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 شماره با فرهنگ و یرهبر ت،یریمد یاختصاص نهیزم در ،یفرهنگ یرهبر مطالعات علمی فصلنامه
 اطالع و یمطبوعات امور معاونت ،یاسالم فرهنگ و ارشاد وزارت از 1398 سال در 86175 مجوز

 .است کرده افتیدر انتشار پروانه یرسان

------------------------------------------------- 
 لزوما دیدگاه نشریه نمی باشد. امهفصلنمقاالت منتشر شده در 

 در قبول و رد و یا ویرایش مقاالت آزاد است. فصلنامه
 با ذکر منبع بالمانع می باشد. فصلنامهنقل مندرجات این 
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طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کار آفرینی در جمهوری 

 آذربایجان
 

 3*التفات  وظیفه دمیرچی،  ، 2، علی اوا علی عسکر1مداوا محبت عشیر اوغلوم

 
 1399شهریور  20تاریخ پذیرش:                      1399خرداد  28 دریافت:تاریخ 

 

 چکیده 

طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کار آفرینی در جمهوری آذربایجان ق حاضر با هدف تحقی 
 قیتحق یآمار جامعه. است یکاربرد هدف، نظر از و یا توسعهیک  قیتحقانجام گرفته است. این 

 سابقه سال 10 حداقل یدارا که جانیآذربا یجمهور کشور ینیکارآفر حوزه در فعال خبرگان را حاضر
 دردسترس نمونه روش از جامعه مطالعه برای که بوده نفر 35 جامعه حجم. دهندیم لیتشک داشتند، کار

. برای انجام است شده استفاده یدور سه یدلف روش از اطالعات لیتحل و هیتجز جهت. دیگرد استفاده
 هیاول مدل ینیآفر کار فرهنگ یها هینظر و ها مدل و موضوع نهیشیپ و اتیادب مطالعه با تدایاتحقیق، 

 از بعد تاینها و گرفت قرار خبرگان اریاخت در یدلف روش از استفاده با و شد ییشناسا یفرع عامل 42 با
 ؛یاصل عامل 6 قالب در یفرع عامل 36 و ماند یباق عامل 36 یدلف کیتکن قیطر از لیتحل و هیتجز

 عوامل مدیریتی، عوامل ،یقیتشو و یمال عوامل ،ییراهنما و تیهدا عوامل ، یپژوهش و یآموزش عوامل
 . دندیگرد یبند دسته استراتژیک عوامل و روانشناختی -انسانی

 

 کارآفرینی، فرهنگ، فرهنگ کارآفرینی، جمهوری آذربایجان :واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1
 و یبشر جوامع در موجود یهنجارها و یاجتماع یرفتارها شامل که استگسترده مفهوم کی رهنگف

 شودیم هاگروه نیا در افراد عادات و هاتیقابل رسوم، و آداب ن،یقوان هنرها، اعتقادات، نش،دا نیهمچن
(Tylor, 1871 .)یمعنو و یماد یترق کمال، ،یستگیشا و یستگیبا عنصر یدارا فرهنگ فیتعار، 

 وق حقو یاجرا در عدالت و مسئوالنه یآزاد و ستهیشا اتیح انسان، یذات شرف ت،یثیح کرامت،

                                                           

 دانشگاه  معماری و  ساخت، باکو، آذربایجانگروه  مدیریت، دانشکده مدیریت،  1

 دانشگاه  معماری و  ساخت، باکو، آذربایجانگروه  مدیریت، دانشکده مدیریت،  2

 جامع علمی کاربردی واحد استان اردبیلدانشگاه  3

 * 
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 و ستیبا یوههایش ای تیفیک از است عبارت فرهنگ.  (Allameh Jafari, 2000: 130. )است نیانقو
 و میسل تعقل طرز به مستند که یانسان یمعنو و یماد اتیح یتهایفعال از دسته آن یبرا ستهیشا ای

ارت . به عب(Allameh Jafari, 2000: 62) «باشد یتکامل معقول اتیح در آنان کرده صعود احساسات
 هنر، شامل فرهنگ  (.Vazifeh Damirchi, 2015دیگر فرهنگ سبک و صیاق زندگی ما است )

 کی قبول قابل رفتار یفرهنگ هنجار .(Lucas, 2014: 4) است نید و فلسفه ها،نشیآفر علم، ات،یادب
 تیموقع کی در حرکت و زبان، لباس، پوشش رفتار، نحوه یراهنما عنوان به و کند؛یم نییتع را جامعه
 گروه کی در 1ییگرا فرهنگ تک. کندیم عمل یاجتماع گروه کی در انتظارات نیهمچن و خاص
 در تواندیم واحد یوانیح گونه کی که طورهمان درست باشد، داشته ییهاسکیر تواندیم یاجتماع
 (.Jackson, 2006: 203) برود نیب از یطیمح راتییتغ مقابل

 و میمفاه بر یانتقاد یمرور: فرهنگ» نام به خود کتاب در 3کالکهون دیکال و 2کلوبر آلفرد 1952 در
 برداشت سه به موارد اغلب در فرهنگ که کردند اظهار فرهنگ از فیتعر 164 یگردآور با «4فیتعار

 :انجامدیم عمده
 دارد شهرت یعال فرهنگ به نیهمچن که یانسان امور و بایز یهنرها در لتیفض نیبرتر. 
 یاجتماع یریادگی و یفکر شیگنجا به که یبشر رفتار و دیعقا دانش، از هکپارچی یالگو 

 .دارد یبستگ نینماد
 را گروه و سازمان نهاد، کی که مشترک اعمال و اهداف ها،ارزش ها،شیگرا از یامجموعه 

 (.Kroeber & Kluckhohn, 1952) کندیم فیتعر و مشخص
 مختلف یاجزا و نهادها نیب یهمبستگ و انسجام و یهماهنگ جادیا یفرهنگ نظام مهم یکارکردها

 جامعه هر یفرهنگ نظام یبرا شود، حفظ نظام آن یکپارچگی که یگونها به است، یاجتماع نظام
 :کرد ذکر کارکرد 5 توانیم الاقل

 یولوژیزیف یازهاین نیتام ـ1    
 یجمع ارتباط جادیا ـ2    
 اعضا بر خاص یفرهنگ تیهو دادن ـ3    
 جامعه یبقا و تداوم و حفظ ـ4    
 (Panahi, 1996:101) یاجتماع انسجام و یهمبستگ حفظ و جادیا ـ5    

 چنین هم و اجتماعی فردی، مختلف سطوح در آن درونی عناصر و فرهنگ خرده عملکرد و ساختار
 متقابل تأثیر اصل اساس بر: گفت توانمی که است نحوی به پیرامونی، مسلط فرهنگ با آن ارتباط

                                                           
1 Monoculturalism 

2 Alfred Kroeber 
3 Clyde Kluckhohn 
4 Culture: A Critical Review of Concepts and Definition) 
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 یحوزه جمله از فرهنگ، دیگر هایحوزه از کارآفرینی فرهنگ اجتماع، و فرهنگ مختلف هایحوزه
 قوت و ضعف هایریشه رو این از. پذیردمی تاثیر سیاسی و اقتصادی عقاید ها،ارزش مذهب، و اخالق

 سلسه در و فرهنگ در که کرد جستجو عقایدی و هاارزش وجود و حضور در باید را کارآفرینی فرهنگ
 همنوا یا و کار با تقابل و تعارض در و اندداده اختصاص خود به را کار از فراتر جایگاهی هاارزش مراتب

  (.Rajabzadeh, 1997) هستند کارآفرینی با همساز و
 و مناسب بستر و ساخته فراهم را کارآفرینانه بنیانهای تقویت موجبات میتواند جامعه یک فرهنگ
 از دیگرکارآفرینی سوی از. آورد وجود به سازمانها در ویژه به کارآفرینی توسعه و رشد برای را مساعد
 ارزشهای ارتقای و رشد باعث جانبه همه توسعه های زمینه ایجاد و جامعه به بخشیدن تحرک طریق

 میسر را فرهنگی امور جمله از ابعاد تمام در بیشتر گذاری سرمایه امکان ثروت، تولید با و شده اجتماعی
 فرهنگهای خرده تمام باید جامعه، عمق در کارآفرینی فرهنگ نفوذ برای که است بدیهی. میسازد
 سرمایه فرهنگ نوآوری، و خالقیت فرهنگ کارگروهی، و مشارکت فرهنگ کار، فرهنگ: یعنی مرتبط
 شکل جامعه در پذیری وخطر پروری جسارت فرهنگ و خطرپذیر، گذاری سرمایه بویژه کاری
 (.Brockhaus, Horwitz, 2000)گیرد

. است جامعه در علم فرهنگ شدن نهادینه از متأثر کنونی جوامع در کارآفرینی فرهنگ اعظم قسمت
 و سمینارها در... و نوآوری صنعت، در خالقیت دانش، بر مبتنی اقتصاد علمی، مدیریت: مانند هایی واژه

 محیطی در کارآفرینی فرهنگ که است ادعا این هگوا ها این همه و شودمی برده بکار بسیار هاهمایش
 تقویت را علم و کار فرهنگ باورهای و ها ارزش محیط، آن بر غالب هنجارهای که است پذیرامکان
 این در. است نامرئی آن عمده بخش که است یخ کوه مثل سازمان یک که است معتقد فرنچ. نمایند
 (.Iranzadeh, 1998) دارد قرار آب زیر در که آنچه تعبیر

 و دارد پاداش سیستم و فضا سازمانی فرهنگ. خاص سازمانی محیط از است عبارت سازمانی فرهنگ
 آوری جمع به نشود حادث نظر مورد نتایج که صورتی در. است کارانه محافظه تصمیمات طرفدار
 برای ها داده این از استفاده و منطقی گیری تصمیم برای ای پایه عنوان به اطالعات زیادی مقادیر
 یا کافی و قاطع اطالعات گردآوری تا ریسک دارای ها تصمیم اغلب. پردازد می ها تصمیم توجیه

 سازمان فرهنگ(.  Clark ،2004)افتد می تعویق به ناشناخته موارد شناسایی منظور به مشاوره
 کار سازی، بکهش با مسطح ساختار مراتبی سلسله ساختار داشتن جای به سازمانی درون کارآفرینانه

 رایزنی و اعتماد از جوی ایجاد به نزدیک کاری ارتباطات. دارد فراوان مشاوران و مبتکران گروهی
 (.Peykarju, 2008) نمایند می تسهیل را ها هدف و ها دیدگاه به یابی دست و کنند می کمک

کند و ور فراهم میای را برای کشساله که جایگاه شایستهانداز بیستهای چشمدستیابی به آرمان
همچنین حل مشکالت فعلی جامعه نیز تنها از طریق استراتژی توسعه کارآفرینی و به تعبیری 

پذیر است. بدون توجه به نقش کارآفرینی در جایگزینی اقتصاد کارآفرینی به جای اقتصادی نفتی امکان
گذارد و با ادامه ا ناکام میهای درحال انجام رپذیر نیست و تالشها امکانتوسعه کشور، تحقق هدف
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کند. بنابراین دهد و حجم و پیچیدگی مشکالت را اضافه میوضع موجود، همچنان منابع را به هدر می
توجه جدی به کارآفرینی و تدوین و اجرای برنامه ملی توسعه کارآفرینی برای کشور بسیار حیاتی است. 

اصلی رشد و توسعه اقتصادی و پایدار به دالیل لذا کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین محورهای 
 زیر دارای اهمیت است:

 شود.گذاران میگذاری و به تبع آن افزایش سود و سرمایه، سرمایهعامل افزایش سرمایه-1
های تازه در بازار کار و راهکار مؤثری در ایجاد اشتغال مولد و پایدار درکشور سبب ایجاد فرصت-2

 است.
 آورد.ای به وجود میهای تازهشود و ارزشها میها و تحول ماهیت آنارزش موجب دگرگونی-3
 شود.موجب آسان شدن روند رشد و توسعه کشور می-4
 سازد.ها فراهم میمحیط و شرایط الزم را برای تولید کاالها، محصوالت و بازاریابی آن-5
افاکار و راهکارهای نو برای حل  ها،ها، سیاستکارآفرینی سبب پیدایش محصوالت، خدمات، روش-6

 شود.مشکالت جامعه می
عامل تقویت وتکامل صنایع داخلی است و زمینه رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی را فراهم -7

 شود.آورد و منجر به افزایش صادرات و دریافت ارز برای کشور میمی
و سرانجام موجب بهبود و افزایش  باعث رقابت، تقویت و تکامل صنایع مشابه داخلی با یکدیگر-8

 شود.سطح کیفیت کاالها می
 (Behzadian Najad, 2001عامل توسعه اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی جامعه است. )-9

در جمهوری  کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عواملهدف تحقیق حاضر دستیابی به 
 ف کلی زیر را دنبال می کند:آذربایجان است. و برای همین منظور دو هد

  کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عواملشناسایی و اکتشاف  
  کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عوامل مهمترینشناسایی  

 
 

 ادبیات تحقیق -2

 فرهنگ کارآفرینی -2-1
 درحال کشورهای پیشرفته، و یصنعت کشورهای در جانبه همه توسعه در کارآفرینی نقش به توجه با

 و نقش باید رو، این از. هستند کارآفرین های سازمان از ای گسترده مجموعه ایجاد دنبال به نیز توسعه
 شوند معرفی و مشخص سازمانها در آن موانع یا توسعه و رشد عوامل و کارآفرینی فرهنگ اهمیت

(Jedi, 2001: 35.) 

 به منابع، از فردی منحصربه مجموعه تشکیل طریق از ارزش ادایج فرایند از است عبارت کارآفرینی
 منابعی با همراه ارزش، خلق فرایند را کارآفرینی استیونسون،. ها فرصت از گیری ه بهر منظور

 امریکن نامه ه واژ در که تعریفی طبق.  داند ی م فرصت یک از برداری بهره منظور به فرد نحصربهم
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 از شده، تأسیس قبل از سازمان یک در که است شخصی سازمانی، رآفرینکا است، شده بیان  1هریتیج
 سودمند و شده ساخته کاالیی به را خام ایده و فکر یک تبدیل مسئولیت خطرپذیری، و نوآوری طریق

   .(Prokopenko & Pavlin, 1999: 17) یگیرد م عهده بر
 جامعه بر کارآفرینی نتایج سو، یک از.  است بحث قابل جنبه دو از فرهنگ، و کارآفرینی میان ارتباط
 مبانی از متأثر اینکه بر عالوه آن، بر حاکم فرهنگ و کارآفرینی فرایند دیگر، سوی از و گذارد می تأثیر

 های فرصت ایجاد با کارآفرینی.  کند ایجاد آن در نیز اساسی تحوالت تواند می است، جامعه فرهنگ
 جامعه فرهنگ ارتقای برای اساسی ای زمینه ش پی تصادی،اق شرایط بهبود و ثروت تولید شغلی،
 اگر و شود می فراهم انسانی تر عالی نیازهای بروز برای زمینه معیشتی، ه اولی نیازهای رفع با.  است
 عالوه . انجامد ی م جامعه و ها انسان تعالی و شکوفایی به شود، هدایت درست مسیری در کار این

 جدیدتر خدمات و محصوالت تولید موجب است، کارآفرینی اساسی های صهمشخ از که نوآوری براین،
 رفاه، میزان افزایش با. یابد می افزایش مردم انتخاب قدرت ترتیب، بدین و گردد می تر متنوع و

 در.  شود ی م ایجاد فرهنگی های فعالیت برای بیشتری های فرصت افراد، فراغت اوقات و آسایش
 پایه بر که طلبد می را خاصی های شیوه و ها روش کارآفرینی، ثمربخشی و گیری شکل نحوه ضمن،
 یک توان می را باورها و ها روش این مجموعه.  است شده استوار ای ویژه های ارزش و باورها

 را فرهنگ این.  دارد را خاصی فرهنگ خود، بطن در کارآفرینی فرایند واقع، در.  کرد تلقی رهنگف
 مشترکی مفهوم فرهنگ، این دانست، کوچک کارآفرینی های شرکت بر حاکم فرهنگ همان توان می

 شرکت فعالیت بر مشترک، های روش و باورها ها، ارزش و اند رفته پذی شرکت اعضای که است
 ( . Thompson et al, 2000: 45) است حاکم

 1ماره مدل های مختلف توسعه فرهنگی از نظر متخصصان و نظریه پردازان مختلف در جدول ش
 نشان داده شده است.

 : نظریه های مربوط به توسعه عوامل فرهنگ کار آفرینی 1جدول شماره 
 منبع عامل ها نظریه پرداز و مدل

 فرهنگ توسعه علی مدل
 پارسونز دیدگاه از کارآفرینی

 

 پذیری جامعه شیوه .1
 شخصیت انسجام و رشد میزان .2
 فردی استقالل .3
 جامعه در کار غالب فرهنگ .4
 (وقتشناسی پشتکار، ی،سختکوش) .5

Thompson et al, 2000: 

76 

 فرهنگ توسعه علی مدل
 وبر دیدگاه از کارآفرینی

 سعادت برای کار به تشویق .1
 سرنوشت تغییر برای پذیری ریسک .2
 آینده برای ریزی برنامه .3
 جویی صرفه .4

Haug & Pardy, 1999: 

99 

 

                                                           
1 American Heritage 
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 و گذاری سرمایه به میل
 کار و کسب ایجاد
 با همراه جدید،

 وداشتتغالیخ

 پذیری ریسک .1
 پیشرفت انگیزه .2
 آینده به امید .3
 بودن مستقل .4
 نفس به اعتماد داشتن .5

Brockhaus & Horwitz, 

2000: 103 

 Hurley , 1998: 42 ها انگیزه پرورش و تحریک 

 :Thompson et al, 2000 ها مهارت آموزش 

67 

 :Echols & Neck, 1998 فرصت کشف و تغییر درک فرهنگ 

18 

 Fry,2001: 27 کت مشار نگفره 

 Duphy, 2004:36 خالقیت فرهنگ 

 Fry,2001: 29 مسئولیت قبول و طلبی استقالل فرهنگ 

 Hurley , 1998: 31 پذیری مخاطره فرهنگ 

 ,Dess & Miriamand سازمانی های ارزش تحول و تغییر 

1998:42 

 
 

 کارآفرینی در جمهوری آذربایجان -2-2
راه های مهاجرت به کشور آذربایجان کارآفرینی در آذربایجان می باشد.  یکی از 2019در سال 

متقاضیان از طریق کارآفرینی در آذربایجان می توانند اقامت این کشور را با رعایت قوانین و شرایط به 
تقاضیان خارجی به تنهایی و بدون داشتن شریکی از این کشور می توانند شرکت خود را . مدست آورند

کرده و ثبت نمایند. اما باید برای تکمیل نیروی کار خود باید شهروندان این کشور را نیز تاسیس 
در . استخدام نمایید. و برای استخدام نیروی کار خارجی باید از اداره مهاجرت مجوز کار دریافت نمایید

اقامت موقت و کارآفرینی در آذربایجان می توان گفت که متقاضیان می توانند از این طریق  با رابطه
  .اقامت دائم این کشور را به دست آورند

  سرمایه گذاران خارجی و بین المللی، بدون دریافت هیچ مجوزی اجازه دارند در بورس سهام
 خریداری نمایند

  این امکان برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد تا بدون محدودیتی سهامدار شرکت های
 فعال شوند

 سهام شرکت متعلق به  % 100نند در این کشور سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاران می توا
 خودشان باشد

  متقاضیان خارجی می توانند شعبه خارجی شرکت خود را در این کشور افتتاح نمایند
(Sevitoxofesky, 2002.)  

 .کارآفرینی در آذربایجان به دالیل ذیل مطمئن و دارای سود بسیار زیادی می باشد
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  سیاسی در این کشوروجود ثبات 

 برخورد توام با احترام و همچنین عدم تفاوت بین سرمایه گذاران ایرانی با سایر کشور ها 

 نزدیکی آذربایجان با کشور های اروپایی پیشرفته- 

 داشتن منابع طبیعی بسیار زیاد و فوق العاده- 

 ر عباس به آسیای وجود خط راه آهن بند وجود آزاد راه خلیج فارس به کشور های آسیای میانه
 -میانه

  وجود پروژه های بسیار عظیم در رابطه با جزیره های مصنوعی خزر که با سرمایه ای بالغ بر
 در حال انجام می باشد دالرمیلیارد  120

  پروژه های انتقال انرژی از شهر باکو به اروپا با سرمایه گذاری شرکت هایی از کشور آلمان و
 و... کشور انگلستان

 انتظاراتی که از محصول و و اهداف کسب و کار و الصه ای از کارهای اجرایی اولیهنوشتن خ
  ارائه خدمات دارید

  تمکن مالی یا مشخص کردن ساپورت های مالی(Soleymanov, 2006) 

سرمایه گذاری کرده  دالر در چند سال اخیر شرکت های غربی در بخش انرژی این کشور میلیون ها
ه در اقتصاد این کشور تاثیر دارند بخش معدن و بخش کشاورزی می باشد. اند. بخش های دیگری ک

بیشتر افرادی که به این کشور مهاجرت می کنند در بخش های معدن، نفت و گاز مشغول به کار می 
در گزارش ساالنه بانک که باالترین بخش کارآفرینی در جهان کشور آذربایجان بشمار می رود. .شوند

 181وکار شاخص مهم و مؤثر در کسب 10وکار که به تازگی هم منتشر شده، کسبجهانی، از وضعیت 
کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است، جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان، بیشترین 

صعود کرده است. آنچه مسلم است آن که اصالح فضای  33به  96ترقی را داشته که از رتبه 
های مزبور آذربایجان در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در وکار و بهبود شاخصکسب

جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در این 
گذاران خارجی برای ورود شود، بلکه به طور قطع، نمادی مهم برای استقبال سرمایهکشور محسوب می

اساس آمار بر رود.ل جریان ورود فناوری به کشور به شمار میبه کشور و ارتقا و تسهی

وکار، در جمهوری آذربایجان بر مبنای مطلوبیت فضای کسب رتبه جهانی، بانک و ( 2011اکونومیست)
 (.Haji Isa, 2015) ای استجایگاه دهم منطقه

 

 

 سواالت تحقیق -2-3

 هستند؟ امکد کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عوامل
 هستند؟ کدام کارآفرینی فرهنگ توسعه بر مؤثر های مؤلفه و عوامل مهمترین
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 روش شناسی تحقیق   -3
 را حاضر تحقیق آماری . جامعهو از نظر هدف، کاربردی است توسعه ایپژوهش حاضر، تحقیقی 

ابقه کار سال س 10که دارای حداقل  خبرگان فعال در حوزه کارآفرینی کشور جمهوری آذربایجان
نفر  35باشند. حجم جامعه که به عنوان کارشناس نخبه در روش دلفی می دهندمی داشتند، تشکیل

 گردید استفاده نمونه دردسترس از روش جامعه مطالعه بوده که برای
پس  پژوهش، این در ؛ سه دوری استفاده شده است اطالعات از روش دلفیجهت تجزیه و تحلیل       

 روشهای از استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین نیاز مورد های تخصص از تعیین
 عوامل عواملو تعیین برای پانل، اعضای تعیین از پس. شد انتخاب و شناسایی غیراحتمالی، گیری نمونه
 گانه سه مراحل اساس بر دلفی روش از جمهوری آذربایجان توسعه فرهنگ کارآفرینی در  مدل

 .است شده استفاده( 2001) مکارانه و اشمیت

 

 یافته های تحقیق و نتیجه گیری -4

 الف( اجرای دلفی
 نیاز مورد هایتخصص موضوع، تعریف اساس بر. شد تعریف آن ابعاد و موضوع ابتدا پژوهش، این در

 و شناسایی غیراحتمالی، نمونه گیری از روشهای استفاده با و مرحله سه در دلفی پانل اعضای و تعیین
  در ینیکارآفر فرهنگ توسعه مدلعواملو عوامل  تعیین برای پانل، اعضای تعیین از شدند. پس انتخاب
 شده استفاده( 2001) همکاران و اشمیت گانه سه مراحل اساس بر دلفی روش از جانیآذربا یجمهور

 . شدند گردآوری و توزیع غیر حضوری به صورت دور هر هایپرسشنامه. است
 دهد. می نشان آنها تعداد همراه به را دور های هرپرسشنامه گردآوری و توزیع تاریخ ( 2) جدول

 

 هاپرسشنامه گردآوری و توزیع : تاریخ 2جدول

 دور توزیع پرسشنامه گردآوری پرسشنامه

 تاریخ توزیع تعداد آخرین تاریخ تعداد

 اول 10/01/1399 35 30/01/1399 34

 دوم 05/02/1399 34 20/02/1399 30

 سوم 1/03/1399 30 25/03/1399 25

  

 نظر ب( مقیاس اتفاق
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 استفاده کندال هماهنگی ضریب از پانل، اعضای میان نظر اتفاق میزان تعیین برای پژوهش این در
 دسته میان چندین موافقت و هماهنگی درجه تعیین برای است مقیاسی کندال هماهنگی ضریب. شد

 K میان ایرتبه همبستگی توانمی مقیاس این کاربرد با حقیقت در. دفر یا شیئی N به مربوط رتبه

. است مفید «داوران میان روایی» به مربوط مطالعات در بویژه مقیاسی چنین. یافت را رتبه مجموعه
-کرده مرتب آنها اهمیت اساس بر را مقوله چند که افرادی که دهدمی نشان کندال هماهنگی ضریب

 و اندبرده کار به هامقوله از یک هر اهمیت درباره برای قضاوت را مشابهی معیارهای اساسی طوربه اند،
 از استفاده با مقیاس این. (Sieglel and Castellan, 1998نظر دارند ) اتفاق یکدیگر با لحاظ این از

 شود:می محاسبه زیر فرمول

 
 هامیان ها از های حاصل جمع مربعات انحراف  که در آن:

 
 

 Rj= عامل یک به مربوط هایرتبه مجموع
 k = (داوران( تعداد) هارتبه هایمجموعه تعداد
 N = شده بندیرتبه عوامل تعداد

میانگین از انحرافهای مربعات جمع حاصل حداکثر=  Rj ها 
 شد.می ی مشاهدههارتبه kبین  کامل موافقت وجود صورت در که sجمع  حاصل یعنی
 برابر کامل هماهنگی نبود زمان در و یک با برابر کامل موافقت یا هماهنگی هنگام مقیاس این مقدار

 .صفر است با
 اولین. کندمی ارائه آماری معیار دو دلفی دورهای ادامه یا توقف درباره گیریتصمیم برای« 1اشمیت»

می  تعیین کندال ضریب هماهنگی مقدار اساس بر هک است پانل اعضای میان قوی نظری اتفاقِ معیار،
 متوالی دور دو در آن ناچیز یا رشد ضریب این ماندن ثابت نظری، اتفاق چنین نبود صورت در. شود

. شود متوقف باید نظرخواهی فرایند و نگرفته است صورت اعضا توافق در افزایشی که می دهد نشان
 برای. کندنمی کفایت دلفی فرایند کردن متوقف برای Wضریب  آماری معناداری که است ذکر شایان

 ,Schmidtآیند)می حساب به معنادار کوچک نیز بسیار حتی مقادیر عضو 10 از بیشتر تعداد با هایپانل

1997:763-773 .) 

                                                           
1 Schmidt 
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 دور اول: تولید ایده
 اب شدند و ازانتخ های استان اردبیلکنندگان از بین کارکنان موسسات فرهنگی در این مرحله شرکت

ها و ابعاد مدل مطلوب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی را تا عامل خواسته شد آنان
مورد آنها برگشت داده شد. در  25پرسشنامه باز پخش گردید و نهایتاً تعداد  35مشخص نمایند. تعداد 

 د.اناین قسمت افراد بر اساس استنباط خود از مدل عامل هایی را مشخص کرده

 مرحله دوم: کاهش اقالم
عامل قابل بررسی به  42بندی گردید و نهایتاً بندی و طبقههای اعضاء جمعدر این مرحله همه ایده

بندی شده در اختیار تمامی اعضاء قرار گرفت و عامل بدست آمده به صورت جمع 42دست آمد. 
 و متوسط اهمیت های باله عاملعوامل دریافت گردید. در این مرح اهمیت میزان نظراعضای درباره

 گوناگون مقادیر تفسیر (3) حذف گردیدند. جدول 1بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال پایینتر
 دهد.را نشان می کندال هماهنگی ضریب
 (1997: تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال )اشمیت،  3جدول 

اطمینان نسبت به ترتیب  تفسیر Wمقدار 

 عوامل

 وجود ندارد اتفاق نظر بسیار ضعیف 1/0
 کم اتفاق نظر ضعیف 3/0
 متوسط اتفاق نظر متوسط 5/0
 زیاد اتفاق نظر قوی 7/0
 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 9/0

  سوم: تعیین ترکیب عوامل دور

 بولق قابل اندازه های با اتفاق نظر متوسط و ضعیف حذف شده عامل بهدر ادامه پس از حذف عامل

-ترتیب )رتبه مجداً برای دریافت انتخابی هایعامل ادامه کار مشخص شدند و سپس مجموعه برای

نظر در مورد تناسب مدل حاصل  به اعضاء ارایه و دریافت گردید. اتفاق عوامل اهمیت بندی( میزان
 گردید. 

