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شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی و ساختاری موثر برنظارت پذیری در 

 دستگاههای  اجرایی کشور
 

 

 1قادر وظیفه دمیرچی

 

 
 1399اه آذرم 20تاریخ پذیرش:                                  1399مهرماه  20:  دریافتتاریخ 

 

 

 چکیده 

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردر نظارت پذیری دستگاههای اجرایی استان 
فرهنگ سازمانی براساس نظریه استیفن  اردبیل می باشد. در این خصوص عوامل ساختار سازمانی و

نترل ، ابعاد هویت سازمانی، کبه ترتیب ابعاد پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، برای ساختار سازمانی و  و رابینز
برای فرهنگ سازمانی و همچنین بررسی عوامل کنترل و نظارت ازجمله شیوه های  حمایت مدیریت،

نظارتی، دانش و توانایی ناظران ، مهارتهای نظارتی برگرفته از تحقیق امیری تعریف شده است. جامعه 
نفر می باشد. برای جمع آوری داده  130ماری آماری تحقیق حاضر را ادارات کل استان اردبیل و نمونه آ

ها  از پرسشنامه ای پنچ گزینه طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروهها 
توزیع شد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نرمال بودن داده ها را از طریق آزمون کولموگروف 

شده است و بعد اطالعات خالصه وطبقه بندی شده وبرای  اسمیرنوف ازآزمون تی میانگین جامعه مقایسه
تجزیه وتحلیل داده ها و روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.که نتایج بدست آمده حاصل 
ازآزمون فرضیه ها نشان دهنده تایید فرضیه های  اصلی و رابطه معنی دار بودن آنها با متغیر وابسته 

 .)نظارت پذیری ( میباشد
 

 : ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی ، نظارت وکنترل واژه های کلیدی
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ای سه موضوع و عامل، نهادینه ترین نقش را ایفا  گیری و ادامة فعالیت هر سازمان و مجموعه در شکل
 نمایند، به عبارت دیگر ماهیت و جنس هرآنچه در سازمانها و یا هر مجموعه دیگری وجود دارند ازمی

 جدا نیست که عبارتند از:« طیف»سه نوع 

  گیرد معطوف به آن است.هدف : هرآنچه در سازمان صورت می -1

  محل عبور جهت رسیدن به هدف.( : مسیر)راه -2

 Rahimi andامکانات و تسهیالت الزم جهت حرکت و رسیدن به هدف ) : ابزار )منابع( -3

Vazifeh Damirchi, 2012: 22-23.) 

شود و مدیران همواره به ها، محقق مىها و برنامه، در چارچوب اهداف، خط مشىفعالیتهاى سازمانى
ى دریافت اطالعات مند و کارا، براى ایجاد حلقهعنوان یکى از وظایف مهم خود، در پى روشهاى نظام

ظارت د ناند. در این راستا فرآینها و تطبیق آن با عملکرد، بودهها و خط مشىمورد نیاز از اهداف، برنامه
ها، هدایت کند. قطعاً هر چه سیستم نظارت تواند آنها را در جهت تحقق اهداف و برنامهدر سازمان، مى

و کنترل، قدرتمندتر عمل کند، عملکرد سازمان براى دسترسى به اهداف، تضمین بیشترى خواهد داشت؛ 
، سند 1(. مأموریتmir, 2004Aآید )چه اینکه نظام نظارت، بازوى قدرتمند براى مجریان، به شمار مى

سازمان، وجودی  فلسفهشود. یاد می 3عنوان سنداست. به همین علت از آن به  2هویت و فلسفه سازمان
کنندگان، مؤسسه کارکنان، مشتریان، شرکاء، عرضه بیانگر ارتباط بین مؤسسه و سهامداران اولیه،

ی مشی بنیاددی سازمان، تبیین خطکند. فلسفه وجوای که مؤسسه در آن فعالیت میو جامعه
های سازمانی، مدیریت منابع مشیسازمان، با در نظر گرفتن موضوعاتی چون سبک مدیریت، خط

به عبارتی، فلسفه وجود سازمان ها، باشد. .... می تکنولوژی و های مالی، بازاریابی،مشیانسانی، خط
قادر به ارضای آنها نیست و به علت تنوع، تامین نیازها وخواسته هایی است که انسان به تنهایی 

 ,Scottگستردگی و پیچیدگی دامنه تقاضا وخواسته ها این مساله به عهده سازمانها گذاشته شده است )

( در تعریفی؛ مدیریت را فرایند به کارگیری موثر وکارآمد منابع انسانی و مادی 1380(. رضائیان )1990
ه که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات ، برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شد

هدایت وکنترل ونظارت عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد، تعریف کرده است 
دیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، (. م8)ص 

گردد. این نوع تعاریف از مدیریت اگر چه با ، رهبری، انگیزش و کنترل مینوآوری، هماهنگی، ارتباطات
های بیان کننده وظایف روبرو است، اما به نظر روان تر از تعاریفی هایی در واژهکمی و کاستی یا فزونی

کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند و یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم است که می
از دیدگاه سیستمی همه وظایف مدیریت در سالمت و موفقیت سیستم سازمان (. Kuntz, 2001د )بیفزاین

از نقش مهمی برخوردار ند، اما بعضی از وظایف اهمیت استراتژیک وتعیین کننده ای دارند که یکی از 
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تسهیل  ااین وظایف ،کنترل و نظارت است: تا جایی که )رابینز( یکی از سه هدف عمده تئوری سازمان ر
 :Robbins, 1995نظارت و کنترل دو هدف دیگر،شامل تسهیل در ارتباطات وهماهنگی می داند )

1062.) 

کنترل یکی از وظایف حایز اهمیت مدیران است، که ضمن ارتباط با سایر وظایف آنها عامل مؤثر در 
آینده  بینی وضعیتپیشریزان به شود. هنگامی که برنامههای سازمانی تلقی میتحقق اهداف و برنامه

پردازند، باید ساز و کارهایی  را برای تصحیح خطاهای احتمالی برنامه در نظر بگیرند. مفاهیم می
شوند. زیرا مدیران در فرایند کنترل وضع موجود معموالً در کنار هم مطرح می« کنترل»و « ریزیبرنامه»

صحیح( ریزی مجدد )تبراساس این مقایسه، برنامه کنند.)عملکرد ( را با وضع مطلوب )برنامه( مقایسه می
کنند. یعنی با تشخیص فاصله وضع موجود با وضع مطلوب یا تطبیق عملکرد و اهداف، به مبادرت می

شود، نظارت و کنترل با همه وظایف پردازند، به همین دلیل معمواًل گفته میها میتصحیح انحراف
 Rahimiای برخوردار است. )ریزی از اهمیت ویژها فرایند برنامهمدیریت ارتباط دارد. ولی ارتباط آن ب

et al., 2009: 134.) 
است. در واقع نظارت، فعالیتی که عملیات  1نظارت در زبان انگلیسی به معنای رام کردن و تسلط یافته

ه ک پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه کرده و در صورت وجود اختالف و انحراف بین آنچه
باید باشد و آنچه هست به رفع و اصالح آنها اقدام کند. بدین ترتیب نظارت باید ها را با هست ها، 

(. به نظر Alwani, 2007مطلوب ها را با موجود ها و پیش بینی ها را با عملکرد ها مقایسه می کنیم )
عی ی شود و ثبات اجتماپارسونز، نظارت فراگردی است که به وسیله آن، با رفتارهای منحرف مقابله م

 (. Seyed Javadin, 2007: 57حفظ می شود )
ترین جریاناتى است که هر سازمان براى تضمین بقاء و اطالع از کیفیت فرآیند نظارت، یکى از با اهمیت

اطالعات بدست آمده از فرآیند نظارت، به  .هاى خود، به آن احتیاج دارددقیق برنامهعملکرد و اجراى
خورد، ضمن ایجاد هوشیارى در مدیران، به صحت و سالمت جریان عملیات و فعالیتها، کمک عنوان باز

 (.Amiri, 2004نماید )قابل توجهى مى
معموالًسازمانها به طور کاربردی برای برخورداری از مزایای بازخوران، اقدام به طراحی ،تدوین واجرای 

د یک نظام کنترل وتنظیم در سازمان می شو سیستم نظارت می کنند. مکانیسم نظارت موجب برقراری
و زیربنایی خود ترمیمی و حرکت به سوی نظم وپویایی و هدف جویی سیستم است. به عبارت دیگر 
خرده سیستم بازخوران بهترین نمونه وروش جهت ایجاد آنتروپی منفی در سازمان های پیچیده است 

(Mirzaei, 1993موفقیت اجرای برنامه ها به برقر .) اری نظام کنترل بستگی دارد بنابراین برنامه ریزی
 (.Najaf Beigi and Sanjari, 2008:53وکنترل دوعامل اساسی در اداره اثربخشی سازمان ها است )

شاید مهمترین مساله ای که وجود نظارت وکنترل راضروری می سازد، آن است که پیش بینی ها وبرنامه 
زانی خطا توام است وبرای رفع این خطاها و اصالح عملیات ، نظارت ریزی های عملیاتی در سازمان با می

                                                        
1 control 
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تنها راه چاره است. محیط متغیر و دگرگون سازمان دلیل دیگری بر ضرورت نظارت است. سازمان برای 
بقای خود باید ازتغییرات محیطی آگاه شود و هماهنگی های الزم رابه عمل آورد وکنترل وسیله این 

طمینان از کیفیت وکمیت محصوالت و خدماتی که در سازمان های بزرگ طی آگاهی است. حصول ا
برنامه های وسیع و پیچیده عرضه می شوند، جز از طریق یک سیستم موثر نظارت عملی 

(. شایان ذکراست که موضوع نظارت، همواره در مدیریت از نقش بسزایی Alwani, 2007: 120نیست)
ى مدیران در هر بخش، به شمار کارآمد نظارتى، از اهداف اولیه و عمدهبرخوردار بوده و استقرار نظامهاى 

 ى نظارت نیزمی آید. با تحوالتى که امروزه در شرایط دورنى و بیرونى سازمانها ایجاد شده، مسأله
دستخوش تغییر گردیده است. به عبارت دیگر سیستهاى نظارت باید با توجه به شرایط و مقتضیات 

توان به یک مجموعه خصوصیات عمومى اشاره کرد که ود، اما براى نظارت مؤثر مىسازمانى طراحى ش
 ,Amiriموارد قابل اعمال هستند و مى توانند سیستم نظارت را اثربخش سازند، )تقریباً در بسیارى

2004.) 
به نظراستونر، نظارت تالشی منظم است برای تعیین استانداردهایی اجرایی عملیات درجهت هدفهای 

طراحی سیستم های بازخورد اطالعات ومقایسه عملیات اجراشده با استانداردهای پیش  برنامه ریزی،
بینی شده، تعیین میزان انحرافات وسنجش اهمیت آنها واجرای هم اقدام ضروری برای اطمینان ازاینکه 

ده است ه شبا موثرترین وکارآمدترین شیوه ازکلیه منابع موجود برای تحقق هدفهای مشترک استفاد
(Faizi, 2004: 218 بطوری که اگر در جامعه ای بازرسی و نظارت صورت نگیرد بزودی مرگ آن .)

جامعه فراخواهد رسید. البته ضرورت وجود نظارت به معنی نداشتن اعتماد به کارکنان سازمان نبوده 
یست ،بلکه رکنان نوسفارش به داشتن یک نظام قوی نظرات نیز به معنای توصیه نداشتن اعتماد به کا

 ,Meshbakiدریک عبارت کوتاه باید گفت اعتماد درسازمان خوب است ولی نظارت هم الزم است )

2008.) 
در نهایت اعمال نظارت وکنترل در نظام مالی وعملیاتی کشوربه منظور پاسخگویی به مردم یکی 

از  خش اعظم این نظارتازمهمترین وظایف است که به عهده دستگاههایی نظارتی گذاشته شده است ب
طریق دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجموعه مجلس شورای اسالمی است اعمال می گردد و 

قانون اساسی که مبین اهداف، وظایف، تشکیالت، و روشهایی این سازمان می باشد  55و  54اصول  
(Sajjadi and Jamei, 2003و بخشی دیگر نیز از سوی سازمان بازرسی کشور ک ) ه زیرمجموعه قوه

 قانون اساسی متذکر این امرگردیده است. 174و  156قضائیه بوده اعمال می گرددکه اصول 
 
 

 پیشینه تحقیق-2
در هرتحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین 

یی تحقیقات قبلی رامورد شناسا استوار است که پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای
قراردهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مساله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند وبه آن نزدیک 
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شده اند: به عبارت دیگر چه ابعادی ازمساله تحقیق، مورد پژوهش قرارگرفته وچه ابعادی بررسی نشده 
انجام  مقاالت تحقیقات -ق بعد از بررسی و مطالعه کتباست. شایان ذکر است عواملی که در این تحقی

شده وکسب نظرکارشناسان امر در حوزه مربوطه درنظر گرفته شده است. شامل بعد ساختارسازمانی و 
 فرهنگ سازمانی ازنظریه استیفن رابینز و دربعد عوامل کنترل ونظارت نظریات امیری استفاده شده است.

ی از اجزای سازمان می داند که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل ( ساختار را یک1376رابینز )
شده است. دریک طبقه بندی کلی، ساختار سازمان ها به دو نوع مکانیک و ارگانیک تقسیم می شود. 
ساختار مکانیکی رابرای محیط های باثبات وقابل پیش بینی وساختار ارگانیک را می توان در محیط 

یر استفاده کرد. ساختار مکانیکی سازمان، با ویژگی هایی مانند پیچیدگی ورسمیت های متالطم ومتغ
زیاد، تمرکز گرایی، رفتار های برنامه ریزی شده ودر قالب مقررات خاص شناخته می شود ، ساختار 

 :Robbins, 1997ارگانیکی نیز منعطف است ومیزان نفوذ افراد درآن، بر اساس مهارت ودانش است )

1067.) 
مجموعه ای از ارزشهای کلیدی، باورهای راهنما، وتفاوت هایی  ( فرهنگ سازمانی را1380مشبکی )

است که در اعضای یک سازمان مشترک است، تعریف کرده است. تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی 
ن ابه عمل آمده است. برخی فرهنگ سازمانی را یک نظام اعتقادی می دانند که بین اعضای یک سازم

مشترک است، برخی آن راسلسله ای از ارزش های مشترک می دانند که با مفاهیم نمادی چون داستانها، 
به طورکلی فرهنگ سازمانی یک (. Robbins, 1997: 24اسطوره ها و تکیه کالم ها منتقل می شود )

د دارد نه در ادراک است که افراد ازیک سازمان دارند. فرهنگ سازمانی چیزی است که در سازمان وجو
افراد. صفات ویژه ای است که به سازمان اختصاص دارد و نماینگر مشخصات معمول وثابتی است که 

 یک سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می کند.
( بیان نموده که نظارت عبارت است از فرآیندی سیستماتیک که ازطریق آن نتایج مورد 1983)1استونر

دهای عملکرد مشخص شده، عملکرد بااستانداردها مقایسه می شود، انحراف ها انتظار درقالب استاندار
از استانداردها متمایز می گردد و علل بروز آنها مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت اصالحات الزم  برای 
نیل به هدف های سازمان صورت می گیرد. براساس مطالعه دیدگاههای متخصصان کنترل ونظارت و 

تجربی موجود، فرضیه های زیر به عنوان مهمترین عوامل موثربرنظارت پذیری در مالحظات 
 دستگاههای اجرایی طراحی شده است: 

 موجب  نظارت پذیری در دستگاههایی اجرایی می باشد.عوامل ساختاری سازمان قابلیتهای  -1

 د.شنظارت پذیری دردستگاههایی اجرایی می با عوامل فرهنگ سازمانی موجبقابلیتهای   -2

 و نظارت موجب نظارت پذیری در دستگاههایی اجرایی می گردد. کنترلقابلیتهای عوامل  -3

باتوجه به مطالب یاد شده این سوال مطرح می گردد که آیا می توان با شناسایی و اولویت بندی عوامل 
ایی رموثر در نظارت پذیری بر دستگاههای اجرایی کمک شایانی برای پذیرش نظارت به دستگاههای اج

                                                        
1 Stoner 
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انجام داد یا خیر؟ بدیهی است پاسخ به سوال یاد شده می توان پاسخ بسیاری از سواالت را در زمینه 
ارتقا وبهبود روند مزبور در سازمان هارا شفاف می نماید و بی توجهی به ان موجب کمرنگ شدن فرایند 

 م نماید. مزبور ودر نتیجه بروز تخلفات و سوء استفاده های مالی و اقتصادی را فراه

 هدف اصلی این پژوهش، در دو بخش بصورت زیر مورد مطالعه قرارگرفته است :

 شناسایی عوامل موثر برنظارت پذیری دستگاههای اجرایی -1

 اولویت بندی عوامل موثر شناسایی شده در ردیف فوق -2

 

 روش تحقیق -3
اههای اجرایی استان در نظارت پذیری دستگ هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر

 55نفر(، معاونین اداری مالی وپشتیبانی) 45اردبیل می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از مدیران )
نفر(، دستگاههایی اجرایی استان  66نفر(،، کارشناسان خبره فعال در بخش مالی) 42نفر(، مدیر امور مالی)

نفر می باشد. حجم نمونه با  208ارتباط بوده و حدود اردبیل که بطور مستقیم با دستگاههای نظارتی در 
برآورد شده است. برای  130درصد، با استفاده از فرمول کوکران برابر با  05/0در نظر گرفتن خطای 

 نمونه گیری از جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردیده است.
ه استفاده گردیده است و پرسشنامه تحقیق حاوی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخت

سواالتی است که پاسخ به آنها اطالعات الزم برای آزمون فرضیه های تحقیق را فراهم کرده است. 
نحوه امتیاز دهی به پرسش ها  1برای اندازه گیری اطالعات از طیف لیکرت استفاده شده است. جدول 

 و طیف ها را نشان می دهد.
 ه امتیاز دهی به پرسش ها و طیف هانحو -1جدول  

 گزینه ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 امتیاز 1 2 3 4 5

در پژوهش حاضر برای تعیین روائی پرسشنامه، از روایی صوری یا نمادین استفاده گردیده است، بدین 
سی، کارشناسان سازمان بازر ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده، ابتدا در اختیار اساتید مدیریت، بازرسان

خبره در دستگاههای اجرایی وکارشناسان امر قرار داده شده تا در رابطه با روایی پرسشنامه، اینکه سؤاالت 
کند یا نه؟ اظهار نظر نماید.بعد نظرهای اساتید و گیری میطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه

زم در سؤاالت بوجود آمد. همچنین برای بر آورد پایایی کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغیرات ال
 30پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس مقدار آلفا با لحاظ کردن تعداد 

سؤاالت پرسشنامه "توان گفت: اوالدرصد بدست آمده است. بنابراین می 836/0پرسشنامه برابر با 
 باشد. پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار می "دوماهمبستگی با یکدیگر دارند و 

استفاده شد در آزمون فرضیه های  SPSSدر این پژوهش برای تجزیه وتحلیل اطالعات از نرم افزار 
این تحقیق روش آماری مقایسه میانگین )آزمون تی( مورد استفاده قرارگرفت. همچنین ازآزمون فریدمن 
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ویت بندی )رتبه بندی( تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده برای بررسی یکسان بودن و اول
 می شود.

 

 تجزیه وتحلیل داده ها و یافته ها-4
آوری شده از روشهای های جمعهای بدست آمده از پرسشنامهبه منظور تجزیه و تحلیل داد

داده شده به  هایاسخآماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای توصیف پ
های مربوط به هر یک از سؤاالت استفاده ی تحقیق از جدول فراوانی و درصد پاسخسؤاالت پرسشنامه

های آماری بصورت منسجم، از نمودار ستونی دادن بعضی از دادهشده است. و همچنین برای نشان
 استفاده گردیده است. 

 

 تجزیه و تحلیل توصیفی 4-1
درصد از  28درصد از پاسخگویان را مرد و  72یژگیهای جمعیت شناختی نشان داد که نتایج حاصل از و

درصد( را  23/79آنها را زنان تشکیل می دهند. همچنین از لحاظ میزان تحصیالت باالترین درصد )
پاسخگویان با مدرک تحصیلی کارشناسی تشکیل می دهند. و باالترین گروه از لحاظ سابقه خدمت 

جدول فراوانی و درصد  2درصد است. جدول شماره  40سال سابقه خدمت با  15 -5مختص گروه 
 فراوانی ویژگیهای جامعه شناختی تحقیق را نشان میدهد.

 جدول فراوانی و درصد فراوانی ویژگیهای جامعه شناختی - 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع ویژگی

 % 72 94 مرد جنسیت

 % 28 36 زن

 درصد 100 130 جمع

 % 63/4 6 دیپلم تحصیالت

 %07/3 4 فوق دیپلم

 %23/79 103 لیسانس

 %07/13 17 فوق لیسانس

 درصد 100 130 جمع

 % 61/4 6 سال5کمتراز سابقه خدمت

 % 40 52 سال15تا 6
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 % 30/32 42 سال 25تا 16

 % 09/23 30 سال26باالتراز

 درصد 100 130 جمع

  

  طیتجزیه وتحلیل استنبا 4-2
تجزیه وتحلیل استنباطی داده های اماری )آزمون فرضیه های  توصیف آماری فرضیه های تحقیق و

است. که در این رابطه میانگین موردآزمون با   تحقیق( مالک آزمون کننده دراین تحقیق آمار تی تست
تعیین شده و  05/0میانگین متغیر مقایسه و مقدار تی با درجه آزادی مشخص گردیده که میزان خطا   

 مالک آزمون کننده می باشد. %95میزان قضاوت یا سطح اطمینان 

 آزمون فرضیه ها 4-2-1
 «تاثیر قابلیتهای عوامل ساختاری سازمانی در نظارت پذیری دستگاههای اجرایی »فرضیه   .1فرضیه 

از   = 000/0Sigمشاهده می شود  (3بررسی وآزمون شد. همانطور که در جدول ) 3با میانگین فرضی 
بدست آمده نتیجه می  17.43برابر  129با درجه آزادی  tکوچکتر است. با توجه به اینکه مقدار  05/0

درصد تاثیر قابلیتهای عوامل ساختاری سازمانی در نظارت پذیری دستگاههای  95در سطح اطمینان  شود
 اجرایی بیشتر از حد متوسط است.

 ظارت پذیری دستگاههای اجراییسازمانی بر ن عوامل ساختاری  -3جدول

 1فرضیه 

 

میانگین 
 متغیر

 

میانگین مورد 
 آزمون)فرضی(

 مقدار

t 

درجه  
 آزادی

 

انحراف 
 معیار

Sig 

 
تعداد 
 پرسش

 

عوامل 
ساختاری 
 سازمان

3.61 3 17.43 129 0.39 000/0 9 

 

 

؛ با «های اجراییتاثیر قابلیتهای عوامل فرهنگ سازمانی در نظارت پذیری دستگاه»فرضیه  .2فرضیه 
از   = 000/0Sigمشاهده می شود  (4بررسی و آزمون گردید. همانطور که در جدول ) 3میانگین فرضی 

بدست آمده نتیجه می  29.005برابر  129با درجه آزادی tکوچکتر است. با توجه به اینکه مقدار  05/0
ی در نظارت پذیری دستگاههای درصد تاثیر قابلیتهای عوامل فرهنگ سازمان 95در سطح اطمینان  شود

 اجرایی بیشتر از حد متوسط است.

