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بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطۀ آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در  

 شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران 

 
 *3 محمد جواد حیدری آبروان، 2 اشکان هدایی، 1سعید شاهرحمانی 

 
 1401 خرداد 10: رشیپذ خیتار              1401 نیفرورد 30: افتیدر خیتار

 

     چکیده
گستره سبک های رهبری و مدیریتی که طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان  

  از طرفی سازمان ها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی باید ضعف ها و قوت های پیشنهاد شده است.
رهبری لیکرت و  فرهنگی را شناسایی و به اصالح آنان بپردازند.از این رو هدف این پژوهش بررسی سبک 

رابطۀ آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران است.این پژوهش، مطالعه 
ای پیمایشی از حیث هدف کاربردی است.جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر 

ین کارکنان شرکت های دانش  که نمونه به صورت تصادفی طبقه ای از  ب  نفر است 11800تهران بود که
گویه(   25هااز طریق پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن)بنیان صنعتی تهران انتخاب شده است.داده

دنیسون) سازمانی  فرهنگ  پرسشنامۀ  است.   36و  شده  با)آلفای   گویه(گرداوری  ها  پرسشنامه  این  پایایی 
( و پرسشنامۀ فرهنگ  86/0رکتی کاتورن)کرونباخ( محاسبه شده، که برای پرسشنامه سبک رهبری مشا

دنیسون است.   91/0سازمانی  رسیده  تایید  رهبری    به  سبک  بین  پژوهش  این  های  یافته  اساس  بر 
( با ارتقاء فرهنگ   > p=0/000 0.01لیکرت)عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت(در سطح معنی داری )

توان نتیجه گرفت  معنی داری وجود دارد.می  سازمانی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی رابطه
ارتقاء فرهنگ   با چهار مؤلفۀ )عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت( سبب  که  سبک رهبری لیکرت 

 شود.   سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی می

 

لیکرت، فرهنگ سازمانی، شرکت های دانش  رهبری، سبک رهبری، سبک رهبری    :ی  کلید  یواژه ها

 بنیان صنعتی
 

 
 تهران، ایران کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،  - 1

 دانشجوی دکترا،گروه مهندسی، دانشگاه فنی حرفه ای، تهران، ایران  -2
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 مقدمه  -1
تغییرات     نمیتوانند با  نامطمئن شده که سازمان ها  امروزه به حدی پیچیده، پویا و  شرایط محیطی 

بقای بلندمدت خود را تضمین کنند. سازمان ها    ساختارها، روش ها، سیستم هاو....  سطحی و ظاهری در
استفاده از فرصت های پیش رو، به ناچار ظرفیت ها و توانمندی های    یدات محیطی و برای مقابله با تهد

فرهنگی خود را شناسایی کنند و به ترمیم و اصالح ضعف    درونی خود را بشناسند، ضعف ها و قوت های
ها و تقویت قوت های خود بپردازند. در یک سازمان،فرهنگ سازمانی فضایی است که موجب تمایز سازمان  

دیگر سازمان ها می شود و در واقع به سازمان شخصیت منحصر به فرد می دهد و در نتیجه هویت    از
گستره سبک های رهبری و    .(Masoumi and Faizi,2021)  اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند  

مدیریتی که طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان پیشنهاد شده است به قدری 
گسترده است که نمی توان یک »سبک ناب« را مطرح کرد. هر سبکی مزایا و معایب خود را دارد. نشان  
داده شد که اکثر مدیران شاغل به جای پایبندی به یک سبک واحد، از سبک های مختلف استفاده می  

ت از کمک (. رهبری فرآیندی از نفوذ اجتماعی است که از طریق آن یک فرد قادر اس1،2021کنند)داس 
اند، و  ها در نقش رهبری گنجانده شده دیگران برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. تعدادی از فعالیت

این فعالیت بیرونی روشننگاه به  با کارکردهای سازمانی نگهداری داخلی و سازگاری  رابطه  کننده ها در 
ند کـه در آن رهبـران در هنگـام  فرهنگ و رهبری  دو روی یک سکه هست(.  2010و همکاران،  2است)آوان 

سازمان ها ، در ابتدا فرهنگ را ایجاد می کنند و زمانی که فرهنگ ها وجود داشته    ایجـاد گـروه هـا و
این ترتیب مشخص خواهد کرد که چه کسی رهبر خواهد شد و   باشد معیار رهبری تعیین مـی شـود. بـه