 

 تحلیل مرحله تولید ایده

                                                           
1 Kendall's coefficient of concordance (W) 
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ی، بر اساس استنباط نیکارآفر فرهنگ توسعهل ها و عوامل مددر این قسمت پرسنل برای تعیین عامل
نوع عامل باقی  42تعداد  تکراری اند و بعد از حذف مواردخود از مدل عامل هایی را مشخص کرده

 دهد.ها را نشان می( لیست عامل4ماند. جدول )
 ها از نظر اعضاء: لیست عامل 4جدول 

 عامل ردیف مفهوم

فرهنگ 

 کارآفرینی

  کارآفرینی رویکرد با یدانشگاه یها رشته وجود 1
 ینیآفر کار رامونیپ مقاالت و کتاب فیتال از تیحما 2
 ینیافر کار حوزه در قاتیتحق و یها انامهیپا از تیحما 3
  یشیاندهم جلسات و هاشیهما در یبرگزار 4
 کارآفرینی رویکرد با آموزشی های برنامه وجود 5
 رشد مراکز وجود 6
 اشتغال یهاکینیلک وجود 7
 ینیکارآفر فکر اتاق وجود 8
 انیبن دانش یشرکتها از تیحما 9

  ینیکارآفر دفاتر جادیا 10
 شده ورشکست یهاطرح از یتیحما التیتسه 11
 سهام بورس بازار به ورود یبرا یاقتصاد یهاطرح از تیحما 12
 درآمد بر اتیمال کاهش قالب در هاطرح از تیحما 13
 ییجو فرصت از تیحما 14
 یریپذ مخاطره  آموزش 15
  عادالنه دستمزد و حقوق نظام 16
 سازمان در مناسب تشویقی نظام 17
  کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع سازی مناسب 18
  کارکنان به برابر شغلی فرصتهای دادن 19
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  پاگیر و دست های محدودیت و مقررات اصالح منظور به انگیزه ایجاد 23
  کارکنان به عمل آزادی و اختیار اعطای 24
 ها سازمان در پایین رسمیت 25
  ازیمتفاوتس استراتژی وجود 26
 ها سازمان در گروهی پویایی 27
 ها سازمان در خالق فضای وجود 28
 ها سازمان در گروهی کار تفکر 29
  جو رقابت سازمانی فضای وجود 30
  کارکنان میان در توفیقگرا شخصیت تیتقو 31
  کارکنان میان در فردی استقالل روحیه تیتقو 32
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 تحلیل مرحله کاهش اقالم
حذف  1بر اساس جدول ضریب هماهنگی کندال پایینتر و متوسط اهمیت های بادر این مرحله عامل

 دهد. را نشان می کندال هماهنگی دست آمده از تحقیق با استفاده از ضریب( نتایج ب5گردیدند. جدول )
 تحقیق از آمده بدست : نتایج 5جدول 

ضریب بدست  عامل ها ردیف
 آمده

 نتیجه

 اتفاق نظر بسیار قوی 920/0  کارآفرینی رویکرد با یدانشگاه یها رشته وجود 1

 اتفاق نظر بسیار قوی 920/0 ینیآفر کار رامونیپ مقاالت و کتاب فیتال از تیحما 2

 اتفاق نظر بسیار قوی 900/0 ینیافر کار حوزه در قاتیتحق و یها انامهیپا از تیحما 3

 اتفاق نظر قوی 840/0  یشیاندهم جلسات و هاشیهما در یبرگزار 4

 اتفاق نظر قوی 750/0 کارآفرینی رویکرد با آموزشی های برنامه وجود 5

 اتفاق نظر قوی 850/0 رشد مراکز وجود 6

 اتفاق نظر متوسط 650/0 اشتغال یهاکینیکل وجود 7

 اتفاق نظر قوی 885/0 ینیکارآفر فکر اتاق وجود 8

 اتفاق نظر بسیار قوی 920/0 انیبن دانش یشرکتها از تیحما 9

 اتفاق نظر قوی 750/0  ینیکارآفر دفاتر جادیا 10

 اتفاق نظر متوسط 650/0 شده ورشکست یهاطرح از یتیحما التیتسه 11

 اتفاق نظر قوی 850/0  بورس بازار به ورود یبرا یاقتصاد یهاطرح از تیحما 12

 اتفاق نظر متوسط 600/0 درآمد بر اتیمال کاهش قالب در هاطرح از تیحما 13

 اتفاق نظر قوی 750/0 ییجو فرصت از تیحما 14

 یاتفاق نظر قو 750/0 یریپذ مخاطره  آموزش 15

                                                           
1 Kendall's coefficient of concordance (W) 
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 اتفاق نظر قوی 800/0  عادالنه دستمزد و حقوق نظام 16

 اتفاق نظر قوی 860/0 سازمان در مناسب تشویقی نظام 17

 اتفاق نظر قوی 827/0  کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع سازی مناسب 18

 اتفاق نظر ضعیف 550/0  کارکنان به برابر شغلی فرصتهای دادن 19

 اتفاق نظر بسیار قوی 920/0  آنها از برداری بهره و کشف و عاتاطال به دادن ارزش 20

 اتفاق نظر بسیار قوی 900/0  کارکنان زندگی کیفیت ارتقای بر مبتنی ریزی برنامه 21

 اتفاق نظر قوی 750/0  سازمان در قدرت مناسب توزیع 22

 های محدودیت و مقررات اصالح منظور به انگیزه ایجاد 23
  پاگیر و دست

 اتفاق نظر قوی 850/0

 اتفاق نظر قوی 810/0  کارکنان به عمل آزادی و اختیار اعطای 24

 اتفاق نظر بسیار قوی 920/0 ها سازمان در پایین رسمیت 25

 اتفاق نظر قوی 850/0  سازی متفاوت استراتژی وجود 26

 اتفاق نظر بسیار قوی 900/0 ها سازمان در گروهی پویایی 27

 اتفاق نظر قوی 820/0 ها سازمان در خالق فضای وجود 28

 اتفاق نظر قوی 800/0 ها سازمان در گروهی کار تفکر 29

 اتفاق نظر ضعیف 520/0  جو رقابت سازمانی فضای وجود 30

 اتفاق نظر قوی 850/0  کارکنان میان در توفیقگرا شخصیت تیتقو 31

 اتفاق نظر قوی 850/0  کارکنان میان در فردی استقالل روحیه تیتقو 32

 اتفاق نظر ضعیف 450/0  جامعه در انعطافپذیری فرهنگ 33

 اتفاق نظر قوی 750/0  مشارکتی مدیریتی سبک 34

 اتفاق نظر قوی 750/0  کارکنان میان در موفقیت به باال گرایش تیتقو 35

 اتفاق نظر قوی 920/0  خالقانه مناسب فرصتهای کشف و جدید تغییرات درک 36

 اتفاق نظر قوی 800/0  مشتری رضایتمندی به ارزشگذاری 37

 اتفاق نظر بسیار قوی 950/0  ینیآفر کار یبرا راهبردی ریزی برنامه 38

 اتفاق نظر قوی 850/0  جدید تکنولوژیهای بر مبتنی ریزی برنامه 38

 اتفاق نظر قوی 850/0 ها سازمان در تمرکززدایی های برنامه 40

 اتفاق نظر بسیار قوی 900/0  سازمانی انداز چشم وجود و جادیا 41

 اتفاق نظر بسیار قوی 950/0 ینیکارآفر از عالی مدیریت مؤثر و سازنده حمایت 42

 
بر اساس جدول ضریب هماهنگی  پایینتر و متوسط اهمیت لذا با توجه به نتایج جدول فوق؛ عوامل با

 حذف متوسط و ضعیف اهمیت ضریب با عامل، 36 بین عامل زیر از 6کندال حذف گردیدند و 
 .ماندند تحلیل در زیر (5جدول ) طبق عامل 36 نهایتاً و گردیدند
 اشتغال یهاکینیکل وجود .1
 شده ورشکست یهاطرح از یتیحما التیتسه .2
 درآمد بر اتیمال کاهش قالب در هاطرح از تیحما .3
  کارکنان به برابر شغلی فرصتهای دادن .4
  جو رقابت سازمانی فضای وجود .5
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  جامعه در انعطافپذیری فرهنگ .6

های با اهمیت پایین مدل نهایی عملیاتی تحقیق حاضر طبق جدول زیر مورد تایید قرار با حذف عامل
عامل در  36گرفت. عوامل بر اساس نوع و ماهیت در قالب عوامل کلی طبقه بندی شدند و مجوعا 

 اند.آورده شده  6شش عامل طبقه بندی شدند. جه جدول شماره 
 

 : عوامل  اصلی و فرعی مدل فرهنگ کارآفرینی 6جدول
 های نهاییعامل ردیف

 
 

 یپژوهش و یآموزش عوامل
 
 

  کارآفرینی رویکرد با یدانشگاه یها رشته وجود

 ینیآفر کار رامونیپ مقاالت و کتاب فیتال از تیحما

 ینیافر کار حوزه در قاتیتحق و یها انامهیپا از تیحما

  یشیاندهم جلسات و هاشیهما در یبرگزار
 کارآفرینی رویکرد با آموزشی های برنامه وجود

 رشد مراکز وجود ییراهنما و تیهدا عوامل

 ینیکارآفر فکر اتاق وجود

 انیبن دانش یشرکتها از تیحما

 ینیکارآفر دفاتر جادیا

 
 یقیتشو و یمال عوامل

  بورس زاربا به ورود یبرا یاقتصاد یهاطرح از تیحما

 ییجو فرصت از تیحما

 یریپذ مخاطره  آموزش

  عادالنه دستمزد و حقوق نظام

 سازمان در مناسب تشویقی نظام

  کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع سازی مناسب مدیریتی عوامل

  آنها از برداری بهره و کشف و اطالعات به دادن ارزش

  کارکنان زندگی فیتکی ارتقای بر مبتنی ریزی برنامه

  سازمان در قدرت مناسب توزیع

  پاگیر و دست های محدودیت و مقررات اصالح منظور به انگیزه ایجاد

  کارکنان به عمل آزادی و اختیار اعطای

 ها سازمان در پایین رسمیت

  سازی متفاوت استراتژی وجود

 ها سازمان در گروهی پویایی

 ها سازمان در خالق فضای وجود

 ها سازمان در گروهی کار تفکر

  کارکنان میان در توفیقگرا شخصیت تیتقو روانشناختی -انسانی عوامل

  کارکنان میان در فردی استقالل روحیه تیتقو

  مشارکتی مدیریتی سبک

  کارکنان میان در موفقیت به باال گرایش تیتقو
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  خالقانه مناسب فرصتهای کشف و جدید تغییرات درک

  مشتری رضایتمندی به ارزشگذاری

  ینیآفر کار یبرا راهبردی ریزی برنامه استراتژیک عوامل

  جدید تکنولوژیهای بر مبتنی ریزی برنامه

 ها سازمان در تمرکززدایی های برنامه

  سازمانی انداز چشم وجود و جادیا

 ینیکارآفر از عالی مدیریت مؤثر و سازنده حمایت

 
عامل اصلی مورد تایید  6عامل فرعی و  36مدل نهایی فرهنگ کارآفرینی بر اساس نظر نخبگان با 

 قرار گرفت.
 

 تعیین رتبه بندی عوامل

عامل  6عامل فرعی و  36های با اتفاق نظر ضعیف و متوسط توسط تیم خبرگان پس از حذف عامل
مجداً  انتخابی هایعامل پس مجموعهادامه کار مشخص شدند و س برای قبول قابل اندازه اصلی به

نظر در  به اعضاء ارایه و دریافت گردید. اتفاق عوامل اهمیت بندی( میزانترتیب )رتبه برای دریافت
 دهد.ها را نشان می( رتبه بندی نهایی عامل7مورد تناسب مدل حاصل گردید. جدول )

 بندی نهایی عوامل: رتبه 7جدول 

 رتبه میانگین عامل
 3 20/4 یپژوهش و یآموزش عوامل
 1 50/4 ییراهنما و تیهدا عوامل
 2 30/4 یقیتشو و یمال عوامل
 6 00/4 مدیریتی عوامل
 5 10/4 روانشناختی -انسانی عوامل
 4 15/4 استراتژیک عوامل

 
در رتبه اول، و  50/4با میانگین  "یی راهنما و تیهدا عوامل "های تحقیق، عامل بر اساس یافته

 در رتبه  ششم قرار گرفتند. 00/4با میانگین  " مدیریتی عوامل " عامل
 

 نتیجه گیری و پیشنهاد ها -4
 42ایتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و مدل ها و نظریه های فرهنگ کار آفرینی مدل اولیه با 

نهایتا بعد از تجزیه عامل فرعی شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و 
 عواملعامل اصلی؛  6عامل فرعی در قالب  36عامل باقی ماند و  36و تحلیل از طریق تکنیک دلفی 
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 عوامل مدیریتی، عوامل ،یقیتشو و یمال عوامل ،ییراهنما و تیهدا عوامل ، یپژوهش و یآموزش
 آورده شده است. 1شماره دسته بندی گردیدند که در شکل  استراتژیک عوامل و روانشناختی -انسانی

 
 ینیکارآفر فرهنگعوامل موثر بر  : مدل نهایی 1شکل شماره 

 

 

با توجه به مدل فوق پیشنهاد می شود که وزات های مربوطه کشور آذربایجان به 

 موارد زیر توجه کنند و فرهنگ کار آفرینی را تقویت نمایند.
 می شود به:ی ؛ در این خصوص توصیه پژوهش و یآموزش عواملتقویت 

 در جمهوری آذربایجان ایجاد شود. کارآفرینی رویکرد با یدانشگاه یها رشته .1

 ی در جمهوری آذربایجان حمایت شود.نیآفر کار رامونیپ مقاالت و کتاب فیتال .2

 ی در جمهوری آذربایجان حمایت شود.نیافر کار حوزه در قاتیتحق و یها انامهیپا از .3

 در جمهوری آذربایجان افزایش یابد. یشیاندهم جلسات و هاشیهما در یبرگزار .4

 در صدا وصیما و رایو و ... برگزار گردد. کارآفرینی رویکرد با آموزشی های برنامه .5

 
 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در ؛ ییراهنما و تیهدا عوامل تیتقو

 تقویت و تاسیس گردد. رشد مراکز .1

 ی تاسیس گردد.نیکارآفربرای  فکر اتاق .2

 گردد. تیان حمایبن دانش یشرکتها از .3

 شود. جادیادر سرار جمهوری آذربایجان  ینیکارآفر دفاتر .4
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 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در ؛ یقیتشو و یمال عوامل تیتقو
 

 شود تیحما بورس بازار به ورود یبرا یاقتصاد یهاطرح از .1

 شود و فرهنگ صرفه جویی نهاینه گردد. تیحما ییجو فرصت از .2

 داده شود. موزشای کارآفرینان آی برریپذ مخاطره .3

 تعیین گردد. عادالنه دستمزد و حقوق نظام .4

 ها ایجاد و تقویت شود. سازمان در مناسب تشویقی نظام .5
 

 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در مدیریتی؛ عوامل تیتقو
 متناسب شود. کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع .1

 ه شود.داد شارز آنها از برداری بهره و کشف و اطالعات به .2

 انجام شود.  کارکنان زندگی کیفیت ارتقای بر مبتنی ریزی برنامه .3

 تقویت و نهادینه گردد. سازمان در قدرت مناسب توزیع .4

 شود. انگیزه ایجاد پاگیر و دست های محدودیت و مقررات اصالح منظور به .5

 شود. اعطا عمل آزادی و اختیار کارکنان به .6

 ینه گردد.نهاد ها سازمان در پایین رسمیت .7

 آید. وجودب سازی متفاوت استراتژی .8

 ایجاد و تقویت شود. ها سازمان در گروهی پویایی .9

 آید. وجودبها  سازمان در خالق فضای .10

 نهادینه و عملیاتی گردد. ها سازمان در گروهی کار تفکر .11
 

 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در روانشناختی ؛ -انسانی عوامل تیتقو
 شود. تیتقوآموزش و  کارکنان انمی در توفیقگرا شخصیت .1

 شود. تیتقوآموزش و  کارکنان میان در فردی استقالل روحیه .2

 ایجاد و نهادینه شود. مشارکتی مدیریتی سبک .3

 گردد. تیتقوآموزش و  کارکنان میان در موفقیت به باال گرایش .4

 گردد. تیتقوآموزش و  خالقانه مناسب فرصتهای کشف و جدید تغییرات درک .5

 گردد تیتقوآموزش و  مشتری رضایتمندی به ارزشگذاری .6

 
 :به شود یم هیتوص خصوص نیا در استراتژیک ؛ عوامل تیتقو

 انجام شود. ینیآفر کار یبرا راهبردی ریزی برنامه .1
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 آموزش همگانی شود. جدید تکنولوژیهای بر مبتنی ریزی برنامه .2

 ایجاد گردد. ها سازمان در تمرکززدایی های برنامه .3

 ضروری و ایجاد گردد. سازمانی زاندا چشم وجود .4

 ی تقویت شود.نیکارآفر از عالی مدیریت مؤثر و سازنده حمایت .5
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Abstract  

The aim of the present study is Designing factors affecting model of 

entrepreneurial culture development in the Republic of Azerbaijan. This research 

is a development and applied in terms of purpose. The statistical population 

consists of experts active in the field of entrepreneurship in the Republic of 

Azerbaijan who have at least 10 years of experience. The population size was 35 

people and the sample method was available sample method. Three-stage Delphi 

method has been used to analyze the data. To conduct research, Frist was 

identified by studying the literature and background of the subject and models and 

theories of entrepreneurial culture. The original model with 42 sub-factors and 

was provided to experts using the Delphi method and finally after analysis through 

Delphi technique 36 factors remained and 36 sub-factors in the form of 6 main 

factors; were classified educational and research factors, guidance factors, 

financial and incentive factors, managerial factors, human-psychological factors 

and strategic factors. 
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به گذاری مستقیم خارجی سرمایهشناسایی عوامل موثر بر جریانات 

 سمت کشورهای اسالمی با تاکید بر نقش فرهنگ بازاریابی

 

 3ین رهنما قره خان بیگلو، افش2، سیداحد رئیس زاده1محمد نیک نژاد
 

 1399شهریور  20تاریخ پذیرش:                                          1399خرداد  24 دریافت:تاریخ 

 

 چکیده:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل مالحظه ای بر روی 

ره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش متغیرهای کالن اقتصادی از جمله کاهش نرخ به
درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه 

در سالهای اخیر شاهد افزایش جریانات  صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
باشیم، با این حال میزان جریانات به سمت کشورهای اسالمی میگذاری مستقیم خارجی سرمایه
FDI باشد که از مهمترین دالیل به سمت کشورهای اسالمی نسبت به سایر نقاط جهان بسیار کم می

های ها و جنگتوان به گستردگی و تنوع فرهنگی، قوانین و مقررات دست و پا گیر و کشمکشآن می
اره کرد. از این رو، هدف از نوشتار مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر داخلی در کشورهای اسالمی اش

باشد. برای این به سمت کشورهای اسالمی با تاکید بر نقش فرهنگ بازاریابی می FDIجریانات 
استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی  2006-2014های مربوط به سالهای منظور در این مقاله از داده

ین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق متغیرها و تعی
مداری، کفایت و پیچیدگی تصمیم خریدار و نرخ مالیات اثرات نشان داد که متغیرهای درجه مشتری

مثبت و متغیرهای منابع دانش، کارایی نیروی کار، اندازه بازار و نرخ تورم اثرات منفی بر جریانات 
 گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی دارند. سرمایه

 مدل پنل دیتا ،، کشورهای اسالمی، فرهنگ بازاریابیگذاری مستقیم خارجیسرمایهکلید واژه: 

 

 مقدمه -1

                                                           
بازرگانی بین المللی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  -سی ارشد مدیریت بازرگانیکارشنا1 

  تحقیقات تهران.
 بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. -دکتری مدیریت بازرگانی2 
ریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. بازا -دکتری مدیریت بازرگانی3 

Afshin.rahnama@yahoo.com 
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( در سالهای اخیر نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای FDIگذاری مستقیم خارجی )سرمایه
های قیم خارجی دارای مزایای فراوان هم برای شرکتجهان داشته است. سرمایه گذاری مست

گذاری مستقیم باشد. سرمایههای چندملیتی( و هم برای کشورهای میزبان میگذار )شرکتسرمایه
المللی و تشدید رقابت بین خارجی باعث انتقال فناوری و دانش، بهبود دسترسی به بازارهای بین

های های اخیر، شرکته باید در نظر داشت که در سال(. البتBa Huyen, 2015شود )شرکتها می
چندملیتی با داشتن نیروی انسانی غنی و قدرت مالی بزرگ، اقتصاد برخی از کشورهای کمتر توسعه 

اند، به طوری اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته کامال یافته را دستخوش تغییرات اساسی قرار داده
 (.Ekeret, 2001ها شده است)یل شرکتوابسته به وجود و فعالیت این قب

ترین تصمیمات یکی از کلیدی (FDIگذاری مستقیم خارجی)ی سرمایهانتخاب مکان و نحوه
باشد. در این مورد مطالعات فراوانی در سطح جهان صورت های چندملیتی میاستراتژیک در شرکت

بیان کرد که سه استراتژی  توانگرفته شده است. به عنوان یک نتیجه کلی از این مطالعات می
های استراتژیک از عوامل موثر بر انتخاب جستجوی مواد اولیه، جستجوی بازار و جستجوی دارائی

های چندملیتی گذاری مستقیم خارجی توسط شرکتمکان و نحوه مناسب جهت سرمایه
 (.Huett & et al, 2014باشد)می

اری مستقیم خارجی به سمت کشورهای اسالمی گذدر سالهای اخیر شاهد افزایش جریانات سرمایه
به سمت کشورهای اسالمی نسبت به سایر نقاط جهان  FDIباشیم، با این حال میزان جریانات می

توان به گستردگی و تنوع فرهنگی، قوانین و مقررات باشد که از مهمترین دالیل آن میبسیار کم می
کشورهای اسالمی اشاره کرد. از این رو، هدف از های داخلی در ها و جنگدست و پا گیر و کشمکش

به سمت کشورهای اسالمی با تاکید بر  FDIنوشتار مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر جریانات 
 باشد.نقش فرهنگ بازاریابی می

 ادبیات نظری -2

 فرهنگ بازاریابی -2-1
های خلق والت، خدمات، و نگرشریزی و توسعه، ارزش، ترویج و توزیع محصبازاریابی فرایند برنامه

گردند. به طور کلی، بازاریابی بر ایجاد روابط بین مبادالت است که هر دو طرف معامله از آن منتفع می
فروشندگان و خریداران داللت دارد. این روابط یا میان سازمان و مخاطبان آن ) به عنوان مثال، بین 

باشد. اهداف اصلی بازاریابی شامل ها میزمانکنندگان( و یا بین ساشرکتهای تجاری و مصرف
های جدید، حذف موانع موجود بر سر راه خلق سازی مشتریان از محصوالت، خدمات و قیمتآگاه
 ,Wright & et alباشد )ها و مشتریان میهای جدید و توسعه و مدیریت روابط بین سازمانایده

2015.) 

ی محصوالت و خدمات در بازارهای فرامرزی بسیار پیچیده به اعتقاد برخی از پژوهشگران، بازاریاب
های محلی داشته باشند. المللی مدیران بایستی آشنایی کامل با فرهنگباشد. در بازاریابی بینمی

ملیتی تصمیم به ارائه محصوالت و خدمات  یابد که شرکتهای چندفرهنگ بازاریابی زمانی اهمیت می
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المللی عمدتا به دو عامل، تنوع فرهنگی در در طبقه بندی بازاریابی بینبه بازارهای فرامرزی دارند. 
شود. گرایی بازارها و مقیاس اقتصادی در بازاریابی، تحقیق و توسعه، و تولید توجه میبرابر هم
های محصوالت و خدمات )از قبیل ناهمگنی، غیر ملموس بودن و های فرهنگی، ویژگیپیچیدگی

گیری درباره استانداردسازی محصوالت باعث کنندگان و تصمیمرفتار مصرففاسد شدن محصوالت(، 
المللی با مشکالت بسیاری مواجه شوند. اعتمادسازی در شده است تا مدیران در زمینه بازاریابی بین

باشد که معموال طی سالهای طوالنی به دست بازار هدف از اهداف اصلی هر سازمان یا شرکت می
رو، انجام کسب و کار جدید در یک مکان فرامرزی مستلزم درک فرهنگ آن مکان به آید. از این می

 (.Fregidou-Malama & Hyder, 2015باشد)منظور کسب اعتماد بیشتر می
توان از دو متغیر گذاری مستقیم خارجی میبرای بررسی تاثیر فرهنگ بازاریابی بر جریانات سرمایه

استفاده کرد. امروزه دنیای کسب و کار بر پایه  2رفتگی خریدارو کفایت و پیش 1مداریدرجه مشتری
ای که گسترش و ارایه خدمات بدون مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار شده است به گونه

در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. سازمانهای مشتری مدار درک این 
دانند، زیرا حضور مشتری در های خویش میا سر لوحه برنامهسخن که همیشه حق با مشتری است ر

سازد. مقیاس یک واحد اقتصادی عالوه بر آنکه سود مالی به دنبال دارد، امکان رقابت را نیز فراهم می
مداری بین اعداد یک: رفتار نامناسب با مشتری تا هفت: رفتار عالی با گیری درجه مشتریاندازه

دهنده رفتار مناسب با مداری بیشتر باشد نشانشود. هر چه درجه مشتریمشتری تقسیم بندی می
گیری درجه کفایت و پیشرفتگی خریدار نیز همانند درجه باشد. مقیاس اندازهمشتریان می

ترین قیمت تا هفت: براساس تجزیه و تحلیل مداری بین اعداد یک: صرفا بر اساس پایینمشتری
 (.Yilmaz et al., 2014) شودبندی میپیچیده رفتار خریدارن تقسیم

 منابع دانش -2-2
و مقیاس  3گیری منابع دانش عمدتا از میانگین دو متغیر کفایت و پیشرفتگی کسب و کاربرای اندازه

ای شود. کفایت و پیشرفتگی کسب و کار در یک کشور بر اساس مقیاس هفت رتبهنوآوری استفاده می
کار یک کشور و میزان کیفیت عملکرد و استراتژی کسب و کار  های کسب و)میزان کیفیت شبکه

شود. از این رو، مقیاس کفایت و پیشرفتگی کسب و کار اشاره به استفاده بهینه از شرکت( بیان می
ای های یک سازمان دارد. مقیاس نوآوری نیز براساس مقیاس هفت رتبهها و قابلیتدانش، مهارت

های جدید و میزان کیفیت و همکاری میان موسسات ردن تکنولوژی)میزان تالش برای به دست آو
 (. Yilmaz et al., 2014شود)تحقیقاتی( تعیین می

                                                           
1 Customer Orientation 

2 Buyer Sophistication 

3 Business Sophistication 
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ها، رقابتی بودن توان به آزاد بودن و شفافیت قیمتها میاز شروط الزم برای کارا بودن عملکرد بنگاه
ن شروط و فراهم آوردن شرایط ها در بهبود ایبازار و حفظ حقوق مالکیت اشاره کرد. نقش دولت

باشد. محیط فضای کسب و کار در کشورها مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم می
تری باشد منجر به افزایش سالمت اقتصادی کشورها و در نتیجه افزایش تر و رقابتیهرچه شفاف
 (.Bakhtiari & Shayesteh, 2012شود)های داخلی و خارجی میگذاریجذب سرمایه

 کارایی نیروی کار -2-3
گذاری مستقیم خارجی در کشورها، داشتن نیروی کار ماهر و یکی از عوامل موثر بر جذب سرمایه

باشد که با پیچیده شدن فرآیند تولید کاالها و خدمات در جهان، وجود نیروی توسعه منابع انسانی می
شود. از این رو، گذاری محسوب میکار غیرماهر یک مانع اساسی در جذب سرمایه و سرمایه

ترند که از نیروی کار آموزش دیده برخوردار باشند گذاری موفقکشورهایی در جذب سرمایه و سرمایه
(Negahdari, 2014 (. کارایی نیروی کار داللت بر مقدار تولید کاالها و خدمات )مخصوصا تولیدات

معین دارد. از طرف دیگر، داشتن نیروی  ناخالص داخلی( توسط نیروی کار یک کشور طی یک ساعت
شود. افزایش کار ماهر و با تجربه در یک کشور باعث بهبود توسعه و رشد اقتصادی آن کشور می

گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان باعث بهبود وضعیت تکنولوژی و نوآوری آن کشور سرمایه
 (. Alam & et al, 2013شود)اقتصادی می شده و از این رو باعث افزایش کارایی نیروی کار و رشد

 اندازه بازار -2-4
گذاران خارجی گذاری برای سرمایهاندازه بازار یکی از مهمترین عوامل موثر بر شناسایی مناطق سرمایه

کند تا نواحی اقتصادی گذاران خارجی فراهم میباشد. اندازه بازار این امکان را برای سرمایهمی
 & Mughalگذاری در این نواحی بپردازند )بندی کرده و به سرمایها تقسیمکشورهای میزبان ر

Akram, 2011 هر چقدر اندازه بازار در یک کشور بزرگ باشد به امکانات بیشتر در مقیاس حقیقی .)
تواند با بازارهای خارجی به اقتصاد آن کشور اشاره دارد. به هرحال در یک اقتصاد باز، هر شرکتی می

پردازد. از این رو، این اندازه بازار است که به عنوان یک عامل تعیین کننده جریانات سرمایه تجارت ب
گذاری مستقیم خارجی باید مورد بررسی قرار گیرد. در یک بازار بزرگ احتمال پیامدهای خارجی مثبت 

وچک مشخصات یابد، تأثیرات سرریز وجود دارد و سرانجام در بازار بزرگ نسبت به بازار کافزایش می
های بیشتری را برای جذب انواع جریان های اقتصادی بیشتری نمایان است. این امر فرصتفعالیت

 (. Shah Abadi & Mahmoudi, 2004آورد)سرمایه خارجی به وجود می

 نرخ تورم -2-5

 گذاری مستقیم خارجی در کشورها، نرخیکی از مهمترین عوامل اقتصادی موثر بر جریانات سرمایه
شود. با های داخلی میباشد. افزایش مدوام نرخ تورم در کشورها باعث کاهش ارزش داراییتورم می

های داران ترجیح خواهند داد تا برای حفظ ارزش واقعی داراییهای داخلی، سرمایهکاهش ارزش دارایی
ر به خروج سرمایه از های خارجی تغییر دهند که این امر منجخود، ترکیب بهینه آنها را به نفع دارایی
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ها گذاری و ارزش داراییشود. از طرف دیگر، افزایش تورم باعث کاهش سود خالص سرمایهکشور می
توان گفت که تورم منجر به دهد. به عبارت دیگر میشده و ورود سرمایه به کشور را کاهش می

الل در اطالعات منتقل های تجاری و اختگذاری و کاهش متوسط سر رسید وامافزایش ریسک سرمایه
باشد. از این های کالن میثباتی و عدم کنترل سیاستشود که این نشانه بیها میشده به وسیله قیمت

گذاری مستقیم خارجی ارتباط معکوس داشته رود که نرخ تورم با جریان سرمایهرو انتظار می
 (.Shahabadi & Mahmoudi, 2004باشد)

 نرخ مالیات -2-6
که کشورها با کند. به طوریای در رشد و ثبات اقتصادی ایفا میی مالیاتی نقش تعیین کنندههاانگیزه

توانند های مؤثر مالیاتی ضمن افزایش سطح تولید میهای مالی انبساطی و کاهش نرخاعمال سیاست
ا فراهم گذاری مستقیم خارجی رگذاری و به ویژه سرمایههای الزم برای افزایش میزان سرمایهزمینه

گذاران خارجی در نظر بگیرند، به های مالیاتی را برای سرمایهنمایند. اگر کشورهای میزبان تخفیف
گذاران شود، در آن های مالیاتی پرداخت شده توسط این سرمایهکه این امر منجر به جبران زیانطوری

ورهای میزبان افزایش توان انتظار داشت که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشصورت می
 (.Sadeghi, 2013یابد)

 پیشینه تحقیق -3

گذاری مستقیم خارجی کشورها از جمله موضوعاتی است که در بررسی عوامل موثر بر جریانات سرمایه
گذاران و پژوهشگران اقتصادی بوده و مطالعات نظری و های اخیر همواره مورد توجه سیاستدهه

ای که کشورها در تالش برای اعمال نجام شده است؛ به گونهتجربی بسیاری در این خصوص ا
گذاری مستقیم خارجی منجر شود. در ادامه برخی از هایی هستند که به جذب بیشتر سرمایهسیاست

 گردد.مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته شده در این باره ذکر می
ثر بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم ( در پژوهشی به بررسی عوامل کالن اقتصادی مو2015) 1بریما

ها در این پرداخت. برای تجزیه و تحلیل داده 2013تا  1990خارجی در کشور سری لئون طی سالهای 
(، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون هم انباشتگی OLSتحقیق از روش حداقل مربعات معمولی )

د که اندازه بازار، درجه آزادی اقتصادی، نرخ ارز و بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دا
گذاری منابع طبیعی در دسترس تاثیر مثبت و نرخ تورم و عرضه پول تاثیر منفی بر جریانات سرمایه

 مستقیم خارجی در کشور سری لئون دارد.
اری گذ( به بررسی تاثیر فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر جذب سرمایه2014یلماز و همکاران )
پرداختند. به منظور تجزیه و  2006-2011کشور منتخب جهان طی سالهای  84مستقیم خارجی در 

استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق  GLSها در این تحقیق از روش پنل دیتا و آزمون تحلیل داده

                                                           
1 Brima 
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ثبت و معنادار و نشان داد که متغیرهای اندازه بازار، منابع دانش و کفایت و پیشرفتگی خریدار تاثیر م
گذاری مستقیم خارجی دارند. مداری و نرخ مالیات تاثیر منفی بر جریانات سرمایهمتغیرهای مشتری

گذاری مستقیم متغیرهای منابع طبیعی، تورم و کارایی نیروی کار تاثیر معناداری بر جذب سرمایه
 خارجی در دوره مورد مطالعه نداشتند.