 سازمانی بر نظارت پذیری دستگاههای اجرایی عوامل فرهنگ - 4جدول



 

 
 

11  

میانگین  2فرضیه 
 متغیر

میانگین مورد 
 آزمون)فرضی(

درجه  tمقدار
 آزادی

انحراف 
 معیار

sig  تعداد
 پرسش

عوامل 
فرهنگ 
 سازمان

3.94 3 29.005 129 0.37 000/0 9 

 

؛ با «تاثیر قابلیتهای عوامل کنترل ونظارت در نظارت پذیری دستگاههای اجرایی»فرضیه . 3فرضیه 
 05/0از   = 000/0Sigمشاهده می شود  (5آزمون شد و همانطور که در جدول ) 3میانگین فرضی 

در  نتیجه می شودبدست آمده  34.59برابر 129با درجه آزادی  tکوچکتر است. ، با توجه به اینکه مقدار 
درصد تاثیر قابلیتهای عوامل کنترل و نظارت سازمانی در نظارت پذیری دستگاههای  95سطح اطمینان 

 اجرایی بیشتر از حد متوسط است.
 سازمانی بر نظارت پذیری دستگاههای اجرایی عوامل کنترل و نظارت - 5جدول   

میانگین  3فرضیه 
 متغیر

میانگین مورد 
 آزمون)فرضی(

درجه  tارمقد
 آزادی

انحراف 
 معیار

sig  تعداد
 پرسش

عوامل کنترل 
و نظارت 
 سازمان

4.17 3 34.59 129 0.38 000/0 8 

 

 نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن  -4-2-2
پس از جمع آوری پرسش نامه و انجام آزمون فرضیه ها پرسش دیگری که برای پژوهشگران مطرح 

ده در فرضیه های پژوهش از نظر اولویت بندی تفاوت معناداری شد این بود که آیا بین موارد مطرح ش
وجود دارد یا نه؟ بنابراین برای پاسخ دادن به این سوال،آزمون رتبه بندی فریدمن را برای پرسش های 

 ادغام شده فرضیه های اصلی انجام شده است.
 آزمون فریدمن مقایسه میانگین رتبه ها و تعیین برتری فرضیه ها با استفاده از -6جدول 

 شماره فرضیه ها فرضیه ها میانگین رتبه ها رتبه

 1 عوامل نظارت وکنترل 2.66 1

 2 عوامل فرهنگ سازمانی 2.23 2

 3 عوامل ساختارسازمانی 1.21 3
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 130 تعداد

 141.84 مقدار آماره محاسبه شده

 2 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی دار

 

میان عوامل موثر برنظارت پذیری در دستگاههای اجرایی کشور، عوامل نظارت  با توجه به جداول فوق از
وکنترل از بیشترین اهمیت در برنظارت پذیری در دستگاههای اجرایی کشور برخوردار است و عوامل 

 ساختارسازمانی از کمترین اهمیت برخوردار است.
 05/0کمتر از 95/0سطح اطمینان  و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون فریدمن برای 

فرض صفر رد می شود و ادعای محقق پذیرفته می شود و  95/0(، با اطمینان P=000/0<05/0است)
 عوامل موثر برنظارت پذیری در دستگاههای اجرایی کشور از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها-5
های اجرایی ازسوی متولیان امرنظارت موضوعی بسیار مهم و توجه و اهمیت به نظارت پذیری دستگاه

موثر بر ارتقا و بهبود عملکرد هرکشور می باشد .بنابراین شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظارت 
پذیری دستگاههای اجرایی کشور به مدیران هر دو بخش )دستگاههای اجرایی و دستگاههای نظارتی( 

ف موجود در سیستم را ترمیم نموده و با تقویت نقاط قوت خود مانع از کمک می کند تا نقاط ضع
 گسستگی ارتباط این عوامل از همدیگر گردند.

 نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلی فرضیه های تحقیق نشان داد که در؛ 
د سوال اول پرسشنامه اندازه گیری شده است و از طریق آزمون مورد تایی 9فرضیه اول، که بوسیله 

قرارگرفته است، می توان گفت براساس نتایج این آزمون، قابلیتهای عوامل ساختار سازمانی در نظارت 
پذیری دستگاههای اجرایی بیش ازحد متوسط بوده و در اولویت بندی فریدمن جایگاه سوم را به خود 

 اختصاص داده است.
و از طریق آزمون نیز مورد تایید سوال دوم پرسشنامه اندازه گیری شده است  9فرضیه دوم، بوسیله 

قرارگرفته است، لذا می توان گفت براساس نتایج این آزمون ، قابلیتهای عوامل فرهنگ سازمانی در 
درصد در نظارت پذیری دستگاههای اجرایی تاثیری بیش از حد متوسط بوده و  95سطح اطمینان 

 اص داده است.همچنین در اولویت بندی فریدمن جایگاه دوم را به خود اختص
سوال سوم پرسشنامه اندازه گیری شده است و از طریق آزمون  8فرضیه سوم، این فرضیه نیز بوسیله 

نیز مورد تایید قرارگرفتهاست، لذا می توان گفت براساس نتایج این آزمون ، قابلیتهای عوامل نظارت 
اثیری بیش از حد متوسط درصد در نظارت پذیری دستگاههای اجرایی ت 95وکنترل در سطح اطمینان 

 بوده و همچنین در اولویت بندی فریدمن جایگاه اول را به خود اختصاص داده است
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همانطوریکه نتایج تحقیق نشان می دهد، از عوامل شناسایی شده در نظارت پذیری دستگاههای 
مربوطه اجرایی)عوامل ساختار سازمانی، عوامل فرهنگ سازمانی، عوامل نظارت وکنترل( سه ویژگی 

مورد تایید قرارگرفته، بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که برای پذیرش نظارت از سوی دستگاههای 
اجرایی اقدامات یا پیشنهادات زیر جهت هرچه بهترشدن فرآیند نظارتی از سوی مسئولین و کارشناسان 

 مربوطه اقدام گردد:

 های اجرایی  اصالح و یا حذف ساختارهای سازمانی قدیمی در دستگاه -

 ایجاد ساختار سازمانی پویا و فعال در ارتباط با فعالیت های اصلی سازمان -

در صورت لزوم تقویت کنترلهای داخلی با توجه به سنتی بودن سیستمها و ساختار دستگاههای  -
 اجرایی 

 ایی.ردر ارتباط قراردادن افراد ذینفع در خصوص نتایج رسیدگی و حسابرسی بعمل آمده از دستگاه اج -

عدم تهدید افراد یا سازمان در هنگام حسابرسی بویژه در برخورد با تخلفات ناشی از عدم اطالعات  -
 کافی و نادرست افرادو بدون سوء نیت.

مشاور و یا ارائه نظرات به دستگاههای اجرایی در خصوص مشکالت و چالش های پیش روی  -
 آنان 

همکاری با عوامل نظارتی ازسوی مدیران در قبال  حمایت های مدیریتی افراد سازمان در ارتباط با -
 تنبیه و یا توهین به این افراد.

 آشنایی افراد سازمان با وظایف و ماموریتها و اهداف دستگاههایی نظارتی . -

 تقویت دانش و مهارتهای حسابرسان،بازرسان،کارشناسان مالی و حقوقی -

 ی پیشرفته. استفاده از امکانات و تجهیزات و نرم افزارهای نظارت -

 مشارکت دادن عوامل نظارتی در تصمیم گیری های مربوطه ازسوی مدیران عوامل نظارتی  -

باتوجه به تخصصی بودن دستگاههای اجرایی استفاده نمودن ازنظرات کارشناسان فنی و خبره در  -
 رشته های مختلف اعم از: کشاورزی، نفت ، صنایع، نظامی و ... 
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Abstract 

This research aims to identify and prioritize effective oversight of 

executive agencies Ardabil province, is accountability. In this 

regard, the organizational structure and culture of an organization 

based on the theory of Stephen Robins complexity, formalization, 

focus, organizational structure and dimensions of the corporate 

identity, control, protection, management, organizational culture, 

as well as for monitoring the control factors, including regulatory 

practices, knowledge and ability of observers, supervisory skills, 

derived from research Amiri (2004). For this study, three main 

hypotheses have been set. To test these hypotheses, a 

questionnaire with 26 questions was used. Office of Ardabil 

province and the sample population is 130 people. Hypothesis test 

results show that the main hypothesis and confirm a hypothesis is 

rejected. 
 
Keywords: Organizational structure, corporate culture, 

monitoring and control 
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 تبیین مفهوم بازاریابی فرهنگ یا نسل چهارم بازاریابی
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 چکیده
ازاریابی فرهنگ و تعیین عناصر اساسی آن طراحی گردیده پژوهش حاضر به منظور تبیین مفهوم ب

است.دالیل اصلی انتخاب موضوع عبارتند از تازگی موضوع و اهمیت آن در سرنوشت جوامع هم از نظر 
دوام و غنای فرهنگ و ایفای نقش موثر در عرصه بین المللی و هم از لحاظ بهره مندی از مزایای آن 

یی و دلیل دیگر و شاید مهمتر از دالیل قبلی خالء دیدگاه ها و نظریات در ابعاد اقتصادی و درآمد زا
 تحلیلی به بحث در خصوص دالیلعلمی در حوزه بازاریابی فرهنگ می باشد.لذا این پژوهش به صورت 

ظهور از دیدگاه اصحاب فرهنگ و سرمایه گذاران،مفهوم بازاریابی فرهنگ و امکانپذیر بودن آن،مفهوم 
هنگی و در نهایت پیامدهای توجه به بازاریابی فرهنگ می پردازد.نتایج بررسی ها نشان می بازاریابی فر

دهد در صورت رونق بازاریابی فرهنگی جامعه می تواند از مزایا و پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در 
های  رزشحوزه اشتغال و درآمد منتفع گردیده و بعالوه مهمتر از آن تحقق سیاست هایی همانند صدور ا

 اسالمی را تسهیل نموده و جامعه را در برابر جنگ فرهنگی و نرم دشمنان محافظت می نماید.
 

 ، بازاریابی فرهنگیبازاریابی فرهنگ، فرهنگ، بازاریابی کلید واژه ها:
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 مقدمه
 ).بازاریابی عبارت است از فرآیند تمرکز منابع و اهداف سازمان بر روی فرصت ها و نیازهای محیطی

Kotler & Armstrong, 2001 انجمن بازاریابی آمریکا تعریف ساده و کاملی از بازاریابی ارائه کرده )
است. بازاریابی به مجموعه ای از فعالیت های بازرگانی گفته می شود که جریان کاالها یا خدمات را از 

که سابقه ی پیدایش آن از  بازاریابی علم جوانی است.دایت می کند.  تولید تا مصرف کننده ی نهایی ه
قرن بیستم میالدی است. فیلیپ کاتلر مدیریت بازار را چنین تعریف می کند: مدیریت بازار فرآیندی 

برای شناسایی، پیش بینی و تأمین نیازهای مشتریان، همچنین هدایت « اجتماعی -مدیریتی»است 
ر و ردیابی و کنترل عوامل تأثیر گذار بجریان کاال یا خدمات از تولید کننده تا مصرف کننده ی نهایی 

بازار هدف و مدیریت بازاریابی عبارت است از؛ فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت ها و تالش 
های بازاریابی برای دست یابی به اهداف سازمانی به طور اثربخش و کارآ.نظام بازاریابی جامع و مطلوب 

ی کلیه ی افراد، اعم از خریداران، فروشندگان و بسیاری از گروه سیستمی است که نیازها و خواسته ها
های اجتماعی واجد خصوصیات مشترک را تحت تأثیر قرار دهد که حتی ممکن است اهداف این گروه 

همچنین بازاریابان و  (Kotler & Armstrong, 2001ها در برخی موارد با یکدیگر در تضاد باشند. )
و تحقیقات بازار بایستی منافع گروه های اجتماعی و قانون گذاران را نیز تأمین متصدیان امور بازاریابی 

نمایند. سیستم بازاریابی بر کیفیت زندگی تأثیری انکار ناپذیر دارد و گروه های مختلف مردم انتظار دارند 
ح کنند. صالتا قانون گذاران و سازمان های تولیدی و بازاریابان بتوانند این سیستم را در جهت مثبت ا

به طور کلی یک انتظار از سیستم بازاریابی این است که مصرف را به حداکثر برساند. این امر به نوبه ی 
خود تولید، اشتغال و ثروت را به حداکثر می رساند. همچنین رضایت مشتری را در حداکثر نقطه ی 

 و تنوع باال، قیمت پایین ومصرف تأمین نماید. در حالی که حق انتخاب باالیی را به مشتری بدهد 
کارکرد مطلوب تری داشته باشد. در نهایت باعث ارتقاء کیفیت زندگی مردم و جامعه شود. بررسی ها 
نشان می دهد که علم بازاریابی علی رغم عمر کوتاه چندین دوره را پشت سر نهاده است .این دوران ها 

تن و در نهایت بازاریابی سبز و اجتماعی رسیده با داشکه از بازاریابی حداکثر فروش به بازاریابی ارتباطی 
وجوه تمایز و شیوه های فعالیت متفاوت اهداف مشترک بسیاری را دنبال می نمایند و بارزترین هدف 
مشترک آنها تامین منافع همه ی افراد و گروه های ذی نفع و ذی نفوذ می باشد.لذا مسائل و چالش 

یوه های پرداختن به آنها تقریبا ً مشابه می باشد .اما بازاریابی فرهنگ و های انواع مختلف بازاریابی و ش
فرهنگی که اخیراً مطرح شده دارای چالش ها و مسائل خاص خویش بوده که در اغلب موارد بسیار 
حساس هم هستند،به نحوی که هنوز هم تعریف دقیق و مورد اقبالی از این مفهوم ارائه نگردیده است.لذا 

ظری مرتبط و مستقیم در خصوص این مفهوم بسیار اندک و ابتدایی می باشند اما در این نوشتار پیشینه ن
از نتایج کارهایی که قبالً در حوزه های دیگر انجام گردیده و قابل استناد هستند استفاده گردیده و سعی 

گ،فعاالن و شده به موارد زیر پاسخ داده شود:دالیل مطرح شدن و اهمیت یافتن بازاریابی فرهن
عالقمندان به این حوزه و اغراض و اهداف آنها، رسالت اصلی این نوع بازاریابی و در نهایت هم مفهوم  

 بازاریابی فرهنگ و فرهنگی و پیامدهای بازاریابی فرهنگ.
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 فرهنگ و کاالها و خدمات فرهنگی
وه آن مواجه هستند.بعالفرهنگ  نیز یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که جوامع امروزه با 

طیف وسیع اندیشه ها و عقاید سبب شده است که صاحبنظران علوم اجتماعی نتوانند برسرحیطه 
موضوعی و محتوایی فرهنگ به توافق برسند و تعریف مشخصی از آن ارائه دهند و یا اجزای پراکنده 

گر ه شخصیت یک فرد، بیانآن را در مجموعه ای منسجم تنظیم کنند.فرهنگ یک قوم یا ملت، به مثاب
هویت جامعه و تعیین کننده نحوه احساس اندیشه و رفتار اعضای جامعه است. در واقع فرهنگ تجلی 

ها و بیانگر کیفیت زندگی اجتماعی مردم یک جامعه محسوب شده و از این رو عنایت به آن از ارزش
گردیده است که برخی  آنها را بیش اهمیت به سزایی برخوردار است. از فرهنگ تعاریف متعددی ارائه 

دانند که هر کدام با تأکید بر جنبه یا جوانب خاصی این پدیده را تعریف از دویست یا سیصد تعریف می
اند که در این بین تعریفی که توسط تایلر ارائه شده هنوز هم نسبت به سایر تعاریف و تعابیر از نموده

 فرهنگ یا تمدن:» نماید رهنگ را این چنین تعریف میباشد. وی فجامعیت بیشتری برخوردار می
مجموعه پیچیده ای شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون اخالق، قوانین، سنن و باالخره عادات، 

گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و رفتارها و ضوابطی که فرد به عنوان عضوی از جامعه خود فرا می
فرهنگ عبارت است » فرارو نیز معتقد است: (.Ruh al-Amini, 1989: 17) «تعهداتی بر عهده دارد. 

« کنند. کنند و به عنوان افرادی از جامعه خود به آن عمل میاز هر چیزی که مردم دارند، فکر می
(Fararo, 2000: 45 یا ):فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از رفتارهای  »مارگات مید می گوید

عادات و سنن که مشترک میان گروهی از افراد است و به گونه ای متوالی توسط آموختنی، باورها، 
(هافستده Farhangi,1990:82« )شوند. شوند آموخته و به کار گرفته میدیگران که وارد آن جامعه می

ریف انجامد تعنیز فرهنگ را برنامه ریزی جامع ذهن که به جداسازی اعضای گروه یا دسته از دیگران می
اگر از فرهنگ به عنوان » گوید : وده است. در ضمن علی اکبر فرهنگی نیز در خصوص فرهنگ مینم

ای درک معانی مشترک یاد کنیم و آن را وسیله ای بدانیم که گروهی از انسانهای متفاوت را در زمینه
 جتماعیتوان آن را ستون فقرات و برپادارنده ی ثبات در تأسیسات اخاص به حرکت درمی آورد، می

 ( Farhangi,1990:82«. )بدانیم 
همان گونه که از تمامی تعاریف فوق برمی آید فرهنگ و عناصررر فرهنگی آموختنی هسررتند و نه 
سانها هستند. همچنین بایستی  ذاتی و بعالوه فرهنگ و عناصر آن در صدد ارضاء نیازها و احتیاجات ان

ار همگان و افرادی که به آنها نیاز دارند قرار فرهنگ و عناصررر و اجزاء آن به نحوی مقتضرری در اختی
گیرد. بنابراین بایسررتی به شررکل کاالها و خدماتی درآیند تا افراد به سررهولت بتوانند از آنها بهره مند 

سپس ویژگیشوند. لذا در ادامه این بحث ابتدا تعاریفی از کاال و خدمات ارائه می ها و های کاالگردد و 
شد. خدمات فرهنگی و وجوه  شریح خواهد  سایر کاالها ت ست که » افتراق آن با  کاال هر آن چیزی ا

ستفاده ی تولیدکنندهبرای مبادله تولید می ست که » ( یا Sweezy, 1979:36« )شود نه ا کاال چیزی ا
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( Marx, 1973: 82« )تولید کننده آن را برای مصرف دیگران و نه برای مصرف خود تولید کرده است 
برای اینکه محصرررولی به کاال تبدیل گردد باید بتواند یکی از »یز بر این باور اسرررت که رونالد میک ن

ستگان او بلکه  صی تولید کننده یا واب شخ ضای نیازهای  سازد و نه برای ار سان را برطرف  نیازهای ان
و نه رصررفاً برای فروش و مبادله با محصروالت دیگر تولید شرود، و بنابراین قابل مبادله باشرد. از این 

صولی را کاال می صیات اجتماعی مح صو ستایی صفات طبیعی بلکه خ سازد. مثالً نخی که یک زن رو
صرف خانوادگی می صی تولید میبرای م شخ صرف  شاورز برای م سد یا غله ای که یک ک کاال  کندری

ش شرود که یک کاال و یا خدمت اوالً بایسرتی ارزبنابراین مالحظه می (Mick, 1996: 25« )نیسرت.
شد و  سان با صول کار ان سان را برآورده نماید و در ثانی مح صرفی ایجاد نماید و به نوعی نیازی از ان م

 سوم اینکه این کاال در فرآیند مبادله وارد شود و نیاز دیگران را برآورده نماید نه تولید کننده ی آن را. 

ها و خدمات اقتصررادی تمامی تعاریف و مطلب فوق در خصرروص کاالها و خدمات مربوط به کاال
توان کاالها و خدمات های مطرح شررده برای یک کاال یا خدمت میباشررد. حال با توجه به ویژگیمی

 فرهنگی را به شکل زیر تعریف نمود. 
سط »  ستفاده و مفید که تو شیء و یا خدمتی قابل ا ست از  یک کاال یا خدمت فرهنگی عبارت ا

خواسررته های فرهنگی سررایرین تولید و ایجاد گردد و در فرآیند  افرادی از جامعه برای ارضرراء نیازها و
عاوضررره گردد.  یا غیرفرهنگی م مات دیگران اعم از فرهنگی  خد ها و  کاال یا  با پول و  له  باد « م

(Rashidpour & Chavoshobashi, 2009) 
در تعامل فرهنگ و موضوعات فرهنگی همواره برای اعضای جوامع دغدغه ها و نگرانی هایی را به ویژه 

با سایر فرهنگ ها موجب گردیده اند و زندگی بشر را با نوسانات جدی مواجه نموده اند،اما امروزه این 
نگرانی ها و دغدغه ها به دالیل گوناگون به ویژه مباحث جهانی شدن،قدرت نرم،تبادل و تهاجم فرهنگی 

ر ابزار های گوناگونی برای رسیدن به ، امنیت فرهنگی و ....  دو چندان شده اند.در مقوله های فوق الذک
مقاصد و اهداف مد نظر به کار گرفته می شوند که رایج ترین و موثرترین آنها اقتصاد فرهنگ می باشد 
که  قدرتمندی و توانایی باال در این زمینه دارد و طبیعی است که بازوی توانای موفقیت در اقتصاد در 

بررسی ها نشان می دهد که بکار گیری مفاهیم ، اصول و فنون همه حوزه ها علم بازاریابی می باشد. 
مرسوم بازاریابی در اغلب حوزه های فعالیت اقتصادی از کارآیی و اثربخشی الزم برخوردار هستند.ولی 
در خصوص فرهنگ به علت پیچیدگی های خاص این حوزه چالش ها و دغدغه های جدی وجود دارد 

ه هم ذکر شد ضمن پرداختن به دالیل مطرح شدن و اهمیت یافتن بازاریابی لذا در ادامه چنانکه در مقدم .
فرهنگ،فعاالن و عالقمندان به این حوزه و اغراض و اهداف آنها، رسالت اصلی این نوع بازاریابی ؛ 

 مفهوم  بازاریابی فرهنگ و فرهنگی و پیامدهای آنها نیز تبیین خواهد شد.
 
 

 

 سوال های اساسی
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 ابی فرهنگ ؛ دالیل مطرح شدن و اهمیت یافتن بازاریابی فرهنگ کدامند؟چرایی بازاری-1

بررسی ها حاکی از آن است که موارد متعددی وجود دارند که نیاز به بهره گیری از علم بازاریابی در 
 حوزه فرهنگ را اجتناب ناپذیر نموده اند.که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر هستند:

نادیده گرفتن و تخریب فرهنگ از طرف انسان، که در زیستگاه های اقتصادی ؛ سیاست تولید فرهنگ -
و اجتماعی یا تنازعات مدنی و مذهبی ریشه دارد، سیاست های منفی هستند، در حالی که سیاست های 
 مثبت جهت حفظ و تولید فرهنگ ر که اهمیت آن بیشتر است ر نیازمند توجه بیشتری می باشند.)

Santagata, 2008)  مهمترین عامل ضرورت یافتن توجه به فرهنگ تمرکز جوامع و دولت های مربوطه
 بر حفظ و به طور ارجح تر تولید فرهنگ در سیاست گذاری فرهنگی در سال های اخیر می باشد.

طبق آمار کنفرانس تجارت و توسعه روند رو به رشد تولید و مصرف کاالها و خدمات فرهنگی؛  -
تریلیون دالر  3/1( ارزش جهانی بازار صنایع فرهنگی و خالق حدود 2005ونسکو( )سازمان ملل متحد )ی

رسد. سهم این صنایع در تولید تریلیون دالر می 1/7بوده است و طبق برآوردها ظرف سه سال به مرز 
گزارش »طبق گزارش .بوده است %7بانک جهانی بیش از  2003ناخالص جهانی طبق گزارش سال 

، تجارت کاالهای فرهنگی «یونسکو 1994-2003حصوالت فرهنگی دوره دهساله تجارت فرهنگی م
میلیارد دالر در سال  2/59به  94میلیارد دالر در سال  3/39ظرف ده سال، دو برابر شده است یعنی از 

افزایش یافته است. هر چند این بازار به تعداد محدودی از کشورهای درآمد باال اختصاص داشته  2003
 3/5میلیارد دالر( و چین ) 6/7میلیارد دالر( ایاالت متحد آمریکا ) 5/8بق همین گزارش بریتانیا )است. ط

 %1میلیارد دالر( بزرگترین صادرکنندگان کاالهای فرهنگی بودند. سهم کشورهای در حال توسعه حدود 
 .(Saeedabadi, 2006گزارش شده است)

بودجه های سالیانه، در سال های اخیر شاهد افزایش تمرکز دولت ها بر زیر بخش فرهنگ در تدوین  -
سهم بخش فرهنگ در بودجه ریزی سالیانه بسیاری از کشورهای پیش رو و حتی توجه و برنامه ریزی 

 جدی تعداد فراوانی از کشورها برای ارتقاء سهم این بخش در بودجه سالیانه هستیم.
به تمرکز بر حوزه ایجاد اشتغال اشاره نمود که خود چند اشتغال درونزا و پایدار؛ از دیگر موارد می توان -

دلیل دارد اول درونزا بودن و عدم وابستگی یا وابستگی اندک به بیگانگان ، دوم سرانه سرمایه گذاری و 
نهاده بسیار پایین برای ایجاد هر شغل در مقایسه با سایر حوزه ها به ویژه صنعت و کشاورزی و وجود 

 و خارجی برای محصوالت فرهنگی. بازار مناسب داخلی
اثر گذاری بی نظیر بر سایر حوزه ها به ویژه حوزه های اقتصادی، سیاسی و بین الملل و مقوله  -

دیپلماسی فرهنگی، حرفه ای و تخصصی شدن در بازاریابی فرهنگ و فرهنگی تسهیالت فراوانی را 
رد که بارزترین نمونه آن مقوله سیاست برای اثربخشی فعالیت در همه ی حوزه های دیگر فراهم می آو

خارجی و دیپلماسی فرهنگی می باشد و چنانچه کشوری بتواند از ابزار دیپلماسی فرهنگی به خوبی 
 استفاده نماید بدون شک زمینه موفقیت در همه عرصه های بین المللی را برای خود فراهم می آورد.

