر و فزایندهای همراه خواهد بود.
سناریوی :3رونق بازارهای موازی :در این حالت بازدهی بهازار بهورس در شهرایط کهامال

نامطلوب و بازدهی بازارهای موازی در شرایط کامال مطلوب تعیین شده است .از ایهن رو
بازدهی بازار بورس در حهداقل مقهدار و بهازدهی سهایر بازارهها در حهداکثر مقهدار رونهد
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تاریخی ده سال گذشته در نظر گرفته شده است.

شکل -15مقایسه اثربخشی بازاریابی در
حالت اولیه و سناریوی رونق بازارهای موازی

شکل -13مقایسه تعداد مشتریان در حالت
اولیه سناریوی رونق بازارهای موازی

همانطور کهه در اشهکال ( )15و ( )13از رفتهار متغیرههای تعهداد مشهتریان و اثربخشهی
بازاریابی پیداست ،در شرایطی که بازدهی بازارهای موازی بسیار خوب و بازدهی بهازار بهورس
بسیار بد باشد روند تعداد مشتریان کاهشهی خواههد شهد .بهه عبهارت دیگهر در ایهن شهرایط
متقاعد کردن مشتریان به حضور در بازار بورس به دلیهل وجهود گزینههههای سهرمایهگهذاری
سودآورتر  ،بسیار دشوار بوده و نهایتا نرخ جذب مشتری جدید منفی خواههد شهد .بهه عهالوه

میزان اثربخشی بازایابی نیز نسبت به حالت اولیه کاهش نشان میدهد.
سناریوی  :4در این سناریو بازدهی بازار بورس و بازارههای مهوازی در شهرایط کهامال
نامطلوب قرار دارد و از همین رو این سناریو رکود فراگیر اقتصادی نامیده شده اسهت .در
این حالت بازده بازار بورس و سایر بازارهای موازی در کمترین مقدار یهک دههه گذشهته
تعیین گردیده است.

شکل -17مقایسه اثربخشی بازایابی در
حالت اولیه و سناریوی رکود فراگیر

شکل -13مقایسه تعداد مشتریان در حالت
اولیه و سناریوی رکود فراگیر
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همانگونه که در اشهکال ( )17و ( )13نشهان داده شهده اسهت ،در حهالتی کهه کلیهه
بازارهای اقتصادی با رکود مواجه باشند ،اثربخشی بازاریابی و تعداد مشهتریان بها کهاهش
توام خواهد بود .اگر چه همهه باز ارهها در ایهن حالهت بها بهازدهی انهد مواجههانهد امها
کارگزاریهای بورس به دلیل ماهیت پیچیده و ریسکیتر عملیات مبادلهه سههام ،نسهبت
به سایر بازارها ،کاهش تعداد مشتریان را (نسبت به حالت اولیه) تهربه خواهند کرد.
در ادامه به منظور ارائه پیشنهاد جهت بهبود اثربخشی بازاریابی در شهرایط محیطهی
مختلف سیاست های بازاریابی را در هر سناریو بررسی و میزان کارایی آنها را مورد آزمون
قرار خواهیم داد .اصوال استراتژیهای بازاریابی در  1دسته کلی طبقههبنهدی مهیشهوند:
استراتژیهای تنوع ،استراتژیهای تمرکز ،اسهتراتژیههای یکپهارچگی و اسهتراتژیههای
تدافعی (دیوید.)170 :1735 ،
با توجه به مدل سیسهتمی تحقیهق و تاکیهد بهر تهاثیر متغیرههای درونهزای مهدل و
همچنین محدودیتههای قهانونی شهرکتههای کهارگزاری در ایهن پهژوهش بهه بررسهی
استراتژیهای تمرکز پرداخته شده است .در این استراتژیها بنگاه تالش مهیکنهد تها بها
استفاده حداکثری از پتانسیلهای بازار و فروش ،بیشترین بهره را از ظرفیتهای موجهود
در بنگاه و بازار ببرد .سه نوع استراتژی تمرکزی که توسط فهرد دیویهد ( )1735توصهیه
شده است ،عبارتاند از:
نفوذ در بازار :افزایش سهم بهازا ِر محصهول فعلهی در بهازار فعلهی از طریهق افهزایش
تالشهای بازاریابی.
توسعه محصول :افزایش فروش از طریق ارائهه محصهول جدیهد یها توسهعه (بهبهود)
محصول قبلی.
توسعه بازار :افزایش فروش از طریق فروش محصوالت فعلی در بازارهای جدید.
با توجه به محدودیتهای قهانونیِ شهرکتههای کهارگزاری در ارائهه خهدمات و لهزوم
پیروی آنها از پروتکلهای تعریف شهده سهازمان بهورس اوراق بههادار و شهرکت بهورس،
توسعه محصول و توسعه بازار در این شرکتها مستلزم فراهم شدن بسهترهای قهانونی و
زیرساختهای عملیهاتی بهوده و حهوزه تصهمیمگیهری در ایهن مهوارد از دایهره اختیهارات
شرکت های کارگزاری فراتر میباشد .به همین منظور استراتژی نفوذ در بازار کهه بیشهتر
بر تالشهای بازاریابی شرکتها در استفاده از ظرفیتههای بهازار و خهدمات تاکیهد دارد،
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مورد بررسی قرار خواهد گرفت .این استراتژی از طریق سیاستهای زیر اجرا میگردد:
الف :افزایش ضریب نفوذ تالش های بازاریهابی شهرکت کهارگزاری بها ههدف افهزایش
مشتریان بالقوه ،معرفی بهتر خدمات شرکت و آشنایی بیشتر بازار هدف با خهدماتی کهه
میتوانند از شرکت مورد نظر دریافت کنند .در این حالت فعالیتهای شرکت بیشهتر بهر
آشنایی عامه مردم با نحوه ورود به بازار سرمایه ،توسعه مشتریان بالقوه شرکت و افزایش
نقش بازاریابی در معامالت کارگزاری میباشد.
ب :بهبود کیفیت ارتباط با مشتریان ( )CRM4با هدف حفظ مشتریان فعلی و جلهب
اعتماد آنها برای استفاده بیشتر از خدمات .در این حالت جلهوگیری از خهروج مشهتریان
فعلی کارگزاری و تر غیب آنها بهه افهزایش حههم سهرمایه گهذاری خهود در کهارگزاری و
همچنین تشویق آنها به افزایش گردش معامالت هدف اصلی بازاریابان خواهد بود.
ج :افزایش میزان جذابیت شرکت کهارگزاری بها ههدف جهذب مشهتریان جدیهد (یها
مشتریان رقبا) و افزایش رقابتپذیری با رقبای فعال در صنعت .در ایهن حالهت برگهزاری
دوره های آموزشی برای مشتریان ،اعطای اعتبار بهرای انههام معهامالت و تصهویر سهازی
مناسب از برند شرکت مورد توجه خواهد بود.
به منظور پیاده سازی سیاست افزایش ضریب نفوذ ،این ضریب را در مدل بهه میهزان
 06درصد افزایش داده و اثر آن را بر عملکرد سیستم بررسهی مهیکنهیم .جههت آزمهون
بهبود  CRMمقدار این متغیر را از متوسط  7به  6افزایش میدهیم و جهت بررسی اثهر
جذابیت کارگزاری المان های موثر در آن (آموزش ،اعتباردهی ،تصویر برند) را از  7بهه 6
افزایش میدهیم .نتیهه اعمال این تغییرات در هر سناریو بصورت زیر خواهد بود.
آزمون سیاستهای نفوذ در بازار در سناریوی :1همانطور که در شکل ( )00مالحظه
میگردد از میهان سیاسهتههای پیشهنهادی ،بهبهود  CRMبیشهترین اثهر مثبهت را بهر
اثربخشی داشته و میزان اثربخشی را از  %67به  %53بهبود داده است .پس از آن افزایش
جذابیت (شکل  )00قرار دارد که اثربخشی را  %1بهبود داده است.
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شکل -00شبیهسازی سیاست بهبود CRM

در سناریوی رونق فراگیر

شکل -01شبیهسازی سیاست افزایش
تالشهای بازاریابی در سناریوی رونق فراگیر

شکل -00شبیهسازی سیاست بهبود جذابیت کارگزاری در سناریوی رونق فراگیر

آزمون سیاست های نفوذ در بازار در سناریو :2همانطور که در شهکل ( )01نشهان داده
شده است در حالت رونق بازار بورس و رکود سایر بازارها سیاست افهزایش ضهریب نفهوذ
بازاریابی به منظور گسترش بازار هدف (در کنار افزایش تعداد پرسنل جهت کاهش زمان
تاخیر) اثرگذارترین سیاست در بهبهود اثربخشهی بازاریهابی اسهت کهه مهیتوانهد میهزان
اثربخشی را به  30درصد برساند .پس از آن نیز مطابق شهکل ( )06عهواملی کهه بتوانهد
موجب جذب مشتری جدید و افزایش رقابت پذیری شرکت شده و سهم بهازار را در ایهن
شرایط پر سود افزایش دهد و شرکت کارگزاری را نسبت به رقبا جذابتر نماید ،مهیتوانهد
تاثیر مناسبی در بهبود اثربخشی بازاریابی داشته باشد.

شکل -07شبیهسازی سیاست بهبود
 CRMدر سناریوی رونق بازار بورس

شکل -01شبیهسازی سیاست افزایش
ضریب نفوذ بازاریابی در سناریوی رونق بازار
بورس
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شکل -25شبیهسانی سیاست بهبود جذابیت کارگزاری در سناریوی رونق بانار بورس

آزمون سیاست های نفوذ در بازار در سناریو  :3همانطور که مالحظهه مهیگهردد در
این سناریو با توجه به وجود فرصتهای پر سود در بازار موازی و نامسهاعد بهودن بهازدهی
بازار بورس تمایل به خروج سرمایه از کارگزاریها به شدت افزایش و نرخ جذب مشهتری
جدید کاهش مییابد .در این حالهت مطهابق شهکل ( )05مناسهبتهرین سیاسهت حفهظ
مشتریان کنهونی از طریهق افهزایش رضهایتمندی مشهتریان و بهبهود  CRMاسهت کهه
می تواند اثربخشی را به بیش از  51درصد برساند .همچنین ارائه اطالعات بروز و سودساز
به مشتریان و فراهم کردن اعتبارهای مناسب موجب افهزایش جهذابیت شهرکت شهده و
اثربخشی را به مرز  50درصد میرساند (شکل .)07

شکل -05شبیهسازی سیاست بهبود  CRMدر
سناریوی رونق بازارهای موازی

شکل -03شبیهسازی سیاست افزایش ضریب
نفوذ بازاریابی در سناریوی رونق بازارهای موازی

شکل  -07شبیه سازی سیاست بهبود جذابیت کارگزاری در سناریوی رونق بازارهای موازی

آزمون سیاست های نفوذ در بازار در سناریو :4مقایسه اثر سیاستها در این سهناریو
مطابق شکل ( )70نشان می دهد با توجه به بازدهی نامناسب همه بازارها ،بازدهی مهورد
انتظار از ورود به بازار سرمایه چندان زیاد نیسهت ،بنهابراین جهذب مشهتریان جدیهد بها
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دشواری و چالش همراه خواهد بود .در نتیههه حفهظ مشهتریان فعلهی از طریهق بهبهود
 CRMبیشترین کهارایی را در بهبهود اثربخشهی داشهته اسهت (شهکل )03و پهس از آن
سیاست بهبود جذابیت و افزایش آموزش و امکانات میتواند تا حهدی اثربخشهی را ارتقها
دهد (شکل.)71

شکل -03شبیهسازی سیاست بهبود crm

در سناریوی رکود فراگیر

شکل -70شبیهسازی سیاست افزایش
ضریب نفوذ بازاریابی در سناریوی کود فراگیر

شکل -71شبیهسازی سیاست بهبود جذابیت کارگزاری در سناریوی رکود فراگیر

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادات
بررسی نتایج تحقیق نشان میدهد در شرایط کنونی میزان اثربخشی تالشههای بازاریهابی در
حالت متوسط ( )%63قرار دارد که با استفاده صحیح از سیاستهای نفوذ در بازار میتهوان آن
را به میزان قابل توجهی افزایش داد .بررسی رفتار متغیهر اثربخشهی بازاریهابی در سهناریوهای
مختلف حاکی از آن است که در اکثر سناریوهای اقتصادی نظیر رونق فراگیر ،رونهق بازارههای
موازی و رکود فراگیر توجه ویژه به مدیریت ارتباط با مشتریان میتواند بیشهترین تهاثیر را در
اثربخشی داشته و در مواردی آن را به عدد قابل توجه  %30برساند .به عالوه در شرایط رونهق
بازار بورس توجه ویژه به افزایش ضریب نفوذ بازاریابی ،معرفی فرصتهای سودسهاز در بهازار و
افزایش بازار بالقوه بیشترین تهاثیر مثبهت را در اثربخشهی بازاریهابی خواههد داشهت .لهذا بهه
سیاستگذاران این حوزه توصیه میشود کهه در روابهط خهود بها مشهتریان ،برقهراری روابهط

 | 170فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال چهاردهم ،شماره  ،67بهار 1737