گذاری مستقیم ای به بررسی روابط بین کارایی نیروی کار، سرمایهعه( در مطال2013الم و همکاران )
پرداختند. بدین منظور آنها  2009تا  1980طی سالهای  OECDخارجی و رشد اقتصادی در کشورهای 

به تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته  OECDکشور عضو  19های با استفاده از داده
(GMMپرداختند. نتایج حاصل )  از این تحقیق نشان داد که یک ارتباط دو طرفه بلندمدت بین رشد

 وری نیروی کار وجود دارد.گذاری مستقیم خارجی و بهرهسرمایهوری نیروی کار، اقتصادی و بهره
گذاری مستقیم خارجی ( در پژوهشی به بررسی اثرات اندازه بازار بر جذب سرمایه2011موقال و اکرم )

ها در این تحقیق از پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده 1984-2008ی دوره در کشور پاکستان ط
( استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان ARDLهای توزیعی )توضیح برداری با وقفهروش خود

گذاری مستقیم خارجی در کشور پاکستان دارد. داد که اندازه بازار تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه
ن نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نرخ مالیات تاثیر منفی و معنادار بر جریانات همچنی
 گذاری مستقیم خارجی در کشور پاکستان دارند.سرمایه
گذاری مستقیم ای به بررسی تاثیر مالیات بر جذب سرمایه( در مطالعه2014نژاد و همکاران )نصیری

پرداختند. در این تحقیق به منظور  1995-2010ای خارجی در کشورهای عضو دی هشت طی ساله
تخمین مدل از روش پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که متغیرهای نرخ 

گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن ارز، تورم و مالیات تاثیر منفی بر جذب سرمایه
گذاری مستقیم خارجی نشان ص داخلی تاثیر مثبت بر جذب سرمایهتجاری، جمعیت و تولید ناخال

 دهد.می
گذاری مستقیم های مالیاتی بر جریان سرمایه( در پژوهشی به بررسی تأثیر انگیزه2013صادقی )

 1995-2010های کشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی از جمله ایران طی سال 57خارجی در 
ها از رهیافت خودرگرسیون فضایی بهره گرفته ور تجزیه و تحلیل دادهپرداخت. در این تحقیق به منظ

گذاری شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نرخ مالیات تأثیر منفی و معنادار بر جریان سرمایه
 مستقیم خارجی داشته و اثرات همسایگی و مجاورت بین کشورها نیز مورد تأیید قرار گرفت.

گذاری مستقیم خارجی در ای به بررسی عوامل موثر بر سرمایه( در مطالعه2012پور )مشیری و کیان
ها در این تحقیق از پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل داده 1980-2007کشور جهان طی دوره  209

الگوی اثر ثابت استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت 
ها، سرمایه انسانی و حجم سرمایه گذاری در دوره قبل همگی دارای اثر مثبت و ه، زیر ساختسرمای
های دولت، فساد و نرخ گذاری مستقیم خارجی دارند، اما متغیرهای هزینهداری بر جذب سرمایهمعنی

 دهند.تورم تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نمی
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گذاری مستقیم ( در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه2011) زن نیکورئوفی و قلم
 1992-2010کشور منتخب )پیشرفته و در حال توسعه( از جمله ایران طی دوره  27خارجی در 

پرداختند. در این تحقیق برای تخمین الگو از روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته استفاده شد. 
کشور منتخب تأثیر مثبت و معناداری بر  27داد که تولید ناخالص داخلی در نتایج این تحقیق نشان 

نرخ ارز  ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که ضریب آن مثبت و از نظر آماری معنا دار است.
تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. نرخ بهره واقعی که از اختالف نرخ بهره 

آید، تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و منهای نرخ تورم بدست می اسمی
و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه زمانی، تأثیر  GDPسهم ارزش معامالت بورس به 

 مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.
گذاری مستقیم خارجی در ناسی عوامل موثر بر جذب سرمایه( به بازش2004داودی و شاهمرادی )

پرداختند. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی 1990-2002کشور جهان طی دوره  46اقتصاد ایران و 
های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. نتایج حاصل از این تحقیق اثر ثابت انجام شد تا تفاوت

گذاری داخلی بخش خصوصی، قانونی، تشویق و تقویت سرمایههای نشان داد که توجه به زیرساخت
ها و تحقیق و توسعه، توجه به های انجام شده در زیرساختگذاریوری سرمایهتوجه به کارایی و بهره

وری و سطح مهارت نیروی کارا و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید کارایی، بهره
 گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران منجر شود.بتواند به جذب بیشتر سرمایه

نوآوری این مقاله نسبت به مطالعات ذکر شده در باال از این منظر است که، به بررسی تاثیر بازاریابی به 
 گذاری مستقیم خارجی در کنار عوامل اقتصادی پرداخته شده است.ویژه فرهنگ بازاریابی بر سرمایه

 

 مدل تحلیلی تحقیق -4
 توان به صورت شکل زیر در نظر گرفت:گذاری مستقیم خارجی را میموثر بر جریانات سرمایه عوامل
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 (Yilmaz & et al, 2014گذاری مستقیم خارجی )(: عوامل موثر بر سرمایه1شکل )

 

ی مستقیم خارجی در گذارمدل مورد استفاده در این مطالعه برای نشان دادن عوامل موثر بر سرمایه
(، 2014کشورهای اسالمی در چارچوب ادبیات موضوعی و نظری همانند مطالعه یلماز و همکاران )

 شود:تنظیم شده است، که به صورت رابطه زیر معرفی می
Log FDI = f (BS, CO, KR, LE, MS, TAX, INF) 

 باشد.رهای اسالمی میگذاری مستقیم خارجی کشوسرمایهلگاریتم نشانگر  log FDIکه در آن 
کفایت و پیشرفتگی به ترتیب نشان دهنده  INFو  BS ،CO ،KR ،LE ،MS ،TAXمتغیرهای 

مداری، منابع دانش، کارایی نیروی کار، اندازه بازار، نرخ مالیات و نرخ تورم ، درجه مشتریخریدار
 باشند. کشورهای اسالمی می

نتخب اسالمی هست. این کشورها عبارتند از: آذربایجان، نمونه آماری این مطالعه شامل پانزده کشور م
بنگالدش، ساحل عاج، مصر، اندونزی، ایران، اردن، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، نیجریه، 

های همه متغیرها از سایت باشد که دادهمی 2006-2014پاکستان و ترکیه. دوره زمانی این پژوهش 
ها نیز از روش پنل آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهجمع (WDIهای توسعه جهانی )شاخص

 استفاده شده است.دیتا 

 هانتایج و تجزیه و تحلیل یافته -5

 پیچیدگی تصمیم خریدار

 مشتری مداری

 

 منابع دانش

 

 کارایی نیروی کار

 اندازه بازار

 نرخ تورم

 نرخ مالیات

سرمایه گذاری مستقیم 

 خارجی
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 بررسی پایایی متغیرهای تحقیق -5-1
هایی است که از عدم دراقتصادسنجی مهمترین بحثی که در حال حاضر وجود دارد، بررسی روش

اطمینان حاصل شود. عدم کاذب بودن رگرسیون برآوردی را به  کاذب بودن رگرسیون برآوردی
دهند. عمدتا پایایی متغیرها یا به عبارتی تصادفی بودن سری های متفاوتی مورد بررسی قرار میروش

پیش از برآورد مدل الزم است شود. لذا زمانی متغیرها منجر به کاذب شدن رگرسیون برآوردی می
(. در این Noferesti, 2012ها مورد آزمون قرار گیرد )د استفاده در تخمینپایایی تمام متغیرهای مور

پژوهش از آزمون لوین، لین و چو برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق استفاده شده است که نتایج 
 ( آورده شده است.1آن در جدول )

 (: پایایی متغیرهای تحقیق1جدول )

آزمون لوین، لین و  متغیر

 چو

 یجهنت احتمال 

 پایا -FDI 38942/8- 0000/0 I(0)لگاریتم 
 پایا -I(0) 0000/0 -38216/4 کفایت و پیشرفتگی خریدار

 پایا -I(0) 0000/0 -17081/7 مشتری مداری
 پایا -I(0) 0000/0 -4/5 منابع دانش

 پایا -I(0) 0074/0 -43632/2 کارایی نیروی کار
 پایا -I(0) 0000/0 -0327/16 اندازه بازار
 ناپایا -I(0) 7300/0 61282/0 نرخ مالیات

 پایا -I(1) 0000/0 -2004/15 تفاضل مرتبه اول نرخ مالیات
 ناپایا -I(0) 1860/0 -89259/0 نرخ تورم

 پایا -I(1) 0000/0 -3675/11 تفاضل مرتبه اول نرخ تورم

 های تحقیقماخذ: یافته

ی تحقیق به استثنای نرخ تورم و نرخ مالیات، ( مشخص است، همه متغیرها1همانطوری که از جدول )
شوند. باشند. متغیرهای نرخ تورم و نرخ مالیات نیز با یک بار تفاضل گیری پایا میپایا از درجه صفر می

پس از اینکه بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد تعیین شد که متغیرها پایا هستند، در گام بعدی به 
پردازیم. برای این منظور از آزمون هم انباشتگی مدت در بین متغیرها میآزمون وجود روابط تعادلی بلند

 ( آمده است.2کائو استفاده شده است که نتایج حاصل از این آزمون در جدول شماره )
 (: نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی کائو2جدول )

Prob t-statistic Test 
0476/0 668765/1- ADF 

 های تحقیقماخذ: یافته
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فولر تعمیم یافته فرض صفر  -انباشتگی کائو، آماره آزمون دیکی هم با توجه به نتایج حاصل از آزمون
گیریم که بین متغیرهای مورد کند. بنابراین نتیجه میانباشتگی را رد میمبتنی بر عدم وجود هم

 مطالعه، رابطه بلندمدت وجود دارد.

 تخمین مدل تحقیق -5-2

ی متغیرها به برآورد الگو برای کشورهای اسالمی پرداخته شده است. در ابتدا با بعد از بررسی پایای
گیرد. فرض صفر در این های ترکیبی مورد آزمون قرار میلیمر، اعتبار استفاده از داده Fانجام آزمون 

آزمون، یکسان بودن عرض از مبداها )مدل ترکیبی( در برابر فرض مقابل، ناهمسانی حداقل یکی از 
گاه فرض صفر تر باشد، آنجدول بزرگ Fمحاسبه شده از  Fباشد. اگر رض از مبداها )روش پنل( میع

 95باشد، روش پنل در سطح  05/0، اگر مقدار احتمال کوچکتر از Fشود. بعد از انجام آزمون رد می
 شود.درصد به باال پذیرفته می

 لیمر F(: نتایج آزمون 3جدول )
Prob d.f. Statistic Effects Test 

0000/0 (14،113) 696421/6 Cross-section F 
0000/0 14 556475/81 Cross-section Chi-square 

 های تحقیقماخذ: یافته

جدول و مقدار احتمال صفر، فرض صفر مبنی  Fمحاسبه شده از  Fبا توجه به بزرگتر بودن مقدار آماره 
شود و در نتیجه رگرسیون مقید درصد رد می 95نان بر استفاده از روش حداقل مربعات با سطح اطمی

 شود. باشد. بنابراین استفاده از مدل پنل )مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( تأیید میدارای اعتبار نمی
شود. چنانچه مقدار به منظور تعیین مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می

باشد، فرض صفر مبنی بر استفاده از روش تخمین تصادفی در  05/0کتر از احتمال محاسبه شده کوچ
 شود.رد شده و مدل اثرات ثابت پذیرفته می 05/0سطح معنادار بودن 

 (: نتایج آزمون هاسمن4جدول )

Prob Chi-sq d.f. Chi-sq statistic Test summary 
1044/0 7 883831/11 Cross-section random 

 های تحقیقماخذ: یافته

( که از 883831/11( و مقدار آماره کای دو آزمون )1044/0با توجه به مقدار احتمال محاسبه شده )
مقدار جدولی آن کوچکتر است، فرض صفر مبنی بر استفاده از مدل اثرات تصادفی در برآورد مدل این 

از مدل اثرات ثابت  درصد پذیرفته شده و فرض مقابل مبنی بر استفاده 95پژوهش با سطح اطمینان 
شود. نتایج برآورد مدل با استفاده از مدل پنل با اثرات تصادفی به صورت جدول در برآورد مدل رد می

 باشد.( می4)
 

 (: برآورد الگوی تحقیق با استفاده از مدل اثرات ثابت5جدول )
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 احتمال tآماره  ضریب متغیر

 0030/0 02/3 51/17 عرض از مبدا
 0041/0 92/2 04/2 گی خریدارکفایت و پیشرفت

 0960/0 67/1 51/1 مشتری مداری
 0482/0 -99/1 -67/1 منابع دانش

 0343/0 -13/2 -13/2 کارایی نیروی کار
 0001/0 -94/3 -68/2 اندازه بازار
 0002/0 -77/3 -023/0 نرخ تورم

 0645/0 86/1 203/0 نرخ مالیات

 های تحقیقماخذ: یافته

دار درصدی معنی 90شود، تمامی ضرایب در سطح اطمینان دول فوق مشاهده میهمانطور که در ج
هستند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 توان نتایج را به شرح ذیل تعبیر کرد:کشورهای اسالمی به روش پنل دیتا می
خریدار تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی  متغیر کفایت و پیشرفتگی – 1

ای که به ازای یک درصد افزایش در متغیر اغوای خریدار، دهد، به گونهکشورهای اسالمی را نشان می
یابد. به عبارت دیگر در درصد افزایش می 04/2سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی 

رابطه  سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمیو متغیر اغوای خریدار  دوره مورد مطالعه، بین
 مستقیم وجود دارد.

متغیر مشتری مداری تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای  – 2
یه ای که به ازای یک درصد افزایش در متغیر مشتری مداری، سرمادهد، به گونهاسالمی را نشان می

یابد. به عبارت دیگر در دوره مورد درصد افزایش می 51/1گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی 
رابطه مستقیم  سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمیو مطالعه، بین متغیر مشتری مداری 

 وجود دارد.
 ،د در این متغیردهد که با افزایش یک درصضریب برآورد شده متغیر منابع دانش نشان می – 3

درصد کاهش خواهد یافت. به  67/1سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی تقریبا به میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای و  عبارت دیگر در دوره مورد مطالعه، بین متغیر منابع دانش

 رابطه معکوس وجود دارد.اسالمی 
 ،دهد که با افزایش یک درصد در این متغیرروی کار نشان میضریب برآورد شده متغیر کارایی نی -4

درصد کاهش خواهد یافت. به  13/2سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی تقریبا به میزان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و  عبارت دیگر در دوره مورد مطالعه، بین متغیر کارایی نیروی کار

 وجود دارد.رابطه معکوس کشورهای اسالمی 
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سرمایه  ،دهد که با افزایش یک درصد در این متغیرضریب برآورد شده متغیر اندازه بازار نشان می -5
درصد کاهش خواهد یافت. به عبارت  68/2گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی تقریبا به میزان 

قیم خارجی کشورهای اسالمی سرمایه گذاری مستو  دیگر در دوره مورد مطالعه، بین متغیر اندازه بازار
 رابطه معکوس وجود دارد.

متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی را  -6
ای که به ازای یک درصد افزایش در متغیر نرخ تورم، سرمایه گذاری مستقیم دهد، به گونهنشان می

یابد. به عبارت دیگر در دوره مورد مطالعه، بین کاهش می درصد 023/0خارجی کشورهای اسالمی 
 رابطه معکوس وجود دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمیو متغیر نرخ تورم 

متغیر نرخ مالیات تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی را  -7
ازای یک درصد افزایش در متغیر نرخ مالیات، سرمایه گذاری مستقیم ای که به دهد، به گونهنشان می

یابد. به عبارت دیگر در دوره مورد مطالعه، بین درصد افزایش می 203/0خارجی کشورهای اسالمی 
 رابطه مستقیم وجود دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمیو متغیر نرخ مالیات 

 یشنهادات الزمنتیجه گیری و ارائه پ -6
به دلیل اهمیت باالی جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای اسالمی بررسی عوامل 

باشد. در این تحقیق مؤثر بر این جریانات یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشورهای اسالمی می
ایه گذاری مستقیم برای بررسی نهایی این موضوع یک الگو ارائه شد که شامل متغیرهای لگاریتم سرم

خارجی، اغوای خریدار، مشتری مداری، منابع دانش، کارایی نیروی کار، اندازه بازار، نرخ تورم و نرخ 
 مالیات بود که به کمک روش پنل دیتا، مورد بررسی قرار گرفت.

مون ابتدا برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد که نتایج این آز
نشان داد متغیرهای لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اغوای خریدار، مشتری مداری، منابع 

پایا هستند و متغیرهای دیگر شامل نرخ تورم و  I(0)دانش، کارایی نیروی کار و اندازه بازار در سطح 
تایج مربوط به آزمون هم باشند. نپایا می I(1)نرخ مالیات در سطح پایا نبوده و با یک بار تفاضل گیری 

 انباشتگی کائو نیز نشان داد که بین متغیرهای مورد مطالعه، رابطه بلندمدت وجود دارد.
لیمر و آزمون هاسمن برای تشخیص مدل  Fهای بعد از بررسی پایایی متغیرهای تحقیق، از آزمون

بودند. از این رو الگوی  ها تایید کننده مدل اثرات تصادفیمناسب استفاده شد که نتایج این آزمون
تحقیق با استفاده از اثرات تصادفی تخمین زده شد و نتایج آن نشان داد که متغیرهای اغوای خریدار، 
مشتری مداری و نرخ مالیات تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی دارند. 

مایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای نتایج مربوط به متغیرهای دیگر تاثیرگذار بر جریانات سر
اسالمی نشان داد که متغیرهای منابع دانش، کارایی نیروی کار، اندازه بازار و نرخ تورم اثرات معکوسی 

 بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی دارند.
 توان موارد زیر را پیشنهاد کرد:با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می
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مداری و کفایت و پیشرفتگی خریدار )که نشان با توجه به تاثیر مثبت متغیرهای درجه مشتری -1
باشند( بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسالمی، دهنده فرهنگ بازاریابی می

ها گذاریهای بازاریابی در کشورها از عوامل بسیار موثر بر جذب سرمایهمشخص است که شیوه
شود تا کشورهای اسالمی به منظور باال بردن سطح فرهنگ بازاریابی از باشد. لذا توصیه میمی

 های مناسب استفاده کنند.سیاست
با توجه به تاثیر مثبت نرخ مالیات و همچنین تاثیر منفی نرخ تورم بر جریانات سرمایه گذاری  -2

های سالمی در اعمال سیاستشود که کشورهای امستقیم خارجی کشورهای اسالمی توصیه می
شود، دقت کافی داشته باشند تا با اقتصادی خود که منجر به تغییرات در نرخ تورم و نرخ مالیات می

کاهش دادن نرخ تورم و بهینه کردن نرخ مالیات بتوانند به بهبود جریانات سرمایه گذاری مستقیم 
 خارجی کشورهای اسالمی

و برای بررسی عوامل موثر بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم تحقیق حاضر در یک مقطع زمانی  -3
انجام شده است. مناسب است که تحقیقات آتی  2006-2014خارجی کشورهای اسالمی طی سالهای 

های زمانی دیگر و برای بررسی جریانات سرمایه های این تحقیق در دورهها و شاخصبا توجه به متغیر
ق نیز به اجرا گذاشته، و نتایج حاصل از اثرات آن بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی سایر مناط

 گذاری مستقیم خارجی کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
 

 

References  
 

Alam, A., Arshad, M. U., & Rajput, W.U. (2013). Relationship of Labor 

Productivity, Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence 

from OECD Countries. Journal of Business and Management Sciences, 

6(1), 133-138. 

Ba Huyen, L.H. (2015). Determinant of the factors affecting Foreign Direct 

Investment (FDI) flow to ThanhHoa province in Vietnam. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 172, 26-33. 

Bakhtiari, Sadegh and Shayesteh, Afsaneh (2012), investigation of the influence 

of business environment improvement on economic growth in select 

countries with emphasis on Iran; quarterly of economic sciences, 6th year, 

number 19, pp: 175-204. 

Brima, S. (2015). Macroeconomic Determinants of Foreign Direct Investment in 

Sierra Leone: An Empirical Analysis. International Journal of Economics 

and Finance, 7(3), 123-133. 

Davoudi, Parviz and Shahmoradi, Akbar (2004), review of factors which influence 

FDI attraction in Iranian and 46 other countries' economies within the 

framework of an integrated model; quarterly of Iranian economic studies, 

20th number, pp: 81-113. 



 
 1399تابستان   ،3، پیاپی 2 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 36

Ekeret, P. P. (2001). The effect of culture on marketing strategies of multinational 

firms: a survey of selected multinational corporations in Nigeria. African 

Study Monographs, 22(2), 93-101. 

Fregidou-Malama, M., &Hyder, A. S. (2015). Impact of culture on marketing of 

health services–Elekta in Brazil. International Business Review, 24(3), 

530-540. 

Huett, P., Baum, M., Schwens, C., &Kabst, R. (2014). Foreign direct investment 

location choice of small-and medium-sized enterprises: The risk of value 

erosion of firm-specific resources. International Business Review,23(5), 

952-965. 

Moshiri, Saeed and Kianpour, Saeed (2012), factors which influence FDI 

attraction, an international study (1980-2007); quarterly of quantitative 

economy, ninth series, number 2, pp: 1-30.  

Mughal, M., &Akram, M. (2011). Does market size affect FDI? The Case of 

Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in 

Business,2(9), 237-247 

Nasirinejad, Muhammad Reza, Ostadi, Hosein and Hertmani, Amir (2014), 

investigation of the influence of tax on attraction of FDI in D-8 member 

countries; quarterly of economic growth and development studies, 4th 

year, number 14, pp: 29-38.  

Negahdari, Ibrahim (2014); the role of human capital in effectiveness of FDI on 

economic growth of Persian Gulf countries; quarterly of strategic and 

large policies, second year, number 5, pp: 67-75.  

Noferesti, Muhammad (2012), unit root and cointegrationin econometrics; Tehran, 

Dorsa Publications 

Raoufi, Hamid Reza and GhalamzanNikou, Kamila (2011), factors which 

influence attraction of FDI in 27 select countries (advanced and 

developing countries) including Iran; quarterly of economic sciences, 4th 

year, number 14, pp: 120-140. 

Sadeghi, Seyyed Kamal (2013), investigation of the influence of tax motivations 

on FDI inOrganization of Islamic Conference member countries (spatial 

econometrics solution); tax journal, number 20, pp: 33-50. 

Shah Abadi, Abolfazl and Mahmoudi, Abdollah (2004), determinants of FDI in 

Iran; economic points, 3rd series, number 5, pp: 89-126. 

Vazifehdoost, Hossein.,Rahnama, Afshin., Mousavian, SeyedJavad., (2014). 

"Evaluation of the Impact of Brand Purchase Involvement, Satisfaction, 

Experience and Brand Trust on Loyalty to Brand" Mediterranean Journal 

of Social Sciences, Vol 5 No 20, 3054-3063. 

Wright, A. J., Veríssimo, D., Pilfold, K., Parsons, E. C. M., Ventre, K., Cousins, 

J., ...& McKinley, E. (2015). Competitive outreach in the 21st century: 

Why we need conservation marketing. Ocean & Coastal 

Management, 115, 41-48. 

Yilmaz, I., Tag, M. N., Ozkan, C., &Degirmen, S. (2014). Host Country 

Marketing Culture and Foreign Direct Investment. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 148, 687-694. 