ش برانگیز مدیریت را در سازمان ها ی گوناگون در  چه کسی رهبر نخواهد شد. هنگامی که مشکالت چال
نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگی های مدیران ورهبران تاچه اندازه اهمیت دارد از جمله  
این ویژگی ها که بیش از همه مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است سبک مدیریت است .این مفهوم 

قیت رهبری و تعیین کننده فرهنگ وجو و راهبردهای حاکم برسازمان است یکی از مهمترین عناصر موف
  (. Jan Ahmadi Maryan,et al,2021تقریبا بیشتر متخصصان دانش مدیریت براین نکته توافق دارند )

رهبری همواره موضوعی بحث برانگیز در میان محققان و فیلسوفان بوده است. صدها تحقیق در این زمینه  

رهبری یکی از مشاهده  "( اظهار داشت که  1978؛3انجام شده و هزاران کتاب و مقاله منتشر شده است.)بارنز 

زمانی ضروری هستند و . افراد برای زندگی سا"شده ترین و کم درک ترین پدیده های روی زمین است
وقتی افراد برای موفقیت   تالش خود را به صورت هماهنگ برای خروجی های خاص به کار می گیرند.

های خاصی با هم کار می کنند، تشکیل گروه ها طبیعی است. هر یک از اعضای گروه به طریقی بر فعالیت 
به صورت رسمی یا غیر رسمی توسعه  نقش رهبری در نهایت در درون گروه .های دیگران تأثیر می گذارد

ها، ایجاد های رسمی که دارای تعامل و هماهنگی ساختاری هستند، سازماندهی فعالیت می یابد. در گروه
انگیزه در گروه، تعیین تکلیف و در نهایت دستیابی به اهداف، نقش اساسی رهبر است. باید توجه داشت که  
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سازمانی نیز برای موفقیت و توسعه شرکت ضروری است، با   رهبری، بلکه کارکرد فرهنگ نه تنها قدرت

سوق داده   "اشتباه"توجه به اینکه فرهنگ سازمانی قوی ممکن است ناکارآمد باشد، یعنی به سمت اهداف  
 شود. در دنیای شتابان امروز یکی از مسائل مورد توجه متخصصان و صاحب نظران، سبکهای رهبری

 Shirgir).یران غالباً به باورها و ارزشها و شخصیت مدیر بستگی داردمدیران است. سبکهای رهبری مد

and Dadgar Arabloo,2021)    نقش رهبری ضروری است، زیرا باید تصمیم بگیرد که به جای نتایج و
کند افراد، جهت گیری به سیاست های داخلی یا خارجی مناسب اتخاذ کند. این شیوه رهبری را تعیین می 

موفقیت به کارگیری شیوه ها و تکنیک های عملکرد آنهاست.  شیوه عملکرد مدیران و شیوهدهنده  که نشان
راه و رسم زندگی   ها و فرهنگ و های مدیریت و رهبری متضمن ایجاد پلی محکم و استوار بین این روش

گر  یکدی   در هر جامعه و هر نظام اجتماعی است و اگر بپذیریم که ویژگی های فرهنگی جوامع مختلف با
 تفاوت دارد، می توان ادعا کرد که رفتارها، عملکردها و حتی هدف زندگی آنها نیز از تفاوتهای چشمگیری

ای از نگرش ها و باورهای مشترکی برخوردار است، بسیاری از صاحبان اندیشه، فرهنگ سازمانی را مجموعه
و سازمان یا مؤسسه از یکدیگر میشود  بر رفتار افرد تأثیر میگذارد و همین ویژگی موجب جدایی د  میدانند که

(2018Abbaspur,et al,  رهبـری از عناصـر اصـلی و مشـترک در انـواع فرهنـگ هـای سازمانی است .)
و نقش رهبری و هدایت کارکنان در سازمان بدیهی می باشد.بنا براین باتوجه به وجود انواع فرهنگ های 

با   متناسب  رهبری  سبک  از  استفاده  ضروری  سازمانی،  سازمان  آن  فرهنگ  تغییر  جهت  در  سازمان 
   (.(Bagheri,and Batmani,2017است

چستر بارنارد، فیلیپ سلزنیک، پیترز و واترمن بیان مـی کننـد که وظیفه اساسی مدیریت شکل دهی  
و هدایت ارزش های اساسی و فرهنگ سـازمانی اسـت. آنهـا نقـش اساسـی رهبـران سازمان را مدیریت  

ها در سازمان می پندارند. برخی معتقدند هرگونه دگرگونی در سازمان بـدون توجـه بـه فرهنـگ  ارزش  
سازمانی، مؤثر واقع نمی شود. برهمین اساس مدیران موفق ، اقدام به شناسایی، تغییر ، توسعه و هـدایت  