 چه معناست؟ چیستی بازاریابی فرهنگ ؛ بازاریابی فرهنگ به-2
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اگر نگاهی به ماهیت برخی از انواع بازاریابی همانند بازاریابی ایده، بازاریابی مکان، بازاریابی فرد و ..... 
داشته باشیم متوجه می شویم که هدف اصلی آنها معرفی و جذب مشتری و مخاطب برای آنها می باشد. 

یا تمدن مجموعه پیچیده ای شامل  از طرفی مرسوم ترین تعریف فرهنگ بیان می دارد که فرهنگ
معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون اخالق، قوانین، سنن و باالخره عادات، رفتارها و ضوابطی که فرد 

گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی بر عهده دارد.پس به عنوان عضوی از جامعه خود فرا می
ب و مشتری برای اجزای تعریف مذکور باشد لذا می توان بازاریابی فرهنگ هم بایستی به دنبال مخاط

بازاریابی فرهنگ عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که » بازاریابی فرهنگ را این چنین تعریف نمود:
اجزاء و عناصر یک فرهنگ را از صاحب و دارنده آن به سایر افراد چه افرادی با همان فرهنگ همانند 

سل ها و نسل های بعد از خود( و یا افرادی از سایر فرهنگ ها منتقل نموده و )وابستگان ،اوالد ، هم ن
 «.عناصر آن فرهنگ را در ایشان نهادینه نموده و یا جایگزین عناصر قبلی آنها می نماید 

 چرایی بازاریابی فرهنگی ؛ دالیل مطرح شدن و اهمیت یافتن بازاریابی فرهنگی کدامند؟ -3

نوان مفهوم بازاریابی فرهنگ بپذیریم در همان بدو کار متوجه می شویم که این اگر تعریف فوق را به ع
مجموعه اریابی را بازامر شدنی و عملیاتی نیست.لذا اگر مجدد به تعریف یازاریابی بر گردیم می بینیم که 

یت می اای از فعالیت های بازرگانی که جریان کاالها یا خدمات را از تولید تا مصرف کننده ی نهایی هد
کند تعریف نموده اند.لذا برای عملی شدن بازاریابی فرهنگ چاره ای جز توسل به کاالها و خدمات 
فرهنگی و هنری نداریم و هر گاه به کاالها و خدمات متوسل می شویم عمالً و به ضرورت مفهوم 

ابی برای بال بازاریبازاریابی فرهنگی خود را مطرح می سازد چون در بازاریابی فرهنگی ما مستقیم به دن
برخی از کاالها و خدمات خواهیم بود و اگر این امر محقق شود به طور غیر مستقیم بازاریابی فرهنگ 

 هم انجام خواهد شد. 

 چیستی بازاریابی فرهنگی ؛ بازاریابی فرهنگی به چه معناست؟ -4
ز مجموعه فرهنگی عبارت است ابازاریابی »بنابراین می توان بازاریابی فرهنگی را اینچنین تعریف نمود:

ای از فعالیت های بازرگانی که جریان کاالها یا خدمات فرهنگی و هنری را از تولید تا مصرف کننده ی 
رهنگی بنابراین بازاریابی ف«نهایی اعم از مصرف کننده درون فرهنگی یا برون فرهنگی هدایت می نماید 

گی در بین اعضاء جامعه یا جوامع مختلف در راستای ابزاری برای تسهیل جریان کاالها و خدمات فرهن
 پاسخگویی به خواسته های موجود و یا خواسته هایی که ایجاد می شوند می باشد.

 فعاالن و عالقمندان بازاریابی فرهنگ چه کسانی هستند؟ و چه اهدافی را دنبال می نمایند؟ -5

که غرض و هدف اصلی همه فعاالن کسب منافع  بر خالف سایر حیطه های فعالیت بازاریابی و بازاریابان
و سود )البته با رعایت اصول و اخالق مورد قبول( می باشد.در این حوزه دو دسته فعال وجود دارند که 

 دغدغه های آنها مشابه نیست لذا ایجاد چالش بین آنها گریزناپذیر می باشد.
ند.که هدف آنها از توسل به بازاریابی گروه اول عالقمندان و دلسوزان فرهنگ و مسائل فرهنگی هست

کسب سود یا منافع مادی نیست بلکه دغدغه اصلی ایشان حفظ و تولید فرهنگ است و معتقدند بازاریابی 
 می تواند به آنها در این راستا کمک نموده و باعث کسب موفقیت در این زمینه گردد.
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رهنگ هم همانند سایر حوزه های کسب و گروه دوم کسانی هستند که دغدغه فرهنگ را ندارند و به ف
کار نظر دارند .لذا هدف اصلی آنها کسب سود و منفعت می باشد و حفظ یا تخریب و تولید  یا عدم 

 تولید برایشان معنا ندارد.

 در نهایت عمده ترین پیامدهای بازاریابی فرهنگ کدامند؟  -6
 ساسی را برای جوامع دارد:بازاریابی فرهنگ از طریق بازاریابی فرهنگی دو پیامد ا

بازاریابی فرهنگ زمینه تولید، توزیع و ... تا مصرف نهایی کاالها و خدمات فرهنگی و هنری را فراهم  
آورده و بدین طریق موجبات تولید، حفظ،تداوم و ارتقای و غنای فرهنگ ملی و بومی را فراهم آورده 

 سعه پایدار را هموار می نماید.که این امر نه تنها مسیر توسعه فرهنگی را بلکه تو
پیامد دوم بازاریابی فرهنگی پیامد اقتصادی می باشد؛ در صورت رونق بازاریابی فرهنگ زمینه جایگزینی  

منافع حاصل از این بخش با منابع طبیعی و نفت و ..... و همچنین اشتغال زایی و ایجاد درآمد ملی 
از کشورها مبنای بودجه ریزی سالیانه بر صنایع فرهنگی پایدار .فراهم می گردد)به طوری که در برخی 

 متمرکز شده یا در حال متمرکز شدن می باشد(.
 

 یک مالحظه اساسی
بر خالف سایر حوزه های کسب و کار که همه فعاالن دارای اهداف مشترک هستند، رسالت بازاریابی 

می باشد و چالشی هم بین این  تحقق منافع همه فعاالن و ذی نفعان با رعایت اصول اخالقی مرسوم
یر آیا همانند ساگروه ها وجود ندارد این سوال مطرح است که رسالت اصلی بازاریابی فرهنگ چیست؟

موارد بایستی منافع همه فعاالن را یکسان در نظر گرفت یا بایستی اولویت به ماهیت فرهنگ و دغدغه 
؟ پاسخی که منطقی به نظر می رسد این های مربوطه همچون حفظ، بقاء و تولید فرهنگ داده شود

است که این دغدغه ها به عنوان یک اصل اخالقی بایستی مد نظر قرار گیرند و همه کسانی که 
عالقمند به ورود به این حوزه هستند به عنوان یک پیش شرط این موارد را مد نظر قرار دهند و بعد 

 تصمیم به حضور و فعالیت بگیرند.
 

 
 

 نتیجه گیری
این نوشتار به شیوه ای تحلیلی به تبیین مفهوم بازاریابی به عنوان جدیدترین قلمرو حوزه دانش در 

بازاریابی پرداخته شد.به نوعی که می توان از آن به عنوان نسل چهارم بازاریابی هم نام برد.ابتدا به 
مفهوم  ی نبودن آندالیل مطرح شدن و مفهوم بازاریابی فرهنگ پرداخته شد و سپس با توجه به عملیات

بازاریابی فرهنگی مطرح و فعاالن این عرصه و همچنین پیامدهای آن به اختصار تشریح گردیددر ضمن 
 اجزای بازاریابی فرهنگ در شکل زیر به صورت شماتیک نشان داده شده است.
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ی وسیله ا

محقق 

ساختن 

بازاریابی 

 فرهنگ

 پیامد ها:فرهنگی؛
موجبات تولید، 

حفظ،تداوم و ارتقای و 

غنای فرهنگ ملی و 

 بومی

 پیامدهای اقتصادی:
جایگزینی منافع حاصل 

از این بخش با منابع 

طبیعی و نفت و ..... و 

همچنین اشتغال زایی و 

 ایجاد درآمد ملی پایدار

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjfsrntkoPVAhWDiRoKHSu2CGIQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ama.org%2F&usg=AFQjCNH_XhJvXrkljzbgaprScTLpLGpu_Q&cad=rjt
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Abstract 

The present study is designed to explain the concept of culture 

marketing and determine its basic elements. The main reason of 

subject selection is benefiting from its advantages in economic 

dimensions and income generation and another reason and perhaps 

more important than the previous reasons is the lack of scientific 

views and theories in the field of cultural marketing. Investors pay 

attention to the concept of cultural marketing and its feasibility, the 

concept of cultural marketing and finally the consequences of paying 

attention to cultural marketing. And the income is profitable and, 

more importantly, facilitates the implementation of policies such as 

the export of Islamic values and protects society against the cultural 

and soft war of the enemies. 
Keywords: culture, marketing, culture marketing, cultural 

marketing 
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یگاه هوش اخالقی در سبک زندگی اسالمی کارکنان دانشگاه آزاد بررسی جا

 اسالمی واحد اردبیل
 

 1ایوب سرافراز 

 
 

 1399آذرماه  30تاریخ پذیرش:                                  1399مهرماه 30دریافت: تاریخ  چکیده :

 
 

 چکیده:
جامعه آماری این  .مایشی می باشدپی -این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، توصیفی

سال سابقه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل تشکیل می دهند. که به تعداد  15تحقیق کارکنان باالی 
نفر تعیین  100نفر است می باشد و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به تعداد  136

اده قرارگرفت. به منظور اندازه گیری و بررسی شد. همچنین روش نمونه گیری تصادفی مورد استف
ز روایی ا موضوع از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش

صوری استفاده شده است و برای برآورد پایایی پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شده که برابر با 
های آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقیق برای تجزیه  /. برآورد گردیده است. روش932

وتحلیل داده های این تحقیق از روش آزمون رگرسیون چندگانه )برای آزمون فرضیه های آماری( 
وآزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی هر یک از متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق 

قی در سبک زندگی اسالمی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل  تاثیر اخال نشان میدهد که هوش
 دارد.

 

 

 : اخالق، هوش اخالقی، سبک زندگی واژگان کلیدی

 
 

 

 مقدمه-1
                                                        

  استادیار گروه مدیریت، واحد بیله سوار، دانشگاه آزاد اسالمی بیله سوار، ایران. . 1
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است.   شده وارد شناسی روان در( 2005) 2 بوربا توسط "1اخالقی هوش "عنوان به جدیدی اصطالح اخیرا
برشمرده  آنها به عمل و قوی اخالقی اعتقادات ،داشتن خالف از ستدر درک توانایی را اخالقی هوش وی

 معیارهای می خواهیم اگر درست. و صحیح جهت در زندگی به توجه معنی به اخالقی هوش است.

 یکی . کنیم آن عمل مناسب راهکارهای به باید شوند نهادینه سازمان در فرهنگ یک عنوان به اخالقی

 تنظیم به عنوان اخالق طرفی از .باالست اخالقی هوش با مدیرانی روراندنپ راهکارها این مهمترین از

 اخالقی، با هوش مدیریت که چرا.است بوده برخوردار باالیی اهمیت از همواره انسانها میان روابط کننده

 را اخالقی تا عملکردهای است قادر باشد داشته بیرونی های اهرم به نیاز آنکه بدون گروهی کار و ساز

 با ارتباط در هاى اسالمی ارزش وقتى .بیاورد وجود به اخالقی سازمانی و نموده تنظیم کارکنان رد

 و پذیرفت را باید آنها که کرده ارائه را هایى ارزش اسالم که است این منظور شود می مطرح مدیریت
 بدانیم چه رزشهایى،چنین ا و است معتبر نخواهیم چه و بخواهیم را آنها ما چه ارزشها این .بست کار به

 مربوط یا است زندگى فردى و فرد به مربوط یا دهد می ارائه اسالم که ارزشهایى.دارند وجود ندانیم، چه و

 یکدیگر به نسبت را باید آنها همه که دارد وجود ارزشهایى اجتماعى، زندگى در .اجتماعى زندگى و جمع به

 گزینشى و اجتماعات محدود در یا و شود می طرحم وسیع اجتماعات در یا ارزشها این .کنند رعایت

 و دهد قرار نظر را مد اجتماعی ،عدالت هدف و اجرا و عمل در که است این اسالمی مدیریت از منظور.
 معیشت و زندگی و عبادت بداند نوعی را خلق به خدمت و باشد خداوند رضایت کسب آن نهایی مقصود

 آنگاه کنیم قلمداد موقعیت جدید با سازگاری ظرفیت را هوش اگر. شود تامین راستا همین در هم فرد

 تواند می اخالقی اینرو هوش از داد، خواهد پوشش را موقعیت این به ارزشی سازماندهی ،ظرفیت اخالق

 و نیکی و ساخته زندگی نمایان ابعاد و مراحل همه در را عاطفی و فکری توانمندیهای ژرفای و گستره
 ردآو پدید را خلقی نیک

 

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق -2

 اخالقی هوش 2-1
وسیع  ای گستره در و ملی و سازمانی گوناگون معادالت بر شگرفی تاثیر نامشهود ای گونه به آدمی رفتار

ویژه  رفتارهای و برگزیده گذشته به نسبت متفاوتری اخالقی معیارهای امروزی بشر و گذاشته جهانی تر
 اساسی متغییرهای از آدمی رفتار که نمود اذعان میتوان بیانی به.میدهد روزب خود از آن حسب به ای

نماید  روبرو فرصتها یا و وچالشها مخاطرات با را جوامع خود بنوبه است قادر که است دنیانی کنونی
(Lennick & Kiel, 2005.) که هستند کنونی دوران اجتماعی نهادهای مهمترین از ها، یکی سازمان 

 اجتماعی محیط متن در نهادها، این است گسترده بسیار انسان ها، زندگی مختلف شئون بر آنها ثیرتأ دامنه

 محیط با مستقیم تعامل در همواره پیچیده، عنوان سیستمی به دلیل، همین به و بالند می و رویند می

                                                        
1 Moral intelligence 
2 Borba 
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 وضع به دموجو وضع از حرکت و بقا خواهان موفقیت، سو یک از آنها .هستند خود بیرونی و درونی

 .است محیط با درست تعامل و ارتباط نحوه برقراری مرهون موفقیتشان دیگر سوی از و هستند مطلوب

 رفتار دهی سامان چگونگی به آن ماهیت گیرد و می سرچشمه تعامل همین از ای حرفه اخالق موضوع

 عالقه سازمانی، انپژوهشگر تازگی به.می گردد بر محیط، با حقوقی شخصیتی عنوان به سازمان ارتباطی

 توصیف خوب را پرستی خود و بین نوعدوستی مرز تواند می زیرا اند، شده رهبری اخالقی هوش به مند

 نشان خود از که با رفتارهایی رهبران اخالقی رشد که دهند می نشان پژوهشها (.Borba, 2005)کند

 رهبری، مختلف و رفتارهای است دیبع چند رهبری رفتار که معنی این به .دارد مستقیم رابطه دهند، می

 توانند می باال اخالقی با هوش رهبران تنها امروزی، دنیای در .دارد ارتباط اخالقی رشد مختلف سطوح با

 مدیران تجارب .است و درست گسترده تجارت برای مبنایی که کنند ایجاد وتعهد اعتماد سازمان، در

 که است داده نشان شرکتهای کارآفرینی، و خصوصی موسسات از بسیاری و ژاپن آمریکا، در تجاری

 شده انجام پژوهشهای چنین هم .است درست کار انجام بلکه نیست، کار درست انجام تنها اخالقی رفتار

 دارد سازمان مالی عملکرد بر قوی بسیار تاثیر اخالقی هوش که داد نشان شرکت 100 از بیش در

(Turner & Barling, 2005هوش .) و مهارتهای فکری،جسمی کسب و یادگیری قدرت اخالقی 
 ای پیچیده و مسایل مشکالت بروز امروزی مدیران ی دغدغه حاضر عصر در .است محیط با سازگاری

 ترین موثر این راستا در .باشد می دستانشان زیر توسط اخالقی اصول نشدن رعایت طریق از که است

 Vincent diاخالقی ) هوش باشد مشکالت و مسایل گشای راه و مدیران یاور توان می که ای پدیده

Norcia, 2005.) 

 

 اسالم دیدگاه در اخالقیات 2-2
 است به تاکیداسالم مورد جامعه در آن کارگیری به که است مباحثی جمله از اخالقی اصول و اخالقیات

 کرده اند یمعرف اخالقی مکارم رساندن کمال به را خویش رسالت از هدف)ص(اسالم پیامبر که طوری

 را در مهمی نقش تواند می نبایدها و ها باید ها، ارزش از ای مجموعه عنوان به اخالقیات رو این از .

 سازنده، مشاورت، معاشرت دادورزی، ، مهرورزی ، کاری انضباط . کند ایفا ها سازمان بخش اثر مدیریت

 مدیریت در تاکید اسالم مورد اخالقی مطلوب های شیوه جمله از مدارا خدمتگزاری، عهد، به وفای تواضع،

 اخالقی رفتار نهادینه کردن و اجرایی های ضمانت ایجاد با راستا این در که شود می محسوب ها سازمان

 امر این تحقق در صورت که کرد تقویت سازمان در را اخالقی اصول و اخالقیات توان می سازمان در

 تعالی و رشد و یکسو کارکنان از تعهد و سازمانی روحیه افزایش نارضایتی، عدالتی، بی تبعیض، کاهش

 Faramarzشد) موجب خواهد دیگر سوی از را جامعه پیشرفت و ها سازمان ها،بالندگی انسان

Gharamaleki, 2007.) 

 

 کاربردهای اخالق 2-3
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فان وصفات راسخ انسان: رایج ترین و شایع ترین کاربرد اصطالحی اخالق در بین اندیشمندان و فیلس
اسالمی، عبارت است از صفات و هیأت های پایدار نفس که موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور 

 خود جوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان می شوند
صفات نفسانی: گاهی منظور از اخالق در اصطالح اندیشمندان، هرگونه صفت نفسانی است که موجب  

می شود، چه آن صفت نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به صورت  پیدایش کارهای خوب یا بد
  .ناپایدار و غیرراسخ

گاهی نیز واژه اخالق صرفاً درمورد اخالق نیک و فضایل اخالقی به کار می رود. مثالً  :فضایل اخالقی 
 «.دروغ گویی کار غیراخالقی است»یا « فالن کار اخالقی است»وقتی گفته می شود

اد اخالقی زندگی: اخالق در این اصطالح، در عرض مسایلی چون هنر، علم، حقوق و دین،... قرار نه 
 (.Delshad Tehrani, 2000دارد و در عین حال متفاوت با آنها به کار برده می شود)

 

 سبک زندگی  2-4
مان در هدافبه طور کلی می توان سبک زندگی را مسیری دانست که در نهایت منجر به رسیدن ما به ا 

طول زندگی می شود . سبک زندگی کمک می کند که زندگی را بفهمیم . این سبک زندگی ماست که 
 . نحوه ارتباط برقرار کردن ما با دیگران ، خودمان، طبیعت و همه هستی را تعیین و معنی دار می کند

ته ها و خطاهای گذشبدون سبک زندگی ، ما مجبوریم لحظه به لحظه مطالب را بازآموزی کنیم، شکست
  .را دوباره تجربه کنیم. اما با داشتن یک نقشه و طرح می توانیم آن را برای آینده بازسازی و آماده نماییم

با دانستن سبک زندگی خود می توانیم به آنچه می خواهیم  سبک زندگی به ما امکان کنترل می دهد.
، جلوگیری کنیم. هرقدر ما خودمان ، اطرافمان و ، برسیم و از آنچه که ممکن است برای ما اتفاق بیفتد

دیگران را بیشتر بشناسیم، و بیشتر بتوانیم آنها را پیش بینی کنیم ، امکان کنترلمان در مورد آینده بیشتر 
 .خواهد شد

 منظور، اموری است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب می شوند .  : مولفه های سبک زندگی

 : وظایف فردی-1

 تفکر و علم آموزی وظیفه 

 وظیفه عبادت و معنویت

) اخالق، نگرش، خطوط اصلی و کلی برای یک مومن مثال :   وظیفه ایجاد ویژگی های درونی مناسب
مومن آرام است، همواره به یاد خداست ، توکل به خدا دارد، به همنوعان خود عشق می ورزد ، گرفتار 

 (  غم و شادی افراطی نمی شود و...

 دبیر وقت و زمانوظیفه ت

 ( آداب انجام کار و امثال اینها نوع کار ، وظیفه شغلی ) شامل

 (... وظیفه تغذیه و بهداشت ) شامل حفظ سالمت بهداشت، آراستگی و شکل ظاهر ، نوع خوراک و
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 : وظایف خانوادگی -2

اد و ، کانون های فس، بد حجابی ، روابط با نامحرم  وظایف جنسی ) بایدها و نبایدها ، پرهیز از برهنگی
 ... که مقدمات رفتارهای نامشروع جنسی می شوند (

 ( وظایف والدینی ) تولید نسل ، فرزند پروری ، حقوق فرزند و...

مثال صله "وظیفه آسایش و فراغت ) ویژگی های اوغات فراغت ، اقدامات شایسته در اوقات فراغت 
 (... و ، جلوگیری از هدر رفتن فرصت ها "و غیره ارحام ، حسابرسی نفس، حل مشکالت آینده ، مطالعه

 : وظایف اجتماعی -3

وظایف اقتصادی ) برطرف کردن نیاز خود و خانواده ، مشارکت در امور اجتماعی ، حفظ عزت اجتماعی  

 ( "کسب درآمد ، توزیع، مصرف"فرد، اقتدار اقتصادی حومت اسالمی ، بایدها و نبایدها 

 وظیفه سیاسی  

 ( و ترویج دین و فرهنگ ایجاد ، تبلیغ  رهنگی )وظیفه ف 

 (.Kaviani, 2012وظیفه دفاعی و امنیتی ) حفظ امنیت داخلی و مرزها ، مجازات مجرمان( ) 

 

 مدل مفهومی تحقیق  2-5
( است که در ایران توسط 2005لنیک و کیل )مدل مفهومی تحقیق حاضر در هوش اخالقی برگرفته از 

کار هنجاریابی آن انجام شده  1390، جعفری راد و محمدی جوزانی در سال آراسته، عزیزی، شمامی
 ( می باشد.1391( بر اساس لعلی و همکاران )LSQ)و همچنین در سبک زندگی  .است

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شها و باورهاعمل کردن مبتنی بر اصول، ارز

 
 راستگویی

 
استقامت و پافشاری برای حق )ایستادگی 

 )بخاطر حقیقت

 
 وفای به عهد

 
 مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی

 
 اقرار به اشتباهات و شکستها

 
 قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

 
 فعاالنه عالقمند بودن به دیگران

 توانایی در بخشش اشتباهات خود

 
 ایی در بخشش اشتباهات دیگرانتوان

 

 سالمت جسمانی

 ورزش و تندرستی

 کنترل وزن و تغذیه

 پیشگیری از بیماری ها

 سالمت روان شناختی

 سالمت معنوی

 سالمت اجتماعی

 اجتناب از داروها و مواد مخدر

 پیشگیری از حوادث

 سالمت محیطی

 سبک زندگی اسالمی هوش اخالقی
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 : مدل تحلیلی تحقیق1شکل 

 
 

 فرضیه های تحقیق 2-6
 گی تاثیر دارد.عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها بر سبک زند .1
 راستگویی بر سبک زندگی تاثیر دارد. .2

 بر سبک زندگی تاثیر دارد.)استقامت و پافشاری برای حق )ایستادگی بخاطر حقیقت .3

 وفای به عهد بر سبک زندگی تاثیر دارد. .4

 مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی بر سبک زندگی تاثیر دارد. .5

 تاثیر دارد.اقرار به اشتباهات و شکستها بر سبک زندگی  .6

 قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران بر سبک زندگی تاثیر دارد. .7

 بر سبک زندگی تاثیر دارد.))اهمیت دادن خود جوش به دیگران فعاالنه عالقمند بودن به دیگران .8

 توانایی در بخشش اشتباهات خود بر سبک زندگی تاثیر دارد. .9

 اثیر دارد.توانایی در بخشش اشتباهات دیگران بر سبک زندگی ت .10

 

 روش تحقیق -3
پیمایشی می باشد برای جمع آوری  -این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، توصیفی

داده های این تحقیق، ازروش های اکتشافی گوناگونی نظیر روش های کتابخانه ای )کتاب ها ،  ومتون 
 اده شده است.دیجیتال ( وغیر کتابخانه ای )توزیع و تحلیل پرسشنامه( استف

سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل تشکیل می  15جامعه آماری این تحقیق کارکنان با سابقه باالی 
نفر است می باشد وحجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به تعداد  136دهند. که به تعداد 

از  اده قرارگرفت و برای جلوگیرینفر تعیین شد. همچنین روش نمونه گیری تصادفی مورد استف 100
پرسشنامه توزیع  110کوچک شدن نمونه آماری و پیش بینی پرسشنامه های غیر قابل بازگشت تعداد 

 پرسشنامه از بین آنها جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.   100شد که در پایان 
 رد استفاده شده است. به منظور اندازه گیری و بررسی موضوع از دو پرسشنامه استاندا

  (2005لنیک و کیل )پرسشنامه استاندارد هوش اخالقی 
 ( 1391پرسشنامه استاندارد سبک زندگی لعلی و همکاران) 
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از روایی صوری استفاده شده است و برای برآورد پایایی پژوهش  برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش
آلفای کرونباخ  spssدر این تحقیق با استفاده ازنرو افزار  از روش آلفای کرانباخ برای برآورد استفاده شده

 /. برآورد گردیده است که مطلوب تلقی می شود.932پرسشنامه 
روش های آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از 

وآزمون تحلیل واریانس فریدمن برای روش آزمون رگرسیون چندگانه )برای آزمون فرضیه های آماری( 
بهره  SPSSرتبه بندی هر یک از متغیرها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اماری از نرم افزار 

 گرفته شده است.
 