متقابل ،بلند مدت و توام با اعتمهاد و تعههد را مهد نظهر قهرار داده و بهر کهاهش نهرخ ریهزش
مشتریان فعلی خود تمرکز نمایند .در کنار ایهن مهوارد پهرداختن بهه ویژگهیههای متمهایز و
اعطای تسهیالت و خدمات با کیفیت میتواند ضامن ارتقای اثربخشی در کهارگزاریهها باشهد.
یکی از دستاوردهای ایهن پهژوهش پهیبهردن بهه اهمیهت مهدیریت ارتبهاط بها مشهتریان در
شرکتهای کارگزاریست که ضرورت برنامهریزی برای روابط بلنهد مهدت و ایههاد اعتمهاد در
مشتریان را بیش از پیش نشان میدهد .به عبارت دیگر نتایج این پژوهش حاکی از آن اسهت
که برخالف تصورات غالب در بین کارگزارها ،در اکثر موارد بدون اعطای امیتهازات خهاص بهه
مشتریان و با ایهاد وفاداری در مشتریان فعلی از طریق بهبود  CRMمیتوان سوددهی بخهش
بازاریابی را بطور چشمگیری ارتقا داد و تنها در حالت رونق بازار سرمایه بها عنایهت بهه حههم
زیاد تقاضا برای سرمایهگذاری در کارگزاریها ،توجه به جنبههههای رقهابتی و افهزایش سههم
معامالت ناشی از بازاریهابی مهیتوانهد تهاثیر چشهمگیری در بهبهود اثربخشهی داشهته باشهد.
همچنین پی بردن به این موضوع که همواره افزایش تعداد مشتریان نمهیتوانهد اثربخشهی را
بهبود دهد و تنها در شرایطی که افزایش تعداد مشهتری بها افهزایش قابهل توجهه معهامالت و
افزایش ارزش طول عمر آنها همراه باشهد ،مهیتوانهد بهه افهزایش اثربخشهی منههر گهردد ،از
دستاوردهای دیگر این پژوهش محسوب میگردد .در نهایت یکی از مهمترین یافتهههای ایهن
پژوهش پیبردن به اهمیت عملکرد درونی کارگزاری و اثر مستقیم آن بر اثربخشهی بازاریهابی
در مقایسه با شرایط اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه میباشد که توجه به آن از سهوی مهدیران
این صنعت میتواند به سیاست گذاریهای کارآمدتری در این بخش خدماتی منهر گردد.
با توجه به آنکه این تحقیق برای نخستین بهار بهه شهبیهسهازی پویهاییههای فراینهد
بازاریابی خدمات کارگزاری های بورس اوراق بهادار پرداختهه اسهت ،پیشهنهاد مهیگهردد
تحقیقات آتی به بررسی عوامل برونزای موثر بر موفقیهت ایهن نهادهها نظیهر تصهمیمات
سیاسی ،اقتصادی و قانونی و یا نقش نهادهای ناظراختصاص یابند .نظر به تنوع خهدماتی
که در صنعت کارگزاری بورس به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه میگردد ،مهیتهوان در
تحقیقات بعدی میزان اثربخشی فعالیتهای بازاریابی را در هریک از خهرده بازارهها و یها
هر یک از خدمات (نظیر سهبدگردانی ،صهندوق سهرمایهگهذاری ،معاملهه اوراق ،پهذیرش
شرکتها برای ورود به بورس و )...شبیهسازی و سیاستههایی را بهرای ارتقهای اثربخشهی
برای هر خرده بازار پیشنهاد نمود .با توجه به تغییهر سهبک زنهدگی و اسهتفاده ههر چهه
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بیشتر کاربران از فضای مهازی و معامالت برخط ،تحقیقات آینده میتواند با بهرهگیهری
از رویکردهای ترکیبی مشابه و یا جدید به مدلسازی عوامل موثر بر بازاریهابی مشهتریان
الکترونیک و یا میزان اثرپذیری مشتریان از طریق فضای مهازی متمرکز گردند.
پینوشتها
2. Root Mean Square Error

1. J. Forester

4. Customer Relationship Management

3. Theil’s Inequality Coefficients
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مروری تحلیلی و نظام مند بر نظریههای مربوط به راهبرد
همرقابتی به عنوان تعارضی در ادبیات مدیریت راهبردی
*

مرتضی سلطانی
میثم شهبازی
***
علی حمیدی زاده
****
علیاشرف احمدیان
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چکیده
در شرایط پیچیده و چالشی دنیای کسبوکار ،فعاالن اقتصهادی بههدنبهال راهبردههای
نوین جهت غلبه بر ریسکهای پیش رو هسهتند .یکهی از رویکردههای جدیهد درحهوزه
کسب وکار ،تغییر در نوع روابط بنگاهها با رقبای خود در یک صنعت و حرکت به سمت
همکاری و تعامل بیشتر با رقبا مهیباشهد کهه از آن تحهت عنهوان "ههمرقهابتی" ،یهاد
میشود .این رویکرد که بهه تضهادی در ادبیهات مهدیریت اسهتراتژیک تبهدیل شهده از
دیدگاههای نظری مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .هدف این پهژوهش،
مرور نظام مند ادبیات همرقابتی و تحلیلی بر نظریههای مربوط به این راهبرد است .در
این پژوهش بر آنیم تا در آغاز مهمترین نظریهها ورویکردهای ارائه شده در این حوره را
معرفی کرده و سپس ،با مقایسه نظریهها و رویکردهای کمتر استفاده شهده بها نگهاهی
کالن تر به گونه شناسی نظریههای معرفی شده بپردازیم .ودر نهایهت ،چهارچوب کلهی
پژوهشی رویکردههای حهوزه همرقهابتی را صهورت بنهدی کنیم.نتهایج پهژوهش نشهان
میدهد؛ ده نظریه پایه در حوزه همرقابتی ارائه شده که مهمترین آنهها را نظریههههای
بازیها ،منبع محور و شبکه تشکیل میدهد .به بیانی دیگر اکثر پژوهشهای این حوزه
بر این نظریهها تمرکز کرده اند .بعالوه ،نتایج پژوهش در حوزه راهبرد همرقابتی نشهان
میدهد که در خصوص مزایا،کاربردها ،گونه شناسی  ،ماهیت متناقض و همچنین نحوه
اثر گذاری آن بر عملکرد بنگاههای کسب وکار ،تعاریف متعددی وجهود دارد کهه از آن
میان دو مبحث اعتماد متقابهل و مهدیریت تهنشهها مهیتوانهد در شهناخت و توسهعه
بیشتراین راهبرد ،موثر واقع شود.
واژگان کلیدی :همرقابتی ،پارادایمهای همرقابتی ،اعتماد متقابل ،مهدیریت تنشههای،
رویکرد روانسازمانی
* استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
** استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
*** استادیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران
**** دانشهوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال چهاردهم ،شمارۀ  ،67بهار  ،1737صفحه 176-137
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مقدمه
شرایط حاکم بر فضای کسب وکار دنیای امروز از جمله عدماطمینان  ،پویایی  ،تکههتکهه
شدن بازارها  ،تغییر سالیق و نگرش مشتریان و سطح وفهاداری کمتهر و کوتهاهمهدتتهر
آنها ،رقابت گسترده و پیشرفتهای فناوریهای اطالعاتی و ارتبهاطی و دههها مسهئله و
چالش دیگر باعث شده بنگاههای کسب وکار در جست و جوی راهههایی بهرای غلبهه بهر
مسائل پیشرو و در نتیهه دستیابی به سهم بیشتری از بازارها باشهند .در شهرایط فعلهی
دنیای کسبوکار ،فعاالن اقتصادی بهدنبال راهبردهای نوین جهت غلبه بهر ریسهکههای
پیش رو هستند .یکی از رویکردهای جدید معرفهی شهده در ایهن حهوزه  ،تغییهر در نهوع
روابط بنگاهها با رقبای خود در یک صنعت و حرکت به سمت همکهاری و تعامهل بیشهتر
همراه با حفظ سطحی از رقابت میباشد .مطالعات حهوزه اسهتراتژی بههطهور سهنتی بهر
تعامالت رقابتی بین بنگاهها تمرکز داشته و عمدتا بر مزایای ساختاری در سهطح صهنعت
یا فراصنعت مبتنی بوده است (پورتر  )1370،یا بر منابع نهاهمگن و اسهتقرار شایسهتگی
(صالحیت) در جهت دستیابی به مزیت رقابتی در برابر رقبا تاکیهد داشهته اسهت (بهارنی
1331،؛ تیس و دیگران1333،؛ گوالتی .)1337،در اواخر دهه  ،1370مطالعهات راهبهرد
شروع به توسعه یک دیدگاه جدید که به دنبال ایهاد روابط همکارانهه بهین بنگهاههها بهه
جای رویکرد مبتنی تعامالت رقابتی بود؛ کردند و این تغییر رویکرد با یک تغییر جهت از
رویکرد برد -باخت به نوع برد -برد  ،همراه بوده که یکپارچهسهازی منهابع ،مههارتهها و
توانههاییهههای نههاهمگن را درجهههت بهبههود عملکههرد شههرکت توجیههه مههیکههرد (دایههر و
ساین ،1337،1صص  .)557-551با این وجود ،ادبیات استراتژی ،هنوز بر روابط رقابتی یا
همکاری متمرکز بود .با فرض این که مانند آب و روغن  ،دو مقوله رقابت و همکاری باهم
در نمیآمیزند (گومزکاسرز ،1335 ،ص .)75
راهبرد همرقابتی 2بهعنوان یک مفهوم دارای ماهیت متناقض ،در سالههای اخیهر بها
یک روند روبه رشد مورد توجه پژوهشگران قهرار گرفتهه و بهه همهین دلیهل جنبههههای
متعددی از آن بررسی شده است .یکی از موضوع های مورد توجه اندیشمندان این حوزه،
مبانی تئوریکی این مفهوم بوده و از چند دیدگاه به آن پرداخته شهده اسهت .بهه عبهارت
بهتر ،این مفهوم از دیدگاههای مختلفی مانند تئوری بازیها ،دیدگاه منبعمحور ،نظریهة
هزینه انتقال ،دیدگاه توانمندیهای پویا و  ،...مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفته است.
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مروری بر پژوهشهای منتشر شده در این زمینه ،نشهان مهیدههد طیهف وسهیعی از
پژوهشها با رویکردهای مختلف به این مبحث ورود کرده و عمال ههمرقهابتی را بهه یهک
دنیای جذاب پژوهشی تبدیل نمودهاند .روند روبه رشد پژوهشهای با موضوع همرقهابتی
( که از سال  1373تا پایان  0017تعداد 010مقاله و  3کتاب فقط به زبانهای انگلیسی
و فرانسوی به چاپ رسیده است) خود گهواهی بهر ایهن مدعاسهت .از طرفهی گسهتردگی
پژوهشهای این حوزه و عدم معرفی یک چارچوب جامع نظری و همچنین عهدم تمرکهز
اندیشمندان این حوزه بر برخی تئوری ها ،بیانگر یک شهکاف علمهی مهیباشهد .بنهابراین
پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر تئوریهای این حوزه  ،درصدد است ضمن ارائه تحلیلی بر
نظریهها و رویکردهای مرتبط با این راهبرد ،شناسایی تئوریهای مغفول مانده و معرفهی
یک گونه شناسی جامع از آن ،راهنمایی برای پژوهشگران بعدی این حوزه باشد .پژوهش
حاضر درصدد پاسخگویی به سثالهای اصلی زیر است:
 .1راهبرد همرقابتی چیست؟
 .0مهمترین تئوریهای زمینهساز همرقابتی کدامند؟
 .7زمینههای تئوریکی مغفول مانده در حوزۀ همرقابتی کدامند؟
 .1گونهشناسی مبانی تئوریکی راهبرد همرقابتی چگونه است؟
روش تحقیق
7

با توجه به تمرکز پژوهش حاضر بر حوزۀ همرقابتی ،از مرور نظاممنهد ادبیهات اسهتفاده
شده است .مرور ادبیات ،طرح نظاممند ،آشکار و قابل تکراری برای شناسهایی ،ارزیهابی و
تفسیر مستندات ثبت شده است ( فینک .)0013 ،از طرفی مرور ادبیات دو هدف عمهده
را دنبال میکند که شامل؛ خالصهسازی مطالعات از طریق شناسایی الگوهها ،مضهامین و
مسائل و کمک به شناسایی محتوی مفهومی در یک حوزه و توسعة نظریهههها مهیباشهد
(سورین و مولر .)0007 ،در پژوهش حاضر براساس مطالعة اولیة اکتشافی ،نوشتهههای
پراستناد و نویسندههای اصلی ،سثاالت پهژوهش و واژهههای کلیهدی شناسهایی گردیهد.
واژگان کلیدی شامل همرقابتی ،تئوریهای (مبانی تئوریکی) حوزه همرقهابتی در عنهوان
متنها قرار گرفت .نکات زیر در جست و جو مورد توجه قرار گرفته است.
 از میان انواع متون علمی شامل مقالههای کنفرانسهای ملی و بینالمللی ،کتهاب و

 | 177فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال چهاردهم ،شماره  ،67بهار 1737











فصلهای کتاب و  ...فقط مقالههای علمی چاپ شده در مهلهها یها کنفهرانسههای
بین المللی معتبر مد نظر قرار گرفته است .بنابراین متون بررسی شده داوری شده و
حداقل شرایط الزم برای انتشار را داشتهاند.
اسکوپوس از جمله پایگاههای قوی و مهورد تأییهد مهیباشهد کهه نسهبت بهه سهایر
پایگاه ها برتری قابل تهوجهی دارد (نهوریس و اپنههیم .)0003 ،بها توجهه بهه ایهن
ویژگی ،مقالهههای بها حهداقل نمایهة اسهکوپوس ،4مهورد بررسهی قهرار گرفتههانهد.
اسههکوپوس یکههی از دو پایگههاه داده بسههیار مهههم محسههوب مههیشههود (ونهه و
والتمن.)0015،
واژگان کلیدی ابتدا در قسمت چکیده مورد جسهت و جهو قهرار گرفهت امها نتهایج
رضایت بخشی حاصل نشد؛ زیرا بخشی از مقاله هها فاقهد چکیهده بودنهد .در ادامهه
واژگان کلیدی در بخش عنوان مورد جست و جو قرار گرفت کهه بها ایهن مشخصهه
تعداد 1167مقاله یافت شد.
مقالههایی که به مبانی تئوریکی همرقابتی نپرداخته بودند از مرحله بررسهی خهارج
شدند.
همچنین با توجه به اجرای پژوهش در اوایل سال  ،0013مقالههای تا پایهان سهال
 0017و به زبان انگلیسی که در دسترس بوده ،بررسی شدند.
پس از اعمال قیدهای مربوط به نکات باال ،نهایتا  011مقاله برای بررسی باقی ماند.
در مرحلة بعد با مرور سریع بخش چکیده یا مقدمة مقاالت یافت شده ،مقالههههای
غیر مرتبط حذف و سپس به منظور اطمینان از تطبیق مقالههههای یافهت شهده بها
پرسشهای پژوهش ،متن مقالهها و بهویژه بخش نتیهههگیهری آنهها بهه سهرعت
مرور شد و در نهایت تعداد  53مقاله برای بررسی متن اصلی باقی مانهد .در مرحلهة
بعد تحلیل توصیفی و دستهبندی مقالهها یا همهان تحلیهل کتهابشناسهانه 5انههام
گرفت .در پژوهش حاضر سال انتشار مقاله ،نام و اعتبار مهله و نهوع روش تحقیهق
مد نظر بوده و برای دستهبندی مقالهها از نظر روش تحقیهق از دسهتهبنهدی ارائهه
شده توسط واکر ( ،)1337استفاده شد .در مرحلة بعد ،محتوای مقالهههها براسهاس
پاسخگویی به پرسشهای پژوهش به دقت مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت .از این
6
مرحله اغلب تحت عنوان تحلیل محتوا یاد میشود.
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در پژوهش حاضر مقالهها پیرامون بررسی تعریهف راهبهرد ههمرقهابتی ،نحهوۀ اثرگهذاری
همرقابتی بر عملکرد بنگاه ها ،عوامل موثر بر همرقابتی ،دسهتهبنهدیههای ههمرقهابتی و
همچنین نظریهها و رویکردهای حوزه همرقابتی مورد بررسی قرار گرفت تا به سثالههای
پژوهش پاسخ داده شود.
یافتههای پژوهش
نتایج تحلیل توصیفی
7

به طور کلی شروع مقاالت مربوط به همرقابتی به سال  1373با مقاله هیپل بر میگردد
و تا پایان سال  0017تعداد  017مقاله با این عنوان در مهالت مختلف به زبان انگلیسی
و  1مقاله به زبان فرانسوی به چاپ رسیده است.
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نمودار :1توصیف مقالهها براساس سال انتشار
(مأخذ :پژوهشهای حوزه همرقابتی با جمعبندی پژوهشگر)

همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است ،بیشترین مقاالت این حهوزه در سهالههای
0015و 0013به چاپ رسیده است .ضمن آنکه  5کتاب به زبان انگلیسی و  0کتاب به زبهان
فرانسوی در این بازه زمانی ،به چاپ رسیده است .مقالهها براسهاس مهلهه نیهز مهورد بررسهی
قرار گرفت .وضعیت توزیع مقاالت در مهالت مختلف در جدول  1ارایه شده است.
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 پژوهشها در حوزه همرقهابتی را مهیتهوان از چنهدین منظهر دسهتهبنهدی،به طور کلی
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کرد.سطح تحلیل (فردی،درون بنگاهی،بین بنگاهی ،شبکه ای)؛صنایع (پتروشهیمی،خرده
فروشههی،بنادر ودریا،فناوریاطالعات،خههدمات،بنگاههههای دانههش محور،گردشههگری)؛روش
تحقیق (کمی ،کیفی ،آمیخته) .در خصوص سطوح تحلیل ،روابط همرقابتی بین صهنعتی
و در حوزه صنایع ،سایر صنایع نوآور و پرتحول از جمله شکافهای پژوهشی ایهن بخهش
میباشد.
نتایج تحلیل محتوا
مفهوم همرقابتی ،تعریف ،پیدایش و فرایند تاثیر روابط بین بنگاهها و مدیریت آن همواره
یکی از چالشهای اساسی سیاستگذاران این حوزه و پژوهشگران بوده است .از زمانی کهه
فضای کسهب و کهار از حالهت انحصهاری و تولیهد انبهوه بهه سهمت بازارههای رقهابتی و
مشتریمدار حرکت نمود ،رقابت بین فعاالن اقتصادی در جهت بهرهبرداری بهتهر و برتهر
از بازارها شدت گرفت و با گذشت زمان و قدرت گرفتن مشتری در این فضا ،راهبردههای
نوینی از سوی بنگاهها اتخاذ گردید .به نحوی که در شرایطی شرکتها تالش نمودند بهه
رقبای خود در صنعت بیشتر نزدیک شهده و در بخهشههایی از زنهیهره ارزش بها آنهها
همکاری کنند و به نوعی یک رویکرد متعارض در پیش گیرند .یکی از راهبردهای نهوین
این حوزه استراتژی همرقابتی است .در جهدول  ،0تعهاریف ارائهه شهده ،نحهوه و دالیهل
پیدایش مفهوم و فرایند اثرگذاری آن بر عملکرد بنگاهها ،ارائه شده اسهت .از یهک طهرف
در دل تعریف همرقابتی نوعی ماهیت متعارض نهفته است که از آن به تعابیری همچهون
"خوابین با دشمن" یا "دست در دست دشمن" یاد میشود و از طهرف دیگهر بها وجهود
مزایای جدول فوقالذکر ،معایبی همچون؛ فرصتطلبی ،ریسهک از دسهت رفهتن منهابع،
دانش و قابلیتهای بنگاه (بونکن و دیگران ،)0016 ،بر پیچیدگی این راهبرد میافزاید.
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جدول  :2تعاریف ،نحوه پیدایش و فرایند اثرگذاری راهبرد همرقابتی
تعاریف

نحوه و دالیل پیدایش مفهوم

فرایند اثرگذاری

11

بیشتر پژوهشگران مفهوم همرقابتی واژه همرقابتی توسط ریموند جان ایهاد محصوالت و خدمات جدید و
را به همزمانی همکاری 7و رقابت 3نوردا مدیرعامل شرکت نرمافزاری و بهبود روشهای تولید (بنگتسون و
خدماتی نوول 10در دهه  1370برای کو 0017،؛ ریتاال و الکانن)0003،
تعبیر کردهاند (برندنبرگر و
اولین بار به کار رفت .اما این مفهوم دسترسی به منابع باارزش ( نیاوالی
نیلباف0005،؛ چن0007 ،؛
و پار  0003،؛ کوسیوا و
توسط برندنبرگر و نیلباف با انتشار
گیمنو0001،؛ کیم وپار 0003،؛
دیگران)0011،
کتابی با همین عنوان در سال
الدو وهمکاران1333،؛ لو0003،؛
افزایش قدرت چانهزنی در برابر
 1335در مدیریت بر سر زبانها
مادهاوان و همکاران0001،؛ پن و
تامینکنندگان (کوسیوا و
افتاد (بنگتسون و کو 0000،؛
بورن .)0003،به این معنا که دو
دیگران.)0011،
نیاوالی و پار .)0003،
فعال تهاری ،هم رقیب هستند و
دالیل پیدایش مفهوم را میتوان در افزایش رقابت درون صنعت ( وو و
هم همکار .در سوی دیگر برخی
دیگران)0010،
ضعفهای دو راهبرد رقابت و
همرقابتی را همکاری با رقبا دانسته
بهاشترا گذاری دانش ،منابع و
اند ،به این معنا که یک فعال تهاری همکاری ( بهصورت جداگانه) در
قابلیتهای پویا (بنگتسون و
کنار جهانیتر ،سریعتر و غیرقابل
با رقبای خود همکاری میکند تا
کو (0017؛ رضااهلل و
استراتژی تهاجمی کویینت به نام پیشبینیتر شدن محیط رقابتی در
بنگتسون.)0017،
سالهای اخیر خالصه نمود
"خوابیدن با دشمن"10را پیاده
(ریتاال0010،؛ پن و بورن0003،؛
سازی کند (بنگتسون و
چن0007،؛ الدو و همکاران.)1333،
کو 0000،؛ نیاوالی و
پار .)0003،

اینکه اساسا چرا این راهبرد پا به عرصة ادبیات مدیریت استراتژیک و اقتصاد کسهب
و کارگذاشت ،به ضعفهای دو نظریة رقابت و همکاری برمیگردد که به مرور زمان خهود
را به مدیران ارشد بنگاهها و پژوهشگران حوزههای مربوطه نشان داد .به عبارت بهتهر در
گذشته ،نظریه رقابت و همکاری به عنوان دو جریهان پژوهشهی مختلهف در نظهر گرفتهه
میشد .با الهام از همین دیدگاه ،مزیت رقابتی نیز زمانی محقق میشهود کهه شهرکتهها
موقعیتی سودمند در یک صنعت بهدست آورند و یا تمام قابلیهت ههای اصهلی خهود رادر
آنجا مستقر کنند .در این صورت آن ها قادر به ارائه محصوالتی بهتر برای مشتریان خود
نسبت به رقبا خواهند بود (پاراهالد و هامل .)1330 ،در حالی که جریان همکاری تاکیهد
بر توسعه استفاده از تشریک مساعی دارد .به عبارت بهتر ،همکاریهای استراتژیک اشاره
به روابط مشخص میان شرکت با سایر سهازمانهها مبتنهی بهر مزایهای متقابهل و قهدرت
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ارتباط در پیگیری اهداف از پیش تعیین شهده دارد .امها امهروزه موفقیهت کسهب و کهار
مستلزم این است که شرکتها هر دو استراتژی رقابت و همکهاری را بهه طهور ههمزمهان
دنبال کنند (الدو و دیگران .)1333 ،در راهبرد رقابت ،جایی برای احتمال وقوع تهاثیرات
مثبت عملکردی در وابستگی های متقابل دیده نشده و به همکاری بهعنوان نوعی نقهص
در بازار نگریسته میشود که مانعی بر سر راه رقابت بین بنگاهها میباشد .از سوی دیگهر،
در دیدگاه همکاری ،پویاییهای رقابت ،17دست کم گرفته میشهود و بهه مثابهه تهاثیرات
منفی با آن رفتار میشود زیرا ممکن اسهت سهبب افهزایش ریسهک سهرریز دانهش 11یها
مسابقه یادگیری 16شود ( بونکن و همکاران0016 ،؛ سیگلر و سروکا.)0013 ،
همرقابتی زمانی بوجود می آید که دو شهرکت رقیهب بهه منظهور ایههاد ارزش بهرای
مشتریان خود تصمیم به همکاری با یکدیگر میگیرند .در این شیوه تفکر همرقابتی یهک
رابطه زوجی و متناقض است و در آن دو شرکت در برخی فعالیتها با یکهدیگر همکهاری
کرده در حالی که در همان زمان در فعالیت های دیگری با هم رقابت میکنند (بنگتسون
و کو 1333 ،؛ بنگتسون و رضااهلل.)0013 ،
از طرفی ،موارد کاربرد راهبرد همرقابتی برای بنگاهها ،به شرح جدول  7است.
جدول :3موارد کاربرد راهبرد همرقابتی
موارد کاربرد

منابع

وقتی بنگاه نیاز به منابع مکمل شرکای بیرونی دارد.

بنگتسون و کو ()0101؛ تسای()0003؛ سزاکن
()0003؛ ریتاال و دیگران ()0013

وقتی چالش فناورانه باالست ،رقبا با یکدیگر همکاری
میکنند تا هم با عدم اطمینانهای فناورانه و بازار
رویارویی کنند و هم ریسک و هزینههای مرتبط با
اکتشاف مرزهای جدید تکنولوژی را کاهش دهند.
وقتی نیاز به قابلیت تعامل متقابل وجود داشته باشد.

یامی و همکاران ()0010؛ بنگتسون و دیگران ()0010؛
بونکن و کراوس ()0017
ریتاال ()0003؛ لین و دیگران()0010؛ داگنینو و پادوال
()0003

وقتی نیاز به شکلگیری استانداردهای تکنولوژیک وجود
دارد.

گوئگوئن ()0003؛ بونکن و کراوس ()0017

وقتی نیاز به تسریع درکار و کاهش هزینههای مرتبط با
تحقیق و توسعه وجود داشته باشد و بنگاهها بخواهند
سبد محصوالت و خدمات را متنوع سازند.

بوچر و همکاران ()0017؛ ریتاال و الکانن ()0003
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از طرف دیگر در سالهای اخیر یک روند روبهرشد در زمینة محبوبیت راهبرد همرقهابتی
جهت توسعة بنگاه بهوجود آمده است ( بنگتسون و کو  .)0000،و بهویژه این رونهد در
ادبیات و تحقیقات دانشگاهی پررن تر شده است (بونکن و دیگران .)0016،امها علیهرغم
روند روبهرشد پژوهش هها در ایهن حهوزه ،هنهوز در مراحهل ابتهدایی ،مفههومی و نسهبتا
کوچک ،تکه تکه و پراکنده بوده و اکثر مطالعات تهربی انهام شده ،مطالعات تکصهنعتی
اکتشافی است (یامی و دیگران .)0010،برخی پژوهشهها ،راهبهرد ههمرقهابتی را از نظهر
فعالیتهای سازمانی مختلف توصیف نمودهاند که از آنجمله میتوان به مقاالتی که یهک
تحلیل عمیق از فعالیتهای واقعی توسط بنگاههها فهراهم مهیآورد و برخهی از اطالعهات
مالی و آماری بهعنوان یکهی از دالیهل منهافع بهالقوۀ پدیهدۀ ههمرقهابتی ،یهاد مهیکننهد
(لوکوسته0010،؛ ایسنهارت .)1373،برخی از پژوهشها هم به معرفی دستهبنهدیههای
این راهبرد پرداختهاند .در جدول  1گونهشناسی همرقابتی ارایه شده است.
جدول :4گونهشناسی همرقابتی
نوع همرقابتی
همرقابتی عمودی

تعریف
بر روابط دوگانه تامینکننده-
مشتری در طول زنهیره ارزش
تمرکز میکند.

منابع
سزاکن و روگالسکی ()0011؛ الکوسته
()0010؛ لچنر و دیگران ()0015؛ بنگتسون و
کو ()0011؛ بونکن و فردریچ ()0010

همرقابتی افقی

بین رقبای مستقیم اتفاق
میافتد.
شامل مکملها و دیگر بازیگران
شبکة ارزش میباشد.

لی()0000؛ بنگتسون و کو ()0011؛ بونکن
و فردریچ ()0010؛ چوی و دیگران ()0003
سزاکن و روگالسکی ()0011؛ بنگتسون و
کو ()0000؛ داگنینو ()0003

همرقابتی جانبی یا شبکهای

عالوه بر دسته بندی جدول فوقالذکر؛ گونهشناسیهای دیگری نیز برای این مفهوم ارائه
شده است که به عنوان مثال با دسته بندی براساس رویکرد رفتاری که براساس شهدت و
ضعف رفتار همکارانه یا رقابتی بنگاه ها به چهار دسته مدعی ،ائتالفگرا ،اجابهتکننهده و
شریک تقسیم بندی شده اسهت (سهزاکن و روگالسهکی .)0011،رقابهت و همکهاری ؛ دو
پارادایم رقیب در استراتژی کسب و کار چندین راه ممکن برای تعامل بین سازمانها وجود
دارد .یک دستهبندی شهامل چههار رویکهرد زیهر مهیباشهد .همزیسهتی ،همکهاری ،رقابهت و
همرقابتی (بنگتسون و کو  .)1333 ،در جدول  6انواع تعامالت بینبنگاهی در حوزه کسهب
و کار و بازار و ویژگیهای هرکدام ارائه شده است.
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جدول :5انواع تعامالت بینبنگاهی و ویژگیهای آنها
نوع تعامل

همزیستی
عدم وجود هرگونه
تاثیر متقابل میان
شرکتها
اهداف هر شرکت
مستقل از شرکت
دیگر تعیین میشود.
نیاز به منابع بیرونی و
موقعیت نسبی بنگاه
در صنعت ضعیف
است.

ویژگی ها

همکاری
شرکتها در اطالعات،
منابع یا مبادلة اجتماعی
با یکدیگر مشارکت
میکنند.
شرکتها دارای اهداف
مشترکی هستند و
دامنه تفاوت بین هدف
انفرادی هر یک از آنها
محدود است.
همکاری به عنوان یک
رابطه در نظر گرفته
میشود که در آن هر دو
طرف منابع و امکانات
به اشترا میگذارند و
یا از آن به عنوان اهرمی
برای افزایش سود
متقابل استفاده
میکنند.