ثیر گذاشته و موجبات  فرهنـگ سـازمانی می نمایند. آنها از این طریق بر رفتار فردی در سطح سازمانی تأ
 .(Bagheri and Batmani,2017 )دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم نموده اند

یکی از عوامل موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثر 
انسانی    رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان میتواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی 

انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در  
مدیران با استفاده از سبک   .کارکنان میشود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش میدهد
سازمان خود را افزایش دهند  صحیح رهبری میتوانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری  

(Mossadegh Rad,2006 اقتصاد از  را  رویکرد خود  نیز  اقتصاد جهانی  فناوری،  روزافزون  باگسترش   .)
سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان با پایه علم و فناوری سوق داده است. و با توجه به سودآوری باالی 

مانند امریکا، ژاپن و غیره از یک سو و ضرورت شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان در کشورهای پیشرو  
 Nazarpour and Shah)فعالیت مؤثراقتصاد دانش بنیان، در سطح کشور بیش از پیش پررنگ شده است  

Siah,2021)  .  از طرفی نقش رهبری تا حد زیادی توسط فرهنگ سازمان تعیین می شود. استدالل شده
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کنند اهمیت حیاتی سازمان برای سبک کلی که رهبران اتخاذ می ها و مفروضات  است که »باورها، ارزش 
دارند. با توجه به اهمیت باالی فرهنگ سازمانی و ارتباط ناگسستنی با رهبری و اختیارات یا تفویض اختیار،  
نوع قدرت، نحوه کنترل، تخصیص منابع، سیاست های کنترل منابع انسانی، سیستم پاداش دهی، نحوه  

... به این نتیجه میرسیم که فرهنگ سازمانی قوی، پیش نیاز موفقیت و توسعه سازمان های  برنامه ریزی و  
این پژوهش نیز از این جهت است که سعی دارد   اهمیتمدرن از جمله شرکت های دانش بنیان است.

رهبری سازمانی است را با ارتقاع فرهنگ    سبک رهبری لیکرت را که یکی از سبک های کاربردی  رابطه
مانی که پیوند دهنده ارزش ها و رفتار ها و دیدگاه های افراد هر سازمان است را در رابطه با شرکت  ساز

تهران مورد سنجش  بنیان صنعتی  دانش  میان    های  افزایش هماهنگی  برای  مناسبی  راهکار  و  قرارداده 
به این سوال    .در نتیجه تحقیق حاضر در پی پاسخگوییسبک رهبری و ارتقاع فرهنگ سازمانی ارائه دهد

است که آیا بین سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران  
 رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ 

 

 ادبیات و پیشینه پژوهشی -2

 رهبری و سبک رهبری -2-1
ن یـک نفـر  مارتین تسمرز، در تعریف رهبری آورده است: فرآیند تأثیرگذاری اجتماعی است کـه در آ

قـادر است کمک و حمایت دیگران را در دستیابی به کار مشترک به دست آورد. بنابراین رهبر کسی اسـت  
کـه قـادر باشـد نفـوذ اجتماعی را بر دیگران برای رسیدن به هدفی مشترک اعمال کند. شاین نیز رهبری  

با   به طور کلی فرآیند اجتماعی تعریـف می کند که در آن فرد  بر رفتار دیگران در جهت را  یک گروه 
دسـتیابی بـه هـدفی مشـترک تـأثیر مـی گـذارد؛ رهبـری در سازمان، هم به صورت رسمی و هم به  
صورت غیر رسمی در سطحی گسترده، توزیع شده اسـت و دارای پایـه هـای مـنظم اجتماعی و عاطفی  

تاکنون تئوریزه شده است بیشتر معطوف به این  سبک رهبری که (Hoy and Miskel ,2015) می باشد 
را که  بگذارند تا داوطلبانه اقدامات مشترک مختلفی  تأثیر  بر پیروان  است که چگونه رهبران می توانند 
توسط رهبر دستور داده می شود انجام دهند بدون اینکه احساس کنند برای دستیابی به اهداف سازمانی  

هر سازمانی ترکیبی منحصر به فرد از کارگران، وظایف و اهداف آن  (.2021تحت فشار هستند)محمود ،  
است. فرد خالق با مجموعه ای از استعدادها به عنوان رئیس سازمان شناخته می شود. هر مدیری با در  
نظر گرفتن هر دو جنبه عینی و ذهنی و تنظیم آنها در شرایط خاص، سبک مدیریت خود را توسعه می  

مدیریت نقش کلیدی دارد. بینش، اشتیاق و صداقت مدیر پیشرفت و سودآوری او را  دهد. در هر شرکتی،  
مشخص می کند. هر مدیری روش خود را برای انجام وظایف مختلف مانند ایجاد اهداف، تدوین برنامه  
برای دستیابی به آنها، نظارت و هماهنگی فعالیت ها، مدیریت زیست محیطی و توسعه منابع انسانی دارد.  