 یافته ها و نتیجه گیری-4

 الف( رگرسیون چندگانه
مون بندی از از برای تجزیه تحلیل فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه و همچنین برای رتبه

 فریدمن بهره گرفته ایم.
 :  خالصه مدل رگرسیون 1جدول 

ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین ضریب همبستگی
 شده

 دوربین واتسون

0.736 0.545 0.536 2.171 

و  73/0( ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخالقی با سبک زندگی برابر 1طبق نتایج جدول )
قرار گیرد عدم  5/2یا  5/1واتسن در بازه  -می باشد. چنانچه آماره دوربین 54/0ضریب تعیین نیز برابر 

است، بنابراین  17/2همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود. با توجه به اینکه آماره دوربین واتسون برابر 
 می توان گفت که عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود.

 ه:  نتایج تحلیل واریانس یکطرف2جدول 

مجموع  
 مجذورات

درجه آزاد 
 ی

میانگین 
 مجذورات

F  سطح معنی
 داری

 0.001 62.217 1997.420 4 7989.679 رگرسیون

   32.106 96 6678.268 اختالف

    100 14667.25 کل

 99/0برای سطح اطمینان  f( و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون 2طبق نتایج جدول ) 
ست بنابراین می توان گفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون مجاز است و یا به عبارتی ا  01/0کمتر از 

 می توان گفت که حداقل یکی از متغیرهای تحقیق قدرت پیش بینی متغیر سبک زندگی را دارد.

 : نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره3جدول  
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ضرایب  ضرایب غیر استاندارد متغیرهای  پیش بین
 استاندارد

T P 

B SE BETA 

  9.083 - 1.893 17.197 ثابت

عمل کردن مبتنی بر 
 اصول، ارزشها و باورها 

1.365 0.298 0.370 4.805 001/0 

 001/0 3.234 0.248 0.169 0.457 راستگویی 

استقامت و پافشاری 
برای حق )ایستادگی 

 )بخاطر حقیقت

0.613 0.163 0.291 2.774 001/0 

 001/0 4.524 0.320 0.222 0.552 وفای به عهد 

مسئولیت پذیری برای 
 تصمیمات شخصی 

0.508 0.088 0.298 5.76 001/0 

اقرار به اشتباهات و 
 شکستها 

329/0 082/0 209/0 99/3 001/0 

قبول مسئولیت برای 
 خدمت به دیگران 

556/0 059/0 296/0 12/6 001/0 

فعاالنه عالقمند بودن 
  به دیگران

704/0 086/0 426/0 16/8 001/0 

توانایی در بخشش 
 اشتباهات خود

828/0 038/0 743/0 69/21 001/0 

توانایی در بخشش 
 اشتباهات دیگران 

739/0 092/0 401/0 003/8 001/0 

 99/0( و با توجه به سطح معنی داری خطای آزمون رگرسیون برای سطح اطمینان 3طبق نتایج جدول )
ی هوش اخالقی، سبک زندگی را پیش بینی می کند و با توجه به می توان گفت که تمامی مولفه ها

، 0.457راستگویی ،  1.365عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها ضرایب بتا می توان گفت که 
مسئولیت پذیری ، 0.552وفای به عهد ، 0.613)استقامت و پافشاری برای حق )ایستادگی بخاطر حقیقت

قبول مسئولیت برای خدمت به ، 329/0،  اقرار به اشتباهات و شکستها  0.508برای تصمیمات شخصی 
توانایی ، 704/0))اهمیت دادن خود جوش به دیگران فعاالنه عالقمند بودن به دیگران، 556/0دیگران  

تغییرات سبک زندگی  739/0توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و  828/0در بخشش اشتباهات خود 
 کند.را پیش بینی می 
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 ب( رتبه بندی متغیرهای تحقیق 
الف( رتبه بندی متغیرهای مربوط به هوش اخالقی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اردبیل مورد مقایسه قرار گرفته ونسبت به یکدیگر رتبه بندی شده اند. نتایج این رتبه 

 ( آمده است .4بندی در جدول )
 به بندی هوش اخالقیرت -4جدول  

 رتبه میانگین رتبه موانع

 1 4.52 توانایی در بخشش اشتباهات خود
 2 4.20  فعاالنه عالقمند بودن به دیگران

 3 4.14 توانایی در بخشش اشتباهات دیگران 
 4 3.98 قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران 

 5 3.91 مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی 
 6 3.87 تنی بر اصول، ارزشها و باورها عمل کردن مب
 7 3.67 وفای به عهد 

 8 2.39 اقرار به اشتباهات و شکستها 
 9 2.14 راستگویی 

 10 1.96 )استقامت و پافشاری برای حق )ایستادگی بخاطر حقیقت

استقامت در رتبه اول و  4.52توانایی در بخشش اشتباهات خود با میانگین ( 4با توجه به نتایج جدول )
 در رتبه آخر قرار دارند. 1.96و پافشاری برای حق با میانگین 

ب( رتبه بندی متغیرهای مربوط به سبک زندگی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد  
اسالمی واحد اردبیل مورد مقایسه قرار گرفته و نسبت به یکدیگر رتبه بندی شده اند. نتایج این رتبه 

 ( آمده است .5دول )بندی در ج
 رتبه بندی ابعاد سبک زندگی -5جدول 

 رتبه میانگین رتبه شاخص ها

 1 4.88 اجتناب از داروها و مواد مخدر
 2 4.62 کنترل وزن و تغذیه

 3 4.42 پیشگیری از بیماری ها
 4 4.36 سالمت روان شناختی

 5 4.21 سالمت معنوی
 6 4.16 سالمت اجتماعی
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در رتبه اول و پیشگیری از حوادث با  4.88اجتناب از داروها و مواد مخدر ( 5با توجه به نتایج جدول )

 در رتبه آخر قرار دارند. 3.65میانگین 
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 7 4.12 سالمت محیطی

 8 3.98 ورزش و تندرستی
 9 3.97 سالمت جسمانی

 10 3.65 پیشگیری از حوادث
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Abstract  
 

This research in terms of purpose is applied and in terms of work 

method is descriptive-survey. The statistical population of this 

research consists of employees with more than 15 years of experience 

in Islamic Azad University, Ardabil Branch. Sample size was 

determined 100 people by using Cochran sampling method. Random 

sampling method was also used. In order to measure and evaluate the 

subject, two standard questionnaires have been used. To determine 

the validity of the research questionnaire, face validity was used and 

to estimate the reliability of the research, Cronbach's alpha method 

was used, which is equal to 0.932. It has been estimated. Statistical 

methods used in the analysis of research data. To analyze the data of 

this research, were used multiple regression test and Friedman test. 

Findings show that moral intelligence has an effect on the Islamic 

lifestyle of the staff at the Islamic Azad University in Ardabil. 

 

Keywords: ethics, moral intelligence, lifestyle 
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ی اسالم زادآی ها دانشگاه کارکنان یبر رفتار اخالق یر هوش رقابتیتأث یبررس

 اردبیل استان

   

 2وض زادهین عی، حس1ییم طباطبایدکریس
 

 1399آذرماه  30تاریخ پذیرش:                                  1399آبان  15 دریافت: خیتار
 

 چکیده
. است رفتهگ انجام دانشگاه کارکنانی اخالق رفتار بری رقابت هوش ریتأثی بررس هدف با حاضر قیتحق

 مطالعات روش از تحقیق این در. آیدمی حساب به کاربردی تحقیقات نوع از هدف لحاظ از حاضر پژوهش
 جهت نهمچنی و تحقیق پیشینة بررسی و تحقیق نظری مبانی مطالعة برای عمدتاً( ایکتابخانه) نظری
 روش آن، بر افزون. شودمی استفاده است، تحقیق موضوع به راجع که دیدگاههایی و مطالعات بررسی

 متغیرهای تحلیل و تجزیه برای ایپرسشنامه اطالعات گردآوری طریق از( پرسشنامه) میدانی مطالعات
 فتارر ،یرقابت هوش از عبارتند تحقیق این در بررسی مورد متغیرهای. گیردمی قرار استفاده مورد تحقیق
 آگاهی بازار، فرصتهای از آگاهی از عبارتند که آن ابعاد وی رقابت هوش متغیر تحقیق این در کهی اخالق

 به محوری فرضیات سازمان، کلیدی پذیریآسیب از آگاهی رقبا، تهدیدات از آگاهی رقبا، مخاطرات از
 اخالقی رفتار متغیر  و( 2015) وانگ و سان و( 2014) همکاران و نووکاه تحقیق از مستقل متغیر عنوان

 مورد وابسته متغیرهای عنوان به( 2014) همکاران و کیم و( 2007) همکاران و ریچموند تحقیق از
 آگاهی بازار، فرصتهای از آگاهیی )رقابت هوش که دهدی م نشان قیتحقی هایافته. اندگرفته قرار تحلیل

 فرضیات از آگاهی و  دانشگاه لیدیک پذیریآسیب از آگاهی رقبا، تهدیدات از آگاهی رقبا، مخاطرات از
 .دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی اخالق رفتار بر( محوری

 

 کارکنانی اخالق رفتار اخالق، ، یهوش رقابت هوش،: کلیدی هایواژه

                                                        
 tabatabaee146@yahoo.com: مسئول سندهینو . رانیا ،یگرم  ،ی اسالم آزاد دانشگاه ،یگرم  واحد ت،یر یمد گروه  . 1

 . رانیا ،یگرم  ،ی اسالم آزاد دانشگاه ،یگرم  واحد ت،یر یمد گروه  . 2
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 مقدمه-1
 کلیدی قشن که دانست سازمان یک سرمایة مهمترین عنوان به باید را آنها اخالقی رفتار و انسانی نیروی

 نگهداری و جذب جهت باالیی هایهزینه هاسازمان امروزه. دارد اهدافش به سازمان دستیابی در مهمی و
 ,Zvavaheraand Ndoda) نمانند عقب رقیبان سایر از رقابت عرصة در تا کنندمی صرف انسانی منابع

 بیشتر، منافع کسب درجهت هاشرکت و هاسازمان بین رقابت وجود دلیل به حاضر، عصر در(. 2 :2014
 بهترین از و بوده تکنولوژی بهترین دارای اگر هاسازمان. است یافته ایویژه اهمیت موجود منابع بر تسلط

 ستفادةا توانایی یا و نباشند برخوردار کارآمد و متخصص انسانی نیروی از ولی باشند، مندبهره امکانات
 رصةع در و گذاشته اثر محیط بر بود خواهندن قادر باشند، نداشته را موجود نیروهای از کارآمد و درست
 انسانی منابع مؤثر اخالقی رویکرد با مگر گرددنمی حادث امر این و نمایند عمل دینامیک و موفق رقابت

(Zarei Matin et al., 2011: 79 .)ارزشها، از سیستمی عنوان به هاسازمان در اخالقیات کلی طور به 
 خوب از بد عمل و مشخص سازمان بدهای و نیک آن اساس بر که شودمی تعریف نبایدها و بایدها
 تندهس اخالقی خاص ویژگیهای دارای شخصیتی و فردی بعد در انسانها کلی طور به. شودمی متمایز

 پست و جایگاه یک در وقتی افراد همین است ممکن. دهدمی شکل را آنها رفتار و گفتار پندار، که
 بزند رس آنها از فردی بُعد از متفاوتی رفتار و گفتار پندار، که شود موجب لیعوام گیرندمی قرار سازمانی

 بودن خالقیا طرفی از.بگذارد تأثیر سازمان اثربخشی و کارآیی میزان روی بر انسانی ویژگیهای این که
 گردد سازمان سطح در منفی یا مثبت پیامدهای بروز موجب تواندمی عملکرد و رفتارها نبودن یا
(Ludwin-Peeryaand Tingley, 2014: 257 .)یک عنوان به رقابتی هوش سازمان، معماری منظر از 

 گیریصمیمت فرایندهای بر نهایتاً  و فرایندها یکپارچگی و سازمان کارایی افزایش عامل که فنی چارچوب
 برتری برای ابزاری را رقابتی هوش بازار. شودمی نگریسته است، متمرکز سازمانی مختلف سطوح در

 سیستم یک رقابتی هوش نیز فناوری نظر نقطه از. داندمی مشتریان و بازار تحلیلگر و پایشگر و رقابتی
 حساب به مغزافزارها در افزارنرم و افزارسخت دخالت نقطه ها،داده دقیق پردازش با که است هوشمند

 ازمانس عملکرد و سوددهی البردنبا فرایند مگر نیست چیزی رقابتی هوش ترساده بیان به ولی. آیدمی
 ,.Nwokah et al) گیریتصمیم فرایند در موجود هایداده از هوشمندانه استفاده با رقابتی بازار در

 انتظارات تا شودمی موجب نگردد، منتقل و درک بدرستی رقابتی هوش مفهوم که صورتی در(. 12 :2014
 ناناطمی سلب جمله از را مواردی توقعات این نشدن برآورده و یابد افزایش ناگهانی صورت به مدیران

 وتاهک دنبال به فقط رقابتی هوش که چرا داشت؛ خواهد دنبال به سیستم این از مدیران بویژه و افراد
 مناسب اطالعات به نیاز بدون و مستقالً خود و است اطالعات داخل در جو و پرس مسیرهای کردن

 همکاران و ریچموند(. Pirayesh & Alipour, 2013: 10) نیست راهکاری یا پیشنهاد ارائه به قادر
 رکتش آن که است ارزشی اخالق شرکت هر برای ماندگار رقابتی مزیت تنها که کنندمی مطرح( 2014)

 سازمان فرایندهای مداردردانش رویکرد با که است کارکنانی از اخالقی رفتار این منشأ. کندمی نشان
 تا تولد لحظة از که است اجتماعی موجودی انسان سویی از(. Samimi, 2013: 23) کنندمی فعالیت
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 و مدیران اخالق بین، این در. انسانهاست سایر با تعامل در همواره و بردمی بسر اجتماع در عمر آخر
 رانیمد. تاس گرفته قرار انسانی منابع تیریمد رشته صاحبنظران توجه مورد گذشته از شیب کارکنان

 هست، زین یاخالق و یارزش قضاوت مستلزم ت،یواقع یمبان داشتن بر عالوه که را یماتیتصم که یکسان
 ،یالحظه یفشارها ،یقبل ماتیتصم به توجه با مختلف شقوق انیم از شق کی انتخاب. کنندیم اتخاذ

 ;Qalavandi et al., 2014) دیآیم عمل به یاقتصاد و یاجتماع عوامل و سنتها، ،یمذهب یارزشها

 شتریانم با ارتباط مؤثر مدیریت در ضعف محوله، وظایف انجام در کارکنان پایین رغبت دلیل به (.112
 محیط اب تعامل در ضعف جدید، مشتریان با تعامل خصوص در کارکنان برخی مهارتی ضعف کارکنان، در

 مرکز نبود و دیدج خدمات توسعة خصوص در  دانشگاه آتی اندازچشم نمودن اجرایی در ضعف بیرونی،
 نابراینب. هست مواجه اساسی چالشهای با  دانشگاه این بالقوه، بازارهای تحلیل و مطالعه راستای در داده

 دانشگاه کارکنانی رفتاراخالق بر یرقابت هوش آیا که است این حاضر تحقیق در اساسی و اصلی مسألة
 دارد؟ تأثیر

 

 قیتحق نهیشیپ وی نظر اتیادب -2

 ابتیرق هوش 2-1
 ترفشرده روز هر اقتصادی هایبنگاه بین رقابت. است ایویژه شرایط دارای 21 قرن در کار و کسب
 به نهاآ تا که است شده باعث اقتصادی بنگاههای بین رقابت. است افزایش به رو نوآوری نرخ و شده

 اهشک را ر شوندمی محسوب دانش ارزشمند منابع که ر خود انسانی نیروی تعداد ها،هزینه کاهش منظور
 یضمن دانش کردن صریح به نسبت تا است داشته آن بر را هاسازمان انسانی، نیروی تعداد کاهش. دهند

 ام فعالیتهای و کارها از اعظمی بخش کار، و کسب امروزی دنیای در. کنند اقدام کارکنان نزد موجود
. است دسترس در دانش آوردن دستبه و تجربه کسب برای کمتری زمان و هستند اطالعات بر مبتنی

 اتخدم و محصوالت. پردازندمی رقابت به یکدیگر با خود دانش میزان اساس بر هاسازمان شرایط این در
 اب دانش مدیریت میان این در. شودمی بیشتر آنها در اطالعات سهم و شده ترپیچیده روز هر هاسازمان

 ینهمچن و انسانی منابع عملکرد در بهبود ایجاد برای یخوب فرصت الزم، ابزارهای داشتن اختیار در
 مدیریت سازیپیاده نیازمند بزرگ و کوچک هایسازمان تمامی امروزه. کندمی ایجاد رقابتی مزایای
 شرایط ربراب در سریع العملعکس و پذیریانعطاف. نمانند عقب رقابت گردونه از تا هستند خود در دانش
 بهتر، تصمیمات اتخاذ همچنین و آنها نزد موجود دانش و انسانی منابع از بهتر استفاده محیطی، متغیر

 (.Sadeghi, 2014: 14) است امروزی هایسازمان برای دانش مدیریت دستاوردهای
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 هوش عامل دو از ترکیبی را سازمانی هوش ،2سازمانی هوش نظریة پدیدآورندگان از یکی 1ماتسودا تی
 پردازش یکپارچگی باعث کندمی معرفی ماتسودا که سازمانی هوش مدل. داندمی ماشینی هوش و انسانی
می تأکید ماتسودا هاخیلی خالف بر. شودمی مسئله حل توانایی در ماشین پایه بر دانش و انسان دانش

 اقعو در که سازمانی کار وی نظر از. است سازمان یک هوش از یکپارچه بخش یک ماشینی هوش کند
 حل عامل شامل هم و باشدمی انسانی مسئله حل عامل شامل هم باشدمی تعاونی و یگروه کار یک

 (.Hampel and et al, 2011:547) ماشینی مسئله
 بنابراین. شودمی تعریف سازمان یک ذهنی تواناییهای مجموعه کلی بطور سازمانی، هوش ماتسودا نظر از

 به سازمانی هوش و فرآیند یک عنوان به انیسازم هوش. است جزء دو دارای ماتسودا سازمانی هوش
 با ار سازمان یک تئوریک تحلیل و تجزیه فرآیند، یک عنوان به سازمانی هوش. محصول یک عنوان

 مشیخط محصول یک عنوان به سازمانی هوش و سازدمی فراهم فرعی فرآیندهای از ایمجموعه
 دو این البته. کندمی تهیه سازمان برای تیاطالعا سیستم طراحی جهت راهنمائیهایی و طرح و ترکیبی

 کنندمی عمل سازمان در یکدیگر به وابسته عامل دو عنوان به و نبوده منفک یکدیگر از جزء
(Sarsazizdy, 2012: 66 .) 
 :کندمی تعریف اینگونه را سازمانی هوش سازمانی، هوش طراح و نویسنده 3آلبرخت کارل دیگر سویی از
 «.مهم اقدام یک یا وظیفه انجام برای سازمان ذهنی قوة ظرفیت»
 است؛ بعد هفت دارای سازمانی هوش آلبرخت نظر از

 استراتژیک؛ تصور .1
 مشترک؛ سرنوشت .2
 تغییر؛ برای ولع و حرص .3
 قلب؛ یا روح .4

 ؛(قوانین و ساختار سیستمها،) تجانس و بندیصف .5
 دانش؛ گسترش .6
 .عملکرد فشار .7

 انبهج همه توسعة یک برای است، حرکت در خویش نهایی پتانسیل جهت در که سازمانی گویدمی وی
 . کند پیشرفت کلیدی بعد هفت هر در مداوم بطور باید

 .کندمی توصیه اساسی گام سه سازمانی هوش از درست استفادة برای آلبرخت

                                                        
1 T. Matsuda 

2 Organizational Intelligence 

3 Carl Albresht 
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 حبتص و اندیشیدن سازمان یک ارشد رهبران برای راه بهترین مدیران؛ اندیشیدن آغاز(: اول گام

 رهبران توسط سؤال این باید همیشه. باشدمی هوش با عملیات یا عمل عنوان به مهم اقدام دربارة کردن
 کنیم؟ عمل ترهوشمندانه چگونه که شود مطرح

 کارگر ترینساده و ترینپایین که وقتی کارکنان؛ به کردن فکر اختیار و قدرت دادن(: دوم گام

می قرار توجه مورد او پیشنهادات و افکار و بینش تجارب، ها،ایده که کند باور سازمان یک کارمند یا
 و خالقیت موجب و گردد آزاد فرد ذهنی قدرت که شودمی باعث مسئله این و شودمی تحسین گیرد
 .بشود کارکنان ابتکار

 معی؛ج دسته نادانی و جهالت علل سمت به سیستماتیک و وقفهبی تهاجم(: سوم گام
 عبارتند گرددمی سازمان در کارکنان ابتکار و خالقیت رکود و جهالت موجب که عللی و عوامل جمله از
 از؛

 .شودمی سازمانی هایدسته و بخشها بین شکافهایی ایجاد باعث که سازمانی ساختار .1
 .دارد مغایرت ارزشها فرآیند با که مقرراتی و قوانین سیاستها، .2
 .پویا غیر و تأثیربی رقیب،بی مدیران .3

 .کندمی انگیزهبی را سازمان افراد که مدیریتیفرا رفتارهای .4

 Durif and،) کندمی تخریب را مشترک سرنوشت مفهوم و اخالق که ناعادالنه رفتارهای .5

et al, 1212:16.) 