رقابت
به طور کلی  ،رفتار
رقابتی را میتوان به
صورت یک بازی برد-
باخت در نظر گرفت.
در این رفتار ،بنگاه به
شکل عقالیی سعی در
حداکثر کردن سود خود
دارد و تالش میکند تا
بیشترین سهم ممکن را
با درنظر گرفتن
محدودیتهای طبیعی
برای ظرفیت خروجی و
ساختار بهینه هزینه از
کسب و کارهای موجود
و آتی ،به دست آورد.
نیاز به منابع بیرونی
ضعیف و موقعیت نسبی
بنگاه در صنعت قوی
است.
عالئق دو بنگاه متعارض
است.
بازی برد و باختی

منابع و شایستگیهای
مکمل ،نفع هردو بنگاه

قدرت بازار ،منابع و
شایستگیهای مالی و
رقابتی ،نوآوری
(ریتاال0003،؛ گست و
همکاران0016،؛ ریتاال و
تیدسروم0013،؛
بنگستون و
کو 1333،؛الدو و
همکاران1333،؛ موکارو
و مینا)0003،

گرایش به رقابت
ضعیفتر است.
نیاز به منابع بیرونی
قوی و موقعیت نسبی
بنگاه در صنعت ضعیف
است.
منافع دو بنگاه کامال
همگراست.
بازی با نتیهه مثبت
برای هردو طرف

متغیرهای
کلیدی
منابع

اهداف مستقل ،عدم
اثرگذاری و اثرپذیری
(بنگتسون و
کو 1333،؛پن
بورنی) 0003،

و

(بنگستون و
کو 1333،؛الدو و
همکاران1333،؛ یامی و
همکاران 0010،؛ پادوال
و داگنینو 0003،؛
موکارو و مینا)0003،

همرقابتی
بهعنوان یک رابطه برد –
برد در نظر گرفته شده و
درخصوص ایهاد توازن
بین خلق ارزش و
تخصیص ارزش مورد
بحث قرار میگیرد.
بهدلیل استفاده همزمان از
دو راهبرد رقیب در
استراتژی کسب و کار
بیانگر نوعی پارادوکس در
ادبیات مدیریت
استراتژیک است.
از یک طرف به بهبود
عملکرد بنگاهها از طریق
نوآوری در فرایندهای
کسب و کار منهر میشود
و از طرف دیگر نوید
پیدایش راهبردهای نوین
در این حوزه را میدهد.
راهبرد همرقابتی با غلبه
بر ضعفهای دو راهبرد
همکاری و رقابت ،نهایتا
به بهبود عملکرد دو بنگاه
از ناحیه تکمیل منابع و
ارتقا نوآوری منهر خواهد
شد.
نیاز به منابع بیرونی قوی
و موقعیت نسبی بنگاه در
صنعت قوی است.
عالئق دوبنگاه به صورت
بخشی همگراست.
بازی متعادل با نتیهه
مثبت ولی متغیر
منابع رقابتی و مکمل،
صالحیتهای مالی ،اهداف
تقریبا همگرا
(نیلباف و برندنبرگر1،؛
نیاوالی و همکاران 0007،؛
بنگتسون و کو 1333،؛
الدو و همکاران1333،؛
نیاوالی و چارلتون0017 ،؛
موکارو و مینا )0003،
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عالوه بر چهار حالت تعاملی جدول فوقالذکر ،رویکرد نوین دیگری نیز میتوانهد اضهافه
شود که تحت عنوان "همرقابتی  -همآفرین" نامگذاری میشود که در اینهها عهالوه
بر بنگاههای رقیب ،مشتری نیز به عنوان یک قطب این رابطه تعاملی وارد میشود که در
این صورت در یک شبکه ارزش عالوه بر همکاری رقبا با همدیگر (ههمرقهابتی) ،مشهتری
نیز با دو طرف دیگر وارد تعامل شده و بهه نهوعی یهک ارزش آفرینهی تعهاملی صهورت
میگیرد و این همان شبکه ارزشی است که برنهدنبرگر و نیلبهاف ( )1335نیهز در کتهاب
خود از آن یاد نمودهاند (روسکو.)0010،
نظریهها و رویکردهای راهبرد همرقابتی

مقابله روزافزون با رشد سریع جهانی سهازی بازارهها و رقابهت ،اهمیهت انطبهاق سهریع و
انعطافپذیر برای تغییر بهه عنهوان مبنهایی بهرای دسهتیابی بهه مزیهت رقهابتی و ایههاد
مشارکت با تامینکنندگان ،مشتریان یا رقبا ،را افزایش داده و باعث میشود شرکتها بهه
دنبال تغییرات بنیادین در مدیریت باشند .این پدیدهها نیازمند استراتژیهای کاملتهری
میباشد .هم زیستی یا رقابت نتایج دلخواه را به ارمغان نمی آورد .به همین دلیل است که
شرکت ها به ایهاد روابط متقابل بین یکدیگر ،به ویژه بها رقبها ،بیشهتر و بیشهتر متمایهل
میشوند .هم رقابتی یک استراتژی بین بنگاهی است ،به ویهژه زمهانی کهه شهرکتهها در
ابتدای فعالیت خود بر افزایش سودی کهه صهنعت مهیتوانهد بهه آنهها بدههد ،متمرکهز
میشوند .در این مرحله آنها سعی میکننهد بهازار یها حهوزه کسهب و کهاری کهه در آن
فعالیت میکنند را بزرگ تهر کننهد .بهرای ایهن کهار ،نهوعی از روابهط مشهتر در میهان
شرکتها شروع میشود .وقتی ارزش اضافی ایهاد شد ،شرکتها شروع بهه رقابهت بهرای
تصرف بزرگترین بخش از این مقدار ارزش اضافی ایهاد شده میکننهد .بهه عنهوان یهک
پیامد از چنین فرایندی ،احتمال ایهاد یک وضعیت برد – برد برای کل صهنعت و بهرای
همه مشارکتکنندگان در همرقابتی از طریق ایهاد بازار بزرگتر افزایش مهییابهد (لیهو،
 .)0017همانطور که گفته شد ،همرقابتی زمانی معنی خواهد داشت که هردو بنگاه بهه
طور همزمان در رقابت و همکاری مشارکت فعال داشته باشند .به عبارت سهادهتهر  ،اگهر
در یک رابطه فقط یکی از این دو عنصرحضور داشته باشند ،نمیتوان از مفهوم همرقابتی
که مستلزم همزیستی دو رابطه متناقض و در عین حال مرتبط اسهت ،بهرای تشهریح آن
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استفاه کرد (بنگتسون و کو 0011،؛ لو .)0003،مبانی تئوریک این راهبهرد بها الههام از
همین رابطه متناقض قابل تشریح و تحلیل میباشد .برندنبرگر و نیلبهاف ،کهه بهه نهوعی
بنیانگذاران علمی این مفهوم میباشند ،معتقدند؛ هم رقابتی بر مبنای نظریه بازیهها بنها
شده است که در آن ،کسب وکار به مثابه یک بازی با چندینبازیگر( 15بنگهاه) اسهت کهه
هریک نقشهای متعددی را بازی میکنند و به یکدیگر وابستگی دارند .براساس نظر این
دو نویسنده ،کسب وکار به طور همزمان شامل صلح و جن میباشهد .بهه عبهارت بهتهر
بنگاهها در این فرایند برای پختن یک کیک بزرگتر با هم همکاری و بهرای دسهتیابی بهه
یک قطعه بزرگتر از آن با هم رقابت میکنند .آنها معتقدند که بهازی کسهب وکهار 13بها
بازیهای ورزشی یا جن فرق میکند که در آن برنده و بازنده وجهود دارد .بنگهاههها بها
شرکت در یک بازی کسب و کار ممکن است در نهایت بهه منهافع بیشهتری دسهت پیهدا
کنند ،چرا که تعامل آنها میتواند بازیهایی با مهموع مثبت ،17ایهاد کند ( برنهدنبرگر
و نیلباف .)1336،از طرفی اگرچه منشأ پیدایش تئوریکی همرقهابتی در دنیهای کسهب و
کار بین شرکتها ،خیلی مشخص نیست ،از یک دیدگاه پایهای و مشهور مهیتهوان آن را
مشتق شده از نظریه بازیها دانست که این نتیههگیری به نوعی به رویکرد برنهدنبرگر و
نیلباف در این حوزه برمیگردد (ماریانی .)0003 ،بعد از تئوری بازی ،نظریههای دیگهری
نیز برای معرفی و سنهش این راهبرد مورد اسهتفاده قهرار گرفتهه کهه مهمتهرین آنهها
دیدگاه منبعمحور و رویکرد شبکه میباشد.
بهطور کلی تاکنون چند جریان پژوهشی از حیث دیدگاه نظری به موضوع همرقهابتی
پرداختهاند .در این بخش در ابتدا مهمترین نظریههای استفاده شده در پژوهشهای ایهن
حوزه را معرفی نموده و پس از آن درصددیم ،ضمن بررسی و مقایسه نظریهههای مهذکور
یک چارچوب کلی در این بخش ارائه کنیم .همچنین خالصه تئوریها و ویژگیههای آنهها
در جدول پیوست ارائه شده است.
تئوری بازی

نظریه بازیها در مفهوم همرقابتی توسط برندنبرگر و نیلباف )1335(13بهکار گرفته شهد.
براساس نظر آنها ،نظریه پایه دارای توان بالقوهای جهت رد فهرض" کسهبوکهار جنه
است و شبیه خروجیهای با مهموع صفر میباشد" است .این دیدگاه که یهک طهرف بها
هزینة طرف دیگر برنده میشود ،تنها یک جنبه از موضوع را پوشش میدهد (برنهدنبرگر
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و نیلباف ،1335 ،ص6؛ پهادوال و داگنینهو،0003 ،00ص .)76نظریهة بهازیهها همچنهین
می توانهد در شهرایط بها مهمهوع مثبهت یها برنهده -برنهده بههکهار گرفتهه شهود (الدو و
همکاران،1333،01ص100؛ یامی و دیگران،0016،00ص .)777بهطور کلی بازی میتوانهد
به پیشبینی یا ارائة مشورت درخصوص مسائل دنیای واقعی کمک کند .بنهابراین نظریهه
بازی شامل فرم بازی و مهموعهای از گزارههاست که به موجب آن قابل تطابق با مسهائل
خاص خواهد بود .اگرچه بعضا نتایج فقط آبژههای ریاضی انتزاعی بدون ارتباط با مسهائل
واقعی میباشند (گرون -یانوف .)0017 ،07با این حال بهتر است عناصر دنیای واقعهی در
فههرم بههازی مشههخص شههود تهها نتههایج بههه پدیههدههههای اجتمههاعی واقعههی نزدیکتههر شههود
(روز .)0015،01اگرچه گروهی از پژوهشگران یکی از دالیل اصلی پیهدایش ههمرقهابتی را
در این تئوری جست و جو میکنند ( برندنبرگر و نیلباف0000 ،؛ الدو و دیگران1333 ،؛
پادوال و داگنینو ،)0003 ،برخی دیگر در تقابل با این نظهر ،پیهدایش ایهن راهبهرد را بهه
مسائل دیگری مانند کاستیهای رقابهت و همکهاری و ویژگهیههای خهاص نسهل نهوین
مشتریان ربط میدهند (ریتاال0010 ،؛ پن و بورن.)0003 ،
گروهی از پژوهشگران با بهرهگیری از مفاد تئوری بهازی و طراحهی مهدل بهازی ههم
رقابتیمحور ،در سطح کالن راهکارهای عملیهاتی بهرای حهل معضهالت اقتصهادی ماننهد
بحران اقتصادی در بخشهایی از اتحادیهه اروپها صهورتبنهدی نمهوده و اثرگهذاری آن را
مثبت ارزیابی نمودهاند (کافی و موسهلینو0010 ،؛ کهافی و شهیلیرو ،)0011 ،اگرچهه در
پژوهشهای دیگری از این تئوری به عنهوان ابهزاری بهرای تشهویق برنهدهای جههانی بهه
استفاده از راهبرد همرقابتی یاد شده و اثرگذاری آن را به ایهاد برنهد مشهتر در حهوزه
بین بنگاهی مرتبط نمودهاند (رودریگرز و دیگران0003 ،؛ کافی ،)0010 ،برخی دیگر بها
رویکرد خرد به موضوع نگریسته و اثرگذاری تئوری در زمینههایی مانند زنهیهره تهأمین
(آرثناری و دیگران ،)0016 ،تهزیهه و تحلیهلههای بازارههای مهالی (کهافی و موسهلینو،
0011؛ کافی و دیگران )0010 ،و تحقیق و توسعه (باگلیری و دیگران )0010 ،را ارزیابی
کردهاند .در حوزه درون سازمانی نیز مواردی مانند فرهن سازمانی و نقش داستانههای
سازمانهای موفق در طراحی و صورتبندی بازی (گرون – یانوف و اشهواینزر )0007 ،و
حتی نقش این تئوری در شکلگیری راهبرد سازمان گزارش شهده اسهت ( برنهدنبرگر و
نیلباف .)0000 ،بنابراین مقاالت این بخش را میتهوان در دو گهروه دسهتهبنهدی نمهود.

مروری تحلیلی و نظام مند بر نظریه های مربوط به راهبرد همرقابتی 113 | ...

دسته اول با بهرهگیری از مفاد تئوری بازی به عنوان یک نظریه پایه درصهدد هسهتند،
استفاده از راهبرد همرقابتی را برای بنگاهها توجیه نموده و مفهوم کلیدی مورد اسهتفاده
آنها " برد -برد " اسهت (برنهدنبرگر و نیلبهاف1336،؛ کهافی و پهرون0011،؛ کهافی و
ریچاردلو0010،؛ آرثناری و دیگران0011،؛ بلیری و همکهاران .)0010،دسهته دوم چنهد
قدم به جلو برداشته و به دنبال طراحی و تعریف مدلهای بازی مبتنی بر همرقابتی برای
بنگاهها در صنایع مختلف و یا تحلیل نتایج بازی برای بازارهای مالی میباشهند (کهافی و
موزیلینو0010،؛ کافی و شلیر0010،؛ رودریگرز و دیگران0010،؛ لین و دیگران.)0013 ،
دیدگاه منبعمحور