 

 
 

37 

 

Identifying the factors affecting foreign direct investment flows 

to Islamic countries with emphasis on the role of marketing 

culture 

 
Mohammad Niknejad1, Seyed Ahad Reiszadeh2, Afshin Rahnama 

Qarekhanbiglou3 

 

 

Received: June 13, 2020                               Accepted: September 10, 2020 

 

 

Abstract  

Within the past few years we have seen an increase in direct foreign investment 

flow to Islamic countries. However, FDI flow to Islamic countries is scant with 

respect to other spots of the world. The reasons for this include widespread 

culture, red tail in regulations and civil wars in Islamic countries. Thus, this study 

aims to identify factors which affect FDI flows to Islamic countries with emphasis 

on marketing culture. Data belong to the time period 2006-2014. After 

investigation of reliability of the constructs and determination of an appropriate 

model, we used panel data method for estimation of model. The results of this 

research showed that customer orientation degree, buyer sophistication and tax 

rate have positive impacts and variables like source of knowledge, efficiency of 

labor, market size and inflation rate have negative impacts on FDI flows to 

Islamic countries. 
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بررسی اهمیت نسبی رهبری چند عاملی در تاثیر بر پذیرش تکنولوژی 

 شرکت مخابراتی و فناوری اطالعاتی روان ارتباط عصردر بین کارکنان 
 

 1*حمید عالقه بند 

 
 1399شهریور  10تاریخ پذیرش:                                 1399تیر  31 دریافت:تاریخ 

 

 چکیده 
 دف کاربردی و از لحاظ اجرا همبستگی می باشد. چامعه آماری تحقیق تحقیق حاضر از لحاظ ه

تشکیل می دهند که بنا به  عصر ارتباط روان یاطالعات یفناور و یمخابرات شرکتحاضر را کارکنان 
می باشند. تعداد نمونه بر اساس  300اطالعات بدست آمده از کارگزینی سازمان مرکزی تعداد کارکنان 

ها به سه نفر از نفر بدست آمده است. برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه 169ر جدول مورگان براب
اساتید و خبرگان مجرب در زمینه مدیریت جهت بررسی محتوایی ارائه گردید که با بررسی و تغییرات 
انجام شده کلیه آنها سؤاالت تنظیم شده را مورد تأیید قرار دادند و از این طریق روایی محتوایی 

ها تأیید گردید. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده رسشنامهپ
اسمیرنوف نرمال بودن  -شده است.  برای تجزیه و تحلیل  داده ها از بااستفاده ازآزمون کولموگروف 

تگی پیرسون شود. درصورت نرمال بودن برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستوزیع داده تست می
استفاده شده است. همچنین از روش اهمیت نسبی برای تبیین نقش متغیرها در متغیر وابسته استفاده 

 رشیپذ درصد 15,6 یچندعامل یرهبر یهامولفه که دهدیم نشان شود. یافته های تحقیقمی
 یتبادل یبرره بعد و ینسب وزن نیشتریب یدارا یلیتبد یرهبر بعد که کندیم حیتشر را یتکنولوژ

 17/37 با یتبادل یرهبر  و درصد 82/62 با یلیتبد یرهبر و. باشدیم ینسب وزن نیکمتر یدارا
 هیفرض نیبنابرا. است داده اختصاص خود به را یتکنولوژ رشیپذ بر ریتاث در را یوزن سهم درصد

 مورد یتکنولوژ رشیپذ بر ریتاث در یچندعامل یرهبر ابعاد ینسب وزن نبودن کسانی بر یمبن قیتحق
 دیگرد واقع دییتا

 یتکنولوژ رشیپذ ،  یعامل چند یرهبر رهبری، تکنولوژی، :واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1

                                                           

 کارشناس ارشد مدیریت فن آوری اطالعات، مدیرعامل شرکت مخابراتی و فناوری اطالعاتی روان ارتباط عصر، تهران، ایران 1
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رهبری یکی از ضرورت های اصلی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است. 
ها همواره ضعف ها و شود که در طراحی سازماناهمیت و ضرورت رهبری در سازمان از آنجا ناشی می

های زیادی وجود دارد و به یک رهبر به عنوان یک عامل قوی و اطمینان بخش به منظور نارسایی
ها و هدایت آنها نیاز است. همچنین با توجه به ایجاد هماهنگی های الزم در میان اعضا و فعالیت

ع و شرایط خود مواجه هستند، ها با تغییرات سریع و پیچیده در اوضامحیط متغیر کنونی که سازمان
 Piroozرهبر در تطبیق سریع سازمان با شرایط محیط متغیر و حفظ ثبات سازمان نقش اساسی دارد )

et al., 2007.) 
در هر سازمانی افرادی در نقش رهبر حضور داشته باشند، می توان گفت رهبری پویا و اثربخش 

ه آن از سازمان های ناموفق متمایز می شوند. مشخصه عمده ای سازمان های موفق است که به وسیل
زیرا در طراحی سازمان ها، همواره ضعف ها و نارسایی هایی وجود دارد و رهبری عاملی قوی و 
اطمینان بخش در ایجاد هماهنگی بین اعضا و فعالیت ها و همچنین هدایت آن ها است، رهبر با 

، کارکنان با انگیزه و اشتیاق بیشتری برای تلفیق اهداف سازمان و اهداف کارکنان باعث می شود
(. هر رهبر به شیوه ای در افراد نفوذ Pirooz et al., 2007دست یابی به اهداف سازمان تالش نمایند )

می کند و رفتارهایی دارد که سبک رهبری وی را شکل می دهد، به عبارتی سبک رهبری، الگوهای 
هنگام کار با دیگران یا کار به وسیله دیگران از آن  رفتاری دایمی و مستمری است، که افراد در

(. تقسیم بندی های Moghimi et al, 2007استفاده می نمایند و به وسیله دیگران درک می شود )
مختلفی برای مطالعه سبک رهبری وجود دارد، یکی از جدیدترین آن ها، در نظر گرفتن سه سبک 

 (.Mortazavi et al., 2005گر برای افراد است )رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله 
یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات  1رهبری تحول آفرین

مربوط به آن در کشور انگشت شمار است. نظریه سبک رهبری تحول آفرین یکی از چارچوبهای 
( مطرح شده است. در سال های اخیر 1985) 3(، و بس1978) 2نظری در دنیا است، که از سوی برنز

نیز توجه زیادی به آزمودن الگوی نوین مدیریتی رهبری تحول گرا شده است. به طوری که تنها در 
بیش از یکصد پایان نامه و تحقیق در دانشگاههای مختلف دنیا، مفهوم  1995تا  1990طی سال های 

، بیان کرد که رهبران می توانند با استفاده 1990رهبری تحول آفرین را بررسی کرده اند. بس در سال 
از ویژگی های رفتاری رهبری تحول آفرین، پیروان خود را به سوی عملکرد بیش از انتظار، رهنمون 

 (.Humphreys & Einstein, 2003:2کنند )
رقی رهبری که سبک رهبری تحول آفرین نام  دارد، پیروان را به سطح باالتری از اخالق و انگیزه ت

می دهد و سعی می کند خالقیت و ایده آل هایی چون: آزادی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت را 

                                                           
1 Transformational Leadership 
2 Burns 
3 Bass 
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متجلی سازد. هدف رهبر تحول آفرین جستجوی انگیزه های بالقوه در پیروان است، او توجه پیروان را 
آفرین منافع  به نیازهای برتری جلب می کند که از ارضا نیازهای فوری آنان فراتر است رهبر تحول

فردی را به منافع جمعی تبدیل می نماید. در مقابل رهبری که سبک رهبری تبادلی دارد، به مبادله 
محرک ها و پاداش ها، برای جلب حمایت پیروان می پردازد و هدف او توافق بر سر مجموعه ای از 

ر با سبک رهبری عدم اعمال است که هدف های جداگانه رهبر و پیروان را برآورده می سازد. و رهب
مداخله، در واقع از رهبری کردن اجتناب می کند پیروان را آزاد می گذارد و از تصمیم گیری خودداری 
کرده مسؤولیت ها را واگذار می نماید. این سبک در طیف رهبری، غیرفعال ترین نوع رهبری به شمار 

 (.Moghimi et al, 2007ید )آمی آید و در آن انگیزش و رضایت پیروان به حداقل موجود می
انجام شد که به دنبال پاسخ به این  1950یک مجموعه مطالعات در دانشگاه ایالتی اوهایو در سال 

نتیجه حاصل از این تحقیقات بوده است در  2و مراعات 1سواالت بود. شناخت دو بعد ابتکار عمل
و آنها را در جهت تحقق اهداف ترغیب می ابتکار عمل رهبر نقش و وظیفه زیردستان را تعریف کرده 

کند. رهبرانی که در سطح باالیی از الگوی ابتکار عمل هستند، نقش فعالی در هدایت فعالیت های زیر 
 (.  Colquitt, 2009دستان، اولویت بندی برنامه ها و ارائه ایده های جدید ایفا می کنند )

تماد متقابل، توجه به ایده ها و نظرات، احساسات و الگوی مراعات بر ایجاد روابط کاری همراه با اع
عواطف کارکنان تاکید دارد. رهبرانی که در سطح باالیی از الگوی رعایت حال دیگران قرار دارند 
دارای ویژگی های سازگاری و توافق نظر باال، ارتباطات دو طرفه و توجه عمیق به رفاه کارکنان 

 (.  Colquitt, 2009هستند )
یه بر اصل آموزش رفتار های مناسب رهبری تاکید دارد و نشان می دهد که رفتار رهبران این نظر

 هنگام رهبری دو بعد اصلی دارد:
 الف( بعد وظیفه و کار شامل برنامه ریزی، تعیین دقیق وظایف، اصرار بر تکمیل وظایف و ارزیابی.

 بط، اعتماد و احترام.ب( بعد توجه به انسان شامل انسان گرایی، مراعات، توجه به روا

نشان می دهد که رهبران هنگام رهبری معموالً دو نوع رفتار را از خود « اهایو» تحقیقات دانشگاه 
نشان می دهند ابتدا رفتار ساخت دهی که شامل ترسیم مشخص روابط میان رهبر و پیروان می باشد. 

 (.   Colquitt, 2009) همچنین رفتار مراعات که هدف آن پرورش و حفظ روابط انسانی است

برای تعیین عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات توسط  TAMمدل پذیرش فناوری اطالعات 
 1383( توسط دیویس معرفی شد ) محقر و شیر محمدی ،1989کاربران تیم های اطالعاتی در سال )

و  TRAگیرد. می ای توسط محققان مورد استفاده قرارطور گسترده( این مدل تئوریک همچنان به
TPB ای روانشناسی اجتماعی هستند که منجر به خلق دو تئوری پایهTAM شدند (Davis, 1989 .)

، عملکرد فرد در زمینه یک رفتار خاص توسط تصمیم رفتاری آن فرد برای TRAبر اساس تئوری 
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رفتاری  بر این فرض داللت دارد که نیت TPBشود. تئوری مشغول شدن در آن فعالیت مشخص می
توان با نگرش فرد نسبت به آن رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل فرد به انجام رفتارهای مختلف را می

به عنوان یک مدل  TAM(. Venkatesh & Davis, 2000بینی کرد )رفتاری ادراک شده پیش
ش استفاده از گیری و پذیرفشرده، پیشگویانه و قدرتمند برای توضیح و پیشگویی رفتار در زمینه تصمیم

کند که تصمیم یک فرد برای استفاده از است. این مدل ادعا مییک تکنولوژی خاص خلق شده
 2و آسانی استفاده ادراک شده 1تکنولوژی به دو باور رفتاری بخصوص شامل سودمندی ادراک شده
از این که  کننده یک تکنولوژیبستگی دارد. سودمندی ادراک شده عبارتست از انتظار ذهنی استفاده

استفاده از آن تکنولوژی خاص، عملکرد وی را بهبود بخشد. آسانی استفاده ادراک شده عبارتست از 
میزان انتظار فرد از این که استفاده از آن تکنولوژی، بی زحمت و آسان باشد. گذشته از این، مدل فوق 

ستفاده ادراک شده آن قرار کند که سودمندی ادراک شده یک تکنولوژی، تحت تأثیر آسانی اادعا می
دارد، چرا که هرچقدر استفاده از یک تکنولوژی برای یک فرد آسانتر باشد، آن تکنولوژی برای فرد 

 (.Gong & Yu, 2004) سودمندتر بنظر خواهد رسید

امروزه پذیرش سیستمها و تکنولوژی های جدید مهمترین پارامتر برای داشتن موفقیت در حوزه های 
درحوزه اقتصادی در جهان امروز است، با توجه به این مهم پیش بینی پذیرش  مختلف خصوصا

تکنولوژیهای جدید توسط ارائه دهندگان آنهامیتواند باعث بهبود عملکرد سیستم و جلوگیری از هدر 
رفت سرمایه و افزایش اعتماد و اطمینان جهت سرمایه گذاری بر روی سیستمهای کامپیوتری جدید در 

عات شد ، زیرا مقاومت کارکنان یا فقدان اعتماد در استفاده از تکنولوژیهای جدید توسط فناوری اطال
آنها میتواند مانع بهبود عملکرد سیستم شود. همچنین اگر چه سهولت استفاد و مفید بودن، از مهم 

برای  ترین عواملموفقیت در پذیرش تکنولوژیهای جدید است، اما از این ویژگی ها به تنهایی نمیتوان
 (.Honest et al, 2014پیش بینی پذیرش تکنولوژی توسط کاربران استفاده کرد )

 
 
 
 
 

 
 (Zanjirchi et al., 2012مدل پذیرش تکنولوژی ) -1نمودار 
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 مزایای درک شده

 سهولت استفاده

 هدف رفتاری  نگرش
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  سازه های مدل پذیرش تکنولوژی مانند مزایای درک شده و سهولت استفاده، تعیین کننده های
e-  CRM  بسیار مهمی در تحلیل رفتار ف(  ردی کاربران می باشندZanjirchi et al., 2012.) 
  هیچ کس نمی تواند منابع استفاده از تکنولوژی اطالعات را انکار کند. تاثیر تکنولوژی اطالعات در

بخش دولتی و خصوصی کامالً مشخص و مستند بوده و تحقیقات آکادمیک در تایید این مساله فراوان 
مسئله ای که با آن روبرو هستیم این است که چرا در استقرار و ( . et al , 2002 Chen می باشد 

اتخاذ تکنولوژی در مقایسه با بخش های خصوصی تفاوت های فاحشی وجود دارد. که این تفاوت ها 
باعث هدر رفتن منابع و انحراف تحویل خدمات در بخش دولتی گردیده است. تا این زمان در ادبیات 

ربی در مورد تفاوت های سیستماتیک بین بخش دولتی و خصوصی در منتشر شده شاهد مطالعات تج
نبوده ایم. در سازمان های دولتی، پرسنل درک روشنی از استراتژیی که باعث  ITزمینه کاربرد اتخاذ 

 (. Chen & Popovich, 2003کاهش هزینه ها و افزایش میزان اتخاذ تکنولوژی میشود ندارند)
ده در سال های اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت رهبری چند عاملی به با توجه به تحقیقات انجام ش

عنوان سبک مدیریت موفق در سازمان های امروز و نیز بررسی تکنولوژی های مورد استفاده و 
ها  است. هدف از انجام این تحقیق پذیرش آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان

ر از آن، پیدا کردن دالیلی دال بر وجود تاثیر سبک رهبری چند سنجش رهبری چندعاملی و مهم ت
عاملی بر پذیرش تکنولوژی در نزد کارکنان است. به عبارت دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به 
این سؤال است که اهمیت نسبی ابعاد سبک رهبری چند عاملی بر پذیرش تکنولوژی در سازمان 

 چگونه است.مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
 

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق  -2
محققان و اندیشمندان متعددی به بسط و گسترش این مدل با عوامل مختلف پرداخته. حال آنکه با 
توجه به اقدامات مدیریتی کاربردی مانند برنامه ها و روش های آموزشی و نیز حمایت تکنیکی 

تکنولوژی ایفا کنند. توجه محدودی به تاثیری که می سازمانی که می تواند نقش مهمی بر کاربرد 
 ,Schepers & Wetzlsتواند سبک رهبری در سازمان بر پذیرش تکنولوژی داشته باشد شده است)

2005 .) 
به معنا ومفهوم میزان صداقت،احترام و الهام بخش ایجاد شده توسط رهبر،  رهبری چند عاملی

دستان به باز اندیشی راههای انجام امور توسط رهبر مد نظر  که در آن توانا سازی زیر 1تحریک ذهنی
 ,Bassکه ناظر به درجه توجه و حمایت به هر یک از پیروان است ) 2است ؛و توجه و مالحظه فردی

(. منظور از رهبری چند عاملی در تحقیق حاضر  رهبری چند عاملی به وسیله دو بعد رهبری 1985
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 Chenگردد )ت که در قالب ابعاد و شاخص های زیر عملیاتی میتبدیلی و رهبری تبادلی مشخص اس

& Fahr, 2001) 
رفتار های رهبری تحول آفرین و مبا دله ای در »(، در پژوهشی با عنوان 2001) 1چن و لی فار

نشان دادند بین رفتار های تحول آفرین رهبر و رفتار شهروندی سازمانی « سازمان ها ی چینی
اری وجود دارد و همچنین بین رفتارهای مبادله ای رهبر و رفتار شهروند سازمانی کارکنان رابطه معناد

 کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشد.
(، در پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین خشنودی شغلی، 2007) 2کومار و گیری

 تعهد سازمانی و جو سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
(، در تحقیقی که انجام داد به این نتیجه رسید که سبک های رهبری و باورهای وابسته 2007) 3کومار

 ها، متغیرهای مهمی هستند که به شکل گیری جو سازمانی اثر بسزایی دارند.به کار و ارزش
بر وجود اند بیان داشته اند که نتایج حاصله (، در تحقیقی که انجام داده1388قلی پور و همکاران )

رابطه ای قوی میان رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمندسازی داللت دارند. همچنین یافته 
های تحقیق بیانگر آنند که تفاوت معناداری میان ادراک کارکنان و مدیران از رهبری خدمتگزار وجود 

 دارد.
ری تحول آفرین و رفتار (، در پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین رهب1389یعقوبی و همکاران )

شهروندی سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره امور مالیاتی استان قم به این نتیجه 
رسیدند که را بطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است. بعالوه 

رابطه معناداری دارند. همچنین تمامی مؤلفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی 
تحلیل رگرسیون چند عاملی بیانگر این است که از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین، رفتار های 

 آرمانی و مالحظات فردی بیشترین تأثیر را در رفتار شهروندی سازمانی دارند.
 
 
 
 
 

1.  
 

 مدل مفهومی تحقیق -2نمودار  .2
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( و برای سنجش پذیرش 1997نامه باس و آوولیو )برای سنجش رهبری چند عاملی از پرسش
 ( استفاده گردید.1989)1تکنولوژی از پرسشنامه استاندارد دیویس

 

 تحقیق هفرضی-3
 ابعاد ابعاد رهبری چند عاملی در پذیرش تکنولوژی از اهمیت یکسانی برخوردار نیست. وزن

 

 روش تحقیق-4
 همبستگی می باشد. چامعه آماری تحقیق  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا

تشکیل می دهند که بنا به  عصر ارتباط روان یاطالعات یفناور و یمخابرات شرکتحاضر را کارکنان 
می باشند. تعداد نمونه بر اساس  300اطالعات بدست آمده از کارگزینی سازمان مرکزی تعداد کارکنان 

 نفر بدست آمده است. 169جدول مورگان برابر 
 های گردآوری اطالعات در این تحقیق بدین شرح است: روش

ای: در این قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق مطالعات کتابخانه
 های مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است. ای، مقاالت، کتابموضوع، از منابع کتابخانه

ها و اطالعات برای تجزیه و تحلیل از آوری دادهمت به منظور جمعتحقیقات میدانی: در این قس
 پرسشنامه برای سنجش متغیرهای تحقیق در بین کارکنان  سازمان مرکزی استفاده گردیده است.

ها به سه نفر از اساتید و خبرگان مجرب در زمینه مدیریت و برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه
توایی ارائه گردید که با بررسی و تغییرات انجام شده کلیه آنها سؤاالت روش تحقیق جهت بررسی مح

 ها تأیید گردید.تنظیم شده را مورد تأیید قرار دادند و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامه
استفاده شده  spssافزار در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ و نرم

 است. 
های به پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 30منظور یک نمونه اولیه شامل  بدین

افزار آماری میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ ها و به کمک نرمدست آمده از این پرسشنامه
د و یا به عبارت محاسبه شد و نتایج نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتما

 باشد.دیگر از پایایی الزم برخوردار می
 آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها -1جدول  .3

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 921/0 رهبری چندعاملی

 798/0 پذیرش تکنولوژی

                                                           
1 Davis 
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ال بودن توزیع داده اسمیرنوف نرم -برای تجزیه و تحلیل  داده ها از بااستفاده ازآزمون کولموگروف 

شود. درصورت نرمال بودن برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده تست می
 شود.است. همچنین از روش اهمیت نسبی برای تبیین نقش متغیرها در متغیر وابسته استفاده می

تکنیک اهمیت های رهبری چندعاملی در پذیرش تکنولوژی از برای درک اهمیت و اولویت سازه

دارند، کاربرد  2شود. این تکنیک زمانی که متغیرهای مستقل با همدیگر همبستگیاستفاده می 1نسبی

بینی کننده در توجیه تغییرات متغیر مالک یکی از دارد. موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای پیش
رین تعریف اهمیت نسبی تهای اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. در سادهموضوعاتی است که در سال

است. در محاسبه سهم متغیرها هم اثر مستقیم  2Rدهنده سهم نسبی هر یک از متغیرها در نشان
)همبستگی آن با متغیر وابسته یا مالک( و هم اثر غیر مستقیم یعنی زمانی که با سایر متغیرهای 

 (.2004، 3ابرتونشود )جانسون و رشود، در نظر گرفته میمستقل ترکیب می

افزار برای سنجش اهمیت نسبی هر یک متغیرهای مستقل در نسبت همبستگی با متغیر وابسته از نرم
(، اهمیت 2006) 4استفاده گردید. در این نرم افزار بر اساس مدل جانسون که توسط اولریک Rآماری 

 پردازد.می و سهم آن در  نسبی با استفاده از کدهای آماری )پکیج( به بررسی وزن نسبی هر متغیر
 
 

 یافته های تحقیق-5
یابی به پاسخی است که پژوهشگر در پی آن بوده ترین مرحله هر پژوهشی دستترین و اصلیمهم [1]

سازد. برای ها هدف نهایی از انجام یک پژوهش را برآورده میاست. در این راستا تجزیه و تحلیل داده
توزیع شد تا کامالً به تعداد حجم نمونه پرسشنامه  200ی پرسشنامه ها تعداد اطمینان از برگشت تمام

عدد از  6مورد برگشت داده نشد و  9های برگشتی تعداد آوری گردد. که در بین پرسشنامهجمع
پرسشنامه وارد تجزیه و  185ها نیز مخدوش و غیر قابل تحلیل بود بنابراین در کل تعداد پرسشنامه

 گردید.  تحلیل نهایی
های تحقیق پرداخته شده و سپس همبستگی وزنی برای تحلیل استنباطی ابتدا به آزمون فرضیه [2]

 محاسبه شده است. Rافزار متغیرهای مستقل را در متغیر وابسته به کمک نرم

                                                           
1 Relative Importance      
2 Intercorrelation     
3 Johnson and Lebreton 

4 Ulrike 
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-های تحقیق پرداخته شود. برای تک تک متغیرها از آزمون کالموگروفقبل از آنکه به بررسی فرضیه
باشد ها میاستفاده شد. منطق استفاده از این آزمون مشخص کردن وضعیت نرمال بودن دادهاسمیرنف 

که در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک )آزمون همبستگی پیرسون( و در صورت نرمال 
 شود. چون داده ها نرمال میهای ناپارامتریک )آزمون همبستگی اسپیرمن( استفاده مینبودن از آزمون

 آمده است. 2های این آزمون در جدول باشد. داده

 اسمیرنف-نتایج آزمون کولموگروف -2جدول .4

 پذیرش تکنولوژی رهبری چندعاملی شاخص آماری

 185 185 تعداد
Z 702/0 855/0 

Sig 566/0 458/0 

 
 د.ها نرمال بوده و برای متغیرها آزمون پارامتری استفاده گردیتوزیع داده 2مطابق با جدول 

 

 آزمون فرضیه 
در ابتدا برای بررسی اهمیت نسبی ابعاد رهبری چندعاملی بایستی میزان همبستگی بین ابعاد این متغیر 
مشخص گردد. چون اهمیت نسبی در صورتی به کار می رود که ابعاد متغیر مستقل با یکدیگر رابطه 

دعاملی از آزمون همبستگی قوی و شدیدی داشته باشند. برای بررسی رابطه بین ابعاد رهبری چن
 ( امده است.3پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول )

 های رهبری چندعاملی و پذیرش تکنولوژیضریب همبستگی بین مولفه -3جدول  .5

 پذیرش تکنولوژی رهبری تبادلی رهبری تبدیلی  متغیرها

   1  همبستگی رهبری تبدیلی
   داریسطح معنی 

  1 0,634  همبستگی رهبری تبادلی
  0,000 داریسطح معنی 

 1 0,241 0,195 همبستگی پذیرش تکنولوژی
  0,001 0,006 داریسطح معنی 

 01/0* معنی داری آزمون در سطح معنی داری 
 

( نشان داد که بین ابعاد رهبری چندعاملی با توجه به سطح معنی داری به دست آمده 3نتایج جدول )
می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این  01/0عنی داری استاندارد که کمتر از سطح م

شود، تا در صورتی که بین فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی بین خود متغیرهای مستقل محاسبه می
متغیرهای مستقل همبستگی مشاهده گردد، از روش اهمیت نسبی استفاده شود. جدول باال ضریب 
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دهد که دارای ضریب بسیار تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان میهمبستگی متغیرهای 
 باشد.باال می

دهد در ( ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می3جدول )
باشد. نتایج نشان داد که بین ابعاد رهبری چندعاملی و پذیرش برخی موارد این ضریب بسیار باال می

کنولوژی رابطه معنی داری وجود دارد زیرا سطح معنی داری به دست آمده کمتر از سطح معنی داری ت
 (. p<01/0باشد )استاندارد می

برای چنین تحقیقاتی که چندین متغیر مستقل داشته و متغیرهای مستقل هم با یکدیگر همبستگی 
(. این تکنیک اثرات مستقیم هر کدام از 3شود )جدول دارند، از روش اهمیت یا اوزان نسبی استفاده می

متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته و همچنین تأثیر متغیرهای مستقل را زمانی که با همدیگر 
دهد، اهمیت یا اوزان نسبی نشان دهنده سهم هر یک شوند، بر روی متغیر وابسته نشان میترکیب می

 باشد. ی مدل میکل 2Rاز متغیرهای مستقل )پیش بینی کننده( در 
دهد. با ( همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر پذیرش تکنولوژی را نشان می3جدول )

استفاده از تکنیک اهمیت نسبی، اثرات ترکیب وزنی و وزن هرکدام از متغیرهای مستقل مورد بررسی 
دهد ا تحت تأثیر قرار میهای رهبری چندعاملی که پذیرش تکنولوژی رگیرد. ترکیبی از سازهقرار می

 ( آمده است.4در جدول )
 اهمیت نسبی ابعاد رهبری چندعاملی بر موفقیت پذیرش تکنولوژی -4جدول  .6

 100وزن نسبی هر متغیر از  وزن خام هر متغیر  
 درصد

 تعداد آزمودنی

 185 %82/62 098/0 رهبری تبدیلی

 185 %17/37 058/0 رهبری تبادلی

  2R 100%= 156/0 مجموع

 
درصد پذیرش تکنولوژی را  15,6های رهبری چندعاملی دهد که مولفه( نشان می4نتایج جدول )

کند که بعد رهبری تبدیلی دارای بیشترین وزن نسبی و بعد رهبری تبادلی دارای کمترین تشریح می
وزنی را  درصد سهم 17/37درصد و  رهبری تبادلی با  82/62باشد. و رهبری تبدیلی با وزن نسبی می

در تاثیر بر پذیرش تکنولوژی را به خود اختصاص داده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر یکسان 
نبودن وزن نسبی ابعاد رهبری چندعاملی در تاثیر بر پذیرش تکنولوژی مورد تایید واقع گردید. یعنی 

پذیرش تکنولوژی کارکنان  می توان اینطور ادعا نمود که ابعاد رهبری چندعاملی تاثیر معنی داری بر
 دارند و وزن ابعاد یکسان نمی باشد. عصر ارتباط روان یاطالعات یفناور و یمخابرات شرکت
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Abstract 

The present study is applied in terms of purpose and correlation in terms of 

implementation. The statistical population of study consists of the employees at 

Asr Telecommunication and Information Technology Company, which according 

to the information obtained from the recruitment of the central organization is 300 

employees. The number of samples according to Morgan table is equal to 169 

people. To determine the content validity, the questionnaires were presented to 

three experienced professors and experts in the field of management to review the 

content. In this study, Cronbach's alpha method was used to determine the 

reliability of the test. To analyze the data, the normality of the data distribution is 

tested using the Kolmogorov-Smirnov test. If it is normal, Pearson correlation 

coefficient has been used to analyze the hypotheses. The relative importance 

method is also used to explain the role of variables in the dependent variable. The 

research findings show that the components of multifactorial leadership explain 

15.6% of technology acceptance, in which the transformational leadership 

dimension has the highest relative weight and the exchange leadership dimension 

has the lowest relative weight. Also, conversion leadership with 62.82 percent and 

exchange leadership with 37.17 percent have a weight share in the impact on 

technology acceptance. Therefore, the research hypothesis that the relative weight 

of multidimensional leadership dimensions in the impact on technology 

acceptance is not the same was confirmed. 
Keywords: Leadership, Technology, Multi-Factor Leadership, Technology 

Acceptance 
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گرا با فرهنگ سازمانی بررسی رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحول

 استان اردبیل  اداره کل  امور  مالیاتی کارکنان 
 

 2، هادی گنجی1فرهاد  زاهدی
 

 1399شهریور  5تاریخ پذیرش:                                          1399تیر  20 دریافت:تاریخ 
 

 چکیده
گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان ی رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحولبررسهدف از پژوهش حاضر 

ها از نوع باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و ازنظر گردآوری دادهمیاداره کل امور مالیاتی 
شود. جامعه آماری ها از نوع همبستگی محسوب میباشد و از نظر تحلیل دادهتحقیق پیمایشی می

اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول تشکیل دادهکارکنان  اداره کل امور مالیاتی ا تحقیق حاضر ر
های ضریب های تحقیق از آزمونو تحلیل فرضیهآمده است. برای تجزیهدستنفر به 178کوکران 

دمت رهبری خها نشان داد که، بین وتحلیل دادهیهتجزهمبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از 
 وگرا رهبری تحولداری وجود دارد و همچنین بین یمعنارتباط  فرهنگ سازمانی کارکنانو گرا 

 ارتباط معنی داری وجود دارد.  فرهنگ سازمانی کارکنان
 

  فرهنگ سازمانی ،گرا تحول ، رهبریرهبری خدمت گرا  واژه های کلیدی:

 

 مقدمه -1
ه شکل یک گروه دور هم جمع می شوند و سیر انسانها به صورت اجتماع زندگی می کنند و ب

زندگی را ادامه می دهند؛ طبیعی است هر اجتماع و گروه احتیاج مبرم به یک رهبر یا مدیر برای 
ها به (. امروز نیاز سازمآنForouzandeh  & Jokar , 2012: 1هدایت و نظام مندی خود دارد )

آنان در جریان تغییرات زمان و پیشرفت های روز قرار  ای که بتوانند کارگونهرهبری تأثیرگذار است به

                                                           
 گروه مدیریت، دانشگاه علمی کاربردی، مرکز خانه کارگر، اپرس آابد، ایران  1

* Farhadzahedi1357@gmail.com 
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دهند. کارکنانی که بیشتر نگران کارهای روزمره و بودجه و هزینه های جاری بر حسب مقررات و 
قوانین مالی استاندارد و سخت هستند به طور حتم در روز تحت مدیریت شدید بیش از پنج درصد 

ست )و حتما اینطور هست( جهش پنجاه درصدی در پیشرفت نخواهند داشت. ولی رهبری ممکن ا
 (. Afjeh, 2014:175ها ایجاد کند. این هنر رهبری است که ان را از مدیریت متمایز می سازد )آن

 کشف پی در مدیریت محققان و اندیشمندان که شد باعث سازمانها، در رهبری موضوع اهمیت
 رهبر مشخصات تا باشند تالش در همواره و آیند بر سازمانها در موفق رهبران خصوصیات و ها ویژگی
 متعددی نظریات و رهبری مکاتب اخیر های دهه در تالشها این پی در. کنند ذکر سازمان در را موفق

 جریان یا رهبری وجود است. بدون شده معرفی علمی جامعه به و گرفته شکل رهبری زمینه در
 این گسست. شود گسسته و ضعیف سازمانی و فردی اهداف میان اتصال حلقه است ممکن هدایت،

. است سازمان منافع و اهداف مقابل در فردی منافع و اهداف اهمیت به نسبت تردید معنی به حلقه،
 ,Kwong & Zhenاست) سازمانی اعتماد گیری شکل در جدی آفت یک تردیدی، چنین وجود

2014.) 
 آفرین، تحول و گراتحول رهبری دیدگاه توان می به رهبری ها دیدگاه این جدیدترین از
 رهبری سبکهای. برد نام را خدمتگزار رهبری و دیدگاه کاریزماتیک فرهمند، عملگرا، تعاملگرا،

 رهبری سبکهای این دوی هر واقع در. دارند و مشابهی یکسان تقریباً ویژگیهای گراتحول و خدمتگزار
 زمینه تواند می خدمتگزار رهبری تئوری .(1392دارند )میرزایی،  کاریزماتیک رهبری مفهوم در ریشه
 رهبری تئوری قوت نقطه 1باس. باشد رهبری سازمانی و مدیریت زمینه در بسیاری تحقیقات ساز

 رخ سازمانها در آن بالطبع و جوامع وسیعی که در تغییرات به توجه با که داند می این در را خدمتگزار
 معتقد وی. کند ایفا جوامع و رهبری سازمانها آینده در تیحیا و مهم نقشی تواند می تئوری این داده،
 نیازمند زمینه رهبری در پر طرفدار و جدید تئوری یک عنوانبه خدمتگزار، رهبری مفهوم که است

 (.  Hampzr, 2005; Beheshti, 2015باشد ) می بیشتری تجربی تحقیقات
 از هدف رسیدن به مسیر یابد اناطمین نخست که است آن گراتحول رهبری هدف راستا این در

 در را و دیگران برطرف را سیستم درون بالقوه موانع است، سپس شده درک داخلی بازیگران سوی
 (. Mohammadi, 2010کند ) ترغیب شده تعیین پیش از اهداف به رسیدن

 صورت های بررسی و مطالعات از بسیاری در که است اهمیت حایز جهت آن از حاضر تحقیق
. است شده انگاشته نادیده سازمانها فرهنگ سازمانی بررسی در نظری بحثهای اهمیت ه،گرفت

  اند. پرداخته فرهنگ سازمانی با سبکهای رهبری همزمان بررسی به اندکی مطالعات همچنین،
رابطه بین رهبری خدمت گرا و رهبری تحول آفرین  که است این حاضر مسأله اصلی تحقیق

یافته  می رود انتظار بنابراین،. می کند مشخص کنان  اداره کل  امور مالیاتی رابا فرهنگ سازمانی کار
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متغیرهای  ماهیت از بهتری درک دنبال به که سیاستگذارانی و مدیران، مشاوران برای مطالعه این های
  .باشد ارزش با هستند، تغییر حال در در محیطهای ویژه مورد مطالعه به

 

 قادبیات و پیشینه تحقی -2
تعریف « رهبری»به گمان علمای رفتار شاید هیچ یک از وازه های سازما و مدیریت به اندازه  

های گوناگونی ندارد، به طوری که برخی از این اندیشمندان بر این باور هستند که به تعداد و فراوانی 
دارد. در زیر به کسانی که کوشیده اند این واژه را تعریف کنند، تعریف های متفاوتی از رهبری وجود 

 چند مورد از تعاریف رهبری اشاره شده است. 
 هدایت و افراد کردن هماهنگ سازمان، برای هدف و مسیر گزینش شامل رهبری فرایند

 توانمندسازی طریق از چه عمل، به مردم برانگیختن ارتباط، طریق از شده تعیین اهداف سمت به هاآن
 در تغییر و قطعیت عدم ایجاد باعث رهبری فرایند. باشدیم اساسی نیازهای ارضای طریق از چه و

 (.Nelson & Campy, 2011:485)شود می سازمان
 نفوذ مستلزم رهبری. است سازمان اعضای بر نفوذ و دادن جهت رهبری، در نکته ترینمهم

 رستیسرپ تحت افراد بر بتواند که است کسی رهبر نقش در مدیر و است افراد بر اثرگذاری و کردن
 قدرت و نفوذ یمسئله. بپذیرند را او قدرت و نفوذ مرئوسان، دیگر عبارت به و باشد مؤثر و نافذ خود

 عبارت  قدرت اصوالً. کندمی پیدا ارتباط گیردمی سرچشمه آن از نفوذ و قدرت که منابعی به رهبری
 باعث غیرمستقیم یا مستقیم که است اعمالی از عبارت  نفوذ و دیگران بر نفوذ اعمال توانایی از است
 مسئله و انددرآمیخته یکدیگر با نفوذ و قدرت ترتیب بدین. شوندمی دیگران نظرات یا رفتار در تغییر

 از نیز نفوذ و یابدمی تحقق دیگران بر نفوذ با رهبری زیرا است، ارتباط در هاآن دوی هر با رهبری
 (.Alwani, 2011:142)گیردمی سرچشمه قدرت

 

 رهبری خدمت گرا -2-1
می  ابتدا رهبر، که است آن نشان دهنده که رهبر از رفتارهایی به دارد اشاره خدمت گرا رهبری
 تمرکز هاآن پیشرفت و توسعه و اهداف مجموعه زیردستان، شخصی نیازهای بر و کند خواهد خدمت

 به همچنین و ی کندم توجه زیردستان نیاز به خود نیازهای به توجه از قبل رهبر در واقع،. کند
 به رسیدن برای و کنند استفاده خود بالقوه تواناییهای از کامل طور به تا کمک می کند زیردستان

 (.Chan & Mak, 2014) می نماید تشویق را هاآن شغلی، مطلوب موفقیت
رتبه  در را دیگران به کردن خدمت که است، رهبری الگوی از جدید نوع یک خدمتگزار، رهبری

 .است کردن خدمت به تمایل رهبری، نوع این برای اولیه انگیزه واقع، در. میدهد قرار اولویت نخست
اشاره  خادم عنوانبه رهبر نقش از درستی درک به خود، جای به دیگران بر خدمتگزار رهبری تمرکز
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 است پیروان پیشرفت به کمک و توسعه نیاز، به پاسخگویی رهبری، نوع این اصلی هدف. می کند
(Stone, et al, 2004; Bagri, 2015 .) 