 در را سوم هزارة امروز، بشر. هستیم اطالعاتی جامعه به ورود و صنعتی جامعه از گذر حال در امروزه
 بنیانهای اطالعات فناوری. است کرده احاطه را وی فنی و علمی آوراعجاب یپیشرفتها که کرد آغاز حالی

 کشاورزی رعص از گذر که همانگونه. کند برپا را اطالعاتی جامعه ستونهای تا کرده سست را صنعتی جامعه
 یزن اطالعات عصر به نهادن گام آورد وجود به بشر برای را مشکالتی و چالشها صنعت، عصر به ورود و
 پنجه و دست قدرتمندتر و ترعمیق چالشهای با بایستمی بشر بار این اما بود خواهد زاچالش بشر ایبر

 نیز دوره این هایسازمان و است... و نوآوری پذیری،انعطاف سرعت، نیازمند اطالعات عصر. کند نرم
 جایگاه یشناسای و مشتریان اطالعات عصر در سازمان موفقیت عامل تنها. کنند توجه موضوع بدین باید

 انتشار دسالگر هفتادمین مناسبت به ریویو بیزینس هاروارد مجله. است سازمان با تقابل در آنها ذهنی
 و مشکالت چه: که است پرسیده را سؤال این مشهور پردازاننظریه و متفکران از تن پنج از خود،

 این از کدام هیچ سؤال، این هب پاسخ در است؟ گیریشکل درحال 21 قرن به ورود برای چالشهایی
 این که اندکرده ابراز عمدتاً بلکه. اندندانسته فنی چالشهای نوع از را 21 قرن به ورود چالشهای متفکران،
 سیاسی، امور نظیر انسانی مقوالت در: گویدمی مورد این در دراکر پیتر. است نرم چالشهای نوع از چالشها،

 اندازچشم مبخواهی اینکه به رسد چه بیهوده، است کاری پیشگویی ار،ک و کسب یا و اقتصادی اجتماعی،
 برای هم و شناخت را آینده هم گذشته، طریق از توانیممی. کنیم تصور را آینده سال هشتاد یا هفتاد

 (.Roghani, 2013: 23) شد آماده آن با رویارویی



 

 
 

43  

 ضمن و شده ارزشی و تصادیاق سیاسی، اجتماعی، زیاد تحرک مسبب شدن جهانی ظهور طرفی از
 به تامنی و اقتدار دولت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، از جدیدی تفسیرهای مکان، و زمان فاصله کاهش
 تغییر و مفاهیم تحول سبب تواندمی و دارد همراه به را تعارضاتی و چالشها پدیده، این. دهدمی دست

 میان به سخن شدن جهانی از توانمی که است شرایط این تحت. شود المللریبین روابط در مصادیق
 ردس جنگ پایان و دوقطبی نظام و کمونیسم فروپاشی زمان از آن امروزین شکل در شدن جهانی. آورد

 و قبول مورد نظم هم هنوز گذشته، هایدهه جهانی تصنعی نظام فروریختن وجود با. است یافته عینیت
 قدرت و ایدئولوژی میران شدن، جهانی از ایدوره چنین به ورود از قبل. است نشده ایجاد ایعادالنه

 کرده هدفمند را جهان سیاست ایدئولوژی، سرد، جنگ دوران در واقع به و داشت وجود داریمعنی رابطه
 یکسو از بود، همراه سرد جنگ پایان با که شدن جهانی روند تشدید. کند سازیهویت توانستمی و

 موجد روشنگری، اصول و هاپایه قراردادن سؤال مورد با دیگر سوی زا و دوقطبی نظام فروپاشی باعث
 را تکثر و تنوع چندگانگی، امر همین و است شده غایی هدف و وحدت بنیاد، مفهوم سه ریختن هم به
 سروکار تعارضها و تفاوتها با عمدتاً که گرایانهکثرت ساالری مردم شرایط، این در. است داشته همرراه به

امکان اصلی، تفاوتهای حذف با و داشته گرایانهسلطه حالت که اجتماعی، ساالری مردم مقابل در دارد
 (.Sadeghi, 2014: 29) گیردمی قرار است، پذیر

 1سارگری کریس چالشهای، و تحوالت این با تقابل منظور به و باال در شده اشاره الزامات به توجه با

 وجود ینا با است؛ افراد یادگیری بر مبتنی ایفزاینده طور به بازار، در موفقیت که بود معتقد( 1998)
 به ایمالحظه ابلق طور به کارکنان صالحیت تاکنون متأسفانه. بگیرند یاد چگونه دانندنمی مردم بیشتر
 سحب به منجر امر این. است شده مرتبط برد،می کار به محدود سبک یک در را هوش که هوشی، بهرة
-یتصالح و هامهارت با افرادی مستلزم دانش عصر صورت، هر به. است شده نیز یادگیری دربارة هاایده

 یتوانای نوآوری، خالق، مسئله حل شامل دانش عصر اساسی صالحیت. است متعدد مراتب به هایی
 صرع دلیل به. است رهبری هایمهارت و تیمی کار شخصی، بین روابط فشار، شرایط تحت کار انجام
. است نیاز مورد نیز هوش از جدیدی تئوری ها،سازمان در موجود دانش متفاوت اشکال و رییادگی جدید

 انیسازم یادگیری برای مهمی نتایج و پرورش و آموزش در ایمالحظه قابل تأثیر تجاری هوش تئوری
 (. Hosseini and Alavirad, 2013: 88) دارد اجتماع افراد با تقابل و

 اثربخشی و رقابتی هوش بین رابطة بررسی» عنوان تحت( 1392) لیپورع و پیرایش توسط تحقیقی
 نتیجة که گرفته صورت« زنجان استان خصوصی و دولتی های دانشگاه بین در بازاریابی استراتژیهای

 خصوصی و دولتی های دانشگاه بین در بازاریابی اثربخشی و رقابتی هوش بین که داد نشان آنها تحقیقات
 فرصتهای هایمؤلفه رگرسیون تحلیل به توجه با همچنین. دارد وجود معناداری و بتمث رابطه استان
 ترتیب به رقبا تهدیدات از آگاهی رقبا، مخاطرات از آگاهی سازمان، کلیدی پذیریآسیب از آگاهی بازار،

 به توجه زانمی که دهدمی نشان تحقیق نتایج طرفی از. اندداشته بازاریابی اثربخشی بر را تأثیر بیشترین

                                                        
1 Argeris 
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 دانشگاه همچنین و ندارد وجود معناداری تفاوت دولتی و خصوصی های دانشگاه بین در رقابتی هوش
 .برخوردارند باالتری بازاریابی اثربخشی از دولتی های دانشگاه به نسبت خصوصی های

  شگاهدان کارکنان عملکرد با رقابتی هوش رابطه بررسی» عنوان تحتی قیتحق( 1393) نظری و نورایی
 و رقابتی هوش بین دار،معنی رابطه وجود از حاکی نتایج و داده صورت« ایالم استان شعب کشاورزی

 راهبردی آگاهی و تکنیکی و فناورانه آگاهی رقبا، وضعیت از آگاهی بازار، وضعیت از آگاهی شامل آن ابعاد
 .است مطالعه مورد مایال استان کشاورزی  دانشگاه شعب در کارکنان عملکرد با اجتماعی ر

 گرفته انجام «بازاریابی اثربخشی و رقابتی هوش» عنوان تحت (2014) همکاران و احمد توسط تحقیقی

 شده تعریف فرانسه مدیریت دانشکده نظریة اساس بر مدیران، رقابتی هوش مدل تحقیق این در .است

 نتایج .است شده تعریف سودآوری و بازار سهم فروش، رشد متغیر سه قالب در بازاریابی اثربخشی .است

 .دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط بازاریابی اثربخشی و مدیران رقابتی هوش بین دهدمی نشان مطالعه
 یبرا بازار دانش ابعاد بر آن تأثیر و رقابتی هوش» عنوان تحت( 2014) همکاران و نووکاه توسط تحقیق
 ازارب دانش و رقابتی هوش بین که رسیدند نتیجه این به« نیجریه هایشرکت در جدید خدمات توسعة
 .باشدمی برقرار معناداری و مثبت رابطة نیجریه هایشرکت در جدید خدمات توسعة برای

 

 اخالقی رفتار 2-2
 که ستا شده ایجاد امروز انسانهای وشغلی اجتماعی درزندگی که بوده حسابگرانه رفتاری اخالقی رفتار

 رفتاری که مناسبت هر در و هرمکان در و کرده راحفظ خود اخالقی جایگاه و اخالق رددا سعی فرد آن در
 اخالقی، رفتار تیریمد(. Kim et al, 2014) ورزد اجتناب آن از شودمی مشاهده وناپسند غیراصولی

 هبرنام کی جادیا با هاسازمان. است سازمان در رفتارها تیهدای برا ارزشهای بندتیاولو ویی شناسا
سازمان به اخالقی هابرنامه. کنند تیریمد کار طیمح در را اتیاخالق توانندیم اخالقی رفتار تیریمد
 کیارگان ابزار کی اخالق. کنند حفظ را خودی اخالق عملکرد آشفته، طیشرا در تا رسانندیمی اری ها

 استیی ارزشها مجموعه قاخال کد. ابدییم رییتغ سازمان و جامعهی ررازهراین شدن دگرگون با که است
 مانساز در اخالق برنامه. کنند تیتبع آن از دیبا رانیمد و کارکنان و دارد قرار سازمان تیاولو در که
ی شکلها نیبهتر ازی ک. یکنند رفتار آنی ها هیرو و هایمشخط طبق کارکنان که است موفقی زمان

 .آنهاست بهی قاخال دهیچیپ معضالت نیتمر دادن کارکنان، به اخالق آموزش
 در رمسئوالنهیغ وی رقانونیغ ،یراخالقیغی کارها زانیم شیافزا و هاسازمان روزافزون شدن تردهیچیپ

 معطوف اخالقی رفتار تیریمد و کار اخالق بحث به را صاحبنظران و رانیمد توجهی کاری طهایمح
 (.Goram and Greg, 2013:428) است ساخته

 یابیممی در سازمان، در افراد اخالقی رفتار بر تأثیرگذار عوامل زمینه در دموجو نظری ادبیات بررسی با
 :از عبارتند آنها مهمترین جمله از که دارد وجود دنیا در زمینه این در متعددی مدلهای

 بارتلز؛ بازاریابی در اخالق مدل •
 تروینو؛ موقعیت فرد تعامل مدل •



 

 
 

45  

 توتل؛ و گراوندر گراتو، ومر،ب اخالقی غیر و اخالقی گیری تصمیم رفتاری مدل •
 استید؛ و ورل استند، اخالقی رفتار مدل •
 نیجهوف؛ و دونالد مک هاسازمان در اخالقی رفتار تحریک مدل •
 مورلند؛ پینتر اخالق چارچوب •

 فتارر بر اثرگذار فاکتورهای عنوان به متعددی عوامل اخالقی، رفتار متعدد مدلهای مطالعه با مجموع در
 عوامل عنوان به مشابهی فاکتورهای اخالقی، مدلهای اکثر در. اندشده شناسایی مانساز در اخالقی
 میانی کالن، دسته سه در را فاکتورها این توانمی که اندشده معرفی هاسازمان اخالقی رفتار بر اثرگذار

 (.Miller, 2014:166) نمود بندیدسته خرد و
 :داد جای کلی طبقه سه در توان می را نانکارک گرایشات و رفتارها بر تأثیرگذار عوامل

 فاکتورها این. دارند وجود سازمان خارجی محیط در که فاکتورهایی به مربوط :کالن سطح( الف

 .گردندمی تحمیل آنها به فرادست سیستمهای سوی از و نیستند هاسازمان کنترل تحت معموالً

 بر خوبی مانور قدرت معموالً هاسازمان. دارد سازمانی سطح فاکتورهای به اشاره :میانی سطح( ب

 .ندهست کنترل قابل سازمانی های برنامه و سیاستها طریق از آنها اکثر و دارند فاکتورها این روی

 جای سازمان کارکنان درون در فاکتورها این. دارد فردی سطح فاکتورهای به اشاره :خرد سطح( ج

 ینا فاکتورهای از بعضی روی میانی، سطح فاکتورهای نداد تغییر طریق از تواندمی سازمان و دارند
 (. Gregory et al, 2014:457) بگذارد تأثیر نیز سطح

 دانشجویان اخالقی رفتار بر مؤثر عوامل بررسی» موضوع با تحقیقی در( 1390) همکاران و پورحسنقلی

 وکار کسب به ایشان یاخالق رفتار بر افراد رشد محل و جنسیت که رسیدند نتیجه این به« مدیریت

 بر پیشین کاری تجربة همچنین و تحصیالت سطح و سن مذهبی، نگرش که درحالی ندارد، تأثیری

 رفتار که داد نشان آنها هاییافته از دیگری زاویة. است مؤثر مدیریت دانشجویان اخالقی رفتار
 و ماکیاولیستی بین کلی حالت در که داد نشان را اخالقی رفتار با رابطه 32/0 آماری نمونة ماکیاولیستی

 .گردید مشاهده معناداری و مثبت رابطة اخالقی نگرش
ی اخالق اررفت بری مشتر با ارتباط تیریمد ابعاد تأثیر بررسی» موضوع با تحقیقی در( 1393) صمیمی

 رفتار بر مشتری با ارتباط مدیریت که رسید نتیجه این به« تهران استان صادرکننده عیصنا رانیمد
 .دارد داریمعنی تأثیر تهران استان کننده صادر عیصنا رانیمد اخالقی

 

 تحقیق مفهومی مدل 2-3
 در قیقتح مفهومی مدل وی اخالق رفتار ،یرقابت هوش از عبارتند تحقیق این در بررسی مورد متغیرهای

 آن ابعاد وی رقابت هوش متغیر تحقیق این در. دهدمی نشان تحقیق از کلی شمایی که شده آورده زیر
ازآسیب آگاهی رقبا، تهدیدات از آگاهی رقبا، ازمخاطرات آگاهی بازار، فرصتهای از آگاهی از عبارتند که

 و( 2014) همکاران و نووکاه تحقیق از مستقل متغیر عنوان به محوری فرضیات سازمان، کلیدی پذیری
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 همکاران و کیم و( 2007) همکاران و ریچموند تحقیق از اخالقی رفتار متغیر و( 2015) وانگ و سان
 .است گرفته شکل تلفیقاً زیر مدل تحقیقات، این مطالعة با و شده استخراج( 2014)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همکاران و ریچموند ،(2015) وانگ و سان ،(2014) همکاران و نووکاه)  تحقیق مفهومی مدل: 1 شکل
 ((2014) همکاران و کیم ،(2007)

 
 :است شده انیب ریز شکل به قیتحق هایفرضیه فوقی هوممف مدل به توجه با

 یاصل هیفرض
 .دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی بررفتاراخالق یرقابت هوش
 یفرعی ها هیفرض

 .دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی بررفتاراخالق بازار فرصتهای از آگاهی .1
 .دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی بررفتاراخالق رقبا مخاطرات از آگاهی .2
 .دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی بررفتاراخالق رقبا تهدیدات از آگاهی .3
 .دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی بررفتاراخالق  دانشگاه کلیدی پذیریآسیب از آگاهی .4
 .دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی بررفتاراخالق محوری فرضیات از آگاهی .5

 

 

 

 

 تحقیق روش -3

 بازار های فرصت از آگاهی

 رقبا ازمخاطرات گاهیآ

 رقبا تهدیدات از آگاهی

 کلیدی پذیریازآسیب آگاهی

 سازمان

 محوری فرضیات

 کارکنان اخالقی رفتار

 رقابتی هوش
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 این آماری جامعة. است همبستگی نوع از اجرا لحاظ از و تاس کاربردی هدف حیث از حاضر پژوهش
 .دهدمی تشکیل نفر 475 تعداد به جمعاً دانشگاه رؤسای و کارکنان کلیة را تحقیق

 اطمینان سطح با نظر مورد نمونه تعداد که گرددمی استفاده مورگان جدول از نمونه حجم تعیین برای
 نوع از نیز تحقیق این در گیرینمونه روش. است آمده بدست نفر 214 ، 05/0 ایخط سطح با و 95%

 . باشدمی ساده تصادفی گیرینمونه
 استاندارد پرسشنامه از عبارتند هاپرسشنامه این باشدی م استانداردی ها پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار

 به( 2007) فهی استاندارد پرسشنامه ن،کارکنا اخالقی رفتار متغیر سنجش منظور به( 2012) هافمن
 . آن ابعاد و رقابتی هوش متغیر سنجش منظور
 برابر قیقتح متغیرهای از یک هر برای. است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پایایی برآورد برای

 . است آمده بدست( 1) جدول با
 پرسشنامه پایایی(: 1) جدول

 یقتحق متغیرهای کرونباخ آلفای مقدار

 بازار فرصتهای از آگاهی 812/0
 رقبا مخاطرات از آگاهی 821/0
 رقبا تهدیدات از آگاهی 820/0
 سازمان کلیدی پذیریآسیب از آگاهی 795/0
 محوری فرضیات 920/0
 کارکنان اخالقی رفتار 810/0
 پرسشنامه کل پایایی 816/0

 شاخصهای فیتوص برای نمودارها وی فراوان لجداو قالب دری فیتوص آمار از هاداده لیتحل منظور به
 - کولموگروف آزمون قالب دری استنباط آمار از همچنین. شودیم استفاده آماری نمونةی شناختتیجمع
 تعیین برای t آزمون آمارة از و تحقیق متغیرهای توزیع بودن نرمال تعیین وی بررسی برا رنوفیاسم

 رب مستقل متغیر تأثیر میزان سنجش برای R2 ضریب از و یقتحق متغیرهای بین روابط معناداری سطح
نرم بستة از استفاده با هافرضیه آزمون مراحل کلیة. شودمی استفاده وابسته متغیرهای از یک هر روی

 .گیردمی صورت SPSS افزاری
 

 قیتحقی ها هیفرض لیتحل و هیتجز -4

  تحقیق متغیرهای توزیع بودن نرمال تعیین آزمون 4-1
 آگاهی بازار، فرصتهای از آگاهی) تحقیق متغیرهای توزیع بودن نرمال بررسی منظور به تحقیق این در

 رفتار محوری، فرضیات سازمان، کلیدی پذیریآسیب از آگاهی رقبا، تهدیدات از آگاهی رقبا، مخاطرات از
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 توزیع بودن مالنر که شده گرفته بهره K-S اسمیرنوف ر کولموگوروف آزمون از( کارکنان اخالقی
 . دهدمی نشان را فوق متغیرهای

 اسمیرنوف - کولموگوروف آزمون نتایج(: 2) جدول

 انحراف میانگین نمونه تحقیق متغیرهای
 معیار

 آزمون معناداری سطح
K-S 

 23/0 99/0 38/3 214 بازار فرصتهای از آگاهی
 51/0 14/1 37/3 214 رقبا مخاطرات از آگاهی
 35/0 91/0 55/3 214 رقبا تهدیدات از آگاهی
 کلیدی پذیریآسیب از آگاهی

 سازمان
214 68/3 61/0 10/0 

 11/0 02/1 01/3 214 محوری فرضیات
 09/0 09/1 1/3 214 کارکنان اخالقی رفتار

 
 شتربی تحقیق متغیرهای برای معناداری سطح اینکه به توجه با و( 2) جدول در مندرج اطالعات مطابق

 . باشدمی نرمال توزیع دارای تحقیق متغیرهای که نمود اذعان چنین توانمی لذا شد،بامی 05/0 از
 

  استنباطی تحلیل و تجـزیه 4-2
 .دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی اخالق رفتار بری رقابت هوش: اصلی فرضیة

H0 :ندارد تأثیر دانشگاه کارکنانی اخالق رفتار بری رقابت هوش. 
H1 :دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی اخالق اررفت بری رقابت هوش. 

  اصلی فرضیة آزمون(: 3) جدول

 ضریب بینپیش متغیرهای
 بتا

 سطح
 معناداری

 ضریب
 تأثیر

 سطح
 F معناداری

 نتیجة
 آزمون

  000/0 514/0 رقابتی هوش
 
 

261/0 

 
 
 

000/0 

 
 
 

 H1 قبول

 001/0 193/0 بازار فرصتهای از آگاهی
 042/0 136/0 ارقب مخاطرات از آگاهی
 000/0 296/0 رقبا تهدیدات از آگاهی
 پذیریآسیب از آگاهی

 سازمان کلیدی
139/0 036/0 

 000/0 335/0 محوری فرضیات
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 خطای سطح از کمتر که بینپیش متغیرهای از یک هر برای شده محاسبه معناداری سطح به توجه با
 کارکنانی اخالق رفتار بری رقابت هوش که نمود استنباط نچنی توانمی باشدمی( 05/0) محاسباتی

 از درصد 1/26 رقابتی هوش متغیر آمده،بدست تأثیر ضریب به توجه با همچنین. دارد تأثیر دانشگاه
ی اخالق رفتار در تأثیرات درصد 1/26 یعنی. کندمی تبیین را دانشگاه کارکنانی اخالق رفتار متغیر واریانس
 کمتر که F آزمون معناداری سطح به توجه با همچنین. دارد بستگی رقابتی هوش به اهدانشگ کارکنان

 نسبت هاداده پراکندگی که داشت اذعان توانمی چنین لذا باشدمی( 05/0) محاسباتی خطای سطح از
 .باشدمی منطقی و معقول رگرسیون خط به

 یفرعی ها هیفرض لیتحل
 یفرعی ها فرضیة آزمون(: 4) جدول

بتا یبضر  T تأثیر ضریب معناداری سطح درصد  آزمون نتیجة   

26/0  41/4  068/0  8/6  000/0  H1قبول  

179/0  843/2  032/0  2/3  005/0  H1قبول  

344/0  001/6  118/0  8/11  000/0  H1قبول  

192/0  215/3  036/0  6/3  001/0  H1قبول  

159/0  632/2  025/0  5/2  016/0  H1قبول  

 
نشان می دهد با توجه به سطح خطای محاسبه شده که کمتر از سطح خطای  نتایج فرضیه های فرعی

محاسبه شده برای این فرضیه ها که بین مقادیر بحرانی در  tباشد و همچنین( می05/0محاسباتی )
گیرد لذا با رد فرضیه صفر میتوان ادعای محقق را ( قرار نمی-96/1+ و 96/1) %95سطح اطمینان 

 کارکنان دانشگاه تأثیر دارد. یبر رفتار اخالق یکه ابعاد هوش رقابت پذیرفت و بیان داشت
 

 شنهاداتیپ وی ریگ جهینت-5
ها، مرزهای سنتی های پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود. در این سازمانعصر جدید با سازمان

تر هنگهای غنیموجود از بین خواهد رفت، فرهنگهای مختلف در هم خواهرند آمیخت و در زیر پای فر
ناپدید خواهند شد. بسیاری از مشاغل دوباره طراحی خواهند شد و ورود فناوری اطالعات تغییراتی در 

( در دوره چهارم از موج سوم 1990ها به وجود خواهد آورد. همچنان که آلوین تافلر )ساختار سازمان
ها پدیدار شده است. ختار سازمانتمدن بشری اشاره کرده، در دهه گذشته تغییرات بسیار شگرفی در سا

در این میان ساختارهایی در حال تشکیل است که پیش از این وجود نداشت. بسیاری از این تحوالت و 
ای است که با در حقیقت زیربنای اصلی تمامی این تغییرات، گرایش به ایجاد سیستمهای یکپارچه رایانه

باطی پیچیده در سطح دنیا توأم است. از طرفی دنیا به افزارها و وسایل ارتافزارها و نرممعرفی سخت
شود. جهانی کند، محیط نامطمئن میسرعت در حال تغییر است. در حالی که رقابت جنبه جهانی پیدا می
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دهد. مقصود از جهانی ها رخ میشدن یکی از مهمترین تغییراتی است که در محیط خارج بیشتر شرکت
یا نگرش درباره روابط با سایر افراد در کشورهای دیگر و توجه کردن به شدن، پیدا کردن دیدگاه جدید 

المللی وجود دارد. برای هاست که در سراسر مرزهای بیندامنه، شکل، تعدد و پیچیدگی روابط سازمان
شود. مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می

آورند. ان هستند که با تفکرات منحصر به فرد خود مزیت رقابتی را برای شرکت به ارمغان میاین رهبر
رهبران در عصر جدید به عنوان معلم، طراح و خدمتگذار باید به طور مستمر تغییر یابند و هویت جدیدی 

ا فراموش ته خود راز خود خلق کنند. آنها باید بتوانند به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داده، گذش
کنند و نقشها و روابط جدیدی برای خود ترسیم سازند. آنها باید بتوانند تیمهای کاری و گروههای ذی

 نفع متفاوت را به کار گرفته و سبکهای متفاوت مدیریتی را در آن واحد به کار گیرند.
ک از شده برای هر ی نتایج تحلیل فرضیه اصلی نشان می دهد که با توجه به سطح معناداری محاسبه

توان چنین استنباط نمود که باشد می( می05/0بین که کمتر از سطح خطای محاسباتی )متغیرهای پیش
آمده، کارکنان دانشگاه تأثیر دارد. همچنین با توجه به ضریب تأثیر بدست یبر رفتار اخالق یهوش رقابت

کند. یعنی کارکنان دانشگاه را تبیین می یخالقدرصد از واریانس متغیر رفتار ا 1/26متغیر هوش رقابتی 
 کارکنان دانشگاه به هوش رقابتی بستگی دارد. یدرصد تأثیرات در رفتار اخالق 1/26

نتایج تحلیل همه فرضیه های فرعی نشان می دهد با توجه به سطح خطای محاسبه شده که کمتر از 
ده برای این فرضیه که بین مقادیر محاسبه ش tباشد و همچنین( می05/0سطح خطای محاسباتی )
 توان چنین استنباط نمود که:گیرد می( قرار نمی-96/1+ و 96/1) %95بحرانی در سطح اطمینان 

 . دارد تأثیر دانشگاه کارکنانی اخالق رفتار بر بازار فرصتهای از آگاهی .1
 آگاهی از مخاطرات رقبا بر رفتار اخالقی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد .2
 از تهدیدات رقبا بر رفتار اخالقی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد.  آگاهی .3
 پذیری کلیدی دانشگاه  بر رفتار اخالقی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد. آگاهی از آسیب .4
 آگاهی از فرضیات محوری بر رفتار اخالقی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد. .5

 نهاد می شود:با توجه به نتایج بدست آمده از ازمون فرضیه ها پیش
 توانایی و رتمها کارکنان، حضور با مشاوره و فکر اتاقهای برگزاری از استفاده با بایستی دانشگاه مدیران