در دیدگاه منبعمحور ،ادبیهات اسهتراتژیک مسهلط بهوده و در کنهار آن از سیسهتمههای
مدیریت اطالعات 25نیز استفاده میشود (پریم و بهاتلر .)0001 ،26ایهن دیهدگاه بههدنبهال
چگونگی دستیابی بنگاهها به مزیت رقابتی پایدار در ادبیات مهدیریت ،پدیهدار شهد و بهه
نوعی بیانگر چگونگی تفاوت بنگهاههها نیهز مهیباشهد (بهارنی1331 ،؛ مدسهن و واکهر،27
 .)0007ارتباط تئوری منبعمحور با ههمرقهابتی براسهاس دو ویژگهی؛ "مشهتر بهودن
بازار" و "تشابه منابع" در ادبیات پژوهش ههای ایهن حهوزه تشهریح گردیهده اسهت .بهه
عبارت بهتر ،براساس یافتههای پهژوهش ههای قبلهی ،رابطهة بهین دو یها چنهد بنگهاه بهه
اشتراکات بازار 07و تشابه منابع 03بستگی دارد (چن1335 ،70؛ پن و دیگهران.)0010،71
ناهمگونی منابع محوری به همکاری منههر مهیشهود در حهالیکهه اشهتراکات بهازار بهه
تعامالت رقابتی بین رقبا منتهی میشود .بنابراین تشابه منابع و اشتراکات بازار (مشتر
بودن بازار) ممکن است به نوبة خود به رقابت و همکاری همزمهان منههر شهود (پنه و
دیگران،0010،ص  .)675نزدیکی فیزیکی با توجه به سطح صنعت مهیتوانهد بهه تبهادل
اطالعات بنگاه های رقیب منهر شود .این نحوۀ ارتباطات ،آگاهی از قوتها و ضهعفههای
رقبا را افزایش داده و تشکیل اتحادهای مکمل را تشویق میکنهد (چهن و میلهر،0016 ،
ص.)353
روسکو و همکاران( )0017در مدل پژوهشی خود با استفاده از رویکرد منبعمحور بهه
تشریح نحوۀ اثرگذاری راهبرد همرقابتی بر شکلگیری برند منطقهای در صنعت توریسهم
پرداختنههد .ریتههاال و همکههاران ( ،)0101نیههز در پههژوهش خههود بهها اسههتفاده از رویکههرد
منبعمحور ،همرقابتی را بهعنوان یکی از راه های دستیابی بهه نهوآوری رادیکهال ،معرفهی
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نمودند .پژوهشهای این حوزه بها بههرهگیهری از منهابع بنگهاههها و تاکیهد بهر دو معیهار
"اشتراکات بازار و تشابه منابع" ،درصددند شرکت ها را به استفاده از راهبهرد ههمرقهابتی
تشویق نموده همکاری و رقابت همزمان آن هها را میسهر سهازند و از ایهن طریهق ضهمن
مدیریت دانش بین بنگهاهی بهرای بنگهاههها مزیهت ههای پایهدار ایههاد نماینهد (مهال و
کورت0017،؛ بل و زیگهرس0005،؛ همهل1331،؛ لهوی و دیگهران0007،؛ بنگتسهون و
کو 0000 ،؛ روسکو و دیگران0017،؛ بارنی و اریکان0006،؛ بارنی و دیگران.)0013 ،
گروهی از پژوهشگران نیز با بهرهگیری از این تئوری و نظریه وابسهتگی منبهع سهعی
کردهاند مدیران بنگاه ها را به سمت همکاری با رقبا از ناحیه محدودیت منهابع در جههت
پاسخگویی مناسب به درخواست ها و سفارشات نسل نوین مشتریان تحریک کنند .کلیهد
واژه این گروه از پژوهشها ،خاصیت تکاملی منابع بنگاهها در جهت بهبود عملکرد هر دو
طرف است (بنگتسون و دیگران0015 ،؛ پریم و باتلر0001 ،؛ پفهر و ساالنسهیک0007 ،؛
رضااهلل و دیگران0011 ،؛ ریتهاال و دیگهران .)0011،اگرچهه برخهی از پژوهشهگران نیهز
نتوانسته اند شواهد کافی برای اثرگذاری در این بخش ارائه نماینهد (سهالونکه و دیگهران،
0011؛ سان ولی0010 ،؛ فن و دیگران .)0011 ،به طور کلی دیدگاه منبهعمحهور بها
تاکید بر دو شاخص اشتراکات بازار و تشابه منابع ،سعی دارد همرقابتی را برای بنگاههای
رقیبی که در دو معیار ذکر شده نزدیکی بیشتری به هم دارند ،تهویز نماید.
رویکرد شبکه

رویکرد شبکه ،درصدد است با نگرش سنتی که بنگاهها را بهصهورت نهادههای مسهتقل و
در تالش برای دستیابی به مزیت رقابتی از طریق منابع خارجی صنعت و منابع و قابلیت
های داخلی در نظر میگرفت ،مقابله نماید .براین اسهاس شهبکهههای روابهط کهه در آن
عمیقا بر ارتباط و عملکرد بنگاهها نفوذ دارد ،بهه عنهوان یهک مبحهث جدیهد در ادبیهات
مدیریت راهبردی وارد شده و خود این موضوع یکی از تئوریهای زیربنایی راهبهرد ههم
رقابتی ،معرفی شده است (گوالتی و دیگهران0000،؛ بهام و کهورن1333 ،؛ بهام0000 ،؛
بوکر و دیگران .)1333 ،پنج عنصر کلیدی شبکهها شامل؛ ساختار صنعت ،موقعیت بنگاه
در صنعت ،منابع و قابلیتهای راهبردی بنگاه ،هزینههای قراردادی و هماهنگی و مزایا و
محدودیتهای شبکههای پویا به عنوان پتانسیلهای بالقوه جهت تشکیل شهبکه معرفهی
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شدهاند (گوالتی و دیگران .)0000،بنگتسون و کو ( )0003در پژوهش خود با استفاده
از رویکرد شبکه نشان دادند؛ بنگاهها در فعالیتهای نزدیک به مشهتری تمایهل بیشهتری
به رقابت دارند در حالی که در فعالیتهای دور از مشهتری بهه سهمت همکهاری بها رقبها
بیشتر متمایل هستند .البته کراوس و دیگران ( )0017در پژوهش خود به نتایج متفاوتی
درست یافتند و عکس یافتهه ههای مهدل بنگسهتون و کهو ( )0003را گهزارش کردنهد.
رویکرد شبکه یکی از نظریههای اساسی این حوزه بهویژه در زمینه تغییر نگرش مهدیران
بنگاههای کسبو کار به سمت همکاری بیشتر با رقبا بوده و نقش اساسی در شکلگیهری
ائههتالفهههای راهبههردی و همچنههین توسههعه مفهههوم هههمرقههابتی ایفهها نمههوده اسههت
(گوالتی0000،؛ دایر1335،؛ گوالتی1337،؛ گوالتی و گارگیلو1333 ،؛ همهل و دیگهران،
1373؛ گلنام و دیگران.)0011 ،
نکته دیگر در پژوهش های مربوط به این حوزه تاکید بهر ایههاد شهبکهههای ارزش از
طریق راهبردهایی مانند همرقابتی و ائتالفهای راهبردی بوده و به عنهوان یهک رویکهرد
نوآورانه از آن یاد شده است .به عالوه تاکید شده که نزدیکی بنگهاه بهه مرکهز شهبکه بهر
عملکرد آن در راهبرد همرقابتی (پذیرش توسط بنگاههای رقیب) اثرگهذار اسهت (عهالی،
0000؛ بنگتسون و کو 1333 ،؛ چوی و دیگران0010 ،؛ نیهاوالی و مهدهاوان.)0001 ،
در حالیکه برخی از پژوهشگران نیز با این قاعده کلی مخالفهت نمهوده و مهوارد دیگهری
مانند قابلیتهای پویا و ظرفیتهای نوآورانه بنگاهها را برتر از نزدیکهی بهه مرکهز شهبکه
عنوان نموده اند (سهالونکه و دیگهران0011 ،؛ آفهاح0000 ،؛ هلفهات و پیتهراف.)0003 ،
بنابراین براساس آموزههای دیدگاه شبکه ،مرکزیت بنگاه در شهبکه بهر نحهوۀ بکهارگیری
راهبرد همرقابتی توسط وی اثرگذار بوده و قدرت شهبکه در بهه نتیههه رسهیدن راهبهرد
غیرقابل انکار میباشد.
نظریه هزینه تراکنش

نظریه هزینه تراکنش نیز بهعنوان یکی از تئوریهای مطرح مطرح در حهوزه ههمرقهابتی
مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته و بر دو اصل عقالنیهت محهدود و فرصهتطلبهی در
استفاده از این نظریه تأکید شده است .دو اصل مذکور از یک عالقة خاص به همکهاری و
رقابت همزمان نشأت میگیرد .یافتههای یهک پهژوهش در ایهن حهوزه نشهان مهیدههد،
همرقابتی برای توسعة نهوآوریههای خیلهی جدیهد بههدلیهل نشهت اطالعهات و ریسهک
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نگهداری مناسب نبوده و رقابت در اینها شدیدتر است (ناتیو و سانتمیر،0003،ص.)753
از طرفی یافتههای پژوهشی دیگر نشان میدهد ،صرفههای اقتصادی هزینههههای تعامهل
به عنوان یک ابزار اداره جهت کهاهش ریسهک بهازار و بنگهاه عمهل مهیکنهد ( گاریکها و
والسکو،0001،ص .)307به عالوه محققین به مبادلة دانهش تهاکتیکی کهه از یهک طهرف
انهام آن به طور رسمی کهار سهختی اسهت و از طهرف دیگهر ،تخمهین ارزش واقعهی آن
چالشی بزرگ است ،بهعنوان یک ابزار دیگر در این حوزه اشاره نمودهاند .بهویژه وقتی که
انتقال از طریق بازار صورت میگیرد .بنابراین زمانیکه اتحاد از طریق همکاری بین رقبها
صورت میگیرد ،رفتار فرصتطلبانه ممکن اسهت توافهقهها را تضهعیف کنهد ( واالسهکو،
 ،0001ص .)307ازاینرو تبادل منابع بایستی بادقت و لحاظ نمودن ریسکهای مربوطهه
از طریق ایهاد پتانسیلهای الزم جهت ارزشآفرینی صورت گیرد.
مدیریت هزینههای تراکنشها و تعامالت بین بنگاهی میتواند از طریق جلهوگیری از
کاهش ارزش ،برای بنگاههای درگیر در راهبرد همرقهابتی خلهق ارزش کنهد .بهه عبهارت
بهتر این تئوری به عنوان یکی از نظریههای پایهای راهبرد همرقهابتی بههدنبهال تحریهک
بنگاهها به راهبرد هم رقابتی از کانال خلق ارزش و یادگیری پویا میباشد (خانا و دیگران،
1337؛ الدو ودیگران1333 ،؛ دایر و ساین1337 ،؛ نیاوالی و مدهاوان .)0001 ،بنهابراین
نظریه هزینه تراکنش سعی دارد راهبرد همرقابتی را بهه عنهوان ابهزاری جههت مهدیریت
هزینههای بنگاهها در فضهای کسهب و کهار معرفهی نمایهد ( واالسهکو0001 ،؛ گاریکها و
واالسکو )0001 ،اگرچه در کنار آن بر ریسک امکان فرصهتطلبهی بنگهاه رقیهب و لهزوم
پیش بینی و مدیریت این موضوع تأکید شده و از آن بهعنوان یک دام در این حهوزه یهاد
شههده اسههت (فن ه و دیگههران0011 ،؛ گسههت و دیگههران .)0016 ،بنههابراین براسههاس
مفروضات این تئوری سعی شده است که بر این موضوع که با بهکار گیهری راهبهرد ههم
رقابتی ،بخشهایی از هزینههای بنگاهها به اشترا گذاشته میشود و از این طریق برای
هردو بنگاه مزیت مدیریت هزینه ایهاد خواهد شد ،تأکید شود.
تئوری وابستگی منابع

تئوری وابستگی منبع نیز بهعنوان یکی از نظریات این حوزه ،اثرات منابع خارجی بر یک
بنگاه را توصیف میکند .به طور خاص یهک بنگهاه جههت بقهاء خهود تعهامالتی بها سهایر
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بازیگران بازار انهام میدهد .تعامالت از داراییهای پهولی ،فیزیکهی و اطالعهاتی تشهکیل
شده که بنگاه را به محیط خود وابسته میسازد .درنتیهه بازیگران بازار تالش مهیکننهد،
برای قد علم کردن در برابر سازمانهای دیگهر ،بهرای خهود قهدرت ایههاد کننهد (پفهر و
ساالنسیک ،1337 ،70صص 11-17؛ گوالتی و سیچ،0003،77ص .)77بههطهورکلهی سهه
فاکتور متمایز ،وابستگی بنگاه به دیگران را در محهیط کسهبوکهار ،مشهخص مهیکنهد.
فاکتورهای معرفیشده ،عبارتند از :اهمیت منابع ،اختیار استفاده از منبع و تمرکز کنترل
منابع (پفر و ساالنسیک1337،؛ داولین و دیگران 133 ،71؛ پفر و ساالنسیک.)1337 ،
از دیدگاه همرقابتی ،تمرکز اصلی بر وابستگی در شده از طرف یک بنگاه به بنگهاه
دیگر در روابط مبتنی بر رقابت همکارانه میباشد .بهعبهارت بهتهر تحهت وابسهتگی بهاال،
بنگاه ضعیف از پیامدهای منفی در امان نخواهد بود .درحالیکه بنگهاه وابسهته از طریهق
کاهش هزینههای هماهنگی سود خواهد برد .بهعالوه وابستگی بین بنگاههای درگیهر در
یک رابطه همرقابتی ممکن است به بهبهود نهوآوری از طریهق توسهعه اسهتراتژی اتحهاد
راهبردی و هدفمحوری منهر شود (بونکن و فردریچ،0010 ،ص .)13با توجه به روابهط
بین سازمانی ،نظریه وابستگی منبع ،استقالل بین بازیگران را بهه تعهامالت رقهابتی و بهه
صورت سمبلیک و مبتنی بر همکاری متمایز میسازد (گست و دیگهران ،0016 ،ص.)66
تئوری وابستگی منبع درصدد است وابستگی و عدم اطمینان محیطی را برای بنگاهها بهه
حداقل برساند .زیرا سازمان ها تحت کنتهرل خهارجی قهرار دارنهد و بها یهک رویکهرد بهاز
میتوانند عدم اطمینان و وابستگی به محهیط خهارجی را مهدیریت نماینهد .بها پیهدایش
راهبرد همرقابتی این دیدگاه یک گام به جلوتر برداشته و بنگاهها را به همکاری بها رقبها
تشویق میکند .بنابراین رویکرد وابستگی به منبع پفر و ساالنسیک( ،)1337نیز یکهی از
تئوریهای ریشهای این راهبرد به شمار میرود (تسای0003،؛ اسهپندر و گرنهت1335 ،؛
واکر و دیگران1333 ،؛ گوالتی و گهارگیلو1333 ،؛ گهوالتی و سهاین .)1337 ،اگرچهه در
اینها هم برخی از پژوهشگران معتقدند؛ تأکید بر منابع و وابستگیهای بیرونهی زمهانی از
قدرت اثرگذاری جهت استفاده از راهبرد همرقابتی برخوردار خواههد بهود کهه بها ایههاد
دانش و ارزش برای بنگاههها همهراه باشهد (قبهادی و دیامبهرا0011 ،؛ سهزاکن0003 ،؛
استرادا و دیگران .)0015 ،بنابراین تاکید اصلی پژوهشهای همرقابتی از حوزه وابستگی
منبع بر مدیریت وابستگی و عدم اطمینانهای محیطی برای بنگاههای رقیب میباشد.
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نظریه اقتصاد نهادی