 (.2021ک مدیریت به این تکنیک خاص برای اجرای چیزها گفته می شود)داس،سب
منظور از سبک رهبری طرز برخوردی است که مدیران تحت تاثیرر عواملی چون، دانش و مهارت، نگرش  
به خود و زیردستان، مدیریرت شرایط و موقعیت سازمانی از خود بروز میدهد، که قابل انتساب به یکی از  
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استبدادی  -لیکرت )مشارکتی، مشورتی، استبدادیچهار سبک   آمرانه( میباشد مهمترین    -خیرخواهانه و 
اقدام برای اصالح و تقویت هر سازمانی بهبود و تقویت مدیران آن سازمان میباشد و اینکه خصایص و  

ای ویژگی های مختلف شخصیتی و موقعیتی، مدیران را به نحوهی عملکرد متفاوتی سوق  میدهد و در از
این شاخص ها است که مدیران به ایفای سبکی خاص برای مدیریت خویش مبادرت می نمایند، بنابراین  

  Amerion,et al,2021)انتخاب  سبک رهبری از اولویت خاصی برخوردار میباشد)

 فرهنگ سازمانی -2-2
یک سازمان ایجاد  ها، مفروضات، باورها، عاداتی که در  فرهنگ سازمانی عبارت است از هنجارها، ارزش

های آن هم شود و توسط همه اعضای سازمان به عنوان راهنما یا مرجع در سازمان در انجام فعالیتمی
( نشان می  2018نتایج بابا  ) (.2022شود)عبیداهلل و کهایونی ،برای کارکنان و هم به نفع دیگران تأیید می 

های کار، نگرش ها، رفتارها و دیدگاه های  دهد که فرهنگ سازمانی زمینه ای مرتبط با محیط، شیوه  
.سبک رهبری الگوی رفتاری است که توسط   کارکنان نسبت به سازمانی که در آن هستند ایجاد می کند

شود. چندین سبک مختلف رهبری وجود دارد که می توان آنها  رهبر برای حل مسائل سازمانی استفاده می
مجموعه ای از ویژگی های خوب و نه چندان خوب خود را   را در رهبران مختلف شناسایی کرد هر سبکی

 (.2010دارد)آوان و محمود ،

 فرهنگ سازمانی و شرکت های دانش بنیان -2-3
فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین عوامل حمایت و محدودیت برای موفقیت یا شکست سازمان در 

از سازماننظر گرفته میشود و هر سازمانی فرهنگی مخصوص به خود داشته که   را  را  ¬آن  های دیگر 
متمایز میسازد و به اعضا این احساس را میدهد که به فرهنگی متفاوت تعلق دارند. فرهنگ سازمانی که  
توسط اعضا موردپذیرش قرارگرفته ست تأثیری قوی و مستقیم بر رفتار، وظایف و ارتباط آن ها با مافوق، 

عقاید در صورت قوی بودن می توانند هدایتگر، یکپارچه  زیردست، همکاران و مشتریان دارد. ارزش ها و  
(.  2020کننده و انسجام بخش فعالیت های افراد در سازمان در غیاب نظامهای کنترل رسمی باشند )والکر ،

در شرکت های دانش بنیان، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق مییابد. بدین  
حقیق و توسعه به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاری بر روی محصول، فرایند و معنی که دستاوردهای ت

و  کارآفرینان  برای  گذاری  سرمایه  های  ظرفیت  به  دسترسی  و  شود  می  حاص  نوین  های  سیستم  یا 
برداری از توان فناوری در اقتصاد خواهد بود.بدون داشتن    پژوهشگران عامل مهمی در ایجاد نوآوری و بهره

مشخص از دانش، هیچ پروژه مدیریت دانش نمیتواند موفقیت آمیز باشد؛ بنابراین، مهم است که  ایدهای  
  Masoumi and Faizi,2021)درک کنید دانش چه چیزی را تشکیل میدهد )

 پیشینه پژوهش -4-2
( با هدف تجزیه و تحلیل تأثیر مستقیم سبک رهبری، شایستگی،  2021)  1در پژوهش  الساقا و آکیورک

فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان در دفتری در ماکاسار و تأثیر غیرمستقیم آن از طریق انگیزه کاری و 
رضایت از کار انجام شد. نتایج این مطالعه یافته های تجربی را به دست آورد که سبک رهبری، شایستگی  

 
1 Alsaqqa and Akyürek 
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ند به طور قابل توجهی بر بهبود عملکرد کارکنان تأثیر بگذارد. در این میان فرهنگ سازمانی تأثیر  می توا 
میانجی آزمون  نتایج  نداشت.  عملکرد  محسوسی  بر  شایستگی  و  رهبری  تأثیر سبک  که  داد  نشان  گری 

زش تأثیرگذار  توجه است، در حالی که فرهنگ سازمانی از طریق انگیکارکنان از طریق انگیزش کاری قابل
 نبود. سبک رهبری، شایستگی و فرهنگ سازمانی از طریق رضایت همگی تأثیر بسزایی داشتند. 

یکی از پژوهش ها در مورد فرهنگ که مورد استقبال بسیار زیادی نیز قرار گرفته توسط هاوس و  
آن محققان،  انجام شده است. این مطالعه به پژوهش گلوب معروف است که در    2002همکارانش در سال  

روابط میان فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سازمانی و رهبری سازمانی را بررسی کرده اند. در  این پژوهش،  
فرهنگ به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و اعتقادات مشترک تعریف شده است. که یافته های فرهنگی   

را در    62 می دهد که تفاوت های  بعد فرهنگی ترکیب کرده است و نتایج مطالعه گلوب نشان  9کشور 
فرهنگی تاثیرمهمی بر اقدامات سازمان ها داشته و نقش مهمی در نگرش ها و رفتارهای رهبران و اعضای  

 (2020سازمان ها دارد )پیزام ،
( به این نتیجه رسیدند که سبک رهبری می تواند تأثیر فرهنگ  2022)  1طبق مطالعه عبیداهلل و کهایونی

هنگ سازمانی را بر پاسخگویی مدیریت صندوق روستا به طور معنادار و مثبت  سازمانی و شایستگی و فر
تعدیل کند. مدیریت پاسخگوی صندوق های روستایی نیازمند دهیارانی است که بتوانند وظایف رهبری را 
انجام   به  به طوری که فرهنگ سازمانی در دهیاری ها عادت  انجام دهند.  با قوانین تعیین شده  مطابق 

ها بر اساس استانداردها و قوانین از پیش تعیین شده دارد. عالوه بر این، دهیار می تواند با آموزش  فعالیت 
های مختلف و مطالعات بیشتر بر زیردستان خود برای ارتقای شایستگی مقامات دولتی روستا تأثیر بگذارد 

 تا مدیریت اعتبارات روستا بهتر و پاسخگوتر شود. 
( با بررسی ادبیات سبک های مختلف رهبری و چگونگی ارتباط نظری  2022)   2بر اساس مطالعه ژنکو 

و تجربی آنها با فرهنگ سازمانی بر روی الف( تأثیر تعاملی رهبری و فرهنگ بر نتایج سازمانی ب( رهبری  
به عنوان پیشینه فرهنگ سازمانی تمرکز داشت. در نهایت، جریانی از تحقیقات تجربی اثر میانجی جهت 

ای فرهنگ را در پیوند نتایج سازمانی رهبری بررسی می کند. در نتیجه، مطالعه اثر تعاملی بین  گیری ه
های مهم سازمانی، مانند رهبری و فرهنگ، نقش مکمل رهبری را در پیوند فرهنگ سازمانی و سایر سازه

 دهد. ادراک از سازمان را نشان می 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ubaidillah and Cahayuni 
2 Xeniko 
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 مدل مفهومی -3
 

 
 تحقیق مدل مفهومی  -1شکل

طبق )مدل لیکرت ( وی یک مدل دوقطبی از مدیریت را پیشنهاد می کند که دو نوع متمایز از مدیران  
را شناسایی می کند:آنهایی که روی کار متمرکز بودند و آنهایی که روی کارکنان متمرکز بودند. این نتایج 

 بیانگر چهار رویکرد مدیریتی متمایز است. 
افراد  مقتدر: مدیر  -استثمارگر  -1 نفس هستند،  به  اعتماد  فاقد  اقتدارگرا هستند،  از حد  بیش  ان آن 

زیردستی ندارند، کارگران را با انگیزه های اندک به ترس و تنبیه سوق می دهند، درگیر ارتباطات رو به  
  پایین هستند و تصمیم گیری را به باالترین سطح تفویض می کنند. ارتباطات رو به پایین از افراد در سطوح 
باالتر در ساختار سازمانی به سطوح پایین تر جریان می یابد. در جریان رهبری مقتدر ارتباط رو به باال وجود  

 ندارد. 
خیرخواه: این شبیه به مورد قبلی است که انتخاب های مدیریتی از باال به پایین انجام  -استبدادی  -2

ای تنبیهی تقویت می شود. کار تیمی در این  می شود، اما ترس از اقتدار همراه با  انگیزه به جای روش ه
 جو تقریباً دشوار است. 