ای که رهبر منافع دیگران را بر منافع و گونهرهبری خدمتگزار عبارتست از درک و عمل به
 (.Ghasemi, 2013تمایل و عالقه شخصی خود ترجیح دهد )

ها ها. آنرهبر خدمتگزار، کسی است که بیشترین تأکیدش بر پیروان خوب است نه عالقه آن
ی کنند پیروان خود را رشد دهند و به جای استفاده از قدرت بر سلطه و نفوذ بر آنان، کارکنان تالش م

 (.Nasrasfahani & Nasrasfahani, 2010را توانمند سازند )
 مقاله در( 1977) سال در " گرین لیف رابرت" توسط بار نخستین برای خدمتگزار رهبری نظریه

را  محققان از بسیاری نظر  خدمتگزار رهبری سبک اخیر دهه در. شد مطرح"رهبر نقش در خدمتگزار''
 در که قدرت بودند مراتبی سلسله مدل بر مبتنی رهبری، سنتی های نظریه. است کرده جلب خود به

 پایین سطوح پیروان در و کرد می دیکته پایین به باال از را دستورات و داشت وجود سازمان هرم رأس
 در کاری محیط این، گذشته از. اند بوده دستورات این از پیروی به ملزم انیسازم عضو یک عنوانبه تر

 قرار بازبینی مورد را رهبری در زمینه سنتی های تئوری که داشته آن بر را زیادی محققان تغییر، حال
 سبک یک عنوانبه خدمتگزار رهبری نظریه کنند. عرضه را دوره این با متناسب های نظریه و داده

 برخوردار باالیی بسیار اهمیت از رهبری های بین نظریه در مدیریت و رهبری در اثربخش اخالقی
 در پیروان. آورد شمار به  انسانی عوامل به توجه در آل های ایده سبک از یکی را آن توانمی که است

 هرم مدل در که است حالی در این و آیند می حساب به رهبران عنوان خدمتگزاربه سنتی ساختارهای
 و ذات را وارونه هرم مدل توانمی نتیجه در. شوند می قلمداد خود پیروان رهبران، خدمتگزار وارونه،

 (Ashura, 2014آورد ) شمار به خدمتگزار جوهر رهبری
موضوع رهبری خدمت گرا روی این عقیده که رهبران ملزم به خدمت به سایرین تا منافع 

قیده ریشه در کتابهای آسمانی دارد. بنابراین رهبرانی که خودشان هستند تأکید می کند و این ع
ها مهارتهای شغلی و درآمدهای شخصی و ارضاء نیاز به قدرت یا ترکیبی از آنهاست توجهات اولیه آن

از تأمین حداقل نیازهای رهبری خدمتگزار محروم هستند. از این دیدگاه رهبران باید توجه خود را از 
خدمت کردن به » ه نیازها و منافع مردم انتقال می دهند و باور داشته باشند که: نیازها و منافع خود ب

)خدمتکاری( نیاز به فروتنی و  1پیتر بالک«.  دیگران با شکوه ترین و بهترین پاداش رهبری است
ها می تواضع و میل به مشارکت دارد. رهبران خدمتگزار و یا خدمتکار از این که مقام رهبری چه به آن

تواند عنوان رهبر چه خدمتی برای دیگران میها بههد برانگیخته نمی شوند بلکه از این که نقش آند
 (.Afjeh , 2014:186-187انجام دهد برانگیخته می شوند)
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 اخالقی و بخشیالهام ابعاد (1991) 1گراهام
 نگری آینده رابطه، ایجاد ، متقابل روابط برای ظرفیت هویتی، خود ( 1998)  2باچن

 به خادمیت، تعهد نگری، آینده سازی، مفهوم متقاعدسازی، همدلی،آگاهی، دادن، گوش ( 1998) 3اسپیرز
 گروه ایجاد رشد،

 محیط دوستانه، ایجاد افراد، توانمندسازی خود، رهبری ارائه افراد، برای شدن لقائ ارزش ( 1999)  4لوب
 خود اعتبار دادن نشان

 بصیرت و بینش اعتماد، اعتبار، نفوذ، رسانی، خدمت ( 1999)  5فارلینگ
 و خدمت توانمندسازی دیگران، از تقدیر پیشگامی، الگودهی، اعتماد، اعتبار، بصیرت، ( 2001)  6راسل

 رسانی
 اسل و

 (2002)7استون
 دیگران، توانمندسازی از تقدیر پیشقدمی، خدمت رسانی، اعتماد، صداقت، بینش،

رسانی،  خدمت انداز، چشم اعتماد، دوستی، نوع فروتنی، و تواضع الهی، عشق ( 2003)  پترسون
 توانمندسازی

 گرا: رهبری تحول -2-2
 به رسیدن چگونگی و می دهد شکل روشن و جذاب یا شیوه به را اندازی چشم گراتحول رهبر

 به را اطمینان این و کند می عم بینی خوش با و به نفس اعتماد با و میکند بیان را انداز چشم آن
 و هدایت می کند، بودن الگو با می کند، تاکید نمادین اقدامات با را هاارزش می دهد، انتقال زیردستان
 بر اثربخشی ترجیح با آفرین تحول می سازد. رهبران توانمند انداز مچش به رسیدن برای را کارکنان
 اهداف سازمانی به رسیدن جهت در موثر گونه ای به سازمان انسانی منابع کارگیری به در سعی کارایی

 به را رهبری مطالعه او. نمود جلب پیروان و رهبران متعامل روابط ماهیت به را توجه برنز .دارند را
 رهبری اخالقی مبنای و اهمیت عمدی تغییر واقعی جمعی اهداف قدرت و تعارض های یپویای سمت

 برنز دیدگاه آفرین. از تحول و تبادلی: نمود مطرح را رهبری مدل نوع دو سپس و کشانید پیروی و
 به پیروان توجه جلب وی، هدف و بوده پیروان در بالقوه های انگیزه جستجوی در آفرین تحول رهبر
 برتر عموما آفرین تحول رهبری برنز، ازنظر. است جمعی منافع به منافع فردی تبدیل و برتر ایه نیاز

 ایجاد در پیروان روحیات و ها ارزش نیازها، روی بر باتاکید آفرین تحول است. رهبری تبادلی از
 زهایاندا چشم و ها ایده خلق با تحول آفرین رهبران. می نماید تالش پیروان در اخالقی مسولیت

                                                           
1 Graham 
2 Bachchan 
3 Spears 
4 Laub 
5 Farlyng 
6 Russell 
7 Esal &Stone 



 
 1399تابستان   ،3، پیاپی 2 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه 56

ها  سازمان در تحول و تغییر جهت در کارکنان و مدیران میان در شوو و شور و اعتماد ایجاد با و جدید
 , Mousavi Hosseini, et alهستند ) سازمان عملکرد بهبود و توسعه بخش نوید و می نمایند عمل

2015). 
 را سازمان و افراد ییرتغ فرایند و شوند می خود پیروان فوقالعاده عملکرد موجب چنین رهبرانی

 با گراتحول رهبران که شد مشخص 1پیالیی و واتسون ایزنباخ، پژوهش نتیجۀ در. کنند تسهیل می
 نکردنی باور و واقعی جذاب، اندازی چشم خود سازمانی واحد یا سازمان برای موجود به موقعیت توجه

(. Skandari, 2014) شوند می زمانیسا تغییرات آمیز موفقیت اجرای موجب و کنند می ایجاد از آینده
 . باشدمی گراتحول رهبری سبک مهم جنبه های از تغییر ایجاد پس

 (Skandari, 2014گرا ): ویژگی های رهبری تحول2جدول 

 کنند؛ بخشیالهام و کرده جذب را دیگران توانندمی .2  هستند؛ راهبردی تفکر دارای .1

می  ردرگی ابهامها و اطمینان عدم پیچیدگی، با .3
 شوند؛

 هستند؛ اشتیاق دارای .4

 می کنند؛ مربیگری .6  می کنند؛ عمل تغییر عامل عنوانبه .5
 تا می دهند فرا گوش نظرات نقطه تمامی به .7

  بخشند؛ توسعه روحیه همکاری را
 هستند؛ کار عاشق .8

 دارند؛ نظر در را کارکنان نیازهای .10  دارند؛ یادگیری به دائمی تمایل .9

 می کنند؛ درک را افراد عموم هاینیاز .12  هستند؛ شناس خود .11
 ندارند؛ باور را شکست .14  هستند؛ استقامت و ایستادگی دارای .13
 هستند؛ بصیرت دارای .16  دارند؛ باالیی انتظارات .15
 می کنند؛ تقسیم دیگران با را کار ریسک .18  هستند؛ استواری نقش مدل دارای .17
 متجانس رفتارهای و محوری های ارزش دارای .19

  هستند؛
 دارند؛ شیارز انگیزه .20

 هستند؛ کننده ترغیب .22  پذیرند؛ ریسک .21
می  بیان سادگی به را آن و دارند هدف از روشنی احساس .24  هستند؛ احساسی بلوغ دارای .23

 کنند؛
  دارند اثربخشی های ارتباط .25

 گرامؤلفه های رهبری تحول 2-2-1
 هنی،ذ ترغیب ، آرمانی نفوذ عامل چهار براساس برنارد بس مدل طبق بر آفرین تحول رهبری

 رهبری عوامل( 1) ی شماره شکل. یابد می تحقق گرا های توسعه حمایت و بخشالهام انگیزش
 :دهد می نشان صورت شماتیک به را آفرین تحول

                                                           
1 Eisenbach, R, Watson, K. and Pillai, R. 
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 ل آفرین تحو رهبری : عوامل1شکل 

 : 1نفوذ آرمانی -
یی و شامل رفتارهایی همچون ایجاد اعتماد، احترام بین افراد، ترغیب زیردستان برای شناسا

یک رهبر غرور و افتخار می »شود: الگوبرداری از رفتار رهبر است. نفوذ آرمانی با این بیانیه معرفی می
باشد، که این احساس را نفوذ آرمانی متناسب با رهبران کاریزما می«. کند زیرا زیر دستانش با او هستند

 قابلیتهای فوق العاده ای است. در میان زیردستان ایجاد ایجاد می کند که رهبر صاحب ویژگیها و 
 : 2بخشانگیزه الهام

شامل گونه ای از رفتار است که زیردستان را نسبت به یک بینش مشترک ترغیب کرده و مقرر می 
سازد. این بینش از طریق فرایند مباحثه و مذاکره مشکل می گیرد و بروی ویژگیهای منفی وضع 

توان با این بیانیه بخش را میتاکید دارد. انگیزه الهام موجودو برجسته کردن ویژگیهای مثبت آینده

 .«رهبر بینش و تصویری از آینده را ترسیم می کند»معرفی کرد: 

 :  3فکری محرک
نوعی رفتار است که زیردستان را در خصوص موقعیت های کنونی و مفروضات موجود به چالش می 

رهبری کسی »شود: ی با این بیانیه معرفی میکشاند تا دست به خالقیت و نوآوری بزنند. محرک فکر
 «.است که به مسائل و مشکالت از زوایای مختلفی نگاه می کند

                                                           
1 Idealized influence 
2 Inspirational Motivation 
3 Intellectual stimulus 
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 : 1مالحظات فردی
نوعی رفتار است که به زیردستتان کمک می کند تا از طریق مربی گری و توسعه روابط مرشدیت 

دی با بحث رعایت حال دیگران در قابلیتها و توانمندی های بالقوه خود را بالفعل کنند. مالحظه فر
دانشگاه ایالتی اوهایو متفاوت است. زیرا در اینجا مالحظه فردی رفتار ویژه با کارکنان است که در ان 

شود و این الهام را بصورت ویژه و منحصر به فرد به نیازها و توانایی های تخصصی فرد نگریسته می
اره کل  امور   یتی واحد است. مالحظه فردی با این بیانیه به افراد می دهد که نیازهای او همسو با ماد

 .«رهبر کسی است که زمان زیادی صرف مربی گری و آموزش زیردستان می کند»شود: معرفی می

 می کنند؛ اما تقسیم دسته چهار به را آفرین تحول رهبری دهنده تشکیل عوامل محققان بیشتر اگرچه
 را رویکرد  دو این (3) شماره جدول. کنند می بیان مورد شش در را ها ویژگی این 2جانتزی و لیتود

  :کند می مقایسه
 (Skandari, 2014گرا ): مؤلفه های رهبری تحول3جدول 

 عاملی چهار مدل لیتود عاملی شش مدل

 پیروی که رفتاری و پرجاذبه بصیرت: آرمانی نفوذ. 1 اهداف؛ و بصیرت بناکردن. 1
 ند؛می ک القا به دیگران را

 به تا دیگران برانگیختن ظرفیت: الهامی انگیزش. 2 می سازد؛ فراهم را ذهنی ترغیب. 2
 باشند؛ بصیرت متعهد

 نوآوری؛ و ابداع ترغیب: ذهنی ترغیب. 3 افراد؛ از فردی حمایت. 3
 پردازی نماد را ای حرفه شهای ارز و رفتار. 4

 می کند؛
 زیآماده سا و مربیگری: شده فردی مالحظات. 4

 .پیروان خاص برای نیازهای
  عملکرد؛ انتظارات تشریح و توصیف. 5
 در مشارکت توسعه برای ساختارهایی ایجاد. 6

 .تصمیمات

 فرهنگ سازمانی -2-3
شخصیت هایی می باشند، که این قالب شخصیتی سازمان  یدارا یزها ن همانند افراد، سازمانسازمانها 

سازمان فرهنگ نقش  یک(. در Ghadami M. & Azari, 2010) را، فرهنگ آن سازمان می گویند
 یکه، نوعیندوم ا .سازمان است کننده مرزیینکه فرهنگ، تعیننخست ا ؛کندیم یفارا ا یمتفاوت یها

شود که در افراد  یسوم فرهنگ باعث م. کند یم یق سازمان تزر یدر وجود اعضا یتاحساس هو
 ,Arabiدارد ) یتاهم یشخص فعاز منا یشترب یارکه بس یدبه وجود آ یزیتعهد نسبت به چ ینوع

2008 .) 
                                                           

1 individual considerations 
2 Leithwood&Jantzi 
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 یرشطور عام مورد پذه که ب یفیتعر یعنی یستن یرامکانپذ یدر قالب مشخص یفرهنگ سازمان یفتعر
فرهنگ سازمانی را نیروی ، (2000) 1دنیسون(. Sharifzadeh & Mehdi, 2006باشد وجود ندارد )

دارد فرهنگ  عقیده او. کند می تعیین را ها دن و چگونگی عملیاتمی داند که نحوه عمل کر قدرتمند
محکم به نظام  ای که همچون شالوده ی شودارجاع م یباورها و اصولی، اساس های به ارزش یسازمان

آن  یتباعث تقویریتی، هم نظام مد و باورها و زش ها. عالوه بر آن، هم اری کنندخدمت م یریتیمد
و  یمعان یسازمان، حاو یاعضا یبرا ماندگارند، زیرا ارزش ها و ها اصولین   گردند. ای م یهاصول اول

با  یکیبه طور نزد یو برداشت فرهنگ سازمان یاممعتقد است که پ یهستند. و یخاص یممفاه
ی کنند، سازمان کار م که در یبر افراد یادیز یارمرتبط هستند و تأثیر بس یسازمان ی هایاستراتژ

 ای اما افراد سازمان به گونه یست؛و تماس ن ؤیتقابل ر یفرهنگ به آسانی دارد م انیب یسوندارند. دن
از  یاریاست. در بس تری قو یگریو قانون فرهنگ از هر قانون د ی شناسندمی آن را به خوبیت، با اهم

 (. Iranzadeh & Mahmoudi, 2009و برداشت از فرهنگ است ) یامپ ینمهمتر این ها سازمان

 

 ی تحقیقهاهیفرض -2-3  
احتمالی در مورد جمعیت آزمایشی  صورتبهشده را فرضیه رابطه بین دو یا چند متغیر تعریف

باشد و اگر کند. فرضیه جان کالم تحقیق است و عصاره تز و موضوع پژوهش میمعین را بیان می
رحیمی و همکاران، )کرد کتاب یا مقاله بخواهد در یک یا دو جمله خالصه شود باید به فرضیه رجوع 

(. هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن محقق در آزمون 100ص ، 1392
های آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به طورکلی هدف از آزمون فرضفرضیه است. به

تأیید است یا ویاً قابلایم، قآمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جمعیت زدهدستاطالعات به
صورت هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و بهها یا عبارتهای آماری، جملهخیر؟ فرضیه

 .است ها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری و نقش آن شوندیمپارامتر نوشته 
بری خدمت گرا شده در رابطه بین رهدر تحقیق حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح

 شدهیطراحهای زیر و رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی فرضیه
 ها را مورد آزمون قرار گرفته است.و در مراحل کار این فرضیه

داری وجود رابطه معنی فرهنگ سازمانی کارکنان  اداره کل  امور مالیاتی و رهبری خدمت گرا بین .1
 دارد.

داری وجود رابطه معنی کارکنان اداره کل  امور مالیاتی گرا و فرهنگ سازمانیرهبری تحول ینب .2
 دارد.

                                                           
1 Denison 
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 مدل تحلیلی تحقیق -2-4
مدل تحلیلی تحقیق حاضر بر اساس ادبیات و پیشینه تحقیق بدست آمده است که در آن رهبری 

 و باس پرسشنامهاساس بر  آفرینتحول رهبری ،(2004)  دنیز پرسشنامهخدمت گرا بر اساس 
استفاده  (2006) همکاران و سونیدن پرسشنامه از یسازمان فرهنگو  (MLQ( )0200) 1آولیو

 مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد. 2شده است. شکل شماره 
 

 

 

 

 

 
 

 : مدل مفهومی تحقیق )منبع محقق ساخته( 2شکل 

 

 روش شناسی تحقیق -3
حاضر،  تحقیق آوری اطالعات موردنیازجمع لذا . است پیمایشی پژوهش این در تحقیق روش

اطالعات آن به  آوریجمعبود که روش  یو با توجه به هدف از نوع کاربرد یشیمایپ -یفیاز نوع توص
تحقیق کارکنان، شرکت  اداره کل امور  مالیاتی استان  یجامعه آمار شودمیانجام  ایپرسشنامهشکل 
 توزیع کارکنان بین در آماری نمونه حجم از بیشتر تعدادی یعنی سشنامهپر 190 باشد. تعدادمی اردبیل

 .گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد پرسشنامه178 که شد آوریپرسشنامه جمع 183 و شد
جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان رسمی، پیمانی، روزمزد دائم اداره کل  امور مالیاتی استان اردبیل 

 دهند.باشد تشکیل مینفر می 331ها که تعداد آنلم با تحصیالت باالی فوق دیپ
 آماری جامعه اعضای همه تا بود خواهد ساده تصادفی حاضر تحقیق در گیری نمونه روش

باشند. تعدا نمونه بر اساس فرمول کوکران  داشته را آماری نمونه انتخاب در مساوی انتخاب شانس
  باشد.نفر می 178

منظور  همین شود. بهمی انجام ایپرسشنامه حاضر، تحقیق ردنیازمو اطالعات آوریجمع ابزار
 .گردید توزیع و گرا و فرهنگ سازمانی تهیهرهبری خدمت گرا ، رهبری تحول پرسشنامه استاندارد سه

                                                           
1 Bass & Avolio 

 آفرینتحول رهبری

 گرا خدمت رهبری

 یسازمان فرهنگ
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 سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق از آزمون آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت کـه  برای
آمده دسـتآمده است. با توجه به ضـرایب به 5ها در جدول مهخالصه ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنا

ها از پایـایی قابـل قبـولی توان گفت که پرسشـنامهباشند( میمی 7/0تر از ها )بزرگبرای پرسشنامه
 برخوردار هستند.

 ها: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه4جدول 

 مقدار ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه پرسشنامه

852/0 28 ت گرا رهبری خدم  

754/0 20 گرارهبری تحول  

820/0 36 فرهنگ سازمانی  

 
شده از روش انجام قاتیو سوابق تحق ینظر یمبان نیو تدو هیمنظور تهتحقق به نیدر ا

شود. بهره گرفته می یدانیاز روش م هافرضیهآوری اطالعات جهت آزمون منظور جمعو به ایکتابخانه
جدول  صورتبه شدهآوریجمع هایدادهصورت گرفت.  SPSS افزارنرم قیاز طر هادادهتحلیل  وتجزیه

 یتحلیل استنباط و و در مرحله دوم که تجزیه است شدهارائه ستوگرامیو نمودار ه یفیآمار توص
 بیضر اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن نمونه آماری و-کولموگروف باشد با استفاده از آزمونمی

 شده است. استفاده ای تجزیه و تحلیل فرضیه های برهمبستگ

 
 یافته های تحقیق -4

گرا و فرهنگ سازمانی که از اند از رهبری خدمت گرا، رهبری تحولعبارت تحقیقمتغیرهای موجود در 
شایستگی، شوند. متغیر رهبری خدمت گرا دارای چهار بعد طریق گویه های پرسشنامه محاسبه می

گرا دارای چهار بعد مالحظه بلیت اعتماد و همدلی و همچنین متغیر رهبری تحولتواضع و فروتنی، قا
هایی ازجمله باشد. در این بخش شاخصمی بخش و نفوذ آرمانیفردی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام

 شود.میانگین، کران پایین و کران باال برای میانگین متغیرهای فوق در جداول جداگانه ارائه می
 های آماری مربوط به متغیرهای تحقیقخص: شا5جدول

 ماکزیمم مینیمم انحراف معیار میانگین متغیر

71/74 رهبری خدمتگزار  70/10  42 99 

گرارهبری تحول  02/52  17/10  29 84 

56/95 فرهنگ سازمانی   12/13  70 160 
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 بودن نرمال آزمون- 4-1
پارامتری  نا آزمون از توانمی باشدیم نرمال تحقیق متغیرهای توزیع اینکه به بردن پی برای

 :است زیر صورتبه آزمون این مقابل فرض و صفر کرد. فرض استفاده اسمیرنوف -کولموگوروف
 .باشدمی نرمال هاداده صفر: توزیع فرض
 معیار: نقیض فرض صفر. فرض

 اسمیرنوف متغیرهای تحقیق-:  آزمون کلموگروف6جدول 
 داریمعنی سطح یرنوفاسم -کولموگوروفZ آماره متغیر

(sig) 

 نتیجه

 نرمال است 231/0 38/1 رهبری خدمتگزار

 نرمال است 214/0 38/1 گرارهبری تحول

 نرمال است 399/0 896/0 فرهنگ سازمانی

 
 

در این ) باشد آنگاه متغیر مربوطه نرمال خواهد بود 05/0آمده بیشتر از دستداری بهاگر سطح معنی
های پارامتریک استفاده کرد( در غیر این صورت متغیر از توزیع نرمال تبعیت مونتوان از آزحالت می

پارامتریک بسنده  های پارامتریک مجاز نیست و باید به آمار نادر این حالت استفاده از آزمون) کندنمی
همه هستند و با توجه به آن 05/0داری موجود در جدول فوق همگی بیشتر از کرد(. سطح معنی

کنند و استفاده از آمار پارامتریک الزم و کافی است. با یرهای موردمطالعه از توزیع نرمال تبعیت میمتغ
اسمیرنوف ضریب همبستگی پیرسون انتخاب -شده و جدول آزمون کلموگروفتوجه به توضیحات داده
 شود.ها پاسخ داده میو از طریق آن به فرضیه

 

 تحقیق فرضیات آزمون -4-2
از  باشدمی نرمال متغیرها توزیع اینکه به توجه با تحقیق، فرضیات آزمودن برای تحقیق از بخش این در

 .شودمی استفاده پیرسون همبستگی ضریب

فرهنگ سازمانی کارکنان در اداره کل امور  و رهبری خدمت گرا فرضیه اول: بین

 داری وجود دارد.رابطه معنی مالیاتی

کارکنان در اداره کل  امور     فرهنگ سازمانی با خدمت گرا هبریر مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین
که کمتر از  000/0داری برای ضریب همبستگیباشد. با توجه به سطح معنیمی 423/0برابر با  مالیاتی

فرهنگ  و خدمت گرا داری بین رهبریتوان نتیجه گرفت که رابطه معنیباشد میمی 01/0سطح خطا 
توان وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب همبستگی می اداره کل  امور مالیاتیدر  کارکنان سازمانی
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فرهنگ سازمانی کارکنان وجود دارد. بنابراین با  و خدمت گرا داری بین رهبریگفت که رابطه معنی
کارکنان با  فرهنگ سازمانی با خدمت گرا دار بین رهبریشده و وجود رابطه معنیتوجه مطالب گفته

یعنی  1توان گفت که فرضیه باشد( مینیز می 0,01داری کمتر از درصد )چون سطح معنی 99ان اطمین
 داریمعنی رابطه اداره کل  امور مالیاتی  در کارکنان فرهنگ سازمانی  و خدمت گرا بین رهبری "

  (.7جدول )شود تأیید می "دارد. وجود
 

 ا  و ابعاد آن با  فرهنگ سازمانیضریب همبستگی پیرسون بین  رهبری خدمت گر :7جدول 

رهبری  
رخدمتگزا  

گیشایست  وتواضع  
 فروتنی

 قابلیت
 اعتماد

فرهنگ  همدلی
 سازمانی

رهبری 
 خدمتگزار

      1  همبستگی

       معنی داری

گیشایست 630/0  همبستگی   1     

000/0 معنی داری       

 و تواضع
 فروتنی

423/0  همبستگی  241/0  1    

داری معنی  000/0  000/0      

 قابلیت
 اعتماد

876/0  همبستگی  388/0  231/0  1   

000/0 معنی داری  000/0  000/0     

796/0  همبستگی همدلی  407/0  20/0  611/0  1  

000/0 معنی داری  000/0  002/0  000/0    

فرهنگ 
 سازمانی

423/0  همبستگی  202/0  197/0  440/0  498/0  1 

000/0 معنی داری  000/0  004/0  000/0  000/0   

 
 
 

رابطه  فرهنگ سازمانی اداره کل امور مالیاتی  گرا ورهبری تحول بینفرضیه دوم : 

 داری وجود دارد.معنی
کارکنان در  اداره کل امور  فرهنگ سازمانی و گراتحول رهبری مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین

که کمتر از  000/0داری برای ضریب همبستگیطح معنیباشد. با توجه به سمی 610/0برابر با  مالیاتی
فرهنگ   و گراداری بین رهبری تحولتوان نتیجه گرفت که رابطه معنیباشد میمی 01/0سطح خطا 

توان وجود دارد. همچنین با توجه ضریب همبستگی می در اداره کل امور مالیاتی کارکنان سازمانی
فرهنگ سازمانی کارکنان وجود دارد. بنابراین با  و گراحولرهبری تداری بین گفت که رابطه معنی

کارکنان با  فرهنگ سازمانی و گراتحول دار بین رهبریشده و وجود رابطه معنیتوجه مطالب گفته
یعنی  2توان گفت که فرضیه باشد( مینیز می 0,01داری کمتر از درصد )چون سطح معنی 99اطمینان 
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 وجود داریمعنی رابطه اداره کل امور مالیاتی در کارکنان رهنگ سازمانیو ف گراتحول بین رهبری "
  (.8جدول )شود تأیید می "دارد.