رویکرد نهادی به تشریح این پدیده میپهردازد کهه نهادهها چگونهه مهیتواننهد از طریهق
شبکه ها در تسهیل اجرای راهبرد همرقابتی نقش ایفا کنند (بریتو .)0001 ،آنها از ایهن
طریق رقابتپذیری کسب و کارهای محلی را با شبکههای ارتباطی و مکانیسم یهادگیری
ارتقا داده ،هزینه های معامالت را کاهش و نهایتها بهینالمللهی سهازی بنگهاههها بههویهژه
بنگاههای کوچک و متوسط را تسریع میکننهد .بههعهالوه در صهنایع بها سهطح رقابهت و
همکاری باال ،نهادها می توانند ههمرقهابتی بهین بنگهاه ههای رقیهب را تحریهک نمهوده و
محدودیت هایی برای ورود رقبای جدید ایهاد نمایند .بنابراین بنگاهها بهرای موفقیهت در
اجرای راهبرد همرقابتی ،بایستی با اهداف و عالئق نهادهای موجهود در محهیط کسهب و
کار آشنایی داشته و با آنها همجهت شهوند (دلیگونهال و همکهاران .)0017،یافتههههای
برخی پژوهشها نیز نشان میدهد ،منطق اقتصاد نهادی همرقابتی را از طریهق مهدیریت
نوآوری بین بنگاهها و وفق دادن بنگاهها با محیط نهادی نتیههبخش نموده و بر عملکهرد
بنگاهها اثر میگذارد (کراتز و بال 0007 ،؛ تیدسهروم و اندرسهون0010 ،؛ ونه و آپ،
 .)0017نکته دیگر اینکه تعدد نهادهای پیرامون بنگاهها و عدم تهانس پاسخدهی بنگاه
ها به آنها (نحوه برخورد با نهادهای پیرامون) ،خود یک دلیل روشن برای سوق دادن به
سمت راهبرد همرقابتی میباشد (فون و دیگران0017،؛ کهورت و آریها .)0015،اگرچهه
یافتههای برخی پژوهشها نیز ،بر جنبههای بین بنگهاهی راهبهرد ههمرقهابتی بیشهتر از
عوامل بیرونی نظیر نهادها تأکید و دلیل این موضوع را نیهاز بهه تصهمیم مهدیران ارشهد
بنگاهها عنوان کردهاند (فرنانهدز و چیمبهارتو0015 ،؛ سهزاکن .)0003 ،بنهابراین تئهوری
اقتصاد نهادی ،سعی دارد پیچیدگی محاط شدن بنگاههها توسهط نهادههای مختلهف را از
طریق راهبرد همرقابتی و با جهتگیری مدیریت نوآوری و ارتقاء وفقپذیری و پاسخدهی
مناسب و همکاریمحور ،سادهسازی نماید.
نظریه توانمندیهای پویا

مفهوم قابلیتهای پویا 35بهعنوان مزیت رقابتی ،موجی از پژوهشها را بهه همهراه داشهته
است .دیدگاه قابلیتهای پویا بهدنبال تشریح موفقیت برخی بنگاههها در دسهتیهابی بهه
مزیت رقابتی در محیط متغیر میباشد .زولهو و وینتهر ( ،)0000قابلیهتههای پویها را بهه
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صورت یک الگوی اکتسابی و ثابت از فعالیت جمعی تعریف میکنند که سازمان از طریق
آن بهطور نظاممند به ایهاد و تعدیل فعالیهتههای عملیهاتی روزمهره مهیپهردازد تها بهه
اثربخشی باالتری دست یابد .به عبارت دیگر ،قابلیتهای پویا تکاملی هستند و از طریهق
یادگیری سازمانی ،توسعه مییابنهد .هلفهات و همکهاران ( ،)0003در تعریفهی مفههومی،
قابلیتهای پویا را ظرفیت یک سازمان برای خلهق ،گسهترش و اصهالح هدفمنهد بنیهان
منابعاش تعریهف کهردهانهد .سهالونکه و همکهاران ( ،)0011تعریهف هلفهات و همکهاران
( )0003را با دیدگاه زولو و وینتر ( ،)0000ترکیب و قابلیتهای پویها را چنهین تعریهف
کردند " :قابلیتهای یک سازمان برای خلق ،توسعه یها اصهالح هدفمنهد منهابع دانشهی،
قابلیتها و یا رویه های معمول سازمان برای بهبهود اثربخشهی سهازمانی" .ایهن دیهدگاه
دانشمحور از قابلیتهای پویا به این اشاره دارد که سازمانها از منابع داخلهی و خهارجی
میآموزند .تئوری توانمندیهای پویا درصدد است قابلیتها و ظرفیتهای بنگاه را بهرای
مواجهه با تغییرات تکنولوژیکی ،شناسایی کند و یکی از مهمتهرین راهههای ایهن مههم را
اجرای راهبرد همرقابتی معرفی میکنهد .زیهرا نقهش مکمهل بنگهاههها در توانمندسهازی
همدیگر و قدرت نوآوری بیشتر از طریق ایهن راهبهرد ،بیشهتر نمایهان مهیشهود (آفهاح،
0000؛ گههوالتی1337 ،؛ خانهها و دیگههران1337 ،؛ لههی و دیگههران0003 ،؛ استیونسههون و
اسپرین  .)0003 ،در این حوزه نظر متفهاوت برخهی از پژوهشهگران در خصهوص درون
بنگاهی بودن این تئوری و تأکید آن بر ایهاد مزیت رقابتی در تقابل با بخش همکاری بها
رقباسههت (ایسههنهارت و مههارتین0000 ،؛ سههالونکه و دیگههران .)0011 ،در واقههع دیههدگاه
قابلیتهای پویا بهعنوان یکی از مبانی اصلی دستیابی به مزیت رقابتی به شمار مهیرود و
در رویکههرد نههوین خههود ،هههمجهههت بهها راهبههرد هههمرقههابتی بههوده و در هههر دو رویکههرد
توانمندسازی بنگاهها مدنظر میباشد .به عبارت بهتر بنگاهی که بهدنبال ارتقهاء عملکهرد
باشد یکی از راهکارها استفاده از همرقابتی با بنگاههای رقیب میباشد که در ایهنصهورت
ضمن توسعه توانمندیهای رقابتی بنگاه ها در هردو بخش درون و بین بنگاهی (از طریق
همکاری) ،به ارتقا عملکرد آنها از طریق افزایش قدرت رقابتپذیری منهر خواهد شد.
نظریه یادگیری استراتژیک

یادگیری استراتژیک یک فرآینهد اسهتراتژیک بها تمرکهز بهر اثهرات اسهتراتژیک فرآینهد
یادگیری مربوط به در سهازمان از محهیط خهارجی اسهت .برخهی از جنبههههای مههم
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یادگیری استراتژیک شامل؛ خلق دانش اسهتراتژیک ،توزیهع دانهش اسهتراتژیک ،تفسهیر
دانش استراتژیک و اجرا و انهام دانش استراتژیک می باشد .یادگیری اسهتراتژیک زمهانی
رخ میدهد که سازمانها یا گروههها دادههها و اطالعهات را جمهعآوری کهرده و تفکهرات
کاری خود را ارزیابی میکنند و سپس استراتژی ههای خهود را در پاسهخ بهه آنچهه آنهها
میگیرند تطبیق میدهند .برخی پژوهشها دیدگاه یادگیری استراتژیک را راهحلی بهرای
تشویق استفاده بنگاهها از راهبرد همرقابتی معرفی نمودهاند .یا به عبارت دیگهر ،سهازمان
یادگیرنده ،سازمانی آماده و مناسب برای اجرای راهبرد ههمرقهابتی اسهت .زیهرا یکهی از
خروجیها و نتایج مهم همرقابتی ،به اشترا گذاری دانش بین سازمانهاست (لو0003،؛
سزاکن0015،؛ آناند و خانا0000،؛ فیتزپاتریک 0006،؛ همفیهل .)0007 ،البتهه در کنهار
این اثر مهم ،یک ضعف اساسی این تئوری به موضوع نادیده گرفتن فرصتطلبهی رقبها و
از دست رفتن منابع و دانش پیوند خورده است که بایستی مد نظر قهرار گیهرد (فنه و
دیگران0011 ،؛ قبهادی و دیامبهرا .)0011 ،بههطهور کلهی ،یهادگیری اسهتراتژیک یهک
زیربنای اساسی جهت سوق دادن بنگاهها به سمت راهبهرد ههمرقهابتی بهوده و مهدیریت
دانش ،یادگیری و نوآوری در روابط بین بنگاهی کلیدهای اصلی این تئوری میباشد.
اعتماد متقابل و مدیریت تنش؛ نظریههای مغفول در مبحث همرقابتی

پژوهشهای حوزه همرقابتی براساس تئوریهای معرفی شده در این حوزه مورد ارزیهابی
قرار گرفته است .همان طور که گفته شد تاکید و تمرکهز اصهلی بهر سهه تئهوری شهامل؛
نظریه بازیها ،دیدگاه منبع محور و رویکرد شبکه متمرکز بوده است و سایر تئهوریههای
فوقالذکر ،به ندرت و به تناسب نیاز پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفتهاند .نکته جالهب
توجه اینکه در اکثر پژوهشهای میدانی مربوط به همرقابتی بهر دو موضهوع اساسهی در
این حوزه تأکید شده است که شامل؛ اعتماد و مدیریت تنشهای ههمرقهابتی مهیباشهد
(پیتر و همکاران0011 ،؛ بنگتسون و کو 0000 ،؛ فرنانهدز و دیگهران0011 ،؛ سهران و
دیگران0015 ،؛ فلزستین و دیگران.)0017 ،
تئوری اعتماد متقابل

اعتماد در اکثر پژوهش هها بهه عنهوان یهک عامهل کلیهدی و مهوثر در شهکلگیهری روابهط
همرقابتی و مدیریت همرقابتی بهعنوان عامل کلیدی در تداوم ایهن ارتبهاط و موفقیهت آن در
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آینده معرفی شدهاند .در اکثر پژوهشهای این حوزه بر دو عامهل اعتمهاد متقابهل و مهدیریت
روابط همرقابتی تأکید شده است .نکته جالبتر اینکه در همة مصادیق ههمرقهابتی از جملهه
ائتالفهای راهبردی بر این دو موضوع بههعنهوان مبهانی اولیهه و اثرگهذار بهر شهکلگیهری و
موفقیت این راهبرد تأکید شده است .موضوع اول یک عامهل حیهاتی و اثرگهذار بهر موفقیهت
هم رقابتی و عامل دوم یک مکانیسم برای اجهرای موفهق ایهن راهبهرد بهه شهمار مهیرود .در
جدیدترین مدل این حوزه ،ریسنده و همکاران ( )0017در پژوهشی با عنوان" عوامل حیهاتی
موفقیت75همرقابتی ،براساس شواهد یک شبکه کسب و کار ، " 73با بهره گیری از مهدل پیتهر
و همکاران ( ،)0011پژوهش خود را در صنعت مهواد غهذایی اجرایهی نمهوده و سهه عامهل؛
سازگاری میان اعضا،77شایسهتگیهها و منهابع 73و مهدیریت تهنشههای 10حاصهل از راهبهرد
همرقابتی را بهعنوان فاکتورهای اساسی موفقیت این استراتژی معرفی نموده اند.
براساس مدل پیتر و همکاران ( ،)0011عوامل فردی ،عوامل درونبنگهاهی و عوامهل
بینبنگاهی بهعنوان مهمترین شاخص های موثر بر این راهبرد معرفی شدهاند که عوامهل
درون بنگاهی شامل؛ مدیریت و اسهتراتژی ،شایسهتگی تولیهد ،11شایسهتگی نوآورانهه،10
منابع مالی ،مدیریت پرسنل و منابع نامحسوس17و همچنین عوامهل بهین بنگهاهی مهوثر
شامل؛ اعتماد و تعهد ،سینرژی(تکامل و تقابل) ،11تبادل تههارب ،16یهادگیری ،هویهت و
تاریخ(فرهن ه ) ،مههدیریت تعههارض و ناسههازگاری،کنترل و استانداردسههازی ،سههازگاری و
همگرایی میباشد .تئوری اعتماد بر شکلدهی یک ارتباط بلندمدت و قوی تمرکز نمهوده
و این موضوع از کسب و کار سنتی تا امروز همواره از ریشههای کلیدی موفقیت در بهازار
و فعالیت اقتصادی بوده است .برای معرفی تئوری اعتماد متقابل ،بایسهتی از آمهوزهههای
سازمان باز و سازمان یادگیرنده بهره گرفهت .تئهوری اعتمهاد متقابهل در مبحهث روابهط
بینسازمانی بر باز بودن سازمان و وجود تعامالت رضایتبخش دوطرفه همراه با احسهاس
ذهنی مثبت و رفتارهای قابل پیش بینی برای هر دو طرف تأکید دارد .که این موضوع در
راهبرد همرقابتی نیز اساس شکلگیری راهبرد تلقی میشود .به عبهارت بهتهر اگهر قهرار
است یک رابطه همکارانه با رقبا شکل گیرد ،اعتماد متقابل بین سازمانی مهمتهرین مبنها
در شکلگیری این همکاری بوده واین در حالی است که در بخهش رقابهت ،بهیاعتمهادی
کامل بین طرفین به چشم میخورد (موریس و دیگران0003،؛ بنگتسون و کو 0000،؛
داگنینو و پادوال0000 ،؛ پیتر و همکهاران0011،؛ ریسهنده و همکهاران .)0017،از طهرف
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دیگر ،از بین گونههای مختلف اعتماد ،نوع محاسباتی ،پیوند عاطفی وشهرت ،بیشهتر بهر
هم رقابتی اثرگذار بوده و دلیل این امهر نیهز بهه مباحهث مهالی فضهای کسهب و کهار بهر
میگردد .به عبارت بهتر از اعتمهاد متقابهل بهه عنهوان یهک مکانیسهم اجرایهی در جههت
استفاده از راهبرد همرقابتی یاد شده است (سزاکن و سزرنا 0015،؛ کراوس و دیگهران،
 .)0017تئوری اعتماد در واقع به مبنای اصلی شکلگیری یک رابطه به طور عمومی می
پردازد و در بخش کسب و کار ،به دلیل مباحث مهالی ایهن موضهوع از اهمیهت بهاالتری
برخوردار است .زیرا اساس زنده ماندن و ادامه حیات بنگاهها به همین شاخصهای مهالی
مانند سودآوری و سهم بازار بر میگردد .بنابراین برای شکلگیری بخش همکاری راهبرد
همرقابتی ،بایستی یک مبنای اعتمادی بین طرفین بهوجود آید .زیرا در غیر اینصهورت،
خطر فرصتطلبی ،از دست رفتن منابع ،دانش و قابلیتهای پویای بنگاهها ایهن رابطهه را
تهدید میکند و خیلی زود همکاری جای خود را به رقابت خواهد داد.
مدیریت تنشهای همرقابتی