مدیریت مشورتی: مدیران در این سیستم از اعتماد باالیی به زیردستان خود برخوردارند. با این   -3
حال، آنها همیشه به طور کامل به آنها اتکا نمی کنند، اغلب به دنبال ترکیب ایده ها و نظرات زیردستان، 

از پاداش برای انگیزه یا تنبیه گاه و بیگاه ، مشارکت در ارتباطات پایین و باالدست، اتخاذ سیاست   استفاده
های گسترده و تصمیمات کلی در باال و در عین حال واگذاری تصمیمات خاص به سطوح پایین تر هستند. 

ارد. مدیر به عنوان  ، و سیستم مشاوره یک استراتژی انگیزشی است که بر انگیزه ها و همکاری تاکید د
یک مشاور برای رسیدگی به مسائل مختلف در داخل شرکت عمل می کند. کارمندان تا حدی به عنوان  

 یک انگیزه درگیر هستندو بهره وری باال است



 

 

 

10 
 10یاپیپ ،1401 بهار ،1 شماره چهارم، سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

سبک رهبری مشارکتی: عوامل انگیزشی در این رویکرد مدیریتی از خود، مشارکت گروهی در    -4
ه می گیرد. تماس گسترده ای وجود دارد که با درجه باالیی از اعتماد  تصمیم گیری و تعیین هدف سرچشم

و احترام متقابل مشخص می شود، کنترل های مدیریتی به طور گسترده توسط خود افراد نظارت می شوند  
 (. 2021و بهره وری تحت ساختار رهبری آنها استثنایی است)داس،

 

 فرضیۀ پژوهش -4
لیکرت با ارتقاء فرهنگ سازمانی سرکت های دانش بنیان صنعتی  فرضیۀ اصلی: بین سبک رهبری 

 رابطه وجود دارد. 
 فرضیه های فرعی

بین مالکیت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش   (1
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

ازمانی شرکت های دانش  بین مشارکت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ س (2
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

بین عدالت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش   (3
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

بین پاسخگویی از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش   (4
 ه وجود دارد. بنیان صنعتی رابط

      

 روش تحقیق -5
این پژوهش، از حیث هدف کاربردی است زیرا میتـوان از از نتایج این پژوهش در جهت ارتقاء فرهنگ  

صورت پیمایشی بوده که از مهمترین  سازمانی، در شرکت های دانش بنیان استفاده کرد. روش انجام به
آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر  مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است. جامعه  

و    25/0نفر است. تعداد نمونه براساس فرمول کوکران با حداکثر واریانس    11800تهران بود که شامل  
نفر است؛ که به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با    371درصد  95درصد و در سطح اطمینان    5خطای  

سبک رهبری لیکرت از سبک رهبری    4اند. در پژوهش حاضر از بین  اندازه در بین کارکنان توزیع شده  
ابزار اصلی گردآوری داده استفاده شد.  ( و 2010ها پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن)مشارکتی 

 باشد که به شرح زیر است: ( می 2000پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی دنیسون)

توسط کاتورن انجام شد که شامل    2010ال  پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی: این پرسشنامه  در س
گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار بعد مشارکت، عدالت،   25

توسط   پرسشنامه  این  دهد،  می  قرار  سنجش  مورد  را  مالکیت  و   Rajabi  Farjad andپاسخگویی 

Motieian Najjar (2018 اعتباریابی شده است ).    طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج
 باشد )شامل: کامالً موافقم تا کامال مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است. ای لیکرت می گزینه
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گویه   36( که شامل  2000پرسشنامه فرهنگ سازمانی: پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون )
نمند سازی،تیم محوری،قابلیت توسعه(، ثبات و یکپاچگی )ارزش های  و دارای مولفه های  مشارکتی )توا

یادگیری سازمانی(  بر مشتری،  تمرکز  تغییر،  آوردن  )به وجود  انعطاف پذیری  یکپارچگی(  بنیادی،توافق، 
 ،ماموریتی)هدایت راهبردی،اهداف و مقاصد،فرادید(  می باشد. 