 گرا و ابعاد آن و  فرهنگ سازمانیضریب همبستگی پیرسون بین  رهبری تحول-8جدول 

 

 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه-5
 بیضر نوع چه از نشان داده شود ی بود و برای اینکههمبستگ تصوری که نوع مطالعه بهقاتیتحق در

نشان داد که  آزمون نیا جینتا شود استفاده دیبا( رمنیاسپ: پارامتری نا ای رسونیپ: یپارامتر) یهمبستگ
 رهایمتغ یتمام یبرا. باشدمی هاداده عیتوز بودن نرمال دهندهنشان 0,05 تربزرگ داریمعنی سطح
. باشندمی نرمال متغیرها این که گونه نتیجه شداین باشدمی 0,05 از تربزرگ داریمعنی سطح چون
 شد. استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر از اتیفرض لیتحل یبرا نیبنابرا

در بررسی فرضیه اصلی اول و با استفاده از آزمون پیرسون نشان داد که بین ابعاد رهبری خدمت گرا و 
داری وجود دارد و مقدار ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنی مور مالیاتیفرهنگ سازمانی اداره کل ا

باشد. می 423/0برابر با  کارکنان در اداره کل امور مالیاتی فرهنگ سازمانی با خدمت گرا رهبری بین

رهبری  
اگرتحول  

 مالحظه
 فردی

 ترغیب
 ذهنی

 انگیزش 
بخشالهام  

 نفوذ
 آرمانی

 رفتارهای
گ فرهن 

 سازمانی

رهبری 
 گراتحول

      1 همبستگی 

معنی 
 داری

      

مالحظه 
 فردی

745/0 همبستگی   1     

معنی 
 داری

000/0       

ترغیب 
 ذهنی

435/0 همبستگی   435/0  1    

معنی 
 داری

000/0  000/0      

 انگیزش
 بخشالهام

745/0 همبستگی   452/0  363/0  1   

معنی 
 داری

000/0  000/0  000/0     

نفوذ 
 آرمانی

762/0 همبستگی   528/0  328/0  524/0  1  

معنی 
 داری

000/0  000/0  002/0  000/0    

فرهنگ 
 سازمانی

610/0 همبستگی   421/0  320/0  240/0  487/0  1 

معنی 
 داری

000/0  000/0  000/0  000/0  000/0   
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 و تواضعآمده برای شایستگی، دستداری بهسطح معنی همچنین در بین ابعاد رهبری خدمت گرا 
داری وجود دارد و همچنین ابعاد رهبری خدمت گذار یت اعتماد و همدلی رابطه معنیی ، قابلفروتن

  و خدمت گرا رابطه معنی داری با فرهنگ سازمانی کارکنان دارد، لذا می توان ادعا کرد بین رهبری
 دارد. وجود داریمعنی رابطه اداره کل امور مالیاتی  در کارکنان فرهنگ سازمانی

 رابطه اداره کل امور  مالیاتی  فرهنگ سازمانی  گرا ورهبری تحول بین لی دوم،فرضیه اص اساس بر

 گرا ورهبری تحول بین پیرسون همبستگی ضریب مقدار گرفت توان نتیجهمی دارد وجود معناداری
که کمتر  000/0داری برای ضریب همبستگیبا توجه به سطح معنی. باشدمی 610/0فرهنگ سازمانی 

  و گراداری بین رهبری تحولتوان نتیجه گرفت که رابطه معنیباشد میمی 01/0از سطح خطا 
وجود دارد. همچنین با توجه ضریب همبستگی  در اداره کل امور مالیاتی کارکنان فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی کارکنان وجود دارد.  و گرارهبری تحولداری بین توان گفت که رابطه معنیمی
فرهنگ  و گراتحول دار بین ابعاد رهبری رهبریشده و وجود رابطه معنیوجه مطالب گفتهبنابراین با ت

 درصد وجود دارد. 99کارکنان با اطمینان  سازمانی
در قسمت پیشینه پژوهش اشاره شد در تحقیقات  3شده ، چنانچه در فصل با توجه به مطالعات بررسی

فرهنگ سازمانی کارکنان توسط محققان مورد تأیید  گرا و زیر رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحول
 قرارگرفته است:

 تأثیر ( با عنوان بررسی1394(،  تحقیق ، چهرازی و همکاران )2013) 1تحقیق چودهاری و همکاران
( در 1395کارکنان تحقیق رضایی و روحی عیسی لو ) فرهنگ سازمانی بر خدمتگزار سبک رهبری

 بین رابطه که نقشی فرا رفتارهای با آفرینتحول و خدمتگزار رهبری رابطه تحقیقی با عنوان بررسی
 .گرفت قرار تأیید مورد فرهنگ سازمانی و خدمتگزار رهبری

گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان در تحقیقات رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحولچنانچه اشاره شد 
شده و با بر تحقیقات انجامشد. بنابراین با تکیهباال تأییدشده چنانچه در تحقیق ما هم این رابطه تأیید 

 توان بر تأیید فرضیه تحقیق اطمینان داد.آمده میدستتوجه به نتایج به
 :آن ابعاد و اول یاصل هیفرض دییتأ یراستا در شنهاداتیپ

شایستگی، قابلیت اعتماد و ) آنبا توجه به نتایج پژوهش که نشان داد رهبری خدمت گرا و ابعاد 
 دار  با  فرهنگ سازمانی کارکنان دارد.مدلی( رابطه معنیه

 آمده از این تحقیق، شایستگی، قابلیت اعتماد و همدلی از ضروریات دستبر اساس نتایج به
مهم رهبری خدمت گرا تاثر گذاری بر فرهنگ سازمانی در شرکت اداره کل  امور  مالیاتی 

تقویت ابعاد فوق در بین مدیران و مسئولین  بدین منظور، پیشنهاداتی در راستای .باشدمی
 :گرددیماداره کل امور مالیاتی به شرح زیر ارائه 

                                                           
1 Choudhary et al 
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 یی است مدیران وگوراستی بارز رهبران خدمت گرا صداقت و هایژگیویکی از  کهییازآنجا 
 فضای آن، به کارکنان تشویق و هایژگیو و صفات این دادن نشان با توانندیم رهبران
 دهند. توسعه سازمان ا درر اعتماد

 شود که: فضای اعتماد را در سازمان از به مدیران و مسئولین اداره کل امور مالیاتی توصیه می
مساعدت از سوی  و همکاری و گسترش روحیه سویک از کارکنان دادن طریق مشارکت

 گسترش دهند. دیگر

 یریگمیتصم ی،گذارهدف انجری فضای اعتماد در سازمان را از طریق مشارکت دادن افراد در 
 کنند. تقویت سازمان، یهاتیفعال و

 اهداف روشن بیان همچنین و مدیران رفتار سازمان، روزمره یاتیمال امور کل ادارهدر  شفافیت 
 .شودیم سازمان در اعتماد فضای تقویت باعث برای کارکنان، سازمان یهابرنامه و

 به احترام و رشد به توجه نیز و یریگمیتصم در نمدیران و مسئولین با مشارکت دادن کارکنا 
 کارکنان را  ارتقاء دهند. فرهنگ سازمانی توانندمی کارکنان

 شود که کارکنان را برای انجام کار گروهی تشویق و روحیه همکاری و به مدیران پیشنهاد می
 شود بهبود ببخشند.همدلی را در سازمان که باعث افزایش  فرهنگ سازمانی می

در مورد رهبری خدمت  الزم دادن اطالعات برای خدمت ضمن آموزشی هایدوره برگزاری -
 گرا به مدیران و مزایای استفاده از آن در سازمان جهت ارتقاء  فرهنگ سازمانی کارکنان.

 

 پیشنهادات در راستای تأیید فرضیه اصلی دوم و ابعاد آن:
 ".دارد کارکنان با  فرهنگ سازمانی داریمعنی ابطهر گرارهبری تحول " دوم فرضیه تأیید به توجه با

 ذهنی، ترغیب فردی، مالحظه) آنگرا و ابعاد و با توجه به نتایج پژوهش که نشان داد رهبری تحول
دارد، بنابراین پیشنهاد  کارکنان فرهنگ سازمانی  دار باآرمانی( رابطه معنی نفوذ و بخشالهام انگیزش

 شود :می
 کارکنان، ضعف و قوت نقاط ،هاییتوانا استعدادها، نیازها، کارکنان، ستقلم هویت به توجه 

 جهت در وقت صرف ، پیروان یکایک نیازهای به توجه دوستانه، و حمایتی جو ایجاد
 فردی مالحظات عامل بیشتر تقویت جهت پیروان رشد به کمک برای یگریمرب و آموزش
 .گرددیم پیشنهاد

 ایجاد طریق از رهبران با پیروان بیشتر مشارکت و همکاری تسهیلرا از طریق  آرمانی نفوذ 
 طریق از بالقوه یهاتیظرف توسعه جهت سالم رقابت ایجاد انداز مشترک، چشمکی

یی توسعه دهند تا فرهنگ سازمانی گراجمع روحیه و تقویت  معنوی و مادی یهاپاداش
 ارتقاء یابد.

 دن اطالعات مدیران و کارکنان جهت فاصلهکر روزبه :ذهنی ترغیب عامل توسعه جهت 
اختیار و  تفویض جدید، یهاحلراه کارکنان به ارائه تشویق و سنتی یهاارزش از گرفتن
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ی جدید، تشویق و پاداش به فکرهای بدیع و نو، دادن پاداش و هاکیتکنفنون و  از استفاده
 .گرددیم پیشنهاد بیشتر به کارکنان با خالقیت و نوآوری باال اریاخت

 از  باال انتظارات داشتن بیشتر، مشارکت جهت آینده اندازچشم ارائه و پیروان کردن ریدرگ
 بخشانگیزش الهام عامل تقویت پیروان، ایجاد آمادگی پذیرش تغییر در کارکنان جهت

 .گرددیم پیشنهاد
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Abstract 

The purpose of this study is investigating the relationship between service-

oriented and transformational leadership with the organizational culture of 

employees at General Directorate of Taxation. This research is applied in terms of 

purpose and in terms of data collection is a survey research and in terms of data 

analysis is a correlational. The statistical population of the present study is the 

staff of the General Directorate of Taxation. The statistical sample size was 178 

using Cochran's formula. Pearson correlation coefficient tests were used to 

analyze the research hypotheses. The results of data analysis showed that there is a 

significant relationship between service-oriented leadership and organizational 

culture of employees and also there is a significant relationship between 

transformational leadership and organizational culture of employees. 
 
Keywords: Service-oriented leadership, Transformational leadership, 

Organizational culture 
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بررسی رابطه بین مولفه های شایسته ساالری و بهبود عملکرد کارکنان 

 با نقش میانجی فرهنگ سازمانی

 گی هنری شهرداری تهران() مطالعه موردی: سازمان فرهن

 
 *2 نادر بهاری، 1 شهپر آقامرادی

 
 1399شهریور  20تاریخ پذیرش:                                               1399تیر  17  دریافت:تاریخ 

 

    چکیده
این مقاله با هدف بررسی رابطه بین مولفه های شایسته ساالری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش 

پیمایشی است. روش  -نجی فرهنگ سازمانی، تدوین شده است. روش پژوهش از نوع توصیفیمیا
آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی هنری  ینمونه گیری تصادفی است. جامعه

نفر شامل کلیه کارکنان صف و ستاد سازمان تشکیل می دهند.  1521شهرداری تهران به تعداد 
ها بر آوری دادهنمونه آماری بدست آمد. جمع 306ستفاده از فرمول کوکران به تعداد نمونه آماری با ا

های استاندارد صورت گرفت. نتایج تحقیقات در بین کارکنان سازمان فرهنگی اساس پرسشنامه
هنری شهرداری تهران نشان داد که، بین مولفه های شایسته ساالری و بهبود عملکرد کارکنان با 

فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، مولفه های شایسته ساالری بر بهبود  نقش میانجی
عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت دارد، بین مهارت ارتباطی و بهبود 
عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری ضعیف وجود دارد، بین تصمیم 

هبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، گیری و ب
و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه  "تشویق، نوآوری و تغییر"بین 

معناداری ضعیف وجود دارد، بین ارتباطات کاری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ 
رابطه معناداری قوی وجود دارد، بین مهارت رهبری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش  سازمانی

میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، بین مهارت حرفه ای و بهبود عملکرد 
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قابلیت مثبت خود و "کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، بین 
و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد  "دیگران

و بین فعالیت تیمی و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی 
 وجود دارد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای محققین آتی ارائه گردید.

ساالری، عملکرد کارکنان ، فرهنگ سازمانی ، سازمان فرهنگی هنری شایسته ه ها: واژ دیکل

 شهرداری تهران
 

   مقدمه -1
یکی از مهم ترین عواملی که موجب رضایت بخشی سازمان می شود، شایسته ساالری است) کارمن، 

(. یعنی اینکه افراد از درون خود و با تمام وجود احساس کند که با توجه به تجربه و تخصص 2016
ری، سابقه مدیریتی و تحصیالتی که دارند در جایگاه واقعی و شایسته خود قرار گرفته اند. از طرفی کا

دیگر عاملی که برای تقویت بعد شایسته ساالری مهم است، بعد مسئولیت پاسخگویی مدیران است 
(Giuki et al., 2019.) 

توسعه و پیشرفت هر سازمانی،  به اذعان بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان، حلقه نخست زنجیره
اراده، تعهد و تخصص مسئوالن، کارگزاران و مدیران متولی کارکردهای آن سازمان است و این مهم 
قابل دستیابی نیست مگر آن که نظام شایستگی بر این روند حاکم باشد. بررسی و مطالعه ادبیات، 

ز ایران و مقایسه آن با ایران نشان می پیشینه و عملکرد شایسته ساالری و نظام شایستگی در خارج ا
دهد که حوزه تاکید در کشورهای پیش رو در این زمینه، غالبا در سطح جامعه بوده که از طریق ساز 
و کارهایی اثرات خود را بر سازمانهای دولتی گذاشته است. در حالی که اقدامات صورت گرفته در 

به آن نیز نگاه جامع و موثری نشده است. شایسته  ایران عمدتا در حوزه سازمان ها بوده که البته
ساالری به کارگیری فرد مناسب در حرفه یا پست مناسب بر اساس تجربه، دانش و دیگر موازین 

 (.Hyter,2008)است
یکی دیگر از بعدهای اصلی تحقیق، بهبود عملکرد کارکنان است. اهمیت و تاثیر عامل نیروی انسانی 

سازمان ها توجه به این عامل را ضروری می سازد که عملکرد خوب به معنای در بهره وری و کارایی 
بهره وری، کیفیت، سودآوری و مشتری مداری است. به همین دلیل است که سازمان های موفق 
تالش می کنند تا عوامل موثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این 

که با فراهم کردن این عوامل بر عملکرد کارکنانشان و در نهایت بر سازمان توفیق دست پیدا نمایند 
 (Hercy & Goldsmith, 1980) بیفزایند

)به عنوان یک  فرهنگو در نهایت یکی دیگر از بعدهای اصلی تحقیق، فرهنگ سازمانی می باشد. 
از مفاهیم بسیار مهم های آن( یکی )به عنوان یکی از زیرمجموعه فرهنگ سازمانی عبارت عمومی( و

الگوی مشترک فکر کردن، احساس "فرهنگ یعنی:  .شوندمحسوب می رفتار سازمانی و مدیریت در

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1/
https://motamem.org/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%9F/
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ای از ی فرهنگ، مجموعهو عصاره هسته. "هاشان دادن در یک گروه از انساننالعملکردن و عکس
گذاری و داوری ها، روی اعضای گروه و رفتارهایشان، ارزشباورهای جاافتاده است که بر اساس آن

سیستمی از معناها ]و . استیفن رابینز فرهنگ سازمانی را بدین صورت تعریف می کند: شودمی
های دیگر متمایز یان اعضای یک سازمان، که آن سازمان را از سازمانمفاهیم[ مشترک م

 (.Denison, 2000)کندمی
لذا سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان بزرگترین مجموعه ای فرهنگی و هنری کشور 
بر آن است در محیط رقابتی شدید در میان سازمانهای خدماتی در حوزه های فرهنگی و هنری، 

در بهبود عملکرد کارکنان با توجه به فرهنگ سازمانی با در نظر گرفتن مولفه های شابیسته سعی 
 ساالری دارد.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم ضمن احصا مولفه های شایسته ساالری، مولفه های آن را با بهبود 
ی کنیم. به عملکرد کارکنان و فرهنگ سازمانی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بررس

علت اینکه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سازمانی خدماتی در راستای تولید خدمات و 
 محصوالت فرهنگی و هنری می باشد، بهبود عملکرد کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بود مولفه های شایسته ساالری و بهآیا بین  "در این تحقیق برآنیم به سوال های اصلی تحقیق
آیا مولفه های  "و  "عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟ 

 پاسخ دهیم. "شایسته ساالری بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر دارد؟
 

 ادبیات تحقیق -2
بررسی تعاریفی که در مورد ها و با بررسی ادبیات موضوع مربوط به شایستگیشایسته ساالری: 

شود، فقدان تعریف واحد و اصطالح شایستگی ارائه شده است، اولین چیزی که بخوبی مشخص می
شناسی مشخص و معین در مورد شایستگی و معنا و مفهوم آن است. مرور تعاریف زیر که عمدتاً 

گر این قضیه تواند تا حدی بیانتوسط صاحبنظران برجسته این حوزه ارائه شده است، می
 (.Gholparvar and Arizi, 2006)باشد

شایستگی عموماً بعنوان مجموعه رفتارها یا شایسته ساالری را اینگونه تعریف می کند: هانستین 
هاست که پیش نیازهای رفتاری، فنی و انگیزشی های مرتبط، انواع دانش، مهارتها و انگیزهفعالیت

را . همچنین شایسته ساالری را یا شغل مشخص استآمیز در یک نقش برای عملکرد موفقیت
ای اثر بخش، بعنوان ترکیبی از مهارتها، دانش و نگرشهای مورد نیاز برای انجام یک نقش بگونه

در این تعریف مولفه نگرشها بجای تواناییها آمده است. در تعریفی دیگر، مولفه انگیزه  .کندتعریف می
 (Hanstein, 2000)ده استبه جای این دو به تعریف افزوده ش

شایستگى هاى مدیریت را در نه عنوان خالصه مى کند که عبارت است از:  (2002بی هام و مویر)
پرورش کارکنان، ارتباطات، حل مسئله، مدیریت تغییر، مهارت هاى فنى و وظیفه، تیم  توسعه و

 ا.عملکرد)وظیفه(، آگاهى بین فردى، یکپارچه کردن دیدگاه ه سازى، مدیریت
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ارائه شده است، شایستگى ها را به صورت سلسله ( 2005) «ویتاال »  در مدل دیگرى که توسط
. در مثلث نشان مى دهد یکدر شش طبقه قرار مى دهد. او این شایستگى ها را به شکل  مراتبى

 (Gandalf, 2005، مدل ویتاال ارائه شده است.) 1شکل شماره 

 (Vitala, 2005ستگى هاى مدیریتى)مدل سلسله مراتب شای ،1شکل شماره 
عملکرد داخلی سازمان، میزان دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمانی در بهبود عملکرد کارکنان: 

جدیدا موفقیت  راستای کارایی و اثربخشی سازمانی و اصالح آنها برای هم افزایی سازمانی است.
مشتریان و در نتیجه بهبود عکلکرد سازمانی  عملکرد داخلی به دلیل اثر گذاری بر کیفیت کارکنان و

مورد توجه دانشمندان رشته مدیریت قرار گرفته است. بنابراین شرط بهبود عملکرد سازمانی قرار 
 (Hercy & Goldsmith, 1980گرفته است)

موفقیت عملکرد داخلی با مفهوم کیفیت خدمات داخلی آمیخته شـده اسـت و یکـی از مولفـه هـای 
ود رضایت مندی مشتریان و کارکنـان و در نتیجـه افـزایش بهـره وری و اثـر بخشـی اساسی بر بهب

سازمان ها است. موفقیت عملکرد داخلی را می توان کیفیت ادراک شده از خـدماتی کـه واحـدها یـا 
کارمندان یک سازمان به دیگر واحدها یا کارمندانی که در آن سازمان مشغول به فعالیت هستند ارائه 

 (John, Kai, 2010یان نمود)می کنند، ب
فرهنگ و فرهنگ سازمانی: امروزه مسائل فرهنگی از مباحث بسیار جدی علوم اجتماعی شده اند. در 

 Bavafaواقع مفاهیم فرهنگی مولفه اساسی در زندگی اجتماعی افراد در هر جامعه به شمار می روند)

et al., 2019امعه وجود دارد فرهنگ آن جامعه (. بی شک باالترین عنصری که در موجودیت هر ج
است. اساسا فرهنگ هر جامعه هویت آن جامعه را می سازد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 

سیستمی از معناها ]و مفاهیم[ مشترک میان اعضای فرهنگ سازمانی نیز منشاب شده فرهنگ است. 
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 .را فرهنگ سازمانی می نامند کنهای دیگر متمایز مییک سازمان، که آن سازمان را از سازمان

ها توان آنآورد که میمی ی بورگمقاله فرهنگ سازمانی را به نقل از  ابینز در ادامه، هفت ویژگیر

 دانست.  ابعاد فرهنگ سازمانی را
 شوند؟کردن تشویق میکارکنان سازمان تا چه حد به نوآوری و ریسک: و نوآوری پذیریریسک 

 رود که دقت داشته باشد و قدرت تحلیل خود را در چه حد از کارکنان انتظار می: تا توجه به جزئیات
 کار بگیرند؟توجه به جزئیات به

  

 به نسبت را گیرینتیجه و ددار تأکید نتایج به دستیابی روی بر حد چه تا مدیریتی: گراینتیجه 
 هد؟دمی قرار اولویت در نتیجه به دستیابی روش

 ها بر روی افرادی که داخل ها، به اثر آنگذاریها و سیاستگیریتا چه حد در تصمیم : گرایانسان
 شود؟کنند توجه میسازمان کار می

 گردد؟ آیا به جای افراد، میهای مجموعه تا چه حد حول کارهای تیمی فعالیت : گرایش به کار تیم
 شود؟ها واگذار میکارها به تیم

 کنند؟افراد داخل سازمان تا چه حد تهاجمی و رقابتی برخورد می : تهاجمی بودن 

های سازمان، بر حفظ وضعیت موجود )به جای رشد و حرکت به جلو( تا چه حد رفتارها و برنامه :ثبات
 (.Alizadeh and Fateh, 2019؟ )کنندتأکید می

تبیین راهبرد سازمانی با شایسته ساالری و رهبری  "( در تحقیقی با عنوان 1398گیوکی و همکاران)
پرداختند. تحقیق با هدف بررسی عوامل شایسته ساالری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن  "خدمت گزار

رفته است. یافته با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار به منظور ارائه الگوی مطلوب انجام گ
های پژوهش نشان داد که مدل شایسته ساالری با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت گزار از 

 برازش معناداری برخوردار است.
نقش مشارکت شهروندی، شایسته ساالری و  "( در تحقیق با عنوان1385گل پرور و عریضی)

پرداختند. هدف این تحقیق بررسی نقش  "ساختارهای سازمانی در رفتار و نگرش کارکنان سازمان ها
مشارکت شهروندی، شایسته ساالری و ساختارهای سازمانی) سنتی و بوروکراتیک( در رفتار مدنی 
سازمانی، تعهد، پیوستگی و اعتماد به همکاران در ایران بوده است. نتایج نشان داد جهت گسترش 

زمانی و تالش برای جهت دهی این مشارکت شهروندی و شایسته ساالری توجه به ساختارهای سا
 ساختارها به سمت سازمان های بوروکراتیک در آینده در ایران ضروری به نظر می رسد.

 شایسته ساالری پژوهشی سوی به ناشایستگی نظام از گذار "( در تحقیقی با عنوان1394زاهدی)
 این به باید دانشگاهی پرداختند. زنان "ایران در دانشگاهی زنان شغلی وضعیت دربارة چندمقطعی

 سرنوشت تغییر در مؤثر تـرین عوامل مهـم از شـان عملکرد کـه باشند داشته باور عمیقاً موضوع
 میان از. پذیرفتهاند آگاهانه را و دانشوری گـری دانـش دانشطلبی، مسئولیت زنان. است آنان کاری
 علم فضای در که یافتهاند را ییطال ایـن فرصت ، دانشـگاه در کـار بـه منـدان عالقـه عظیم خیل

https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1866-5888/a000028?journalCode=pps
https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1866-5888/a000028?journalCode=pps
https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1866-5888/a000028?journalCode=pps
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 اعتالی فردی، توسعۀ و رشد زمینه ساز انـد که گرفتـه قرار محیطی در. کنند تنفس دانش و
. برمیدارند گام کشور توسعۀ مسیر در طریق، این و از اسـت آگـاهی و دانش تعمیق و بسط فرهنگی،

 بهخوبی مسئول و مصمم متعهد، فردی ممقا در دارند در اختیار چـه آن از اسـت شایسته رو، این از
 کنند پیگیری بگویند، سخن بگشایند، زبان حقوقشان دربارة و انجام دهند را تکالیفشان کنند، استفاده

 . کنند عبور یک به یک رو پیش موانع از به نفس، اعتماد و پشتکار با و
 فنآوری حاکمیت و جازیم آموزشهای نقش "( در تحقیقی با عنوان1398کازرونی شامیری و مرادی)

 پژوهش پرداختند. نتایج "خوزستان استان اسالمی آزاد دانشگاه مدیران در شایسته ساالری اطالعات
 آزاد دانشگاههای مدیران شایستگی با اطالعات فناوری حاکمیت و مجازی آموزشهای: داد نشان

. داشت معنادار و بتمث رابطه شوش و اندیمشک دزفول، خوزستان دانشگاه استان اسالمی شمال
 با اطالعات فنآوری حاکمیت. داشت معنادار و مثبت رابطه شایسته ساالری با آموزشهای مجازی

 .داشت معنادار و مثبت شایسته ساالری رابطه
رابطه ارزش ها و شخصیت مدیران با شایسته  "( در تحقیقی با عنوان 1390کاظمی و همکاران)

پرداختند.  "گی سازمانی در سازمان های دیوان ساالر و سنتیساالری، مشارکت شهروندی و بیگان
 سازمان بین معناداری های تفاوت آمده دست به نتایج اساس یافته های تحقیق نشان داد که، بر

 با شخصیتی های ویژگی و ارزشی نظام بین معناداری روابط نیز و سنتی و ساالر دیوان های
 بیشتر ساالر دیوان های سازمان رسد می نظر به نتایج این هب توجه با .آمد دست به مالک متغیرهای

 های سازمان در اصالحی های برنامه که شود می پیشنهاد بنابراین. دارند گرایانه انسان ماهیتی
 های ارزش ترغیب و ترویج بر مبنی و سازمانی فرهنگ و ساختار به معطوف که شود اجرا سنتی

 مشخصی پاسخ پژوهش این. است پذیری انعطاف افزایش و خودرهبری و خیرخواهی بودن، جهانی
 استخدام، از پس کارکنان، اولیه گزینش در استخدام، بدو در که دهد می قرار مسوولین اختیار در

 .کرد استفاده نتایج این از توان می نخبه افراد مدیریت در و ارتقا هنگام باالتر، مراحل
یسته ساالری در شکل گیری سرمایه انسانی پرداخت، ( در تحقیقی به بررسی نقش شا2016کارمن)

و به این نتیجه رسید که از آن دسته از افرادی که فکر می کنند توانمندی شایسته گی را دارند بر 
اساس توانمندی عمومی و تخصصی و با بررسی ها ، آزمون ها و مصاحبه های ساختارمند، بازشناخته 

دقیق آموزه های دینی و اخالقی ، فرهنگی و اجتماعی و مقوالت شوند. این مرحله نیازمند بازخوانی 
مدیریتی و اجرایی برای تعریف معیارهای سنجش دارای اعتبار و پایایی است. فراهم نمودن چنین 

 مبانی که به دور از کاستی و ناراستی باشد در افق های درازمدت ، به تدریج صورت می پذیرد.
به مطالعه نقش اعتماد مدیران به عنوان یک میانجی بین سبک ( در تحقیقی 2014کوانگ و ژان)

رهبری ، خدمت گذار و تعهد سازمانی در چارچوب شرکتهای تحقیقات بازار در مالزی بود. نتایج 
نشان داد که تمام متغیرها به صورت قابل توجهی با هم در ارتباط می باشند. عالوه بر این نتایج 

که اعتماد به مدیران، واسط بین رهبری خدمت گذار و تعهد  حاصل از رگرسیون نشان می دهد
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سازمانی است و رهبری خدمت گذار و اعتماد به مدیران برای حفظ تعهد سازمانی باالتر در میان 
کارکنان بسیار مهم است. بنابراین مدیران در سازمان باید از سبک رهبری خدمت گذار برای بدست 

نند و پس از آن کارکنان در فعالیت های سازمانی تمایل بیشتری به آورن اعتماد کارکنان استفاده ک
 مشارکت و پشتیبانی از خود نشان دهند.

تاثیر آموزش های سازمانی بر شایسته ساالری بر طی سال  "( در تحقیق با عنوان 2014ماتی)
طباق نداد و درصد از مدیران با آیین نامه نحوه انتصاب مدیران انت 46به این نتیجه رسید  "2010

ناکافی بودن آموزش های مدیریتی و غیر مدیریتی و در مورد ویژگیهای عمومی نقاط ضعف و منفی 
مدیران بیشتر از نقاط مثبت آنها است. شایستگی های مدیران واحدهای آموزشی با وضعیت مطلوب 

 و ایده آل فاصله قابل توجهی دارد.
 مورد بررسی قرار دهیم:در این تحقیق برانیم که، فرضیه های زیر را 

 

 فرضیه های اصلی تحقیق:
بین مولفه های شایسته ساالری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی  -1

 رابطه معناداری وجود دارد.
مولفه های شایسته ساالری بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر  -2

 دارد.