از یک نقطهنظر ،روابط همرقابتی ،به عملکرد باالتر منههر مهیشهود و البتهه ایهن ارتقهاء
عملکرد ممکن است با پیدایش تنشهایی بین بازیگران همراه باشد (برندنبرگر و نیلباف،
1335؛ لی روی وسزاکون0015 ،15؛ ریتاال و دیگهران0013 ،؛ گرنتها و دیگهران.)0017 ،
براساس یافتههای پژوهش بنگتسون و کو ( ،) 0000روابط همکاری و رقابت ههمزمهان
از یک طرف با منافع متضاد و از طرف دیگر با منافع مشتر همراه خواهد بود کهه ایهن
امر به ماهیت متناقض همرقابتی برمیگردد و به خودی خود بها تعهارض و تهنش همهراه
خواهد بود .بنابراین موفقیت در اجرای راهبرد به شناسایی مکانیسمهای اجرایی مدیریت
تنشها و تعارضات وابسته خواهد بود .براین اساس مکانیسم جدا کردن دو منطق متضاد
تعامل جهت اطمینان از ایهاد همکاری بین رقبا استفاده میشهود (بنگتسهون و کهو ،
،0000ص110؛ فرنانههدز و دیگههران،0011 ،ص007؛ سههران و دیگههران ،0015،ص.)70
برایناساس ،فرناندز و دیگران( ،)0011یک چارچوب تئوریک برای ارتباط بها تهنشههای
همرقابتی بر پایة اصول جدایی و ترکیب تعامالت مربهوط بهه روابهط همکهاری -رقابهت،
صورتبندی نمودند .چارچوب مذکور بر اساس دادهههای روابهط ههمرقهابتی بهین گهروه
ای.آ.دی.اس 13که با گروه ایربهاس در سهال  0017ادغهام و تهالس گهروپ 17کهه ههر دو
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کارخانههای تولیدی آنها ماهوارههای ارتباطات از راه دور هستند ،صهورتبنهدی شهده
بود .اگرچه کارخانههای مربوط در فضای صنعتی اروپا جهت دریافت سفارشات با ههم در
حال رقابت بودند ،در بخشهایی شروع به همکاری با هم نمودند .در نتیهه دو بنگهاه بها
تنشهایی در چندین سطح مواجه شدند .محققین سطوح تنشهای این حوزه را که مهی
تواند اتفاق بیفتد را در قالب سه طبقه شامل؛ سطوح بینسازمانی ،درون سازمانی و بهین
فردی دستهبندی نمودند (فرناندز و دیگهران،0011،ص .)007اگرچهه بهین پژوهشهگران
حوزۀ همرقابتی مشهور است که روابط دوگانه به پیدایش تنشها بین بنگاهههای همکهار
منهر میشود ولی هنهوز ایهن موضهوع تحهت تحقیهق و بررسهی پژوهشهگران قهرار دارد
(فرناندز و دیگران،0011 ،ص .)000در ایهن ارتبهاط سهطح بهینسهازمانی منبهع خیلهی
برجستة پیدایش روابط همرقابتی می باشد .از یهک طهرف ،یهک ههدف مشهتر جههت
دستیابی به ایهاد ارزش متقابل و تخصیص ارزش وجهود دارد و از طهرف دیگهر ریسهک
مربوط به تحقق دستاوردهای خصوصی وجهود دارد (فرنانهدز و دیگهران،0011،ص007؛
گارسیا و والسکو،0001،13ص .)370بهعالوه تنشها ممکن اسهت براسهاس تفهاوتههای
ضمنی یا آشکار بین رقبای همکار ایهاد شود .مثال انحراف اهداف و انتظارات نسهبت بهه
روابط یا استراتژیهای ناسازگار تنشهای همرقابتی در سطح درونسازمانی ممکن اسهت
به تنشههای درون یهک واحهد کسهب وکهار یها شهرکتههای تابعهه تقسهیم شهود (لهو،
،0006ص .)30و تنشهای بینفردی در سطح پرسنل درگیر در روابط همرقهابتی اتفهاق
می افتد (تیدسروم و اندرسون،0010 ،60ص .)771به عبارت بهتر ،زمهانیکهه یهک بنگهاه
شروع به رقابت میکند ،درواقع پرسهنل خهود را مهبهور مهیکنهد ذههن خهود را جههت
رویارویی با چالشهای جدید آماده نمایند (فرناندز و دیگران،0011،ص.)007
درخصوص مدیریت تنشهای ناشی از راهبرد همرقهابتی پژوهشهگران ،راهکارههای متفهاوتی
ارائه نمودهاند .برخهی از پهژوهشهها بهر اسهتفاده از شهخص ثالهث تأکیهد نمهودهانهد (دپهری و
دامز،0010،61ص .)106در حالی که دیگران ایههاد تهیم پهروژه مخصهوص ههمرقهابتی جههت
مدیریت روابط پیشنهاد دادهاند (فرناندز و دیگران )0011 ،و پژوهشگر دیگهری نیهز یهادگیری از
تهارب دیگر پروژههای همرقابتی را مفید دانسته است (چن .)0007 ،بنهابراین تئهوری مهدیریت
تنش نیز یکی از نظریههای پایه این راهبرد بوده و براساس مفروضهات آن مهدیریت تهنشههای
همرقابتی با اتخاذ اصول جداسازی و ترکیب اجرایی میشود و ممکن است بهه بهبهود مهدیریت

 | 150فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال چهاردهم ،شماره  ،67بهار 1737

تعارض منهر شود .مدیریت ارتباطات بین سهازمانی در راهبهرد ههمرقهابتی عمهال بهه مهدیریت
تنشهای این حوزه برمیگردد که در واقع به تداوم بلندمدت همرقابتی کمک خواهد نمود.
جمعبندی نظریههای همرقابتی

پس از معرفی تئوریهای مرتبط با راهبرد همرقابتی ،براساس نتایج تحلیل محتهوای مقهاالت،
به مقایسه تئوریهای مذکور پرداخته شد .نتایج مقایسه در قالب جدول  6ارائه شده است.
جدول  :6مقایسه تئوریهای مختلف مرتبط با مفهوم همرقابتی
تئوری

واحد تحلیل

خروجی

شرایط اجتناب

ریسکها

نظریه بازیها

موازنه همرقابتی

ارزش افزوده از طریق
بازیهای با مهموع
مثبت

کمبود دانش خاص

فرصتطلبی

دیدگاه منبعمحور

عدم تهانس و
تحر ناپذیری
منابع

عملکرد از طریق
تشابه منابع و
اشترا بازار

فرسایش
مزیترقابتی

فرصتطلبی

رویکرد شبکه

گرههای همرقابتی
بین رقبا

یادگیری و بهاشترا
گذاری دانش

فقدان اعتماد

فرصتطلبی

نظریه هزینه مبادله

بنگاه در برابر بازار

مهیا کننده ساختار
حاکمیتی

حداکثرسازی
یادگیری فردی

فرصتطلبی و
ریسک سرقت منابع

نظریه وابستگی منبع اثرات منابع خارجی
بر بنگاه

کاهش وابستگیها

عدم توازن قدرت

وابستگی متقابل
نامتقارن

نظریه اقتصاد نهادی

اهداف و عالئق
نهادها

افزایش قدرت
یادگیری بنگاه از رقبا

عدم وجود شبکه
واقعی

فرصت طلبی

نظریه توانمندیهای
پویا

توانمندی رقابتی
بنگاه

افزایش توان
رقابتپذیری بنگاه از
طریق قابلیتهای
پویا

عدام توازن
قابلیتهای پویا

فرصتطلبی و
ریسک سرقت
قابلیتهای بنگاه

نظریه اعتماد متقابل

اعتماد و تعهد

افزایش اعتماد بین
بنگاههای رقیب

عدم شناخت رقیب

ریسک از دست
رفتن منابع ،دانش و
مزیتهای رقابتی
بنگاه ،فرصتطلبی

نظریه مدیریت
تنشها

شناسایی
مکانیسمهای
اجرایی راهبرد
همرقابتی

مدیریت تنشهای
فردی ،درون و بین
بنگاهی ناشی از
همرقابتی از طریق
جدایی و ادغام

نامشخص بودن
مکانیسمهای
اجرایی

تبدیل شدن راهبرد
به جن واقعی در
همه سطوح
بحران تنشهای
مدیریت نشده

مأخذ :پژوهشهای مرتبط با تئوری همرقابتی ،با جمعبندی پژوهشگر
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همانطور که گفته شد تا کنون ده تئوری پیرامون راهبرد همرقابتی معرفی شهده اسهت
که براساس تحلیل محتوای انهام شده بر روی مقاالت در ایهن بخهش ،مشهخص گردیهد
تئوریها با رویکردهای اقتصادی ،سازمانی ،روابط بین سهازمانی ،شهبکهای و نهایتها روان
سازمانی به این مبحث نگریستهاند .از طرف دیگر ،همهانطهور کهه گفتهه شهد ،براسهاس
کارکرد نیز ،تئوریها قابل دستهبندی میباشد که بر این اساس کارکرد بخشی از تئهوری
ها ،تشویق و تحریک بنگاههای کسب و کار به استفاده از راهبرد همرقابتی  ،دسهتهای از
آنها بهدنبال تسهیل پیچیدگیهای راهبرد ،گروهی دیگر بهدنبال تعیین سطح آمهادگی
و شناخت بنگاهها جهت اجرای راهبرد و نهایتا کارکرد بخشی از آنها ،مدیریت تعارضات
درون و بین بنگاهی ناشی از راهبرد میباشد .الزم به ذکر است که بخشی از تئوریها ی
یادشده ،ممکن است دویا چند کارکردی باشند .به عنوان مثال تئوری بازی هم میتوانهد
در دستهبندی تشویقی و تحریکی قرار گیرد و هم در بخش تسهیلکنندگی ،یها دیهدگاه
شبکه هم میتواند در دسته تسهیلکننده قرار گیرد و هم در دسته آمادگی و شهناخت و
باالخره تئوری اعتماد متقابل قابلیت قرار گرفتن در هر سه دسته اول جدول را دارد.
بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،سعی شهد یهک چهارچوب جهامع از تئهوری ههای مربهوط بهه راهبهرد
همرقابتی ارائه گردد .همانگونه که گفته شد تاکنون ده نظریهه در معرفهی ایهن مبحهث
توسط پژوهشگران این حوزه گزارش شده است که در یهک دسهتهبنهدی رویکهردمحهور
شامل حوزههای اقتصادی(نظریههای هزینه تراکنش و اقتصاد نهادی) ،سازمانی (دیهدگاه
منبعمحور ،قابلیتهای پویها و وابسهتگی منبهع) ،روابهط بهین سهازمانی (تئهوری بهازی،
یهادگیری اسهتراتژیک و مهدیریت تهنشهها) ،روان سهازمانی (نظریهه اعتمهاد متقابههل) و
شبکه(دیدگاه شبکه) ،میباشد .اگرچه تمرکز اصلی پژوهشها بر سه تئوری؛ بازی ،منبهع
محور و شبکه بوده ولی سایر تئوریهای ارائه شده نیز در توسعه و پیشهبرد ایهن راهبهرد
نقش بهسزایی داشتهاند .از لهاظ کارکرد نیز ،برخی تئوریها بهدنبال تحریهک و تشهویق
بنگاهها در جهت استفاده از راهبرد همرقابتی بودهاند که میتوان به نظریههههای هزینهه
تراکنش ،تئوری بازی و اقتصاد نهادی اشاره نمهود و برخهی بهه تسههیل پیچیهدگیههای
راهبرد کمک نمودهاند که میتوان به دیدگاه منبعمحور ،وابستگی منبع ،دیهدگاه شهبکه،
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یادگیری استراتژیک و قابلیتهای پویا اشاره نمهود .تئهوری اعتمهاد متقابهل بهه موضهوع
آمادگی بنگاه ها جههت اجهرای راهبهرد و دیهدگاه مهدیریت تهنش بهه موضهوع مهدیریت
تعارضات ناشی از راهبرد همرقابتی اشاره دارد .همهانگونهه کهه گفتهه شهد ،دو تئهوری؛
اعتمههاد متقابههل و مههدیریت تههنشهههای هههمرقههابتی کمتههر مههورد توجههه پژوهشههگران و
اندیشمندان این حوزه قرار گرفته و میتهوان آنهها را بخشهی از حلقهه مفقهوده ادبیهات
هم رقابتی در حوزه تئوریک معرفی نمود .اعتماد متقابل شرط اساسی ههر فهرد یها بنگهاه
کسب و کار برای شروع یک ائتالف و یا شراکت با طرف مقابل بوده و این موضوع ریشهه
در ادبیات گذشته و کسب و کار سهنتی دارد کهه بهه دلیهل اهمیهت و اثرگهذاری آن بهه
ادبیات جدید نیز ورود نموده است .مدیریت تنش نیز بر ترسهیم یهک نقشهه کلهی بهرای
بنگاه جهت شناسایی مکانیسیمهای مدیریت تعارض تأکید دارد .ضمن آنکه بیاعتمهادی
در فضای کسب و کار به رقابت شدید بهین بنگهاههها منههر شهده و آنهها را از مزایهای
همکاری ،همچون دانش ،تکنولوژی ،منابع مکمل و کاهش سطح عدم اطمینهان محهروم
ساخته و در نتیهه ارتقاء عملکردی که از ناحیه همکاری با رقبا میتوانست حاصل شهود،
در جهت عکس اتفاق خواهد افتاد .به عبارت سادهتر ،هر فرد ،گروه ،بنگاه و یها شهبکهای
از بنگاهها تنها در صورتی به سمت اجرای راهبرد همرقابتی با فرد ،گروه ،بنگاه یا شهبکه
ای دیگر خواهند رفت که به آنها اعتماد کامل داشهته باشهند .زیهرا قهرار اسهت در اثهر
پذیرش این راهبرد در بخشهایی از زنهیرۀ ارزش با طرف مقابل همکهاری کننهد و ایهن
همکاری مستلزم به اشترا گذاری دانش ،تهربه ،منابع و تکنولهوژی بهوده و بنگهاه را در
معرض خطر فرصتطلبی بنگاه رقیب قرار میدهد .برای دستیابی به یک چارچوب جامع
اعتماد متقابل بین بنگاهها در فضای کسب و کار الزم است شاخصهای اعتمهاد متقابهل
شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد .از طرفی شناسایی الگهوی مهدیریت تهنشههای ههم
رقابتی مستلزم شناسایی زمینههای همرقابتی در صنعت و سپس مکانیسمههای اجرایهی
این کار با هدف مدیریت روابط میباشد .زیرا مدیریت روابط همرقابتی در واقهع در حهین
اجرای راهبرد اتفاق میافتد و تنها در صورتی که زمینههای رقابت و همکاری در روابهط
بین بنگاهی شناسایی شوند ،امکان تحلیل مکانیسمهای مذکور وجود خواهد داشت.
از طرف دیگر بین دو مفهوم اعتماد متقابل و مدیریت تهنش ارتبهاط مسهتقیم وجهود
دارد و این دو الزم و ملزوم یکدیگرند .زیرا اعتماد زمینهساز پذیرش و اجرای راهبرد ههم
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.رقابتی از سوی بنگاهها بوده و موفقیت استراتژی مذکور به مدیریت روابط بسهتگی دارد
،ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت و اثرگذاری همه تئوریهای معرفی شده
پارادایم اعتماد متقابل زیرساخت اصلی شکلگیری یک رابطة همرقابتی بلندمدت بوده و
این مهم در یافتههای اکثر پژوهشهای این حهوزه نمهود پیهدا کهرده اسهت (کامینه و
،؛ کهاراوس و دیگهران0000 ، ؛ بنگتسون و کهو0016 ،؛ آلوز و منس0010 ،هولمبرگ
.)0015،؛ لی روی و سزاکون0013
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A systematic review and analysis of the
co-opetition theories and approaches as a paradox
in the strategic management literature
Morteza Soltani
Meisam Shahbazi
Aliashraf Ahmadian
Ali Hamidizadeh
Abstract