بابت روایی از نظرات استاد راهنما، استاد مشاور و    اعتبار روایی و پایایی  ابزار پژوهش: در این پژوهش
عدد پرسشنامه    30متخصصان حوزۀ مدیریت و مهندسی استفاده شده است. همچنین برای پایایی پژوهش  

ضریب    25نسخه   SPSS بین کارکنان توزیع شده است و پس بررسی پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار
(  2010حاسبه شده، که برای پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن)پایایی پژوهش)آلفای کرونباخ( م

 است.  91/0و  86/0( به ترتیب 2000و پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی دنیسون)
های آماری تعداد و درصد( استفاده شده است. داده(ها از جدول فراوانی  برای ارائه آمار توصیفی داده

های مورد نظر در  های جمعیت شناختی و سایر ویژگیس ویژگیدهندگان براسامربوط به نحوه توزیع پاسخ
های تحلیلی )آمار استنباطی( از های توصیفی آورده شده است. در بخش یافتهپرسشنامه در بخش یافته

های پژوهش استفاده شد. همچنین برای ساختن شاخص و پاسخگویی به سؤال  25نسخه   SPSS افزارنرم
 ر فرضیات ذکر شده، از آزمون همبستگی استفاده شده است. به منظور سنجش رابطه که د

 

 ها یافته-6
 (. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های آماری پژوهش1جدول)

 

 
 
 

 درصد فراوانی فراوانی

 63/53 199 زن جنسیت

 36/46 172 مرد 

 63/46 173 کارشناسی  تحصیالت 

 92/36 137 کارشناسی ارشد 
 44/16 61 دکتری 

( و بر اساس  63/53( بیشتر درصد پاسخگویان متعلق به زنان)1اساس نتایج به دست آمده از جدول)بر  
 باشد.  ( می63/46تحصیالت متعلق به مدرک کارشناسی)

 

 مشارکت مقیاس خرده مؤلفه های درباره شرکت های دانش بنیان صنعتی کارکنان نظر (.2جدول)

 مشارکتی لیکرت رهبری درسبک

 

مشارکت سبک رهبری  مولفه های  
 مشارکتی لیکرت 

خیلی  مبنا
 زیاد 

خیلی  کم  زیاد 
 کم 

 میانگین  جمع  هرگز
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هر گاه مدیر من در تصمیم گیری  
کاری با من مشورت کند برای  
اثربخش شدن تصمیمات گرفته  
شده همکارانم را به تالش بیشتر  
 تشویق می کنم 

 
داد 

تع
 

125 101 86 38 21 371 3.9461 

اداره امور به من  هر گاه در 
مسئولیت واگذار شود درگیری  
ذهنی من با کار در اوقات فراغت  
 افزایش پیدا می کند 

118 70 57 83 43 371 4.0135 

وقتی که رئیس من در تصمیم  
گیری های شغلی با من مشورت  
می کند نسبت به کار دلگرم شده و 
 تالش بیشتری از خود نشان دهم 

104 88 67 55 56 371 3.5310 

چنانچه در تصمیم گیری های  
شغلی با من مشورت کنند احساس  
 رضایت در من افزایش پیدا می کند 

71 66 67 72 95 371 3.0216 

 
دهد  در خصوص مولفه های خرده مقیاس مشارکت در سبک رهبر مشارکتی لیکرت، نتایج نشان می

هر گاه مدیر من در تصمیم گیری کاری "معتقدند  نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی    125که  
با من مشورت کند برای اثربخش شدن تصمیمات گرفته شده همکارانم را به تالش بیشتر تشویق می  

هر گاه در اداره امور به من مسئولیت واگذار شود درگیری ذهنی من با کار "نفر  گفته اند که   118و  "کنم

وقتی که رئیس  "نفر از کارکنان نیز بیان کردند که    104و همچنین    "ند در اوقات فراغت افزایش پیدا می ک
من در تصمیم گیری های شغلی با من مشورت می کند نسبت به کار دلگرم شده و تالش بیشتری از خود  

 ."نشان دهم

 مالکیت مقیاس خرده مؤلفه های درباره شرکت های دانش بنیان صنعتی کارکنان نظر (.3جدول)

 مشارکتی لیکرت رهبری درسبک

مولفه های مالکیت سبک رهبری  
 مشارکتی لیکرت 

خیلی  مبنا
 زیاد 

خیلی  کم  زیاد 
 کم 

 میانگین  جمع  هرگز

مشارکت دادن کارکنان در مالکیت  
سهام شرکت باعث می شود تا  
کارکنان نسبت به آینده سازمان بی  
داد  تفاوت نباشند 