 اجرای با همچنین. نمایند پذیرترانعطاف و پویاتر را رقابتی محیط بر هدفمند و مستمر نظارت برای آنها
 راهمف را کارکنان و مدیران بین پویا تعامل و مشارکتی نظام توانمی سازمان در فرهنگ مدیریت واقعی
 .ساخت
 هوش زمینة در عملی آموزشی کارگاههای و آموزشی هایبرنامه برگزاری با بایستی دانشگاه مدیران
 از. نمایند فراهم را محیطی فرصتهای از را دانشگاه اجرایی عوامل و کارکنان سازیآگاه زمینة رقابتی
 وسعةت خصوص در  دانشگاه ضعفهای و تواناییها با رقابتی هوش موزشیآ برنامه طرح انطباق طرفی

 همچنین و نقش ایفای روش و موردی مطالعات عملی، تمرینهای از استفاده و مدرن و جدید خدمات
 در تواناییهایی و مهارت گسترش مدیران، واقعی دنیای تجارب و هاآموخته بین پیوند و ارتباط برقراری
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 بازار، محتوای دقیق تحلیل بازارها، مختلف ابعاد و جوانب از آگاهی بازار، محیط بمناس تحلیل خصوص
 ایستهب اقدامات از بازار در موجود نواقصات و پتانسیلها و بازار خصوص در راهبردها و استراتژیها از آگاهی

 .باشدمی خصوص این در
 هوش استراتژیک مطالعات برای یژهو واحدهای دایرکردن طریق از کنند تالش بایستمی دانشگاه رؤسا

 اساسی گامهای همردیف های دانشگاه سایر و رقبا مخاطرات ارزیابی و شناسایی جهت در بتوانند رقابتی
  دانشگاه رقابتی موقعیت بر کار و کسب بیرونی محیط از اطالعات دریافت اینکه به توجه با .بردارند

 با بایستمی ملی  دانشگاه مدیران است، قدرت کسب اصلی عامل اطالعات که آنجا از و بوده تأثیرگذار
 اتخاذ استراتژیهای خصوص در مدیران فردی آگاهیهای همچنین و اطالعاتی نظام فناوریهای از استفاده

 تصاحب خصوص در رقبا تحرکات و هارویه و بازار در رقبا توانمندیهای و حرکت مسیر رقبا، سوی از شده
 .شودمی تلقی راستا این در کلیدی نارکا از خودی بازارهای

جمع خصوص در( بیس دیتا) داده پایگاه ایجاد راستای در دقیق ریزیبرنامه از استفاده با دانشگاه روسا
 پردازش زمینة ، دانشگاه سطوح تمامی در اطالعات این گرفتن قرار دسترس در و رقبا اطالعات آوری

 مینةز و گردد فراهم مدیران توسط آنها کاملی اجرا وی ریارگبک و سازمانی نیازهای و انتظارت اطالعات
 رقبا دیداتته و رقبا توسط شده اتخاذ تهاجمی استراتژیهای از آگاهی رقبا، بالقوة پتانسیلهای از آگاهی

 .گردد فراهم مدیران و کارکنان در  دانشگاه با تعامل در
 نوع و نحوه زمینة در کارکنان برای خدمت ضمن آموزشی هایدوره اجرای با دانشگاه معاونین و روسا

 و افرصته و  دانشگاه قوت و ضعف نقاط تحلیل و تجزیه بازار، روی تمرکز سازییکپارچه استراتژیهای
 بیشتری آگاهی رقابتی مهارتهای مفهوم با کارکنان و مدیران تواماً تا گردد برگزار پیرامونی محیط تهیدات

یکپارچه برای الزم کارهای و ساز با محیط، مطالعه با مدیران شودیم پیشنهاد همچنین. نمایند کسب
 .گردند آشنا...  و پیشنهادات نظام خدمات، توسعة تیمهای مثل  دانشگاه در بازار روی تمرکز سازی

 اشندب داشته دانشگاه ضعف و تواناییها و بازار محیط تهدیدات و فرصتها از کاملی درک و برآورد مدیران

  شگاهدان استراتژیک گرایشات بر و بوده منعطف مختلف رقابتی موقعیتهای در احسن نحو به ندبتوان تا
 این شودنمی محقق کامل طور به مهم این که گیرند دست در را  دانشگاه هدایت سکان و داده جهت

 .... و Pest و Swot تحلیل و تجزیه همچون ابزارهایی با آشنایی سایة در امر
 

References 
Ahmed, R; Khoso, I; Arif, K; and Rana I. Palwishah. (2014). 

“Competitive Intelligence and Marketing Effectiveness of 

Organizations: an investigation from pakistan”, European 

Scientific Journal, May 2014 edition, Vol.10, No.13, ISSN: 

1857 – 7881. 

Durif, F; Geay, B; and Graf Raoul. (2012). “Do key account managers 

focus too much on commercial performance? A 



 
52 

 1399 زمستان  ،5، پیاپی 4 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

cognitivemapping application”, Journal of Business Research, 

Vol. 2, No. 4, pp 10–24.  

Fahey L (2007). “Connecting strategy and competitive intelligence: 

refocusing intelligence to produce critical strategy inputs”, 

Strategy Leadersh, Vol. 35, No. 1, pp 4-12. 

Goram, S; and Greg, W. (2013). “Ethical Performance Evaluation 

(EPE) in Business Practices Framework and Case Illustrations”, 

European Business Review, Vol. 19, No. 5, pp. 420-430. 

Gregory, C; Petty, B; and Hill, P. (2013). “Occupational Work Ethic”, 

Journal of Vocational Education Research, Vol. 20, No. 4, pp 

452-466. 

Hafmann, M. (2012). “Ethical Behavior: A New Challenge for 

Human Resource Management”, Athense University of 

Economics and Business, Vol 20, No. 3, pp 102-119. 

Hampel, S; Weis, S; Hiller, W; and Michael Witth  ِ fta. (2011). “The 

Relations Between Social Anxiety and Social Intelligence: A 

Latent Variable Analysis”, Journal of Anxiety Disorders, Vol. 

25, No. 2, pp 545–553. 

Hasanqalipour, T.; Dehghanuniri, M. and Mir Mehdi, S. M. (2011). 

Study of Factors Affecting the Ethical Attitude of Management 

Students, Quarterly Journal of Ethics in Science and 

Technology, Year 6, Issue 4, pp. 36-35 .[In Persian] 

Hosseini, S. R.; Alavirad S. E. (2013). Knowledge management and 

its effect on intelligence and creativity in educational 

organizations", Management Quarterly, No. 24, p.88 .[In 

Persian] 

Kim, M; Surroca, J; and Josep A. Trib  ِ . (2014). “Impact of ethical 

behavior on syndicated loan rates”, Journal of Banking & 

Finance, Vol. 38, No. 2, pp 122-144. 

Ludwin-Peerya, E; and Dustin Tingley. (2014). “Ethical Situations 

and Their Effects on Judgments of Punishment”, Ethics & 

Behavior Journal, Vol. 24, No. 3, pp 253-262. 

Miller, J. (2014). “Survey of Literature Related to Work Ethics 

Pedagogy”, Florida State University Press. 

Nouraei, H. ; Nazari, F. (2014), Study of the relationship between 

competitive intelligence and the performance of employees of 

Ilam University of Agriculture, the first national conference on 

accounting, auditing and management, Tehran, International 

Conference Center of IRIB.[In Persian] 



 

 
 

53  

Nwokah, N; Gladson, F. E; And Ondukwu A. E. (2014). “Competitive 

intelligence and effect of market knowledge to develop new 

products in corporate organizations in Nigeria”, African Journal 

of Marketing Management, Vol. 1, No. 1, pp. 010-022. 

Pirayesh R. Alipour V., (2013), Study of the relationship between 

competitive intelligence and the effectiveness of marketing 

strategies between public and private universities in Zanjan 

province, Business Management Quarterly, Volume 4, Number 

12, pp. 18-1 .[In Persian] 

Qalavandi, H., Kabiri, A. ; Soltanzadeh,V. (2014), The relationship 

between responsibility and teamwork of Urmia University staff, 

Applied Sociology, Volume 25, Number 53, pp. 120-111 .[In 

Persian] 

Qasemzadeh, A., Zavar, R. Mahdiun, T. Rezaei, R, Rezaei A. (2014), 

The relationship between professional ethics and social 

responsibility and individual accountability: the mediating role 

of service culture, Quarterly Journal of Ethics in Science and 

Technology, Ninth Year, No. 2 .[In Persian] 

Richmond, K; Anderson, A; Barkhi, C; Brown, R; Robert M; Kuban, 

K; and Jackson, T. (2001). “Ethical Reasoning, Machiavellian 

Behavior, and Gender”, Management Journal, Vol. 10, No. 3, 

pp. 120-124. 

Sadeghi, M. (2014), the effect of competitive intelligence on the 

dimensions of market knowledge in the development of export 

products of small industries in Tehran province, M.Sc. Thesis, 

Department of Business Management, Islamic Azad University, 

Abhar Branch .[In Persian] 

Samimi, H., (2014), the effect of customer relationship management 

dimensions on the ethical behavior of managers in exporting 

industries in Tehran province, Master Thesis in Management, 

Islamic Azad University, Abhar Branch .[In Persian] 

Sarsazizdi, M. H. (2012). Organizational Intelligence, Management 

Quarterly, No. 23, pp. 70-59. [In Persian] 

Sun, L; and Yan-zhang Wang. (2015). “Identifying the core 

competitive intelligence based on enterprise strategic factors”, 

Journal of Shanghai Jiaotong University (Science), February 

2015, Volume 20, Issue 1, pp 118-123. 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Lin+Sun+%E5%AD%99+%E7%90%B3%22
http://link.springer.com/journal/12204
http://link.springer.com/journal/12204/20/1/page/1


 
54 

 1399 زمستان  ،5، پیاپی 4 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

Zarei Matin, H.; Taheri, F.; Abolghasem, S. (2011), Organizational 

Silence: Concepts, Causes and Consequences, Iranian Journal 

of Management Sciences, Year 6, No. 21, pp. 104-77. [In 

Persian] 

Zvavahera, P; and Gladys Ruvimbo Ndoda. (2014). “Corporate 

governance and ethical behaviour: The case of the Zimbabwe 

Broadcasting Corporation”, Journal of Academic and Business 

Ethics, Volume 9 – December, 2014. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

55  

 

Investigating the effect of competitive intelligence on 

the ethical behavior of Islamic Azad universities staff 

in Ardabil province 
 

Seyyed Karim Tabatabai1, Hossein Eyvazzadeh2 

 

 
Received: November 5, 2020                          Accepted: December 20, 2020 

 

 

 

Abstract  
This study was done to investigate the effect of competitive 

intelligence on the ethical behavior of university staff. The present 

study is considered as an applied research in terms of purpose. The 

method of theoretical studies is mainly used to study the theoretical 

foundations of the research and to review the research background, as 

well as to study the studies and views that are related to the research 

topic. In addition, the field study method (questionnaire) is used to 

collect research variables by collecting questionnaire information. 

The variables studied in this study are competitive intelligence, 

ethical behavior in this study, competitive intelligence variable and 

its dimensions, which are knowledge of market opportunities, 

knowledge of competitors 'risks, knowledge of competitors' threats, 

knowledge of key vulnerability of the organization, hypothesis-based 

The title of the independent variable from Nowokah et al. (2014) and 

Sun and Wang (2015) and the ethical behavior variable from the 

research of Richmond et al. (2007) and Kim et al. (2014) have been 

analyzed as dependent variables. Findings show that competitive 

intelligence (knowledge of market opportunities, knowledge of 

competitors 'risks, knowledge of competitors' threats, knowledge of 

key university vulnerabilities and knowledge of core assumptions) 

affects the ethical behavior of university staff. 
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گ سازمانی بعنوان پیش بینی کننده کیفیت اطالعات مالی ارائه بررسی فرهن

   شده

 
 

 2، مریم ماهی کار1پروا فرازی
 
 

 
 1399آذرماه  30تاریخ پذیرش:                                  1399آبان  15 دریافت:تاریخ 

 
 
 

 چکیده

 رائه شررده در بانکهایهدف تحقیق حاضررر بررسرری تاثیر فرهنگ سررازمانی بر کیفیت اطالعات مالی ا
شهر قزوین می شهر قزوین که دولتی  ستادی بانکهای  شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان  با

بدسرررت آمده اسرررت.  ابزار گردآوری اطالعات را  88تعداد نمونه بر اسررراس جدول مورگان برابر با 
شررده و موفقیت سررازمانی های اسررتاندارد فرهنگ سررازمانی و کیفیت اطالعات مالی ارائه پرسررشررنامه

عدد پرسشنامه پیش آزمون گردید که نتایج  25ها تعداد تشکیل میدادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه 
اسررمیرنف  -های تحقیق بود . نتایج آزمون کولموگروفآلفای کرونباخ تایید کننده پایایی پرسررشررنامه

ها، از حقیق با توجه به نرمال بودن دادهنشرررانگر نرمال بودن داده ها بود. برای آزمون فرضررریه های ت
شان داد که فرهنگ  ستفاده گردید. یافته های تحقیق ن سیون خطی ا سون و رگر ستگی پیر آزمون همب

 کیفیت اطالعات مالی ارائه شده در بانک های دولتی قزوین می باشد. سازمانی پیش بینی کننده
 
 

 عات مالی ارائه شده، : فرهنگ، فرهنگ سازمانی، کیفیت اطالهاکلید واژه

 
 

 مقدمه -1

                                                        

 گروه حسابداری، واحد بناب، ، دانشگاه آزاد اسالمی، بناب، ایران 1 

 یرانگروه مدیریت، واحد تهران مرکز، ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ا2 
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امروزه شناخت فرهنگ سازمان برای مدیران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و فرهنگ حاکم  
بر سازمان مبین شیوه زندگی سازمان میباشد. ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است که صاحب 

غییرات موثر و پایداری به وجود آید، فرهنگ آن نظرات بر این باورند که اگر قرار است در یک سازمان ت
سازمان باید دستخوش تغییر شود . به عبارت دیگر ، موفقیت و شکست سازمان ها را باید در فرهنگ 

کرد . لذا مدیران با اتکاء به فرهنگ و بهره جستن از آن می توانند خود را از بند راه حلهای  آن جستجو
تازه ای برای سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند. امروزه فرهنگ به عنصر گذشته رها سازند و راه حلهای 

مهمی در مدیریت تبدیل شده و نقش و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی بر محققان مدیریت کامالً مشخص 
(. Ghasemi, 2010: 143گردیده است ، از این رو مدیران ناگزیرند به فرهنگ سازمان توجه کنند )

مورد فرهنگ سازمان میگوید : آنچه امروز بخش پنهان و پوشیدن سازمان ) کوه یخ  در1چستربرنارد 
سازمان ( نامیده میشود، فرهنگ آن سازمان خوانده میشود و فرهنگ برای عملکرد موفق سازمان 

و همکارانش، فرهنگ را نظام هایی تعریف کرده اند که «2التون مایو»ضروری است. تالشهای پژوهشی 
 ( . Ghanbari, 2009:57و نهادهای اجتماعی پدید می آید و بر رفتار آنان اثر می گذارد ) از هنجارها

خن ی آن سشده و دربارهی انسانی به کار برده میفرهنگ از دیرباز برای شرح کیفیت زندگی جامعه
ن است سازمای کار و رفتار مردمان در ی فرهنگ سازمانی یا آنچه خمیرمایهبسیار رفته است. ولی درباره

ها سخن اندک و کوتاه گفته شده است. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل موفقیت یا ناکامی تا این سال
 (.Shojaei, 2005: 19ها در محیط پویا و در حال تحول کنونی است)سازمان

ا رامروزه نیروی انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است و اگر بخواهیم خصیصه نوآوری نیروی انسانی 
به آن اضافه نماییم باید به اهمیت آن افزود زیرا کارکنان توانمند و خالق در پیشبرد اهداف سازمان ها 

نمایند در این بین برخی عوامل هم چون کیفیت اطالعات و موفقیت سازمانی در بسیار موثر عمل می
و در این  یگر اثرگذاشتهانتخاب استراتژی فرهنگ منابع انسانی می تواند به صورت زنجیر وار  بر یکد

میان مولفه کیفیت اطالعات در تعیین استراتزی فرهنگ منابع انسانی و افزایش رغبت کارکنان به ابداع 
و نوآوری می تواند نقشی مهم محسوب گردد لذا اهمیت پژوهش از آنجا ناشی می گردد که درک این 

از طرفی دیگر ایران در حال گذر از مرحله  نقش می تواند مدیران را در پیمودن این مسیر مساعدت نماید
فرهنگ یافتگی است و نیروی انسانی در این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است و ضرورت ایجاب 
می نماید که تمامی ابعاد و عوامل موثر در پیشرفت سازمان ها از جمله نیروی انسانی و مولفه های 

هدف تحقیق حاضر بررسی و تعیین تاثیر فرهنگ سازمانی   مربوط به آن مورد بحث  و بررسی قرار گیرد.
بر کیفیت اطالعات مالی ارائه شده در بانک های دولتی شهر قزوین می باشد و انتظار می رود نتایج 
 تحقیق به صورت کاربردی در حل مشکالت نظری در خصوص کیفیت اطالعات بانک ها کمک کند. 

 
 

                                                        
1 . Chester 
2 . Elton Mayo 
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ادبیات  -2

تحقیق
  

 انیفرهنگ سازم  -2-1
ها چیزی بیشتر از این موضوع بوده و توجه به موضوعاتی همچون جو شود که سازمانامروزه اذعان می

های نسبتاً جدیدی در مطالعات سازمان و مدیریت نوین بیشتر عنوان پدیدهسازمانی و فرهنگ سازمانی به
ی رابرت (. به عقیدهGlomseth, 2007:35های اخیر به شدت فراگیر شده است )مد نظر بوده و در دهه

کویین برای شناخت سازمان و رفتارها و عملکرد کارکنان، شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنیادی است، 
های جدید را در سازمان گیریتوان انجام تغییرات را تسهیل و جهتزیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می

موفقیت و تحقق اهداف بلند مدت سازمان رو فرهنگ سازمانی یک عامل اساسی در پایدار کرد. از این
ی تفکرات، (. از نظر گلومس و همکارانش، فرهنگ سازمانی تعیین کنندهEzabadi, 2000باشد )می

های سازمان (. و بر روی تمامی جنبهGlomseth, 2007:35باشد)احساسات و اعمال یک سازمان می
أثیر فرهنگ نیست.ریشه و عوامل اصلی موفقیت یا ای به دور از تاثرگذار بوده و در هر سازمانی پدیده

شود. فرهنگ سازمانی شکاف بین شان جستجو میها در فرهنگ سازمانیشکست مؤسسات و سازمان
 ,Aghayi Fishani بخشد)متغیرهای اثرگذار سازمان رسمی و چگونگی انجام واقعی کار را هویت می

2009: 18.) 
ت. ها اسک افراد سازمانی درباره چگونگی انجام چیزها اولویتفرهنگ سازمانی شامل اعتقادات مشتر

ها کنند که فرهنگ سازمان کلید فهم و اثر بخش تر در سازمانبرخی دیگر از محققین پیشنهاد می
مل ها به عواباشد و عده دیگر هم مانند براون، بریمن و پتی گرو، اثربخشی و کارایی را در سازمانمی

توسط جیمز  1996دهند. در تحقیقی که در سال غیر از فرهنگ سازمانی نسبت می متفاوت و دالیلی به
ه میان هایی بود کویز در دانشگاه ویندسر کانادا انجام گرفت و هدف این تحقیق پژوهش و کشف ارتباط

 اثیراتشد( و ترهبری مبادالتی )توسط سواالتی در مورد رفتار رهبری و فرهنگ سازمانی اندازه گیری می
های تفریحی کنفرانسهای آمریکای میانه بود. در هر صورت هیچ سبک رهبری سازماندهی در برنامه

خاص بین رهبری مبادالتی و تاثیرات سازماندهی آشکار نشد. بلکه یک ارتباط خاص بین قدرت فرهنگ 
 (.Julazadeh, 2009: 27سازماندهی و تاثیرات سازماندهی کشف شد )

 زیادی دارد که در ادامه به چند گونه آن پرداخته می شود: فرهنگ سازمانی تعاریف 
ای که با مفاهیم مادی چون های مشترک مسلط و همبسته: یک سلسله از ارزش1پیترز و واترمن -1

 شود.ها منتقل میها و ضرب المثلها تکیه کالماسطوره ها،داستان
شود و به الگوی ور گسترده رعایت میهای سازمان که بط: نظامی از فرضیات و ارزش2گوردون -2

 گردد.رفتاری خاص منجر می
                                                        

1 . Peters & Vatherman 

2 .Gordon 
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ی ها و باورهای اساسها که منتقل کننده ارزشویلیام اوچی: یک سلسله نهادها، تشریفات و اسطوره -3
 باشد.آن سازمان به کارکنانش می

 رسمی قرار دارد. : یک نظام و نظارت اجتماعی و بالقوه که در برابر نظام نظارت1چارلز اورایلی -4
 های اساسی .های انجام کارها در سازمان براساس ارزش: روش2دیل و کندی  -5
 رابینز: ادراک تقریبا یکسانی از سازمان که در همه اعضایی سازمان وجود دارد. -6
 Zarei Matin, 2005: 66; Mohammadi: باوری که هر یک از اعضا در آن سهم دارند )3اسپندر -7

et al., 2013) 
ای را برای فرهنگ ارتقا می دهد ولی در اکثر معتقد است که اگرچه هر سازمان عناصر ویژه 4پالنکت
 (.Zarei Matin, 2005: 97باشد )ها هفت عامل به عنوان شکل دهنده فرهنگ میسازمان

عات، : در هر سازمانی افراد فرایند هایی را برای جمع آوری اطالفرایند های کلیدی سازمان  -1

وسط برند که این فرایند ها تارتباطات تصمیم گیری سرپرستی و تولید کاال و ارائه خدمات به کار می
 گذارد.عوامل دیگر تحت تاثیر قرار گرفته یا بر آنها تاثیر می

فرهنگ یک سازمان عموما به وسیله یکپارچگی اهداف، استراتژی و روابط ائتالف برجسته :  -2

 گیرد.ت تاثیر قرار میافراد و مدیریت تح

منابعی مثل کارمندان، سازمان، تجهیزات، ابزار آالت، زمین، کارمندان و سایر وسایل ملموس : -3

 ابداعات، پول و ... است که کمیت و کیفیت آنها تعیین کننده فرهنگ و عملکرد سازمان است.

فراد شود که به مشاغل و ایها و قوانین مشامل ساختار سازمانی، رویهترتیبات رسمی سازمان : -4

 دهد.سازمانی نظم می

امل دهد شها را به فرهنگ سازمانی میسیستم اجتماعی که هنجارها و ارزشسیستم اجتماعی : -5

 روابط بین کارکنان است که مربوط به قدرت و اعتماد است در واقع همان سازمان غیررسمی است.

 باشد.ژی و تجهیزات است که مورد استفاده کارکنان میشامل فرایند های اصلی تکنولوفن آوری :  -6

پردازان بر اهداف و منابع و  گذاران و کارشامل چگونگی تاثیر بازار، رقبا سرمایهمحیط بیرونی:  -7

 فرایند های سازمان است.
 