With wider environmental constraints, more complex
competition, market fragmentation and changing customers
preferences, business firms are looking for new approaches to
overcome these challenges. One of the strategies dealing with
these challenges is called Co-opetition, which is a paradox in
area of strategic management literature. The purpose of this
paper is a systematic review of literature on coopetition theories
and approaches. We first introduce the most significant theories
found in the area of strategic management. Then, by
systematically reviewing the literature we look for typologies in
order to formulate the research general framework. The findings
of the research show that ten basic theories of coopetition form
the general theoretical framework of the study. But, among
them, the most pervasive theories are game theory, resource
based theory and network theory. Furthermore, the results
indicate that there are different views among theorists on how
to interpret coopetition strategy in terms of its advantages,
applications, typologies, paradoxical nature as well as how it
affects the performance of business enterprises. Also, two
issues of mutual trust and tension management can be used to
better understand this strategy.
Keywords: Co-opetition, Co-opetition theory, Mutual trust,
Psycho- organizational approach
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The effect of environmental scenarios on the
performance of marketing dynamic system: A
study of stock exchange brokerages
Firouzeh Setoudeh
Ali Mohammadi
Ali Naghi Mosleh Shirazi
Habibollah Raanai Kordshouli
Abstract

Stock exchange market, as an important institution for financial
resources allocation, plays a fundamental role in the fast and
continuous economic growth. Stock exchange brokerage’s
performance is very influential in attracting and remaining
stockholders in market. This paper is aimed at modeling the
dynamics of brokerage’s marketing system and simulate key
factors as marketing effectiveness, customer satisfaction and
loyalty using System Dynamics approach. The research model
is simulated and analyzed by Vensim DSS. For testing the
reliability of the model, RMSE has been calculated. We used
Scenario Planning approach to investigate the important and
uncertain environmental factors affecting brokerages marketing
system. The results of testing different policies under scenarios
show that the most influential factor in improving marketing
effectiveness is customer relationship management which can
enhance marketing effectiveness to seventy percent that implies
twenty progress. Besides in stock market’s boom and parallel
market recession, increasing marketing impact can noticeably
improve marketing effectiveness.
Keywords: System Dynamics, Scenario Planning, Services
Marketing, Stock Brokerages, Simulation
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Mapping the perception network of Iran’s Middle
Eastern Bank: Using brand conceptual map
Zohreh Dehdashti shahrokh
Mahdi Bashirpour
Abstract

A company's brand is known as one of its most important
assets, therefore, companies are trying to identify themselves
with specific features known as brand identity. But, the people’s
perception of a firm’s brand differs from those that has been
planned by the firms. A brand conceptual map is a tool that
helps companies to identify differences between brand image
and brand identity. The purpose of this study is to explore the
perception network and the brand image of Iran’s Middle East
Bank. In order to mapping the Bank’s brand image, we
interviewed eighty seven knowledgeable individuals who were
our informants over banking services. The results of the
research indicate that the Middle East Bank has a positive
overall social image. Its most important positive features
include being customer oriented, providing quality services, and
being a class-leading bank, and its negative features were not
much accessable, weak social presence, and being little known.
Keywords: brand concept map, Brand Image, Brand Identity,
conceptual Network, Middle East Bank
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The relationship between employers’ brand
attractiveness and elites tendency to emigrate: The
moderating role of migration possibility
Elahe Shoghi Lord
Mohsen Alizadeh sani
Meysam Shirkhodaie
Mahboobeh Arab Kalmeri
Abstract

The purpose of this paper is to study the relationship between
employer’s brand attractiveness and tendency of Iranian elites
to emigrate. We examined the moderating role of migration
possibility as well. In order to identify the criteria of Iranian
employers brand attractiveness, we conducted a semi-structured
interviews with 44 graduate students from Iran’s well-known
universities of technology. We also customized two
questionnaires for measuring employer’s brand attractiveness
and the possibility of migration. The statistical population of the
study consisted of 12624 final year graduate students from
Iran's top technology and engineering universities based on the
Shanghai (2017) ranking. We used stratified random sampling
to choose 694 students. For analysis of qualitative data,
thematic analysis and for quantitative data, structural equation
modeling with partial least squares and PLS software approach
were used. The findings show that the attractiveness of
employer’s brand decreases students tendency to migrate, and
this relationship is moderated by possibility to emigrate. Based
on the research findings, it is likely that, the more improving the
attractiveness of employer’s brand in areas of economic,
development, innovation and social values, the less tendency
for Iranian elites to emigrate.
Keywords: Employer
Orientation, elites

Brand
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Reflection of servant leadership in NGOs:
Moderating role of Islamic work ethics
Elham Ebrahimi
Moharam Abbasi
Javid Hosseini
Mohsen Hosseini
Abstract

Given the nature of non-governmental organizations and their
reliance on volunteering, the leadership style plays a vital role
in the formation, growth and survival of this type of
organizations. The previous researches on this subject, reveal
that the dominant leadership style of these types of
organizations is servant leadership. This study is aimed at
investigating what are reflections of using this type of
leadership style in NGOs. In this study we also test the
moderating role of Islamic work ethics. This study was
conducted in Mahak institution which is a known Iranian NGO
with 2200 employees. We selected 327 employees by stratified
random sampling and distributed a standard questionnaire to
collect data. For analysis of collected data, we used structural
equation modeling, SPSS and smart PLS software. The results
indicate that servant leadership has a significant positive
relationship with four levels variables; individual (resilience
and job involvement), team (team member interaction),
organization (organizational identification and pride) and family
(work family enrichment). Furthermore, we didn’t find a
positive relationship between Islamic work ethics (as a
moderating variable) and servant leadership. Based on the
research findings, the authors may suggest that NGOs board of
trustees develop managers who tend practicing servant
leadership style and provide them a platform for learning the
characteristics of voluntary altruism, emotional healing,
knowledge and a convincing role to take advantage of its
individual, team, organizational, and family implications.
Keywords: Servant leadership, Job involvement,
Organizational identification, work to family enrichment
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Corporate governance in Iran: the case of stateowned enterprises
Amir Ali Mohajerani
Alinaghi Mashayekhi
Masoud Talebian
Abstract

This paper investigates the status of corporate governance (CG)
in Iran’s state-owned enterprises (SOEs). It adopts an
interpretive case study approach and is based on an in-depth
study of Iranian SOEs. We examine the current state of CG
systems in SOEs, and through drawing upon institutional theory
(namely the concepts of institutional logics and institutional
entrepreneurship), study the reasons behind the perceived
failure of CG in the examined context. Our findings provide a
multi-level conceptualization of the failure of CG in SOEs, and
identify four mutually constitutive factors – state, educators and
experts, organizational field, and individualist culture – that
collectively underpin this process. The key contributions of our
study include offering a refreshed view of CG in Iranian SOEs,
hence contributing to the corporate governance literature in
developing economies. Additionally, through extending the
concept of importation, along with institutional logics and
institutional entrepreneurship to CG studies in developing
economies, we provide an alternative theoretical framework
using which studies of similar nature could be conducted.
Finally, policymakers and practitioners can benefit from the
proposed recommendations
and
improve
the
CG
implementation process in SOEs.
Keywords: Corporate governance, State-owned enterprises,
Institutional theory, Developing economies
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 oپس از عضویت رمز ورود به سامانه بهه نشهانی پسهت الکترونیکهی کهه بهه آن در
سایت ثبت نام کرده اید ارسال می شود (توجه داشته باشید که ایهن نامهه ممکهن
است در قسمت  Spamقرار گرفته باشد).
 .0با وارد کردن شناسه کاربری و رمز ورود وارد سایت شده و در بهاالی صهفحه روی
ارسال مقاله کلیک نمایید.
 .7در این قسمت روی ارسال مقاله جدید کلیک کنید.
 .1در بخش "انتخاب نوع مقاله"؛ نوع مقالهه خهود را از لیسهت انتخهاب کنیهد و بهه
صفحه بعد بروید.
 .6در بخش "وارد کردن عنوان"؛ عنهوان مقالهه را ههم فارسهی و ههم انگلیسهی وارد
نمایید .وارد کردن عنوان کوتاه اختیاری است.
 .5در بخش "اضافه کردن نویسندگان"؛ مشخصات نویسندگانی (غیر از شما) کهه در
نوشتن این مقاله مشارکت داشته اند را وارد کنید .توضهیحات تکمیلهی در صهفحه مهورد
نظر موجود است.
 .3در بخش "وارد کردن چکیده"؛ چکیده مقاله خود را که بایهد بهین  160تها 060
کلمه و در برگیرندهی هدف ،روش ،یافته ها و نتایج پژوهش باشهد را ههم فارسهی و ههم
انگلیسی وارد نمایید.
 .7در بخش "افزودن کلیدواژگان"؛ کلید واژگهان مقالهه خهود را ههم فارسهی و ههم
انگلیسی وارد نمایید .تعداد کلید واژگان باید بین  1تا  3کلمه باشد.
 .3در بخش "انتخاب موضوعات"؛ موضوعات مرتبط با مقاله خود را از لیست انتخهاب
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نمایید .اگر موضوع مقاله شما در لیست نبود در کادر زیر ،آن را ذکر نمایید.
 .10در بخش "توضیحات تکمیلی"؛ اگر توضیح خاصی در مورد مقاله دارید ،در ایهن
قسمت ذکر نمایید.
 .11در بخش "داوران پیشنهادی"؛ در صورت تمایل مشخصات داور پیشنهادی خهود
برای داوری مقاله تان را وارد نمایید.
 .10در بخش "اضافه کردن فایل ها"؛ باید فایل های مقاله خود را ارسال نمایید .ابتهدا
نوع فایل (فایلهایی که در قسمت فرمت مقاالت به آنها اشهاره شهد) را انتخهاب کهرده و
فایل مربوطه را همراه با توضیحات احتمالی ارسال نمایید .همچنین باید دو فایل نامه بهه
سردبیر و چک لیست (که در همان قسمت موجود است) را نیز پر کرده و برای ما ارسال
نمایید.
 .17در بخش "تکمیل ارسال مقاله"؛ همه اطالعات مقاله شما ظاهر می شود .مطالهب
را بررسی کرده و در صورت صحت گزینه ارسال مقاله را انتخاب کنید .کد مقالهه خهود را
حتما یادداشت نمایید.
با انهام مراحل باال مقاله شما در سایت ثبت شده و به اطالع سردبیر میرسد .مقاله شهما
در اولین فرصت به داور مربوطه سپرده می شود .اگر مقاله شما تایید شهود و یها نیهاز بهه
بازنگری داشته باشد ،در صفحه اختصاصی شما مشخص می شود .لذا با مراجعه به صفحه
اختصاصی خود میتوانید از وضعیت مقاله خود مطلع شوید.
ضمنا پس از ارسال مقاله یک پست الکترونیکی به عنوان رسهید ارسهال مقالهه بهرای
شما ارسال میشود.
راهنمای عمومی تدوین مقاله

اصل مقاالت به صورت تایپشده با نرم افراز  Microsoft Office Wordویهرایش  0007یها
 0003باشد.
مقاالت نباید قبال در مهالت دیگر یا مهموعه مقاالت کنفرانسها چاپ یا بهرای ایهن
هدف ارسال شده باشند.
حهم مقاله نبایهد بهیش از  06صهفحه (شهامل فهرم مشخصهات نویسهنده ،چکیهده،
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پینوشتها و فهرست منابع ،جداول و شکلها و پیوستها) باشد.
مقاالت فارسی با استفاده از فونت میترا ( )mitraشماره  11و مقاالت التین بها فونهت
( )time new romanشماره  10با حاشیه  0/6سانتی بر روی کاغذ قطهع وزیهری( 15/6در
 )07/6باشند.
از ذکر واژگان غیر فارسی که برابر فارسی رسا دارند خهودداری شهود .چنانچهه واژهی
متداول فارسی وجود نداشته باشد با دادن شهماره در بهاالی واژهی اسهتفادهشهده ،برابهر
التین آن در پینوشت آورده شود.
متن اصلی مقاله با مقدمه و بیان هدف شروع می شود و به بحهث و نتیهههگیهری در
پایان مقاله ختم میشود.
برای ذکر منابع داخل متن به صورت زیر عمل شود (روش  APAویرایش پنهم):
نقل قول غیرمستقیم:

(نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار)؛ مثال )Gould, 1989( :یا ()Gould & Brown, 1989
در صورتی که اثری دارای  1 ،7یا  6نویسنده است ،در اولین نقل قهول اسهم همهه ی
نویسندگان را ذکر کنید و در دفعات بعد از ( .et alو دیگران) استفاده نمایید.
درصورتی که اثری دارای  5نویسنده یا بیشتر است از ( .et alو دیگران) استفاده کنید.
مثال)Bell et al., 2003( :
نقل قول مستقیم:

در نقل قول مستقیم همیشه نام نویسنده (نویسندگان) ،سال انتشهار و شهماره ی صهفحه
در متن ذکر شود و متنی که به طور مستقیم نقل قول شده در گیومه قرار بگیرد .مثهال:
()Gould & Brown, 1989, p. 19
جداول ،شکل ها ،نمودارها و پیوستها حتی االمکهان بهه اختصهار ارایهه شهوند .ذکهر
شماره ،عنوان و مأخذ برای جداول ،شکلها و نمودارها ضروری است.
نقل قولهای مستقیم در حد یک پاراگراف یا بیشتر بها قلهم ایتالیهک و از سهر سهطر
شروع شود .نقل قولهای کوتاه در داخل گیومه قرار گیرد.
محل مناسب برای یادداشتها ،توضیحات و معادلها زیر عنوان (پهینوشهتهها) و در
انتهای مقاله قبل از فهرست منابع است .لطفا از زیرنویس استفاده نشود.
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شیوهی استناد کردن

فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا بهه
شرح زیر ارایه شود:
الف -کتاب فارسی
 -1تألیف :نام خانوادگی نویسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان کتاب .محل چاپ :ناشر.
 -0ترجمه :نام خانوادگی نویسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان کتاب .نام مترجم .محهل
چاپ :ناشر.
ب -کتاب انگلیسی
از روش  ،APAویرایش پنهم استفاده شود:
Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publiher.
مثال :
Nagel, P. C. (1992). The Lees of Virginia: Seven generations of an American
family. New York: Oxford University Press.

ج -یک فصل از کتاب:
Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in
animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell.

مقاله

الف – فارسی
نام خانوادگی نویسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان .نام مهله ،شهمارهی مهلهه ،شهماره
صفحات مقاله.
ب – انگلیسی
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of
Journal, xx(XX), xxx-xxx.

مثال:
Turner, R. A. (2007). Coaching and consulting in multicultural contexts.
Consulting Psychology Journal: Practices and Research, 59(4), 241- 243.
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توضیح:
عنوان کتابها ،نام مهالت و روزنامه ها و شمارهی مهله با قلم ایتالیک تایهپ شهود و
از کشیدن خط ممتد زیر آنها خودداری کنید.
درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد نام شش نویسنده ی اول ذکهر
گردد و در پی آن برای منابع فارسی (و دیگران) و منابع التین ( ).et alذکر میگردد.
«برای اطالعات بیشتر در مورد موارد خاصی که در این جها ذکهر نشهده بهه ویهرایش
پنهم  APA Formatرجوع شود».
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برای اشتراک فصلنامه لطفاً فرم زیر را تکمیل و به نشانی دفتر فصلنامه واقع در
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