 رعی تحقیق:فرضیه  های ف

بین مهارت ارتباطی و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری -3
 وجود دارد.

بین تصمیم گیری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری -4
 وجود دارد.

ا نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه و بهبود عملکرد کارکنان ب "تشویق، نوآوری و تغییر"بین -5
 معناداری وجود دارد.

بین ارتباطات کاری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری -6
 وجود دارد.

بین مهارت رهبری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری -7
 وجود دارد.

حرفه ای و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری  بین مهارت-8
 وجود دارد.

و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی  "قابلیت مثبت خود و دیگران"بین -9
 رابطه معناداری وجود دارد.
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گ سازمانی رابطه معناداری بین فعالیت تیمی و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهن-10
 وجود دارد.

 ، نشان داده شده است. 2در ادامه مدل مفهومی تحقیق در شکل شماره 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -2شکل شماره 

 

 پیوسته، نقش متغیر: مستقل، نحوه اندازه -: شایسته ساالری ) نوع متغیر: کمیمتغیر مستقل

  گیری: پرسشنامه، مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت(
پیوسته، نقش متغیر: وابسته، نحوه اندازه  -: عملکرد کارکنان ) نوع متغیر: کمیمتغیرهای وابسته

 گیری: پرسشنامه، مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت(

 مهارت ارتباطی

 تصمیم گیری

 تشویق، نوآوری و تغییر

 ارتباط کاری

 مهارت رهبری

 مهارت حرفه ای

 انقابلیت مثبت خود و دیگر

 

 فعالیت تیمی

 

عملکرد 

 کارکنان

شایسته 

 ساالری

فرهنگ 

 سازمانی
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کاری، تغییر، ارتباط  -نوآوری-: مهارت ارتباطی، تصمیم گیری، تشویقمتغیرهای انعکاسی

 -مهارت رهبری، مهارت حرفه ای، قابلیت مثبت خود و دیگران، فعالیت تیمی ) نوع متغیر: کمی
 پیوسته، نقش متغیر: انعکاسی، نحوه اندازه گیری: پرسشنامه، مقیاس اندازه گیری: طیف لیکرت(
 با توجه به چارچوب مفهومی پژوهش می توان فرضیه های پژوهش را به صورت زیر بیان کرد:

 

 روش تحقیق  -3
پیمایشی و از نظر زمان جمع آوری داده های مورد نیاز، تک مقطعی  -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

پژوهش  این  آماری یجامعهمی باشد. روش نمونه گیری این تحقیق، نمونه گیری تصادفی است. 
نان صف شامل کلیه کارکنان فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شامل کلیه کارک

را  1521و ستاد سازمان) کلیه کارمندان سازمان و کلیه کارمندان شرکت هادیان شهر( که در مجموع 
و  %95تعداد نمونه های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان  شامل می شوند.

شنامه است. می باشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرس 306شامل  0,05خطای نمونه گیری 
بر  سوال مربوط به متغیر شایسته ساالری 40پرسشنامه مورد استفاده شامل سه بخش بوده که  از 

سوال مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی برگرفته از  15، (1391گرفته از پرسشنامه استاندارد مصلحی)
ن برگرفته از سوال مربوط به متغیر عملکرد کارکنا 10( و 2000پرسشنامه استاندارد دنیسون)

( است. برای روایی پرسشنامه ابتدا سواالت استاندارد 1980پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت)
نفر از کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توزیع  30گشت و سپس پرسشنامه ابتدا بین 

شد، نظرات  شده و ضمن اینکه با وضعیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تطابق داده
اصالحی و تکمیلی آن ها در پرسشنامه لحاظ گردید. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره 

می باشد که نشان دهنده آن است  0,852گرفته شده است. نتایح مربوط به ضریب آلفای کرونباخ   
و بنابراین سواالت  بیشتر است، سوالها از پایایی باالیی برخوردار است 0,7که چون مقدارش از مقدار 

 پرسشنامه تحقیق پایا هستند.
در قسمت روش شناسی محقق باید به نوع روش تحقیق خود، جامعه یا حوزه مطالعه، نمونه و روش 
نمونه گیری، ابزارهای جمع آوری اطالعات)چه کسی ان را ساخته، سال تدوین ابزار، تعداد سواالت 

ره گذاری آن، روایی و پایایی ان( روش و رویکرد در یا چگونگی محتوای آن، ابعاد آن، شیوه نم
تحلیل داده ها بایستی قید شود. اگر روش تحقیق ترکیبی هست باید به تفکیک همه اجزای روش 
شناسی کیفی ) نوع رویکرد مطالعه، نوع روش کیفی و چرایی استفاده، حوزه مطالعه و نمونه، روش 

ل و تفسیر داده ها و...( و کمی) نوع روش، جامعه آماری، انتخاب،شیوه کد گذاری یا رویکرد در تحلی
نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزارهای جمع اوری اطالعات، روایی و پایایی ابزارها، روش تحلیل داده 
ها( مورد اشاره قرار گیرد. البته در روش شناسی اصل ایجاز باید رعایت شود یعنی ضمن مختصر 

 روش شناسی قید شده باشد. برای نمونه به صورت زیر:بودن توضیحات اما همه اجزای 
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طور  همبستگی و به –ها توصیفی تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده
( است. جامعه آماری این تحقیق عبارت SEM1) سازی معادالت ساختاریمشخص مبتنی بر مدل

ی جمع اوری اطالعات شامل.... روش تحلیل داده ها بوده است از....روش نمونه گیری نیز....ابزارها
 نیز با...بوده است.

 

 یافته های پژوهش -4

 آمار توصیفی  -4-1
که در بـین کارکنـان سـازمان  1از نظر جمعیت شناختی نتایج آمار توصیفی تحقیق در جدول شماره 

 فرهنگی هنری شهرداری تهران حاصل شده است ارائه می گردد.
 

 العات آمار توصیفی تحقیقاط -1جدول شماره 

 نوع بعد فراوانی درصد

 مرد 189 61,7
 جنسیت

 زن 117 38,3

 متاهل 257 83
 وضعیت تاهل

 مجرد 49 17

 سال 30زیر  7 3

 سن
25 78 40-31 

49 151 50-41 

 سال 50بیشتر از  70 23

 دیپلم و پایین تر 28 9

 میزان تحصیالت

 فوق دیپلم 36 12

 نسلیسا 147 48

 فوق لیسانس 66 21

 دکتری 29 10

 سال 5زیر  18 6
 سابقه کار

 سال 5-10 34 11

                                                           
1 Structural equation modeling  
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 سال 10-15 89 29

 سال 15-20 109 35

 سال 20باالی  56 19

 

 آمار استنباطی -4-2
بعد از تحلیل آمار توصیفی از دیدگاه های مختلف، به آمار استنباطی تحقیق مـی پـردازیم. یکـی از  

لی در آمار استنباطی بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی فرضیه می باشد. اهمیت نرمـال مراحل اص
بودن از این نظر اهمیت دارد که اگر متغیرهای اصـلی تحقیـق نرمـال باشـند بایسـتی تحلیـل آمـار 
استنباطی بر اساس پارامتریک و اگر غیر نرمال باشد بر اساس ناپارامتریـک بایسـتی صـورت پـذیرد. 

 های تحقیق پرداخته می شود.ابعاد مختلف در راستای بررسی فرضیهسپس از 
اسـمیرنوف  –، نتیجه آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولمـوگروف 2در جدول شماره 

گـردد. شود میزان سطح خطا متناظر با آنهـا بررسـی میگزارش شده است. همانطور که مشاهده می
شایسته ساالری ، عملکرد کارکنـان و د متغیرهای اصلی فرضیه تحقیق، شوهمانطور که مشاهده می

است که نتیجه گرفته می  0,05داری هر کدام از متغیرها کمتر از میزان سطح معنیفرهنگ سازمانی 
ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. به عبارت دیگر توزیع داده ها از توزیـع نرمـال انحـراف شود داده

 ارند. بنابراین برای تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک استفاده می گردد. قابل توجهی د

 اسمیرنوف –، آزمون بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف 2جدول شماره 

 فرهنگ سازمانی عملکرد کارکنان شایسته ساالری عنوان

 306 306 306 تعداد

 2,9826 2,8564 3,1598 میانگین

 0,58 0,63 0,59 انحراف استاندارد

 0,186 0,186 0,108 اختالف) مطلق(

 0,122 0,122 0,066 اختالف) مثبت(

 -0,186 -0,186 -0,108 اختالف) منفی(

 0,186 0,186 0,108 مقدار آماره آزمون

 0,000 0,000 0,000 مقدار سطح خطا

 

 بررسی فرضیه های تحقیق -4-3

 ای تحقیقبررسی فرضیه ه
 در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
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فرضیه اول تحقیق: بین مولفه های شایسته ساالری و بهبود عملکررد کارکنران برا 

 نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
بـا  سـازمانی شایسته ساالری، عملکرد کارکنان و فرهنگبا عنایت به اینکه متغیرهای اصلی تحقیق 

اسمیرونوف غیر نرمال است، بنابراین برای بررسی رابطـه معنـاداری از  -استناد به آزمون کلموگروف
 ارائه شده است. 3آزمون اسپیرمن استفاده می گردد. خالصه نتایج در جدول شماره 

جی رابطه معناداری بین شایسته ساالری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میان -3جدول شماره 
 فرهنگ سازمانی

عملکرد 
 کارکنان

 متغیر کنترلی) میانجی( شایسته ساالری

مقدار ضریب  1,000 0,541
 همبستگی

 شایسته
 ساالری 

 فرهنگ سازمانی

 مقدار سطح خطا - 0,000

 درجه آزادی 0 304

مقدار ضریب  0,541 1,000
 همبستگی

 عملکرد
 کارکنان 

 مقدار سطح خطا 0,000 -

 رجه آزادید 304 0

 
، مقدار سطح خطای بین متغیر مولفه های شایسته ساالری و بهبود 3با توجه به جدول شماره 

شده است. بنابراین به علت اینکه مقدار  0,000عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی ، 
 0,541تگی شده است، رابطه معناداری برقرار است. مقدار ضریب همبس 0,05سطح خطا کمتر از 

شده است که نشان دهنده این است که بین متغیر شایسته ساالری و عملکرد کارکنان با لحاظ 
نمودن متغیر میانجی فرهنگی سازمانی  رابطه مثبت ، قوی و معنادار وجود دارد و مقدارش زیاد است. 

انی حاکم بر یعنی شایسته ساالری کارکنان باعث بهبود عملکرد کارکنان می گردد و فرهنگ سازم

 می گردد. تائیدسازمان فرهنگی نیز این مهم را تقویت می کند. بنابراین فرضیه اول 

 

فرضیه دوم تحقیق: مولفه های شایسته ساالری بر بهبود عملکرد کارکنان با نقرش 

 میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر دارد.
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سـاختاری اسـتفاده مـی شـود. برای پاسخ دادن به این فرضیه تحقیق، از تحلیل عاملی در معادالت 
معادالت ساختاری بر اساس سنجش بارهای عاملی مورد تجزیه و تحلیل قـرار مـی گیرنـد. تحلیـل 
عاملی، عمل تقلیل یافته متغیرها را از طریق گروه بندی کـردن متغیرهـایی کـه بـا هـم همبسـگی 

های تحقیق نرمال نیسـتند، از  متوسط یا نسبتا زیاد دارند انجام می دهد. با توجه به اینکه توزیع داده
 استفاده می گردد.  SMARTPLSآزمون های ناپارامتری و نرم افزار 

، مدل معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می دهد. 3شکل شماره 
معادالت ساختاری روابط ضرایب بین متغیرهای تحقیق می باشند که برای آزمون فرضیات استفاده 

وند. به این ضرایب اصطالحا ضرایب مسیر گفته می شود. ضرایب استاندارد بار عاملی بین می ش
می باشد. همچنین فرهنگ سازمانی بر بهبود  0,996متغیر شایسته ساالری و فرهنگ سازمانی، 

دارد. و در انتها نیز شایسته ساالری بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش  0,641عملکرد کارکنالن تاثیر 
 0,3تاثیر دارد. در همگی این موارد ضریب بار عاملی بیشتر از  0,333نتغیر میانجی فرهنگی سازمانی 

است، که نشان می دهد شایسته ساالری بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگی 
رد و سازمانی تاثیر دارد. یعنی شایسته ساالری کارکنان بر  بهبود عملکرد کارکنان تاثیر مثبت دا

سازمان فرهنگی نیز این مهم را با تاثیر مثبت تقویت می کند. بنابراین فرهنگ سازمانی حاکم بر 

 می گردد. تائیدفرضیه دوم 

 معادالت ساختاری فرضیه یک در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی -2شکل شماره 
 

ه روابـط بـین متغیرهـا را بـه در ادامه برای اینکه بتوانیم فرضیات فرعی تحقیق را پاسخ دهیم ، کلیـ
 ارائه می گردد. 4صورت خالصه در جدول شماره 
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رابطه معناداری بین مولفه های شایسته ساالری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش  - 4جدول شماره 
 میانجی فرهنگ سازمانی

شماره 
 فرضیه
 فرعی

 مولفه شایسته ساالری
مقدار  ضریب 

 همبستگی
 درجه
 آزادی

 تائید/ رد
 رضیهف

 تائید 304 0,171 مهارت ارتباطی 3

 تائید 304 0,512 تصمیم گیری 4

 تائید 304 0,116 تشویق، نوآوری و تغییر 5

 تائید 304 0,501 ارتباطات کاری 6

 تائید 304 0,128 مهارت رهبری 7

 تائید 304 0,638 مهارت حرفه ای 8

 تائید 304 0,517 قابلیت مثبت خود و دیگران 9

 تائید 304 0,691 الیت تیمیفع 10

 *متغیر میانجی: فرهنگ سازمانی
 0,000**معنی داری در سطح 

، مقدار سطح خطای بین متغیرهای مولفه های شایسته ساالری و بهبود 4با توجه به جدول شماره 
شده است، می توان نتیجه گرفت تمامی  0,000عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی ، 

های فرعی مورد تائید است. بنابراین تمامی مولفه های شایسته ساالری اعم از مهارت  فرضیه
ارتباطی، تصمیم گیری، تشویق، نوآوری و تغییر، ارتباطات کاری، مهارت کاری، مهارت رهبری، 
مهارت حرفه ای، قابلیت مثبت خود و دیگران و فعالیت تیمی با متغیر عملکرد کارکنان رابطه 

، مهارت 0,501، ارتباطات کاری با مقدار 0,512ارند. متغیرهای تصمیم گیری با مقدار معناداری د
 0,691و فعالیت تیمی با مقدار  0,517، قابلیت مثبت خود و دیگران با مقدار 0,638حرفه ای با مقدار 

د کارکنان با عملکرد کارکنان رابطه مثبت، قوی و معناداری دارند. بنابراین این متغیرها، بهبود عملکر
، متغیر 0,171را با نقش میانجی فرهنگ سازمانی ارتقا می دهند. متغیرهای مهارت ارتباطی با مقدار 

با اینحال که که  0,128و متغیر مهارت رهبری با مقدار  0,116تشویق، نوآوری و تغییر با مقدار 
ارتباطی، تشویق، نوآوری  رابطه معناداری ارند ولی این رابطه ضعیف است. بنابراین متغیرهای مهارت

و تغییر و متغیر مهارت رهبری بایستی تقویت شوند. یعنی آموزش های مختلف در راستای ارتقای 
 اقزایش اثربخشی این متغیرها بایستی توسط منابع انسانی سازمان صورت گیرد. 

 

 گیریبحث و نتیجه-5

و بهبود عملکرد کارکنان با  هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه بین مولفه های شایسته ساالری
نقش میانجی فرهنگ سازمانی) مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران( بود. 

شایسته ساالری کارکنان باعث بهبود عملکرد که  های این پژوهش حاکی از آن استنخستین یافته
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را تقویت می کند.  کارکنان می گردد و فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان فرهنگی نیز این مهم
همچنین یافته های تحقیق موید این مطلب است که، شایسته ساالری بر بهبود عملکرد کارکنان با 
نقش میانجی فرهنگی سازمانی تاثیر دارد. یعنی شایسته ساالری کارکنان بر  بهبود عملکرد کارکنان 

مهم را با تاثیر مثبت تقویت می تاثیر مثبت دارد و فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان فرهنگی نیز این 
تمامی مولفه های شایسته ساالری اعم از مهارت ارتباطی، تصمیم گیری، تشویق، همچنین کند. 

نوآوری و تغییر، ارتباطات کاری، مهارت کاری، مهارت رهبری، مهارت حرفه ای، قابلیت مثبت خود و 
اداری دارند. بنابراین متغیرهای مهارت دیگران و فعالیت تیمی با متغیر عملکرد کارکنان رابطه معن

ارتباطی، تشویق، نوآوری و تغییر و متغیر مهارت رهبری بایستی تقویت شوند. یعنی آموزش های 
مختلف در راستای ارتقای اقزایش اثربخشی این متغیرها بایستی توسط منابع انسانی سازمان صورت 

قیق مورد تائید قرار گرفت. با توجه به نتایج و گیرد. با عنایت به موارد ذکر شئه تمامی فرضیات تح
 یافته های این پژوهش پیشنهادهای زیر برای محققین آتی مطرح می شود:

 بررسی رابطه شایسته ساالری مدیران فرهنگی و بهره وری نیروی انسانی کارکنان 

  بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی بر مسئولیت پاسخگویی مدیران فرهنگی 

 شایستگی مدیران بر افسردگی شغلی کارکنان بررسی تاثیر 

 بررسی رابطه شایسته ساالری مدیران فرهنگی و رضایتمندی کارکنان 

 دانش،  تیریگر مد لیبا نقش تعد یبر استرس شغل  رانیمد یتیریمد یمهارتها ریتاث یبررس
 تهران یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ یمطالعه مورد

 مطالعـه  ،یشـغل یافسـردگ یانجیـبا نقـش م یر عملکرد سازمانب یتیریمد یمهارتها ریتاث یبررس
 تهران یشهردار یهنر یسازمان فرهنگ یمورد
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Abstract 
This article aims to investigate the relationship between the components of 

meritocracy and improving employee performance with the mediating role of 

organizational culture. The research method is descriptive-survey. The sampling 

method is random. The statistical population of this study consists of all 

employees of the Cultural and Artistic Organization of Tehran Municipality with 

1521 people, including all employees of the organization. Statistical sample 

Using Cochran's formula, 306 statistical samples were obtained. Data were 

collected based on standard questionnaires. The results of research among the 

employees of Tehran Municipality Cultural and Artistic Organization showed 

that there is a strong significant relationship between the components of 

meritocracy and improving the performance of employees with the mediating 

role of organizational culture. The components of meritocracy have a positive 

effect on improving the performance of employees with the mediating role of 

organizational culture. , There is a weak significant relationship between 

communication skills and improving employee performance with the mediating 

role of organizational culture, between decision making and improving employee 

performance with the mediating role of organizational culture, there is a strong 

relationship between "encouraging, innovation and change" and improving 

employee performance with There is a weak significant relationship between 

mediating the role of organizational culture, between work communication and 

improving employee performance with the mediating role of organizational 

culture, there is a strong significant relationship between leadership skills and 

improving employee performance with mediating the role of organizational 

culture, between professional skills There is a strong significant relationship 

between employee performance improvement and the mediating role of 

organizational culture. There is a strong significant relationship between 

"positive self-efficacy and others" and employee performance improvement with 

the mediating role of organizational culture. Teamwork and employee 

performance improvement have a strong significant relationship with the 

mediating role of organizational culture. Finally, suggestions were made for 

future researchers. 
Keywords: Merit, staff performance, organizational culture, Tehran 

Municipality Cultural and Artistic Organization 
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 چکیده

بررسی عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی موثر بر میزان مشارکت در  پژوهش حاضر با هدف
انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی  های همگانی، مورد مطالعه؛ جوانان شهر خلخالورزش 

های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه
ه آماری به دست آمد. جامع 70/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که برای کلیه متغیرها باالتر از 

ساله شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره  15-29این تحقیق را جوانان 
نفر به روش  380ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد نفر است که از بین آن 22636ثبت احوال 

این بودند که  های پژوهش نشانگرعنوان نمونه انتخاب گردید. یافتهگیری تصادفی ساده بهنمونه
متغیرهای مستقل احساس امنیت، حقوق شهروندی، حمایت اجتماعی، رسانه های جمعی، سرمایه 

 فرهنگی و سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر معنی داری دارند.
 

شارکت در م ،فرهنگی، عوامل اجتماعی  عواملاحساس امنیت، حقوق شهروندی،  واژگان کلیدی:

 ورزش
 

 مقدمه-1
ورزش و فعالیت های جسمانی به عنوان واقعیتی اجتماعی، از زمان های دور در جوامع بشری وجود 
داشته و جزئی از زندگی روزمره انسان ها را تشکیل می داد. با وجود فواید بسیار زیادی که ورزش و 

مهم ترین چالش های پیش رو در برنامه  فعالیت بدنی برای انسان و جامعه به ارمغان می آورد، یکی از

                                                           
 رانیا خلخال، ،یاسالم آزاد دانشگاه خلخال، واحد ،یانسان علوم دانشکده ت،یر یمد گروه          1

 رانیا ال،خلخ ،یاسالم آزاد دانشگاه خلخال، واحد ،یانسان علوم دانشکده ت،یر یمد گروه         2
 * نویسنده مسئول
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ریزی و سیاست گذاری در جوامع امروزی رواج فرهنگ بی تحرکی و راحت طلبی در میان انسانها 
است. صنعتی شدن جوامع و ورود به فناوری های متنوع و مختلف تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله 

نی انسان به فعالیت های جسمانی است. در تحرک او را متأثر کرده است. تاریخ بیانگر تمایل درو
جوامع بدوی یا فرهنگ باستانی، برنامه های تربیت بدنی سازمان یافته وجود نداشت. ولی فعالیت های 
بدنی جزء الینفک زندگی روزمره را تشکیل می داد. امروزه ورزش ابزاری مهم در دست دولت ها برای 

ه است. زیرا عمده ترین وسیله تربیت همگانی در جامعه هدایت مردم به سوی اهداف برنامه ریزی شد
(. یکی از پیامدهای Shabani et al., 2011ی معاصر در کشورهای پیشرفته، صنعت ورزش است )

زندگی ماشینی و پیشرفت تکنولوژی در قرن حاضر، فقر حرکتی و کاهش فعالیت های بدنی مناسب در 
ز موثرترین استراتژی ها برای کاهش بیماری های غیرواگیر افراد است. ارتقای فعالیت جسمانی، یکی ا

عروقی، دیابت، پوکی استخوان و انواع سرطان هاست. از جمله  -و مزمن از جمله بیماری های قلبی
فعالیت های بدنی که با هدف ایجاد شادابی، نشاط و سالمت در جوامع مختلف پیگیری و اجرا می 

(. ورزش های همگانی از آنجا که موجب Asefi and Asadi, 2016شود، ورزش های همگانی است )
افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سالمت افراد جامعه می شود، یکی از زیرشاخص های توسعه 

(. امروزه یکی از مهمترین راه Naderian & Hashemi, 2009انسانی در جوامع قلمداد می شود )
است و دولت ها سعی در برطرف کردن موانع مشارکت  های توسعه کشورها، مشارکت فعال مردم

 مراکز تحقیقات(. Shojaei et al., 2011مردم در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند )
 در و است همگانی ورزشهای اروپا، در ورزش اصلی هدف که میدهند نشان اروپا ورزشی و بهداشتی

 اهداف با جهان در همگانی ورزش .است آمده ملع به زیادی تالش آن گسترش و رشد راستای
 ورزش تقویت ورزش، در تکثرگرایی مکردن فراه و اجتماعی های گروه تمام مشارکت افزایش

 است شده گذاری پایه تفریحی ورزش و سالم تفریحات گسترش و سالمتی ارتقای و توسعه قهرمانی،
(Vandermeerschen et al., 2017 .)وژی، علیرغم تأثیرات شگرفی که در یشرفت علم و تکنولپ

زندگی انسان داشته است، تمایل به زندگی بدون تحرک را افزایش داده است. لذا افزایش فعالیت 
مت، فعالیت الهای بهداشتی قرار گرفته و به دلیل ارتباط آن با س فیزیکی افراد، در صدر اولویت

مت البهداشت در تغییر رفتار جهت بهبود س اولویت سازمان جهانی 15فیزیکی منظم به عنوان یکی از 
دقیقه  30ی مردم سالم، کلیه افراد باید حداقل  براساس برنامه ت.و سبک زندگی سالم معرفی شده اس

 (.U.S. Department of Health, 2000وزارت بهداشت )فعالیت فیزیکی متوسط روزانه داشته باشند 

دارد تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که کدام  با توجه به مطالب مطرح شده این تحقیق تالش
عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی در بین جوانان 

 شهر خلخال تاثیر دارند؟
بررسی عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و هدف اصلی این مطالعه، با توجه به مطالب مطرح شده 

و است  ان مشارکت در ورزش های همگانی، مورد مطالعه؛ جوانان شهر خلخالمدیریتی موثر بر میز
 عالوه بر هدف اصلی اهداف فرعی این تحقیق عبارت بودند از:
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 بررسی تاثیر عوامل فردی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی  -
 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی  -
 ثیر  عوامل فرهنگی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی بررسی تا -
 بررسی تاثیر  عوامل مدیریتی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی  -

سال و امر  100ای نزدیک به در زمینه ادبیات تحقیق در مقوله مدیریت شهری در ایران با سابقه
ساماندهی امور شهری در ابعاد مختلف حیات  ساله در جهت60ای ریزی و توسعه شهری با سابقهبرنامه

گرا تحوالت چشمگیری اتفاق افتاده ها با توجه به ساختار سیاسی تمرکزشهری به منظور انجام فعالیت
ریزی، توسعه و مدیریت شهری همواره به است. عدم مشارکت مردم و نهادهای مردمی در امر برنامه

ها به شمار آمده است. بررسی سوابق بیانگر این ق طرحعنوان چالش جدی و یکی از عوامل عدم تحق
گاه به صورت یکپارچه مدیریت نشده است و همواره طیف است که کالنشهر تهران در گذشته هیچ

اند. از جنبه دیگر ها متناسب با شرح وظایف خود در اداره امور شهر دخالت داشتهوسیعی از سازمان
 به طور جدی مدنظر قرار نگرفته است.  گاه اداره امور شهر توسط مردمهیچ

های کشور در یک ( شهرداری1334تیرماه  11ها )مصوب قانون شهرداری 6مطابق با فصل 
اند و در مقایسه با بندی کلی چهار وظیفه عمرانی، خدماتی، نظارتی و رفاهی را بر عهده داشتهتقسیم

، امنیت، اوقات فراغت و... بر عهده کشورهای دیگر که اموری مانند آموزش و پرورش، بهداشت
های مشارکت و حضور شهروندان ها است از حوزه گسترده اختیارات برخوردار نبوده لذا زمینهشهرداری

های کشور مطابق در اداره امور شهری با محدودیت مواجه بوده است. وظایف محوله به شهرداری
( به 17/5/1352و  27/11/1345صوبات ( و الحاقات آن )م11/4/1334شهرداری )مصوب  قانون

ها در حوزه امور تدریج دستخوش تغییرات زیادی شد و بر این اساس بخشی از وظایف شهرداری
 ها و ادارات دیگر واگذار گردید. فرهنگی به سازمان

هـ.ش برای اداره امور شهر دو موسسه انجمن بلدی و اداره بلدیه  1325به موجب قانون مصوب 
گردید. اعضای انجمن بلدی را ساکنان شهر انتخاب نموده و به کلیه امور مربوط به تشکیل می

کرد و اداره بلدیه گیری میاصالحات، توسعه، بهداشت، پاکیزگی و زیبایی شهر رسیدگی و تصمیم
 تحت نظر انجمن فوق موظف به اداره امور شهر بود. قانون فوق قبل از اجرا فسخ گردید.