 

 

 

 

                                                        
1 .Oraeili 

2. Deil & Keindy 

3 .Espendar 

4 .Plunkett 

 محیط بیرونی

 ائتالف برجسته

 ترتیبات رسمی

 فرهنگ سازمانی

 کارمند و سایر وسایل ملموس
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 (Pattinger, 2005: 32(: عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی )1) شکل
 

های اساسی پذیرفته شده از سوی اکثریت زمان عالوه بر یک فرهنگ غالب که در بر گیرنده ارزشدر سا
اعضاء همچون وفا داری به سازمان، نیاز به مشتری، کیفیت محصول و امثال اینهاست، خرده 

ها و فلسفه منحصر به فرد گروهی از افراد است که از ها ارزشهای وجود دارد. خرده فرهنگفرهنگ
تواند (. هر گروهی در سازمان میKoontz, 2006:165های حاکم بر سازمان متفاوت است)رزشا

تشکیل یک پاره فرهنگ را بدهد. در واقع هر فرهنگ نتیجه مسائل و تجربیات مشترک اعضای یک 
کنند وظایف مشابهی را بخش یا یک واحد است مانند افرادی که در یک برنامه یا یک طرح کار می

های انفرادی و مذهبی مشترک دارند. در ابتدای شکل گیری سازمان معموالً دهند یا زمینهمیانجام 
های متفاوت با هم در تعارض هستند. تا یکی بتواند عنوان فرهنگ غالب را به خود اختصاص فرهنگ

امه کند و در اددهد. پس از مدتی وقتی فرهنگی برتری را بدست آورد عنوان فرهنگ غالب را کسب می
ها با فرهنگ غالب در ها را تحت حیطه خود درآورد. اگر خرده فرهنگکند تا سایر فرهنگسعی می

ها در راستای هایی که این تضاد وجود ندارد فرهنگشود. ولی در سازمانتعارض باشد تضعیف می
 .(Mohammadi et al., 2013؛  George, 2007های حاکم بر فرهنگ غالب سازمانی هستند)ارزش

 

 کیفیت اطالعات مالی 2-2
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کیفیت اطالعات در گرو این است که اطالعات صورت های مالی تا چه حد شرایط اقتصادی 
واقعی شرکت را منعکس می کنند. صورت های مالی حسابرسی شده بوسیله حسابرسان مستقل، وسیله 

رای اظهار ن شخص ببسیار مناسبی در انتقال اطالعات قابل اتکاست. حسابرس مستقل، شایسته تری
نظر درباره درستی تهیه و ارائه گزارش های مالی واحد اقتصادی است. شایستگی حسابرس برای این 
دلیل است که وی حسابرسی را برطبق استانداردهای حسابرسی انجام می دهد تا اطمینان یابد که اقالم 

ه است. بنابراین حسابرسی به مندرج در صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شد
ادعاهایی که توسط شخص دیگردر قالب صورت های مالی تهیه شده است، اعتبار می بخشد و بدین 

 ,Nikkhah Azadوسیله قابلیت اتکای اطالعات به کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش می دهد )

2000: 1 .) 
می کند، اطالعاتی که گزارشگری مالی هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب 

فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد. هرچند این ویژگی ها، تا حدود زیادی تحت تأثیر 
اوضاع و احوال اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مناسبات حقوقی جامعه قرار دارد اما در هر حال، 

ضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان نسبت به واحد انتفاعی اطالعاتی که فراهم می شود باید برای ق
 (Auditing Organization, 2006: 49مفید، قابل اعتماد و بطور نسبی صحیح باشد.) 

 1971در سال  (AICPA)تروبالد نام کمیته ای است که انجمن حسابداران خبره آمریکا 
های مالی بیان می کند که ارائه اطالعات مفید تشکیل داد. این کمیته جمعاً دوازده هدف را برای صورت

برای تصمیم گیریهای اقتصادی، ارائه اطالعات مفید برای پیش بینی و ارزیابی جریان وجوه نقد آتی و 
سودآوری و تأمین اطالعات مفید برای قضاوت درباره توان مدیریت در به کارگیری اثر بخش صنایع 

گزارش های مالی برای تأمین نیاز طیف وسیع  . ( ,89Shabahang :2005تعدادی از این اهدافند )
های مشخص باشد. گزارش تروبالد هفت ویژگی کیفی را که باید در استفاده کنندگان باید دارای ویژگی

 گزارش ها وجود داشته باشد به شرح زیر برمی شمرد:
قابل  -5بودن،  بی طرفانه -4قابل اعتماد )اتکا(،  -3شکل و محتوا،  -2مربوط بودن،  -1

 (.Riahi, 2002: 188قابل فهم بودن ) -7ثبات رویه،  -6مقایسه بودن، 
اطالعاتی مربوط تلقی میشود که بر تصمیمات اقتصادی کاربران در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و 

شد باید برای اینکه اطالعات مربوط با .آینده یا تأیید و تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها مؤثر واقع شود
 .ارزش پیشبینی و قابلیت تأیید )ارزش بازخورد( داشته باشد و به موقع در اختیار کاربران قرار گیرد

اطالعاتی قابل اتکا میباشد که کامل بوده، عاری از اشتباه و تمایالت جانبدارانة با اهمیت باشد و بطور 
ی معقول انتظار میرود بیان کند اصادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه

(Dianti et al., 2012.) 
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( چندین ضعف اصلی را که در مطالعه ی فرانکل و همکارانش وجود دارد 2002) 1لیبی و کینی
بر می شمارند. فرانکل و همکارانش نظریه ی متناقضی را به کار می گیرند، سواالتی که در رابطه با 

ام شده است. از کنترل سایر علل بالقوه ای که می توانند متحرک حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی انج
 نتایج باشند، ناتوان است و از داده های مربوط به یک سال استفاده می نماید .

 های سازمانیبررسی رابطه بین انواع فرهنگ» ( در تحقیقی تحت عنوان 1391کویی مقدم و همکاران )
منتخب  هایپذیری، انسجام، سرعت و نوآوری در بیمارستانعطافهای موفقیت سازمانی شامل انبا مؤلفه

اند. اشتههای موفقیت سازمانی دسازمانی با مؤلفهسعی در تعیین رابطه انواع فرهنگ« دولتی استان کرمان
در این پژوهش که از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. بدین نتایج دست 

های تحت پوشش وزارت بهداشت، فرهنگ بروکراتیک و سازمانی غالب بر بیمارستاناند: فرهنگ یافته
 باشد. همچنینفرهنگ غالب در بیماستان های تحت پوشش تامین اجتماعی فرهنگ مشارکتی می

های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به صورت معنی میانگین نمره موفقیت سازمانی در بیمارستان
های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و انگین نمره موفقیت سازمانی بیمارستانداری باالتر از می

آموزش پزشکی بود. از نظر ارتباط فرهنگ سازمانی تنها فرهنگ مشارکتی همبستگی مثبت با موفقیت 
سازمانی داشت و در سایر فرهنگ ها یا فرض عدم وجود رابطه تایید شد و یا همبستگی منفی حاصل 

 شد.
اند  که اگر اطالعات به (، اهمیت کیفیت اطالعات مالی را چنین روشن نموده2003مکاران )میلر و ه

 طور کامل بیانگر آنچه واقعاً در واحد گزارشگر رخ داده است نباشد و کیفیت پایینی داشته باشد
 اطالعات ناقص میزان ابهام را افزایش خواهد داد -1
 ابهام، ریسک را به وجود می آورد -2
 یسک باعث میشود سرمایهگذاران نرخ بازده بیشتری مطالبه کنندر -3
افزایش توقع سرمایه گذاران باعث باال رفتن هزینة سرمایه وکاهش قیمت اوراق بهادار می  -4

 (.Jahani and Farzaneh, 2016شود )
 

 مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق  2-3

ضاء از استنباط مشترک است که اع فرهنگ سازمانی سیستمی تعریف مفهومی فرهنگ سازمانی:

 ,Robbinsشود)نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می

2007). 

اعتقادات،باورها،اندیشه ها و استنباط مشترک کارکنان بانک تعریف عملیاتی فرهنگ سازمانی:  

سوال پرسشنامه  41دیدگاه رابینز سنجیده میشود.مؤلفه فرهنگ سازمانی از  10ها به سازمان خود که با 
 21 19) حمایت(، 18تا  15)رهبری(، 18تا10)ریسک پذیری(، 9تا  6)نوآوری(،5تا  1رابینز به تفکیک 

                                                        
1 libby & Kinney ,2002 
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)سازش با  37تا  34)سیستم پاداش(،  33تا  30)هویت(، 29تا  26)کنترل(،  25تا  22)یکپارچگی(،
 یباشد.) الگوی ارتباطی( م41تا  38تعارض( و 

عبارت است از خصوصیاتی که به کیفیت محتوای تعریف مفهومی کیفیت اطالعات مالی: 

 (.Auditing Organization, 2009اطالعات مالی مندرج در صورتها مربوط می شوند )

ده های کیفیت اطالعات مالی ارائه شبرای ابعاد و شاخص تعریف عملیاتی کیفیت اطالعات مالی:

 ( استفاده شده است.1389ندارد )پوریان، از پرسشنامه استا
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطالحاً 

شود در این تحقیق میزان توجه به فرهنگ سازمانی به عنوان متغیرهای مستقل مدل مفهومی نامیده می
 ته می باشند.و متغیر کیفیت اطالعات مالی به عنوان متغیر وابس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1389؛ پوریان، 1386مدل مفهومی تحقیق  بر اساس نظر رابینز،  -2نمودار 

 
 

 فرضیه های تحقیق   2-4
بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالعات مالی ارائه شده  در بانکهای دولتی ارتباط معنی  -1

 داری وجود دارد.

 ت.ت مالی ارائه شده در بانکهای دولتی اسفرهنگ سازمانی پیش بینی کننده کیفیت اطالعا -2

 

 روش تحقیق-3

نوآوری 

ریسک پذیری 

رهبری 

حمایت 

کنترل 

سیستم پاداش 

سازش 

الگوی ارتباطی 

هویت 

فرهنگ 

 سازمانی

 

کیفیت 

اطالعات 

 مالی
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همبستگی می باشد و سعی شده که در آن مؤلفه های ده گانه فرهنگ سازمانی  –این پژوهش توصیفی 
توصیف و میزان همبستگی این عوامل با کیفیت اطالعات مالی تعیین شود که اهداف ویژه تحقیق 

 مشخص گردد.
در این پژوهش کارکنان ستادی بانک های دولتی شهر قزوین می باشد. که جامعه آماری مورد تحقیق 

بدست آمد. با توجه به جامعه آماری نسبت به توزیع   88بر اساس جدول مورگان تعداد حجم نونه برابر با 
پرسشنامه اقدام گردید که پس از کامل شدن مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفتند. روش نمونه  100

 نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.گیری روش 
در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که پرسشنامه استاندارد در 
این زمینه وجود دارد. از این جهت پرسشنامه دارای اعتبار محتوایی و پایایی می باشد. با توجه به نتایجی 

ت اعتماد باالیی برخوردار است. این پرسشنامه شامل سوالهای که بدست آمده است پرسشنامه از قابلی
سوال و پرسشنامه  41فرهنگ سازمانی و شفافیت مالی می باشد که پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل 

سوال است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز که از دید و نظر مدیران  15کیفیت اطالعات شامل 
، متوسط، زیاد، خیلی زیاد و با احتساب  تحت عناوین خیلی کم، کم سنجیده و با مقیاس پنج رتبه ای

نمراتی به ترتیب از یک تا پنج برای هر رتبه طراحی و پاسخ داده شده است در این طیف هر قدر از 
مقادیر کم به طرف مقادیر زیاد حرکت کنیم نشان دهنده میزان مطلوبیت یک پدیده سازمان است. در 

ضیحات الزم جهت تکمیل پرسشنامه و اطمینان از محرمانه بودن اطالعات به افراد ابتدای پرسشنامه تو
پاسخ دهنده داده شده است و شش سوال نیز برای تهیه اطالعات زمینه ای آورده شده است. اما 

توسط پوریان تهیه شده است این پرسشنامه دارای  1389پرسشنامه کیفیت اطالعات مالی که در سال 
که بر اساس مقیاس پنج ارزشی است. وبر این اساس مرتب شده است. ) کاماًل مخالفم،  سوال بوده 15

، گزینه 1، بی نظرم، موافقم، کامالً موافقم( . به گزینه کامالً مخالفم مربوط به هر سوال امتیاز مخالفم
تعلق میگیرد.  5از و گزینه کامالً موافقم امتی 4، گزینه موافقم امتیاز 3، بی نظرم امتیاز2مخالفم امتیاز

قابلیت استفاده از این پرسشنامه در فرهنگهای مختلف در استفاده از آن و به علت ساده بودن سواالت 
و اجرای آن در مدت کوتاه ممکن است در نتیجه قابلیت اجرای آن برای کشورهای مختلف که دارای 

 فرهنگ های مختلف می باشند فرق کند. 
ده های حاصله ) مشخصات فردی( با استفاده از آمار توصیفی مورد ارزیابی در این پژوهش تعدادی از دا

قرار گرفت ) از جمله محاسبه میانگین، فراوانی، انحراف معیار( و برای تجزیه و تحلیل داده ها ؛ برای 

اسمیرنوف، همبستگی بین فرهنگ سازمانی با کیفیت  –نرمال بودن مؤلفه ها از آزمون کولموگراف 
مالی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از اطالعات 

 استفاده گردیده است. spssرگرسیون خطی ، با استفاده از نرم افزار 

 یافته ها تحقیق -4
یابی به پاسخی است که پژوهشگر در پی آن بوده است. ترین مرحله هر پژوهشی دستترین و اصلیمهم

سازد. در این بخش ها هدف نهایی از انجام یک پژوهش را برآورده میاین راستا تجزیه و تحلیل داده در
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پرسشنامه توزیعی در  100از تحقیق به ارائه یافته های حاصل از این تحقیق خواهیم پرداخت از بین 
شهر قزوین برگشت ها توسط کارکنان بانکهای عدد از پرسشنامه 91بین کارکنان بانکهای شهر قزوین، 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل  88مورد از پرسشنامه کامل نبود کنار گذاشته شد و نهایتا  3داده شد که 
 قرار گرفت.

 آمار توصیفی  -4-1

 جنسیت -4-1-1
نفر زن بودند.  7نفر مرد و  81نفر نمونه آماری  88کنید از مشاهده می 1طور که در جدول همان

 زن تشکیل شده بود.  % 7مرد و  % 93نمونه آماری از به عبارتی دیگر 

 فراوانی جنسیت کارکنان بانکهای شهر قزوین  -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 93 81 مرد
 7   7 زن

 100 88 جمع کل

 

 سن -4-1-2
 نفر 45سال،  30تا  20نفر بین  8نفر نمونه  88کنید از مشاهده می 2طور که در جدول همان

باشند. سال می 50نفر دارای سن بیشتر از  5سال سن و  50تا  40نفر بین  30سال سن،  40تا  30بین 
 درصد دارای بیشترین درصد فراوانی بود.  51سال با درصد فراوانی  40تا  30در واقع گروه سنی 

 فراوانی وضعیت سنی کارکنان بانکهای شهر قزوین -2جدول
 انیدرصد فراو فراوانی سن )سال(

 19/9 8 30تا  20
 51 45 40تا  30
 48/34 30 50تا  40

 74/5 5 سال به باال 50
 100 88 جمع کل

 

 تحصیالت -4-1-3
نفر فوق  12نفر دیپلم،  4نفر نمونه آماری،  88کنید از مشاهده می 3طور که در جدول همان

ترین اقع گروه با تحصیالت لیسانس بیشنفر فوق لیسانس و باالتر بودند. در و 16نفر لیسانس و  56دیپلم، 
 درصد تشکیل داده بود.  35/64درصد فراونی را با 

 



 
66 

 1399 زمستان  ،5، پیاپی 4 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

 فراوانی تحصیالت کارکنان بانکهای شهر قزوین -3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 8/3 4 دیپلم 
 70/13 12 فوق دیپلم
 30/64 56 لیسانس

 00/18 16 فوق لیسانس
 100 88 جمع کل

 

 سابقه خدمت -4-1-4
 5نفر دارای سابقه زیر  7نفر نمونه آماری  88کنید از مشاهده می 4طور که در جدول همان

سال به باال  16نفر  16سال و  15تا  11نفر دارای سابقه  43سال،  10تا  6نفر دارای سابقه  23سال، 
 بودند. 

 جدول فراوانی سابقه خدمت کارکنان بانکهای شهر قزوین -4جدول 
 درصد فراوانی فراوانی بقه خدمتسا

 7 7 سال 5زیر 
 43/26 23 سال 10تا  6
 42/49 43 سال 15تا  11
 15/17 15 سال به باال 16

 100 88 جمع کل
 

 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -4-1-6
در خصوص نمره افراد در فرهنگ سازمانی، کیفیت اطالعات مالی ارائه شده و موفقیت سازمانی 

های ه کل وجود دارد. در کل میانگین وزنی برای هر یک از متغیرها و ابعاد مربوط به دادهیک نمر
نمایید. طبق نتایج به دست آمده هر دو متغیر تحقیق دارای مشاهده می 6توصیفی این متغیر را در جدول 

یانگین وزنی ممیانگین وزنی متوسط به باال می باشند و در این میان موفقیت سازمانی دارای بیشترین 
 و کیفیت اطالعات مالی ارائه شده دارای کمترین میانگین وزنی می باشد.

 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق -6جدول 
 انحراف معیار میانگین وزنی میانگین تعداد متغیر

 123/16 52/3 42/57 88 فرهنگ سازمانی



 

 
 

67  

 077/8 80/3 5/46 88 کیفیت اطالعات مالی ارائه شده 

     

 

 تحلیل استنباطی 2 -4
های تحقیق پرداخته شود. برای تک تک متغیرها از آزمون قبل از آنکه به بررسی فرضیه

اسمیرنف استفاده شد. منطق استفاده از این آزمون مشخص کردن وضعیت نرمال بودن -کالموگروف
جوز استفاده از ( م05/0داری بیشتر از ها )سطح معنیباشد که درصورت نرمال بودن دادهها میداده

آزمونهای پارامتریک )همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی( و در صورت غیرنرمال بودن )سطح 
( از آزمونهای ناپارامتریک )همبستگی اسپیرمن و رگرسیون غیر خطی( صادر 05/0داری کمتر از معنی

 آمده است. 7های این آزمون در جدول شود. دادهمی
 

 اسمیرنف-گرافنتایج آزمون کولمو -7جدول 

 کیفیت اطالعات مالی ارائه شده فرهنگ سازمانی شاخص آماری

 51/46 15/57 میانگین
 065/8 142/16 انحراف معیار

Z 424/0 321/1 
Sig 34/0 069/0 

 
 ها نرمال بوده و برای متغیرها آزمون پارامتری استفاده شد.توزیع داده 7مطابق با جدول 

 

 هاآزمون فرضیه -4-3-1
لیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی تح

اشد. بدیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می
ریب دهد. این ضچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان میضریب همبستگی شدت رابطه و هم

است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد. برای تعیین شدت  -1تا  1بین 
رابطه باید ضریب تعیین را محاسبه کرد هر چه ضریب تعیین بیشتر باشد به ضریب همبستگی نزدیکتر 

 .(110، ص 1388و حد نهایی آن زمانی است که هر دو برابر با یک باشند )مومنی، 
اثر هر یک متغیرها بر روی متغیر وابسته از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد، و  برای یافتن

با استفاده از رگرسیون چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی پرداخته شد. رگرسیون خطی ساده مشروط 
دار بودن ضریب همبستگی است. اما وجود و یا عدم وجود رگرسیون خطی چندمتغیره ارتباطی به معنی

ای دیگر همعنی دار بودن ضریب همبستگی ندارد. به غیر از نرمال بودن متغیر وابسته، پیش فرض به
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رگرسیون خطی چند متغیره عدم وجود خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در 
 باشد.متغیرهای مستقل و نرمال بودن خطاها می

 1واتسون -آزمون دوربین
گیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر گرسیون مد نظر قرار مییکی از مفروضاتی که در ر

واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقالل 
خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد به 

اره چه  آمشود. چنانواتسون استفاده می -الل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربینمنظور بررسی استق
شود آزمون )عدم همبستگی بین خطاها( پذیرفته می 1Hقرار گیرد.  5/2یا  5/1واتسون در بازه  -دوربین

 (. 128، ص 1388شود یعنی همبستگی بین خطاها وجود دارد )مومنی، رد می 1Hصورت و در غیر این
 

 آزمون فرضیه اول -4-3-1-1

داری بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالعات مالی ارائه شده رابطه معنیفرضیه محقق: 

 وجود دارد.

داری وجود : بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالعات مالی ارائه شده رابطه معنیفرضیه صفر

 ندارد.
 ستفاده خواهیم نمود و سپسدر ابتدا برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون ا

 برای میزان تاثیر متغیر فرهنگ سازمانی بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید
 

 ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالعات مالی ارائه شده -8جدول 

فرهنگ   

 سازمانی

کیفیت اطالعات 

 مالی ارائه شده

ضریب  
 همبستگی

1 **754/0 

 000/0  داریسطح معنی رهنگ سازمانیف
 88 88 تعداد 
ضریب  

 همبستگی

**754/0 1 

کیفیت اطالعات مالی ارائه 
 شده

 - 000/0 داریسطح معنی

                                                        
1. Durbin- Watson d Test 
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 88 88 تعداد 

05/0* معنی داری آزمون در سطح معنی داری   
01/0** معنی داری آزمون در سطح معنی داری   

 
داری آزمون ای، سطح معنیداری دو دامنهر سطح معنیگردد دمالحظه می 8چنان چه در جدول 

تر بوده و نیز با باشد کوچکمی 05/0داری که بوده و این سطح از حداقل سطح معنی 000/0پیرسون 
باشد و این مقدار، از مقدار بحرانی پیرسون با درجه می 754/0توجه به مقدار همبستگی محاسبه شده که 

داری بین دو متغیر مذکور وجود دارد پس باشد، لذا رابطه معنیتر میرگاست، بز 16/0که  87آزادی 
گردد به عبارتی بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالعات مالی ارائه رد می 0Hتأیید و فرض  1Hفرض 

 داری وجود دارد.شده رابطه معنی
 

 فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطالعات مالی ارائه شده تاثیر دارد.: 2فرضیه 

 خالصه مدل رگرسیون برای فرضیه اول -9ول جد

ضریب 

 همبستگی

ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعیین

 شده

 دوربین واتسون

754/0 744/0 744/0 214/2 

 
( ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطالعات مالی ارائه 9طبق نتایج جدول )

واتسون در بازه  -چه  آماره دوربینچناناست.  744/0است و ضریب تعیین نیز برابر  754/0شده برابر 
شود. با توجه به اینکه آماره قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می 5/2تا  5/1قابل قبول 

است، بنابراین می توان گفت که عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته  214/2دوربین واتسون برابر 
 شود.می

 

 رفه فرضیه اولنتایج تحلیل واریانس یکط -10جدول 

مجموع  

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنی

 داری

 000/0 520/824 081/11531 1 081/11531 رگرسیون

 - - 368/13 86 273/2954 اختالف

 - - - 87 354/14485 کل

 



 
70 

 1399 زمستان  ،5، پیاپی 4 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

برای سطح اطمینان  f( و با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون 10طبق نتایج جدول )
است بنابراین می توان گفت که استفاده از مدل خطی رگرسیون بالمانع است و یا  05/0کمتر از  95/0

 به عبارتی متغیر مستقل توان پیش بینی متغیر وابسته را دارد.
 

 نتایج ضریب رگرسیون خطی برای فرضیه اول -11جدول  

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد متغیر پیش بین

 استاندارد

t sig 

B SE BETA 

 004/0 901/2 - 201/1 484/3 مقدار ثابت

 000/0 01/29 752/0 056/0 7/1 فرهنگ سازمانی

 
( که 000/0( با توجه به سطح معناداری محاسبه شده برای این آزمون )11طبق نتایج جدول )

ودنت که در استی tباشد و و همچنین با توجه به مقدار آمارة )سطح خطای محاسباتی( می 05/0کمتر از 
توان فرضیة (، بنابراین می01/29گیرد )قرار نمی -965/1+ و 965/1درصد بین بازة  95سطح اطمینان 

1H  را قبول نمود و چنین برداشت نمود که فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطالعات مالی ارائه شده تأثیر
( به صورت مثبت و مستقیم 752/0دارد که رابطه این دو متغیر با توجه به ضریب بتا محاسبه شده )

همچنین با  یابد.باشد یعنی با افزایش فرهنگ سازمانی، کیفیت اطالعات مالی ارائه شده افزایش میمی
 74توان گفت فرهنگ سازمانی ( می744/0توجه به ضریب تعیین برآورد شده برای متغیرهای تحقیق )

کند. کارکنان بانکهای شهر قزوین را تبیین میدرصد از واریانس کیفیت اطالعات مالی ارائه شده در نزد 
درصد تغییرات در کیفیت اطالعات مالی ارائه شده از نظر کارکنان در بانکهای شهر قزوین  74بعبارتی 

 به فرهنگ سازمانی بستگی دارد.
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-5
رهای ب با ساختافرهنگ سازمانی و در نتیجه آن ؛ فرهنگ مشارکتی و انعطاف پذیر که متناس

ارگانیک سازمان های امروزی بوده که این ساختارها نیز در واکنش به شرایط متغیر و غیر قابل پیش 
اند، سازگاری بینی محیط کنونی سازمانها به دالیل بیشماری از جمله رشد فزاینده تکنولوژی ایجاد شده

خواهند  ی و به تبع آن موفقیتبیشتری داشته و بستری مناسب برای سوق سازمان به سمت پاسخگوی
بود. پیاده سازی کیفیت اطالعات مالی بانکها را در پاسخگویی به نیازهای مشتریان افزایش داده و ضمن 
 تامین رضایتمندی مراجعین، در راستای تحقق رسالت اصلی بانکها، نقش انکار ناپذیری ایفا خواهد کرد.

یت اطالعات مالی ارائه شده در ابتدا از آزمون برای بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی  و کیف
همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج به دست آمد که نشانگر وجود رابطه معنی دار بین این دو 



 

 
 

71  

متغیر بود. در ادامه برای بررسی میزان تاثیر متغیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطالعات مالی ارائه شده 
سیون خطی استفاده گردید و نتایج نشانگر تاثیر معنی دار متغیر فرهنگ از نظر کارکنان از آزمون رگر

 سازمانی بر کیفیت اطالعات مالی ارائه شده بانک از نظر کارکنان بود.
 با توجه به تایید فرضیه های تحقیق پیشنهادات زیر ارایه می گردد:

ایش الی آنان افزبا افزایش ریسک پذیری در مدیران و معاونان بانک های دولتی شفافیت م -
پیدا میکند لذا پیشنهاد می شود فرهنگ حاکم درون سازمان بگونه ای باشد که ریسک پذیری 
را در مدیران و معاونان سازمان تشویق کند تا آنها شهامت انجام کارهای مخاطره آمیز را در 

 برابر مشکالت پیش آمده داشته باشند.

ه از روشهای مختلف به منظور افزایش سطح دانش ارائه آموزش های متنوع و مداوم با استفاد -
و مهارت شغلی مدیران بانک های دولتی به خصوص آن دسته از مدیرانی که سابقه خدمت 

 طوالنی دارند و نیاز به آشنایی به اطالعات و نوآوری های جدید می باشد.
به مدیران و  با توجه به نقش مهم و موثر مدیران در ایجاد روابط میان سطوح مختلف اداری -

معاونان بانک هاب دولتی توصیه میشود تالش کنند تا با گستردگی روابط رسمی بین کارکنان 
 و مدیران مافوق روحیه مساعدت و مشارکت را توسعه دهند.

تضعیف جریان تصمیم گیری فردی و جایگزینی آن به وسیله تعامالت فکری و مشارکت  -
 های گروهی مدیران سازمان.

وآوری در مدیران و معاونان بانک های دولتی شفافیت مالی آنان افزایش پیدا با افزایش ن -
میکند لذا پیشنهاد می شود بانک ها با بوجود آوردن فضای محرک، مستعد و خالق که در 
آن ظهور اندیشه های جدید در مدیران و معاونان پرورش می یابد ، زمینه افزایش شفافیت 

 را فراهم آورند.

داش در مدیران و معاونان بانک های دولتی شفافیت مالی آنان افزایش پیدا با افزایش پا -
میکند. که اگر مدیران عالی  بانک کل نتوانند این وظیفه را بخوبی انجام دهند روحیه همکاری 
و مشارکت و اظهار نظر از بین خواهد رفت. لذا پیشنهاد میشود برای ایجاد انگیزه در سازمان 

پاداش استفاده گردد و این پاداش بر مبنای عملکرد مدیران و معاونان از سیستم تشویق و 
 باشد نه بر مبنای سلیقه فردی و سابقه خدمت.

با افزایش حمایت در مدیران و معاونان بانک های دولتیشفافیت مالی آنان افزایش پیدا میکند.  -
ین باشد و چن شفافیت مالی به طور واقعی زمانی تقویت می شود که کل سازمان حامی آن

حمایتی وظیفه مدیران کل است. لذا پیشنهاد می شود مدیران کل با مدیران استانها و آنها با 
 و از آنها حمایت و پشتیبانی به عمل آورند. مفید برقرار کنند معاونانشان ارتباط سازنده و

ارد ها ندرهبری مدیران و معاونان بانک های دولتی رابطه ی معنی داری با شفافیت مالی آن -
 لذا پیشنهاد می شود در تحقیق مجزا دالیل عدم تاثیر رهبری بررسی شود.
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به علت معکوس بودن رابطه کنترل با شفافیت مالی پیشنهاد می شود که مدیران کل از  -
کنترل های زیاد و مستقیم و غیر اصولی که نه تنها بازده مثبت ندارد بلکه روح شفافیت مالی 

ن تخریب می کند بپرهیزند. که سازمان خالق سازمانی است که به و نوآوری را در سازما
 خود کنترلی کارکنانش وابسته است.

با افزایش و کاهش هویت در مدیران و معاونان بانک های دولتی  شفافیت مالی آنان افزایش  -
یا کاهش نمی یابد و این امر بیانگر این است که دو متغیر با هم رابطه معنی داری ندارند. 

 .پیشنهاد می شود در تحقیق مجزا تاثیر هویت بر شفافیت مالی بررسی گردد
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Abstract 
The purpose of this study is investigating the effect of organizational 

culture on the quality of financial information provided at  state banks 

in Qazvin City. The statistical population of this study is all 

employees of Qazvin banks, whose number of samples according to 

Morgan table is equal to 88. Data collection tools were standard 

questionnaires of organizational culture and financial information 

quality. To evaluate the reliability of the questionnaires, 25 pre-test 

questionnaires were tested. The results of Cronbach's alpha confirmed 

the reliability of the research questionnaires. The results of 

Kolmogorov-Smirnov test showed that the data were normal. Linear 

regression tests were used to test the research hypotheses due to the 

normality of the data. Finding show that organizational culture 

predicts the quality of financial information provided in Qazvin state 

banks. 
 

Keywords: culture, organizational culture, quality of financial 

information provided 
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نقش واسطه ای انتقال دانش در تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری کارکنان امور 

 مالیاتی

 

 
 2، خدیجه مظفری1ابراهیم دادفر

 
 

 1399آذرماه 30تاریخ پذیرش:                                  1399آبان  30 دریافت:تاریخ 
 
 

 چکیده
ای انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و ی نقش واسطهبررس هدف از تحقیق حاضر

باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از کارکنان اداره امور مالیاتی استان اردبیل مینوآوری 
حسوب م ها از نوع همبستگیباشد و از نظر تحلیل دادهها از نوع تحقیق پیمایشی مینظر گردآوری داده

وجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش مدل معادالت ساختاری جهت تجزیه و تحلیل آماری با تشود. می
ها تعیین گردید. با توجه به حجم کل جامعه آماری استفاده شد تعداد حجم نمونه بر اساس تعداد شاخص

عات برای جمع آوری اطال نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. 250نفر( در تحقیق حاضر از  303)
مورد استفاده قرار گرفت.  LISRELها نرم افزار از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده

انتقال دانش در در تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری ها نشان داد که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
 نقش واسطه گری دارد.

 
 

 دانش، نوآوری: سرمایه اجتماعی، انتقال کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه-1

                                                        
 گروه مدیریت، واحد مشکنی شهر، دانشگاه آزاد اسالمي، مشکنی شهر، ایراناستادایر 1

 گروه مدیریت، واحد گرمي، دانشگاه آزاد اسالمي، گرمي، ایران 2
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 کارگیریبه و خلق است. جهانی عرصه اقتصاد در هاسازمان رقابتی مزیت ترینمهم دانش امروزه

 زمینه که در متعددی مطالعات است. شده شناخته ضروری هاسازمان و حیات رقابت برای دانش

 از استفاده و دانش تولید نبی که دهندنشان می شده، انجام هانوآوری از استفاده و 1دانش انتقال

 توجه با حاضر حال (. درNejat et al., 2008دارد) وجود بسیاری فاصله زمانی عمل صحنه در آن

 به کمک مناسبی برای عملی های مدل پژوهش، از حاصل دانش انتقال جهانی اهمیت به

 ذکر قابل (.Lavis et al, 2003است ) آمده به وجود پژوهش از حاصل انتقال برای پژوهشگران

 به تصمیم را پژوهش نتایج که است غیرفعال و خطی ماهیت با که انتقال دانش فرآیندی است

 Nejat etنیست) دانش از حتمی معنای استفاده به کاربران به دانش رساندن و رساندمی گیران

al., 2008ن دانش( ، تفاوت میان سازمان موفق و ناموفق را ناشی از اختالف بی1991) 2(. نورث 
 در که دارد هاییفعالیت به دانش اشاره داند. انتقالمی 4و دانش ضمنی 3قابل انتقال یا صریح

 دربرگیرنده و شودمی شامل را دیگر نفر یا بخش به نفر یا یک بخش یک از دانش جریان با ارتباط

 فرعی فرایند نوع دو طریق از دانش انتقال باشد.می دانش تصفیه و تفسیر تبدیل، ترجمه، ارتباطات

 صریح و آشکار شکل به کارکنان ضمنی دانش مرحله، این نشر(؛ در انتشار) الف :شودمی انجام

سازمان  سطح در دانش سازی یکپارچه ادغام؛ ب کند.می پیدا سازمان گسترش سطح در و آمده در
(Friya, 2003  ؛Ghorbanizadeh & Khaleghinia, 2009به زعم آرگوته و اینگر .)( 2000) 5ام
یا  ها تحت تأثیر افرادفرآیند انتقال دانش فرآیندی است که به وسیلة آن تیمها یا سازمان»

های بحث و تبادل (. انتقال دانش شامل جلسهWei et al, 2014) گیردهای دیگر قرار میسازمان
به های کاری، تمایل و مشارکت اعضا به همکاری و کمک نظر برای ارائه تجارب و شیوه

های داده و در اختیار گذاشتن سازمان های کاری، استفاده از پایگاههمکاران برای بهبود روش
 خلق در هاسازمان به تواندمی 6اجتماعی (. سرمایهTavakoli et al., 2014برای تمام اعضا است)

 پایدار مانیساز مزیت ها،سازمان با سایر مقایسه در هاآن برای و نماید بسیار کمک دانش تسهیم و

 (.QelijLee, 2009کند ) ایجاد
 ایشبکه تا دهدمی اجازه یا گروه فرد به که است معنوی و مادی منابع سرمایه اجتماعی مجموعه 

 ,Field)  باشد داشته در اختیار را متقابل شناخت و آشنایی شده نهادینه و بیش کم روابط از پایداری

2007: 29 .) 
                                                        

1 Knowledge Transfer 

2 North 

3 Explicit Knowledge 

4 Tacit Knowledge 

5 Argote & Ingram 

6social capital 
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 فراهم که دارد منابعی به اشاره اجتماعی سرمایه شناختی عنصر : عیاجتما سرمایه شناختی بعد

 ترینمهم است. هاگروه میان در مشترک معانی های سیستم و تعبیرها، تفسیرها مظاهر، کننده

 (. Rhodes et al, 2008مشترک) هایحکایت و کدها ، زبان :از اندبعد عبارت این هایجنبه

  تأثیر دانش تبادل و ترکیب شرایط بر مشترک زبان مختلفی دلیل به مشترک: کدهای و زبان
 که است ابزاری زیرا دارد اجتماعی روابط در مهمی و مستقیم زبان کارکرد اینکه؛ اول گزارد.می

 پرسندمی سؤال یکدیگر از کنندمی را مبادله اطالعات کنندمی بحث یکدیگر با افراد آن طریق از

 کدها و گذاردتأثیر می نیز ما ادراکات بر زبان اینکه؛ دهند. دوممی امانج تجاری امور جامعه در و

 زبان این که؛ کنند. سوممی فراهم محیط از تفسیرمان و مشاهده برای مرجع چارچوب یک هم

  دهد.می افزایش را اطالعات ترکیب مشترک قابلیت

 ها،اسطوره که معتقدند محققان مشترک کدهای و زبان بر عالوه( »1990) 1آر :مشترک حکایات

 نگهداری و تبادل ایجاد برای اجتماعات در ابزارهای قدرتمندی ها،استعاره و هاداستان

 پنهان تجربه تبادل چگونه حکایات، که دهدمی نشان آر .کنندمی فراهم معانی غنی هایمجموعه

باعث  اجتماع کی در مشترک هایحکایت ظهور بنابراین .کنندمی تسهیل متخصصان بین در را
 به عموماً  که را دانش مختلف اشکال ترکیب و شده رویدادها از جدیدی تفسیرهای انتقال و خلق

 (.Tusi & PoorSamiei, 2014)کندمی تسهیل هستند، پنهان صورت

 خود ادامه فعالیت به توانندمی هاییسازمان تنها رقابتی، پیچیده هایمحیط گیری شکل با امروزه

 Farsijaniکنند) تقویت نوآوری همچون سازمانی مهم هایقابلیت در را خود لکردعم که دهند

and Neyestani, 2010.) فراهم مزیت رقابتی برای پایان ناپذیر منبعی نوآورانه، هایفعالیت انجام 

 جدید، تولیدی فرایندهای و محصول برای توسعه نیاز مورد دانش خلق با نوآورانه، عملکرد کند.می

 نتواند سازمان یک اگر که اندادعا کرده اخیر آید. مطالعاتمی دست به موجود، فرایندهایی هبودب یا

 Mohammadi؛  Daft & Krause, 2004) خواهد مواجه با شکست حفظ کند، را خود نوآوری

Hosseini et al., 2013.) مفید و جدید ایده هر نوع گردآوری فرایند را نوآوری (1989) 2کانتز 

 اجرای آن و پذیرش ایده، گرفتن شکل شامل نوآوری که معتقد است و خواندمی مسئله حل برای

 تازه اطالعات توسعة دانش یا ای ازتازه اختراع نوآوری (.Ahmadi and Pishdar, 2010است )

 استفاده برای چیزهای جدید معنای به نوآوری دیگر، عبارت به است؛ یا فرضیه تئوری مفهوم، نظیر

ایده با  این و است سازمانی استفاده قابل اشکال به هاتبادل ایده مستلزم سازمانی نوآوریاست. 
 طور(. بهDamanpour et al, 2008گیرد)قرار می استفاده مورد سازمانی عملکرد پیشبرد برای

                                                        
1 Orr 

2 Kantz 
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 عنوان به تواندمی که هایی استمهارت و هاروش ایده، دانش، از ایمجموعه نوآوری، کلی،

(. Andersson et al, 2008باشد) شرکت رقابتی و تولید هایبرای شیوه فرد به منحصر هایویژگی
سازمان امور مالیاتی سازمانی است بالنده که در سایة دستیابی به نیروی سالم، با توجه به اینکه 
های ای عمل کند تا عالوه بر تأمین کلیه هزینهگونههای نوین بر آن است، بهتوانمند و فناوری

جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، سرآمد کشورهای در حال توسعه باشد و این سازمان به 
ه اینکه و از طرفی با توجه بترین دستگاه دولتی در حوزه مالی کشور شناخته شود. عنوان اثربخش

های تهدرصد یاف 80ای که در قرن بیستم گونههای اخیر بسیار سریع بوده، بهرشد دانش در زمان
ها و اطالعات فنی، در جهان تولید شده است و هر درصد تمام دانش 90فناوری و دانش و نیز 

( این در حالی است که عمر Afrazeh, 2007) شودپنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر می
ارزشمند و « منبعی»متوسط آن، کمتر از چهار سال است، عالوه بر آن امروزه دانش به عنوان 

مطرح است و ارائه محصوالت و خدمات باکیفیت مناسب و « دارایی»اتژیک و نیز یک استر
اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند امری سخت و بعضاً ناممکن 

پایینی  سطح در دهدمی نشان شده انجام ما چنانکه تحقیقات کشور در اجتماعی  است. سرمایه
 خانواده دارد، پررنگی حضور آن اجتماعی در یسرمایه هنوز که هایحلقه تنها و دارد قرار

محیط،  یک (. درZakai, 2007; Mousavi Mohammad Rezaloo and Seifi, 2014است)
 دانش از حفاظت و جدید هایکسب فرصت برای ای استراتژی عنوان به نوآوری آشفته، اقتصادی

 منحصر محصوالت ارائة کلیدی، در نقش وآوری(. نHurmelinna et al, 2008اطالعات است) و

 و قیمت گران فعالیت نوآوری این، حال، دارد. با افزوده ایجاد ارزش طریق از خدمات و فرد به
 نتایج با همراه توانداوقات می گاهی شرکت، عملکرد بر مثبت نتایج با است. همراه آمیز مخاطره

تغییرات  یا و کارمند نارضایتی ها،هزینه شافزای سریع محیطی، تغییرات مانند باشد، منفی
ه ها، سرمای(. با توجه به اهمیت انتقال نقش دانش بین سازمانJimenez and Valle, 2011جا)بی

 د.رساجتماعی و تأثیر آن بر نوآوری در سازمان امور مالیاتی این تحقیق ضروری به نظر می
 

 
 

 روش تحقیق-2
ها، سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر نوآوری  در نش بین سازمانبا توجه به اهمیت انتقال نقش دا

ای انتقال دانش در رابطه بین  بررسی نقش واسطه سازمان امور مالیاتی هدف از تحقیق حاضر
باشد. )مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی استان اردبیل( میبعد شناختی سرمایه اجتماعی و نوآوری 
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باشد ها از نوع تحقیق پیمایشی میبردی است و از نظر گردآوری دادهاین تحقیق از نظر هدف کار
در این تحقق به منظور تهیه و شود.  ها از نوع همبستگی محسوب میو از نظر تحلیل داده

ای و به منظور جمع آوری تدوین مبانی نظری و سوابق تحقیقات انجام شده از روش کتابخانه
های جمع آوری شده به روش میدانی بهره گرفته شد. دادهها از اطالعات جهت آزمون فرضیه

 ,Haier et al., 2010; Leeصورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده است)

2010; Barter and Graver, 1999باشد با ( و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می
های باال از روش مدل برای آزمون فرضده است. استفاده از آزمون معادالت ساختاری استفاده ش

جامعه آماری تحقیق  ه است.استفاده شدSTSTA ( و LISRELمعادالت ساختاری با نرم افزار )
. تعداد دهندباشد تشکیل مینفر می 303ها حاضر کارکنان اداره امور مالیاتی اردبیل که تعداد آن

گردد. طبق ادبیات تحقیق حداقل حجم نمونه ها تعیین میحجم نمونه بر اساس تعداد شاخص
باشد. در تحقیق حاضر با توجه های تحقیق میبرابر شاخص 10ها و حداکثر آن برابر شاخص 5

باید  490و حداکثر آن  245باشد حداقل نمونه انتخابی شاخص می 49ها به اینکه تعداد شاخص
نمونه آماری استفاده  250حقیق حاضر از نفر( در ت 303باشد. با توجه به حجم کل جامعه آماری )
شود، (، استفاده می1998سؤالی گوشال و ناهاپیت) 22شد. برای سرمایه اجتماعی از پرسشنامه 

شامل)زبان و کدهای مشترک، حکایات مشترک(،  سؤال به ابعاد شناختی 2در این پرسشنامه،
داده شده است. مقیاس مورد  سؤال به ابعاد ساختاری اختصاص 8ای، سؤال به ابعاد رابطه12

خیلی کم(در نظر گرفته شده  -1خیلی زیاد، -5ای) گزینه 5استفاده در این پرسش نامه، طیف 
و  5کامالً موافقم ای)گزینه 5طیف  (2010)1جویا و لموسبرای انتقال دانش از پرسشنامه  .است

وآوری از پرسشنامه نوآوری باشد. برای نسؤال می 13( استفاده شد. که شامل  1کامالً مخالفم 
 14شود که شامل ( استفاده می5و کامالً مخالفم 1ای)کامالً موافقمگزینه 5(، طیف 2013دادفر)

سؤال به  5سؤال به نوآوری فرایند تولید و  5سؤال به نوآوری محصول ،  4: باشد، کهسؤال می
 نوآوری اداری یا مدیریتی اختصاص داده شده است، استفاده شد.

 
 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Luiz Antonio Joia, Bernardo Lemos 

 شناختی

 رابطه ای 
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 نوآوری فرایند تولید

 نوآوری اداری یا مدیریتی

 سرمایه اجتماعی

 انتقال دانش

 نوآوری



 
80 

 1399 زمستان  ،5، پیاپی 4 شماره ،دوم سال ،یفرهنگ یرهبر مطالعات فصلنامه

 

 

 

 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 تجزیه و تحلیل استنباطی -3

 فرضیه تحقیق : انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری نقش واسطه ای دارد.
 فرض صفر: انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری نقش واسطه ای ندارد.

 طه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری نقش واسطه ای دارد.فرض محقق: انتقال دانش در راب
شود. حالت ساده تر معادالت ساختاری برای براورد مدل تحقیق از معادالت ساختاری استفاده می

 1و معنی داری ضرایب در جدول  1، ضرایب استاندارد معادالت ساختاری در نمودار 2در نمودار 
ار  میزان تأثیر گذاری مستقیم و غیرمستقیم )از نشان داده شده است. که بصورت خالصه و

 نشان داده شده است. 1طریق انتقال دانش(، سرمایه اجتماعی بر نوآوری در جدول 
برای آزمون فرضیه فوق و بررسی نقش واسطه گری انتفال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی 

( 2008)2و آزمون پریچر و هیز 1و نوآوری و معنی داری ضرایب غیر مستقیم از روش بوت استراپ
استفاده شده است. نتایج بوت استراپ برای مسیر های واسطه گری در  STATAبا نرم افزار 

 نشان داده شده است.  2جدول 
برای مسیر مورد نظر حاوی  2برای بررسی فرضیه فوق در صورتی که حد پایین و باال در جدول 

 Preacherه ای متغیر مورد نظر( معنی دار خواهد شد)صفر نباشد، رابطه غیر مستقیم )نقش واسط

and Hayes, 2008.) 
حد پایین و حد باالی فاصله اطمینان برای انتقال دانش به عنوان متغیر واسطه  2مطابق با جدول 

 95ای بین سرمایه شناختی و نوآوری صفر را در بر نمی گیرد. سطح اطمینان برای این فاصله 
است.  با توجه به اینکه صفر بیرون از این فاصله اطمینان  5000بوت استراب و تعداد نمونه گیری 

قرار می گیرد، رابطه غیر مستقیم بین سرمایه شناختی و نوآوری از طریق انتقال دانش معنی دار 
 می باشد.

                                                        
1 Bootstrap  
2 Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). 
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 ضرایب معادالت ساختاری   -1نمودار

 

 
 ضرایب استاندارد شده معادالت ساختاری  -2نمودار
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 معنی داری ضرایب معادالت ساختاری   -3ارنمود

 ضرایب تأثیرگذاری متغیرها -1جدول 

تأثیر بر نوآوری از طریق  t آماره تأثیر بر انتقال دانش متغیر
 انتقال دانش

 t آماره

سرمایه 
 اجتماعی

0.18* 2.59 0.055* 2.20 

  tآماره  تأثیر بر نو آوری 

 3.54 *0.30 انتقال دانش

 درصد( 0.01در سطح  : معنی دار*)

 
 آزمون بوت استراپ -2جدول 

 حد باال حد پایین خطای استاندارد ضریب مسیر

 0.3993 0.023 0.095 0.21 نو آوری <انتقال دانش <سرمایه اجتماعی 

 
 نتیجه گیری-4

شود که سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر گذاری های فصل تحقیق مشاهده میبا توجه به یافته
 گذارد .  ل دانش بر نوآوری تأثیر میبر انتقا

ان  توان گفت که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق کای و همکاربا توجه به نتایج به دست آمده می
( که در تحقیق خود به بررسی  تأثیر سرمایه اجتماعی بر انتقال دانش بین شرکت و فرایند 2009)

ز تمام ابعاد سرمایه اجتماعی بر انتقال دانش و نوآوری پرداخته بودند، که در تحقیقات آنان نی
(، که به بررسی 2011نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی دار داشت، همچنین با تحقیقات نومیار)

های قاهره پرداختند و به رابطه مثبت بین دانش رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در دانشگاه
(، و همچنین با تحقیقات 2012و سوزانی زینگر) و نوآوری دست یافتند و تحقیقات جیل اوون

(، با عنوان شناسایی سرریز دانش و نوآوری که در تحقیق آنان نیز رابطه 1393طالبی و صالحی )
 بین انتقال دانش و نوآوری مورد تأیید قرار گرفت همخوانی دارد.

 پیشنهادات در راستای تأیید فرضیه تحقیق:  
در آن نقش واسطه گری انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی با توجه به نتایج تحقیق که 

شود که برای افزایش نوآوری ، سرمایه و نوآوری نقش مورد تأیید قرار گرفت، پیشنهاد می
اجتماعی را افزایش دهند تا به موجب آن انتقال دانش افزایش یابد و زمینه ساز افزایش نوآوری 

 یابد.نیز عملکرد سازمانی بهبود می. با افزایش نوآوری فراهم شود
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Abstract 
this study has done to investigate the mediating role of knowledge 

transfer in the effect of  social capital on innovation of employees in 

Ardabil Tax Administration. 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 correlational. The  the structural equation 

model method was used for statistical analysis, the number of sample 

sizes was determined based on the number of indicators. According 

to the total size of the statistical population (303 people) in the present 

study, 250 people were determined as a statistical sample. A 

questionnaire was used to collect information. LISREL software was 

used to analyze the data. The results of data analysis showed that 

knowledge transfer has a mediating role in the impact of social capital 

on innovation. 
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