، قوانین مغایر آن لغو گردید و با ا تصویب قانون تشکیالت شورای اسالمی کشوریب 1361در آذرماه 
ها و انتخاب گیریتشکیل شوراهای اسالمی گام بلندی در جهت مشارکت شهروندان در تصمیم

هایی که در قانون برای مشارکت شهروندان در بینیمدیران اداره امور شهر برداشته شد. با وجود پیش
ها و روند رسد در سیستم اداری و مدیریتی شهرداریشهرها دیده شده است به نظر می اداره امور

دار و فراگیر شهروندان وجود گیری مشارکت معنیاجرای امور موانع و مشکالت متعددی برای شکل
ها به مشارکت شهروندان بیشتر شده است و های اخیر توجه شهرداریدارد. با این وجود در سال
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 :Panahi, 2011های مشارکتی فراوانی را به اجرا رسانده است. )تهران به طور خاص تجربهشهرداری 

27.) 
اند از جمله: پروژه شهر سالم، طرح شهردار مدرسه، های مختلف مشارکتی اجرا شدهدر این راستا طرح

نیز  هاهای شهر، طرح شورایاری محالت، و برخی طرحطرح شهرداران افتخاری آینده، طرح غنچه
محور سازمان اند مانند: طرح همیار پلیس، طرح توانمندسازی اجتماعهای دیگر اجرا شدهتوسط سازمان

محور، طرح رابطین بهداشت محلی زن و.... طرح مدیریت محله نیز از بهزیستی، طرح امنیت محله
های سازمانهای است که اغلب این طرح ها در جهت تسهیل برنامههای در حال اجراییجمله طرح

 اند. متبوع تهیه و اجرایی شده
 

 ادبیات و پیشینه تحقیق -2
ترین اجزا در نظام شهری )به مثابۀ کوچکهایمطالعۀ کارکردی شهر با محور قرار دادن محله

 نماید.های ادارة بهینۀ اجتماعات شهری، اقدام مییابی به شیوهشهری( جهت دستتقسیمات درون
های اجتماعی بر مبنای ارزش مفهومی هنجاری نیز دارد که تعهدات« محلی اجتماع»سان، بدین

 شود.هایشان همراه میآورد و حقوق افراد با مسئولیتمشترک برای اعضای خود پدید می
ها و محیط، شناخت صحیح و انتظارات متناسب با ای مستمر بین انسانوجود مکان و رابطه 

به دنبال خواهد داشت که به نوبۀ خود، امکان برقراری تعادل و های طبیعی و اجتماعی را ظرفیت
 -شناسانه را خواهد داد. بنابراین، در یک اجتماع محلی، تضاد منافع فردعدالت در روابط اجتماعی و بوم

ای پایدار و فراگیر پدیدار خواهد گشت. مفاهیمی طبیعت تقلیل خواهد یافت و توسعه -جمع و انسان
تر برای ساکنان محلی، عدالت زی از پایین، مشارکت جمعی و فراگیر، حق انتخاب فزونریچون برنامه

های برابر همراه با کارایی بیشتر، توزیع عادالنۀ امکانات و مواهب توسعه و نیز اجتماعی، ایجاد فرصت
« ایلهریزی محبرنامه»و « ایتوسعۀ محله»رفاه مردم )نه صرفاً آبادی مکان( تنها در سایۀ مفهوم 

 (.Fani & Dobran, 2010یابد )عینیت می
در ایران که ساختارهای حکومتی، متمرکز است جهت ارتقا، گسترش و کارایی مدیریت محله، 

تواند به های خصوصی و محلی میهای نهادهای مردمی و سازمانها و ظرفیتگیری از تواناییبهره
ریزی از باال به ها کمک نماید. همچنین برنامهیهای دولت و شهردارافزایی و اثربخشی برنامههم

قومیتی، طبقاتی وغیره و با سابقۀ  -شهرهایی چون تهران و با توجه به تنوع فرهنگیپایین برای کالن
های موفقی ارائه مدیریتی کم تأثیرگذار گذشته، نه مقرون به صرفه بوده و نه عمالً توانسته نسخه

های محلی سازیریزی از پایین به باال و تصمیمیست که با اجرای برنامهنماید. البته این بدان معنا ن
بتوان مدیریت اثربخشی ارائه نمود. چرا که عواملی چون سابقۀ مدیریتی یا اجرایی، عوامل فرهنگی 

 کنند.گروهی، طراحی سیستم مناسب و... در این راستا نقش مهمی ایفا می همچون مشارکت، فعالیت
ریزی معطوف یافته که از رشد شهرنشینی کندی برخوردارند، برنامهوسعهدر کشورهای ت

دلیل رشد فزایندة شهرنشینی و اصالحی است ولی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران بهاقدامات
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ریزی، پویایی زیادی نیاز داشتگی تاریخی و...؛ برنامهنگهشرایط مختلفی از جمله جنگ تحمیلی، عقب
فصل کرد بلکه باید به سرعت مسائل و ومدت مسائل را حلتوان با مطالعات صرفاً طوالنیمیدارد و ن

محور تأکید ریزی محلههای ارزان قیمت ارائه داد. ضمناً در برنامهحلبندی و راهمشکالت را دسته
داشته  ها وجودشود تا به موضوعاتی پرداخته شود که امکان مداخله در آن توسط مدیریت محلهمی

توان در آن مداخله کرد به سطوح باالتر منعکس گردد. باشد و برخی از موضوعات مطروحه که نمی
(Nouri Neshat, 2010) 

شود، رغم وجود تکالیف و وظایف مدیریت شهری که از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد میبه
ی هستند که انجام آنها در فرایند هایشهروندان نیز در برابر مدیریت شهری، دارای وظایف و مسئولیت

های مدیریت غیر متمرکز نقش شهروندان، مدیریت شهری و اثر بخشی آن موثرخواهد بود. در سیستم
موسسات مردم نهاد و بخش خصوصی، نقشی اثرگذار در سیستم مدیریت شهری بوده و تمامی این 

ند. شکل زیر ارکان و اجزای مدیریت نمایارکان در تعامل با یکدیگر نسبت به توسعه شهری اقدام می
 دهد.شهری را مشخص کرده است که نقش کالن هر جزء را نشان می

 . نقش ارکان و اجزای مدیریت شهری1شکل 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این مشارکت یکی از الزامات  "مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهاست"تازه ترین زمینه مشارکت 
یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفا در مکانی به نام حقق میزندگی شهری است و هنگامی ت

 (.Alawi Tabar 2001: 53بدل شوند)« شهروند »شهر زندگی می کنند درآیند و به 

 شورای اسالمی شهر بخش خصوصی شهرداری

 مدیریت شهری

 شهروندان

 پشتیبانی و همکاری نظارت و هماهنگی اداره امور شهر مشارکت کننده

 توسعه و عمران شهری

 .130: 1387ماخذ: صرافی و عبداللهی، 
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مشارکت »توان گفت: اگر مشارکت با تأکید بیشتر بر فرایندی بودن آن مورد بررسی قرار گیرد می
گردند و در جریان شوند و منشأ تغییر اجتماع پیرامون خود میمیفرایندی است که افراد در آن توانمند 

دهد. بنابراین زیربنای توسعه، مشارکت تمامی این تغییر، یک اجتماع توانمند شده و توسعه رخ می
کنند، از این منظر ذینفعان یک اجتماع است. هر یک از ذینفعان نقشی را در توسعۀ یک اجتماع ایفا می

 بندی کرد: را در سطوح مختلف دسته توان مشارکتمی
شوند و دربارة آنچه میکنند اما فقط دربارة تصمیمات مطلع میمشارکت منفعل: افراد در فرآیند شرکت 

ای که خارج از اجتماع محلی هستند الزم شوند. در بسیاری اوقات افراد حرفهمیرخ داده است آگاه 
  است از آنچه که گذشته است مطلع شوند؛

کنند. میها مشارکت مشارکت از طریق مشورت دادن: افراد با مشورت دادن یا پاسخ دادن به پرسش
شود میگیرد و در این صورت نظراتی که ارائه گیری صورت نمیگونه تصمیمدر این فرآیند هیچ

 کند؛ گونه تعهد یا مسئولیتی برای آنها ایجاد نمیهیچ

های مادی مشارکت ر مقابل پول یا امکانات دیگر یا برخی انگیزهمشارکت خریداری شده:  افراد د
 کنند؛می

ویژه اینکه هزینۀ کنند بهمیها به حکم وظیفۀ خود مشارکت ای: برخی از سازمانمشارکت وظیفه
 کنند؛میهایی در فرآیند مشارکت آنان شرکت تر است. مردم نیز با شکل دادن گروهمشارکت آنها پایین

هایی را کنند یا گروهمیریزی شرکت های مختلف طراحی و برنامهکت تعاملی: مردم در فعالیتمشار
 شود تا افراد مشارکت بهتری را داشته باشند؛میهای مختلف یادگیری استفاده دهند. از روشمیشکل 

وضعیت  کنند تامیمشارکت خودجوش: افراد با ابتکار خود و مستقل از هر سیستم دیگری تالش 
هایی در خارج از گروه خود ارتباط وجود آورند. ممکن است این افراد با گروهبهتری را برای خود به

های خود روند و اختیار فعالیتمیبرقرار کنند تا منابعی را به دست آورند اما در مجموع مستقل به پیش 
 (.Nouri Neshat, 2010« )را دارند

ارهایی صورت گرفته که قرابت معنایی نزدیکی با پژوهش محقق دارد. در هر زمینه پژوهشی معموالً ک
شود که در این بخش از پیشینه داخلی شروع شده و به پیشنه در دو قسمت داخلی و خارجی انجام می

( تحقیقی با عنوان بررسی 1397خالدی فرد و همکاران ) دنبال آن پیشینه خارجی نیز ارایه شده است.
رکت در ورزش همگانی و تفریحی در استان های ترک، کرد و لرنشین ایران انجام عوامل و موانع مشا

دادند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و تفریحی افراد 
پیمایشی و  -ساکن در استان های ترک، کرد و لرنشین ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

نفر به  3000مام شهروندان ترک، کرد و لرهای ساکن ایران بودندکه از بین آنها جامعه آماری شامل ت
عنوان نمونه و به صورت تصادفی طبقه ای گزینش شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه 
محققساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند تن از استادان صاحبنظر و پایایی آن 

پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج  2826ش آلفای کرونباخ تأیید شد. در نهایت تعداد نیز از طریق رو
نشان داد که وجود نشاط در ورزش، تناسب آن با سن و سال و سالمتی و ورزش در محیط طبیعی به 
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و نداشتن انگیزه به  ترتیب به عنوان مهمترین عوامل و همچنین نداشتن وقت، کمبود امکانات ورزشی
عنوان مهمترین موانع مؤثر پرداختن به ورزش از نظر افراد نمونه بوده است. به نظر می رسد  ترتیب به

با وجود مشکالت اقتصادی و تهدید سالمتی مردم ناشی از فقر حرکتی، دولت باید سهم بیشتری را به 
 ورزش همگانی تفریحی در این استانها اختصاص دهد که می تواند نقش مؤثری در بهبود سالمتی

( تحقیقی با عنوان راهکارهای توسعه ورزش همگانی در 1393مهدی زاده و اندام ) جامعه ایفا کند.
تحلیلی و از نوع همبستگی است که به -دانشگاه های ایران انجام داده اند. این پژوهش توصیفی

صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیئت علمی، کارکنان و 
 224نفر عضو هیئت علمی، 233نفر ) 779ویان دانشگاه های سراسری ایران بود که در نهایت، دانشج

نفر دانشجو( به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه محقق 322نفر کارمند و 
ود گویه در مقیاس لیکرت پنج ارزشی ب 66این پرسشنامه شامل  .ساخته موانع فعالیت بدنی پاسخ دادند

که روایی صوری و محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن نیز در یک مطالعه 
راهنما و به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای 

اده شد. در شناسایی عامل ها و از روش تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید عامل ها و ارائه الگو استف
سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در شش  58سوال پرسشنامه موانع،  66تحلیل عاملی اکتشافی، از 

عامل سازمانی و مدیریتی، محیطی، روانشناختی، درون فردی، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت 
و  "اعیعدم حمایت اجتم"زمانی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد عامل های

بیشترین تأثیر را در تبیین موانع مشارکت  79/0و  83/0هر یک با بار عاملی  "سازمانی و مدیریتی"
( در پژوهشی که بر روی مشارکت ورزشی در مدارس بین 2013) 1ورزشی داشتند. کانترز و همکاران

از آن دانستند که سال در جنوب شرقی ایالت متحده انجام دادند، نتایج را حاکی  14دانش آموزان تا 
بیشتر دانش آموزان در ورزش های مدرسه شرکت می کنند اما کودکان قشر کم درآمد و سیاه پوستان 
 را دو گروهی که در عرض خطر بیشتری از عدم فعالیت بدنی و نتایج منفی آن قرار دارند دانستند.

که مشارکت ورزشی با در  ( بر روی نوجوانان هلندی چنین نتییجه گرفتند2012) 2پرینس و همکاران
دسترس بودن امکانات ورزشی و پارک ها وابستگی باالیی ندارد و بیشترین میزان مشارکت نوجوانان 
در اوقات فراغت ورزشی را زمانی دانستند که هم امکانات ورزشی و پارک ها در دسترس بود و هم 

 الیی برخوردار بود.اقتصادی خانوارهای ساکن در محله از درجه ی با –وضعیت اجتماعی 
 با توجه به چارچوب نظری، فرضیه های زیر مطرح شدند:

 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است.
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب تاهل پاسخگویان متفاوت است.

                                                           
1 -Kanters et al 

2 - Prins, Richard G et al 
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 متفاوت است.میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب درآمد پاسخگویان 
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت است.

 عوامل اجتماعی افراد بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد
 بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد یفرد عوامل
 اردبر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر د یتیریمد عوامل
 افراد بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد یفرهنگ عوامل

 
 با توجه به فرضیه های تحقیق، مدل نظری زیر مطرح شد:

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 نظریه ها و تحقیقات پیشین(.منبع )

 

 روش تحقیق -3
جامعه آماری  همبستگی می باشد. –این پژوهش از نوع کاربردی و با توجه به نوع پژوهش توصیفی 

ساله شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره  15-29این تحقیق را جوانان 
باشد که با استفاده از نفر می 380حجم نمونه در این تحقیق شامل  نفر است.  22636ثبت احوال 

ای به کار مرحلهندای چگیری خوشهگیری، نمونهدر قسمت روش نمونه فرمول کوکران تعیین گردید.
گرفته شد. بدین صورت که در مرحله اول شهر خلخال به منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، 
غرب، و مرکز تقسیم می شود و در مرحله بعد از هر منطقه دو محله به صورت خوشه مشخص می 

هر خانه یک فرد  شود و سپس از هر کدام از محله ها چند کوچه انتخاب و از هر کوچه چند خانه و از
تکنیک گردآوری اطالعات در این تحقیق، پرسشنامه  برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شد.

مشارکت در ورزش 
 های همگانی

 

 
  

 

 عوامل فردی 
 

 جتماعیعوامل ا

 یتیریمد عوامل

 یفرهنگ عوامل
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در بحث اعتبار پرسشنامه تهیه شده به تعدادی از اساتید خبره و برگزیده مدیریت داده  استاندارد است.
برای بررسی  راحی شده بود.ها، دلیل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طها در مورد شاخصشد و وفاق آن

ای شامل سی پرسشنامه در بین پاسخگویان که آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق حاضر ابتدا نمونه
به دست  70/0صورت کامالً تصادفی انتخاب شدند پخش گردید و نتایج برای همه متغیرها باالتر از به

 آمد.

 

 های پژوهشیافته-4

 های توصیفی پژوهشیافته 4-1
درصد از پاسخگویان زن  0/50درصد از کل پاسخگویان مرد و  0/50آمده دستبق با نتایج بهمطا
 9/33اند. همچنین درصد از کل پاسخگویان مجرد و دارای کمترین فراوانی بوده 1/66باشند. می

تر از باشند. کمترین سن برابر با کمدرصد از پاسخگویان نیز متأهل بوده و دارای بیشترین فراوانی می
سالگی قرار  24-26سال بوده است. بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی 29سال و بیشترین سن  15

اند که دارای سطح تحصیالت لیسانس درصد را در این بررسی پاسخگویانی تشکیل داده 7/39دارند. 
ح تحصیالت درصد پاسخگویان دارای سط 5/5اند و بوده و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده

کمترین میزان درآمد برابر با کمتر از اند. فوق لیسانس بوده و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده
درصد  9/33میلیون تومان با  5درصد و بیشترین میزان درآمد برابر با باالی  4/2میلیون تومان با  2

 می باشد.
 

 و وابستهتفکیك نمونه برحسب میانگین متغیرهای مستقل   4-1-1
 

 های توصیفی(: آماره1جدول )

تعداد  ماکسیمم مینیمم میانگین متغیرها
 سؤاالت

حاالت 
 طیف

 5 29 125 42 06/101 عوامل فردی 
 5 9 45 10 81/36 عوامل اجتماعی 
 5 5 25 5 29/17 عوامل فرهنگی 
 5 8 40 8 96/32 عوامل مدیریت

 5 18 90 20 78/68 مشارکت در ورزش های همگانی

 

 آزمون کلموگروف ر اسمیرونوف
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 (: نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرونوف2جدول )

مشارکت 
 در ورزش 

عوامل 
 مدیریتی

عوامل 
 فرهنگی

عوامل 
 اجتماعی 

عوامل 
 فردی 

 

268/1 

074/0 
044/1 
058/0 

306/1 
083/0 

973/1 
117/0 

976/1 
121/0 

 اسمیرونوف –کلموگروف
 داریسطح معنی

 

 استنباطی یافته های2 -4
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است.

 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت نیست. فرض صفر:
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است.فرض مقابل: 

 
 بر حسب جنسیتمشارکت در ورزش های همگانی میزان بین  T-Test(: آزمون 3) شماره جدول 

سطح  واریانس میانگین فراوانی متغیر
معنی 
 داری

سطح  Tمقدار
معنی 
 داری

 000/0 28/16 000/0 231/20 11/50 190 مرد

 52/73 190 زن

کمتر  05/0ز شده که ا 000/0با سطح معنی داری  28/16برابر  T( اندازه 3) شماره مطابق با جدول
بر حسب مشارکت در ورزش های همگانی میزان است لذا می توان فرض صفر را رد کرد.یعنی 

  جنسیت پاسخگویان متفاوت است و زنان بیشتر از مردان در ورزش های همگانی مشارکت می کنند.
 

 بر حسب وضعیت تاهل آنان متفاوت است.میزان مشارکت در ورزش های همگانی 
 بر حسب وضعیت تاهل آنان متفاوت نیست.ن مشارکت در ورزش های همگانی میزا فرض صفر:

 بر حسب وضعیت تاهل آنان متفاوت است.میزان مشارکت در ورزش های همگانی فرض مقابل: 
 

 بر حسب وضعیت تاهل میزان مشارکت در ورزش های همگانی بین  T-Test(: آزمون 4) شماره جدول

سطح معنی  واریانس میانگین فراوانی متغیر
 داری

 سطح معنی داری Tمقدار

 000/0 71/17 000/0 748/40 70/62 251 مجرد

 61/80 129 متاهل
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کمتر  05/0شده که از  000/0با سطح معنی داری  71/17برابر  T( اندازه 4) شمارهمطابق با جدول 
بر حسب انی میزان مشارکت در ورزش های همگاست لذا می توان فرض صفر را رد کرد. یعنی 

و متاهل ها بیشتر از مجردها در ورزش های همگانی شرکت  پاسخگویان متفاوت است. وضعیت تاهل
 می کنند.

 

 بر حسب درآمد آنان متفاوت است.مشارکت در ورزش های همگانی 
 بر حسب درآمد آنان متفاوت نیست.مشارکت در ورزش های همگانی  فرض صفر:

 بر حسب درآمد آنان متفاوت است.همگانی  مشارکت در ورزش هایفرض مقابل: 
مشارکت در میزان  وطرفه از رابطه بین میزان درآمد ابتدا برای بدست آوردن تحلیل واریانس یک

، متغیر میزان درآمد به پنج سطح تقسیم شد. سپس جهت آزمون فرضیه از تحلیل ورزش های همگانی
 طرفه استفاده شد.واریانس یک

مشارکت در ورزش میزان  (ANOVAآماره های توصیفی و تحلیل واریانس ) (:جدول5جدول شماره)
 بر حسب درآمد آنان های همگانی

  F Sig میانگین تعداد درآمد  

 000/0 321/1102 00/20 9 میلیون 2کمتر از 
 66/45 15 میلیون 3تا  2

 49/56 53 میلیون 4تا  3

 27/68 174 میلیون 5تا  4

 61/80 129 لیونمی 5باالتر از 

شده است. سطح معنی داری آزمون نیز  321/1102برابر   Fآمار جدول فوق نشان می دهد که مقدار 
مشارکت در ورزش های همگانی میزان کمتر است؛ بنابراین می توان فرض صفر را رد کرد.  05/0از 

مشارکت در میزان غیر به عبارت دیگر حداقل میانگین مت بر حسب میزان درآمد آنان متفاوت است.
یکی از گروه ها با بقیه تفاوت معنی داری دارد. لذا برای قضاوت بیشتر از آزمون ورزش های همگانی 

(LSD استفاده کرده ایم، این آزمون مقایسه ی زوجی را انجام می دهد یعنی میانگین گروه ها را دو )
 وه با یکدیگر تفاوت معنی داری دارد. به دو مقایسه می کند تا مشخص شود میانگین های کدام دو گر

 بر حسب درآمد آنان مشارکت در ورزش های همگانیمقایسه  (LSD(: آزمون )6) شماره جدول

تفاوت  گروه های مورد بررسی

 میانگین

سطح معنی 

 داری
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 کمتر از دو میلیون تومان            دو تا سه میلیون تومان
 سه تا چهار میلیون تومان                                                                    

 چهار تا پنج میلیون تومان                                                                     
 باالتر از پنج میلیون تومان                                 

66/25- 
49/36- 
27/48- 
61/60- 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 دو تا سه میلیون تومان             کمتر از دو میلیون تومان            
 سه تا چهار میلیون تومان                                                                    

         چهار تا پنج میلیون تومان                                                             
 باالتر از پنج میلیون تومان                                 

66/25 
82/10- 
60/22- 
94/34- 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 سه تا چهار میلیون تومان            کمتر از دو میلیون تومان            
                           دو تا سه میلیون تومان                                          
 چهار تا پنج میلیون تومان                                                                     

 باالتر از پنج میلیون تومان                                 

49/36 
82/10 
77/11- 
12/24- 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 ن            کمتر از دو میلیون تومان            چهار تا پنج میلیون توما
 دو تا سه میلیون تومان                                                                    
 سه تا چهار میلیون تومان                                                                     

 باالتر از پنج میلیون تومان                       

27/48 
60/22 
77/11 
34/12- 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 باالتر از پنج میلیون تومان          کمتر از دو میلیون تومان            
 دو تا سه میلیون تومان                                                                    

 سه تا چهار میلیون تومان                                                                     
   چهار تا پنج میلیون تومان                                        

61/60 
94/34 
12/24 
34/12 

000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

 

رکت در ورزش های همگانی مشا، با باال رفتن میزان درآمد پاسخگویان، 5مطابق با نتایج جدول 
 توسط آنان افزایش می یابد.

 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت است.
 میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت نیست. فرض صفر:

 اوت است.میزان مشارکت در ورزش های همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متففرض مقابل: 
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مشارکت در ورزش های میزان  وطرفه از رابطه بین شغل ابتدا برای بدست آوردن تحلیل واریانس یک
، متغیر شغل به چهار سطح تقسیم شدند. سپس جهت آزمون فرضیه از تحلیل واریانس همگانی

 طرفه استفاده شد.یک
مشارکت در ورزش  میزان (ANOVA(:جدول آماره های توصیفی و تحلیل واریانس )7جدول شماره)

 های همگانی بر حسب شغل

  F Sig میانگین تعداد شغل 

 171/0 612/1 69/68 63 دانشجو
 42/67 80 کارمند

 11/68 67 بازاری

 66/68 134 آزاد

 61/73 36 خانه دار

نیز از شده است. سطح معنی داری آزمون  612/1برابر   Fآمار جدول فوق نشان می دهد که مقدار 
میزان مشارکت در ورزش های  بیشتر است؛ بنابراین نمی توان فرض صفر را رد کرد. یعنی 05/0

  همگانی بر حسب شغل پاسخگویان متفاوت نیست.
 

 عوامل فردی افراد بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد
 (: خالصه مدل8جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ین تعدیل ضریب تعی خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

990/1 88/5 783/0 783/0 885/0 

 
 ( Anova(: آنالیز واریانس)9جدول )

سطح معنی 
 داری

درجه  میانگین مربعات مقدار واریانس
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 641/1364 124/47191 
581/34 

1 
378 
379 

124/47191 
747/13071 
871/60262 

 رگرسیون
 قی ماندهبا

 کل
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 (: ضریب رگرسیون10جدول )

 
سطح معنی 

 داری

 
 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد

000/0 
000/0 

189/4- 
941/36 

- 
885/0 

124/2 
021/0 

899/8 
769/0 

 مقدار ثابت
عوامل 
 فردی

 
از آزمون میزان مشارکت در ورزش های همگانی  ی برفرد عواملبرای آزمون فرضیه پنجم تاثیر 

 05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  9رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 
Y= 885/0 x + 899/8  

 

 رزش های همگانی تاثیر داردعولمل اجتماعی بر میزان مشارکت در و
 و رگرسیون  (: خالصه مدل و آنالیز واریانس11جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

821/1 81/6 708/0 709/0 842/0 

 

سطح معنی 
 داری

مقدار 
 واریانس

درجه  میانگین مربعات
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 938/920 959/42725 
394/46 

1 
378 
379 

959/42725 
912/17536 
871/60262 

 

 رگرسیون
 باقی مانده

 کل

 

 
سطح معنی 

 
 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد
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 داری
000/0 
000/0 

068/19 
347/30 

- 
842/0 

419/1 
079/0 

053/27 
769/0 

 ابتمقدار ث
عوامل 
 اجتماعی

 
از آزمون ی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی اجتماع عواملبرای آزمون فرضیه ششم تاثیر 

 05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  11رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 اشد:این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می ب

Y=ax+b 
Y= 842/0 x + 053/27  

 

 عوامل فرهنگی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد
 (: خالصه مدل12جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 شده

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

63/1 86/4 851/0 851/0 923/0 

 
 ( Anova(: آنالیز واریانس)13جدول )

معنی  سطح
 داری

درجه  میانگین مربعات مقدار واریانس
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 858/2166 737/51311 
680/23 

1 
378 
379 

737/51311 
134/8951 
871/60262 

 رگرسیون
 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون14جدول )

 
سطح معنی 

 داری

 
 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد تانداردبتای اس

 مقدار ثابت 895/3 416/1 - 751/0 000/0
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 عوامل 968/1 042/0 923/0 550/46 000/0
 یفرهنگ

 
از آزمون ی بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی فرهنگ عواملبرای آزمون فرضیه هفتم تاثیر 

 05/0ر سطح معنی داری کمتر از آنوا و مقدا 14رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 
Y= 923/0 x + 895/3  

 

 

 عوامل فرهنگی افراد بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر دارد
 (: خالصه مدل15جدول )

آماره دوربین 
 واتسون

ضریب تعیین تعدیل  خطای برآورد
 دهش

 ضریب همبستگی ضریب تعیین

66/1 61/4 866/0 867/0 931/0 

 
 ( Anova(: آنالیز واریانس)16جدول )

سطح معنی 
 داری

درجه  میانگین مربعات مقدار واریانس
 آزادی

 مدل مجموع مربعات

000/0 942/2454 986/52221 
272/21 

1 
378 
379 

986/52221 
885/8040 
871/60262 

 رگرسیون
 باقی مانده

 کل

 
 (: ضریب رگرسیون17جدول )

 
سطح معنی 

 داری

 
 تی تست

 مدل ضرایب غیرمتعارف ضریب استاندارد

 بتا خطای برآورد بتای استاندارد

000/0 
000/0 

646/2 
547/49 

- 
931/0 

338/1 
036/0 

540/3 
772/1 

 مقدار ثابت
 عوامل
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 فرهنگی

 
از آزمون ارکت در ورزش های همگانی فرهنگی بر میزان مش عواملبرای آزمون فرضیه هشتم تاثیر 

 05/0آنوا و مقدار سطح معنی داری کمتر از  17رگرسیون استفاده کرده ایم. با توجه به جدول شماره 
 این فرضیه تایید و فرمول معادله خط رگرسیون آن به شرح ذیل می باشد:

Y=ax+b 
Y= 931/0 x + 540/3  

 

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد ها -5
ه از فرضیات تحقیق با نتایج برخی از تحقیقات پیشین همسو می باشد. برای مثال نتایج بدست آمد

( تحقیقی با عنوان بررسی عوامل و موانع مشارکت در ورزش همگانی و 1397خالدی فرد و همکاران )
تفریحی در استان های ترک، کرد و لرنشین ایران انجام دادند. نتایج نشان داد که وجود نشاط در 

اسب آن با سن و سال و سالمتی و ورزش در محیط طبیعی به ترتیب به عنوان مهمترین ورزش، تن
و نداشتن انگیزه به ترتیب به عنوان مهمترین  عوامل و همچنین نداشتن وقت، کمبود امکانات ورزشی

موانع مؤثر پرداختن به ورزش از نظر افراد نمونه بوده است. به نظر می رسد با وجود مشکالت 
و تهدید سالمتی مردم ناشی از فقر حرکتی، دولت باید سهم بیشتری را به ورزش همگانی  اقتصادی

تفریحی در این استانها اختصاص دهد که می تواند نقش مؤثری در بهبود سالمتی جامعه ایفا کند. 
( تحقیقی با عنوان راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه 1393همچنین مهدی زاده و اندام )

ایران انجام داده اند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل ها و  های
از روش تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید عامل ها و ارائه الگو استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، 

مانی و مدیریتی، سؤال با داشتن بار عاملی مناسب در شش عامل ساز 58سوال پرسشنامه موانع،  66از 
محیطی، روانشناختی، درون فردی، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی قرار گرفتند. نتایج تحلیل 

هر یک با بار  "سازمانی و مدیریتی"و  "عدم حمایت اجتماعی"عاملی تأییدی نشان داد عامل های
 تند. بیشترین تأثیر را در تبیین موانع مشارکت ورزشی داش 79/0و  83/0عاملی 

 پیشنهادهای حاصل از پژوهش
اطالع رسانی مناسب نیروی انتظامی از ارائه ی خدمات حفاظتی و همچنین حضور محسوس  -1

پرسنل محترم نیروی انتظامی در مکان های تخصیص داده شده برای ورزش می تواند سبب برقراری 
اس امنیت را در افراد امنیت مالی و ناموسی شرکت کنندگان در ورزش های همگانی گردد و احس

 تقویت کرده و منجر به مشارکت بیشتر آنها در ورزش همگانی گردد.
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گسترش امکانات و تجهیزات مربوط به ورزش های همگانی و همچنین افزایش کیفیت آنها توسط  -2
شهرداری در نقاط مختلف شهر می تواند تا حد قابل قبولی میزان مشارکت شهروندان را در ورزش 

 افزایش دهد. همگانی
با توجه به شرایط آب و هوایی شهر خلخال و از آنجایی که روزهای زیادی از سال برای ورزش در  -3

پارک ها و محیط های سرباز مناسب نمی باشد لذا فراهم نمودن سالن های ورزشی استاندارد که 
حقق این مهم، بصورت سرپوشیده و با سیستم تهویه ای مناسب باشند ضروری می باشد که برای ت

 همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف با یکدیگر ضروری به نظر می رسد.
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Abstract 
The aim of this study was, survaying the individual, social, cultural and 

managerial factors affecting the level of participation in public sports; The youth 

of Khalkhal was performed. This research was conducted by survey method and in 

order to improve the validity of the questionnaire measures, validity was used and 

reliability was obtained by using Cronbach's alpha coefficient which was higher 

than 0.70 for all variables. The statistical population was 15-29 year olds peaples 

in Khalkhal city. The statistical population is 22636 according to the statistics of 

the Civil Registration Office, of which 380 people were selected as a sample using 

simple Cochran's formula by simple random sampling. Findings showed that the 

independent variables of feeling of security, civil rights, social support, mass 

media, cultural capital and social capital have a significant effect on the dependent 

variable of participation in public sports. 
 

Keywords: feeling of security, civil rights, cultural factors, social factors , 

participation in sports 
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