تع
 

156 87 58 35 25 371 3.1051 

چنانچه بخش کوچکی از سهام  
شرکت به من واگذار شود در جهت  

95 106 84 56 30 371 3.5000 
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افزایش تولید تالش بیشتری خواهم  
 کرد 
در صورت سهیم شدن در سود  
سازمان سعی می کنم سودآوری  
 شرکت را باال ببرم 

109 91 62 54 55 371 3.2075 

چنانچه در مالکیت شرکت سهیم  
مشکالت سازمان  گردم برای حل 

 در کنار مدیریت تالش خواهم کرد 

108 101 70 55 37 371 3.5876 

سهیم شدن کارکنان در مالکیت  
سازمان از جابجایی نیروهای  
 متخصص شرکت جلوگیری می کند 

95 106 84 56 30 371 3.9784 

چنانچه بخشی از سهام شرکت به  
من واگذار شود انگیزه استفاده موثر  

منابع و امکانات سازمانی که در  از 
 اختیار دارم در من تقویت می شود 

118 107 63 44 39 371 3.3827 

به نظر من واگذاری بخشی از سهام  
شرکت به کارکنان باعث خشنودی  
 شغلی آنان می شود 

132 103 80 31 24 371 3.6927 

هر گاه در منافع سازمان شریک  
کاریم  شوم میزان ساعات اضافه  

 افزایش پیدا می کند 

135 84 59 46 47 371 3.3801 

 
دهد که در خصوص مولفه های خرده مقیاس مالکیت در سبک رهبر مشارکتی لیکرت، نتایج نشان می

مشارکت دادن کارکنان در مالکیت سهام  "نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی معتقدند    156

هر  "نفر گفته اند که    135و    "کارکنان نسبت به آینده سازمان بی تفاوت نباشند شرکت باعث می شود تا  

نفر بیان  132و تعداد  "گاه در منافع سازمان شریک شوم میزان ساعات اضافه کاریم افزایش پیدا می کند

 "به نظر من واگذاری بخشی از سهام شرکت به کارکنان باعث خشنودی شغلی آنان می شود."کردند که 

 عدالت مقیاس خرده مؤلفه های درباره شرکت های دانش بنیان صنعتی کارکنان نظر (.4ول)جد

 مشارکتی لیکرت رهبری درسبک
مولفه های عدالت سبک رهبری  

 مشارکتی لیکرت 

خیلی   مبنا 
 زیاد

خیلی   کم زیاد
 کم

 میانگین جمع هرگز 

بنظر من مشارکت دادن زیر دستان  
در تصمیم گیری باید در تمام 
سطوح مدیریت انجام پذیرید تا 
 سودآوری شرکت محقق گردد 

داد 
تع

 

119 67 58 75 52 371 3.5687 
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وقتی که احساس کنم مقداری از  
سود سازمان به من تعلق می گیرد  
جهت افزایش این سود تالش  
 بیشتری می کنم 

96 89 89 62 37 371 3.9946 

چنانچه در اداره امور مربوطه با من 
باعث می شود تا تمام  مشورت شود 

تواناییم را در اختیار شرکت قرار  
 دهم

119 76 89 52 35 371 3.4744 

اعطای مسئولیت به من در زمینه  
اداره مربوطه باعث می شود تا 
 خشنودی من از کارم بیشتر گردد 

133 95 26 46 71 371 4.0027 

هر گاه در اداره به من مسئولیت 
برای  داده شود انگیزه تالش 

دستیابی به میزان تولید نهایی  
 سازمان در من تقویت می شود 

100 80 79 71 41 371 3.3720 

هر گاه در اداره امور به من 
مسئولیت داده شود نتیجه عملکرد  
 مدیران برایم با اهمیت است 

131 100 44 72 34 371 3.3854 

 
دهد که مشارکتی لیکرت، نتایج نشان میدر خصوص مولفه های خرده مقیاس عدالت در سبک رهبر 

بنیان صنعتی معتقدند    133 از کارکنان شرکت های دانش  اداره  "نفر  به من در زمینه  اعطای مسئولیت 

هر گاه در اداره امور  "نفر گفته اند که     131و    "مربوطه باعث می شود تا خشنودی من از کارم بیشتر گردد

 "د مدیران برایم با اهمیت است.به من مسئولیت داده شود نتیجه عملکر
 پاسخگویی مقیاس خرده مؤلفه های درباره شرکت های دانش بنیان صنعتی کارکنان نظر (.5جدول)

 مشارکتی لیکرت رهبری درسبک

مولفه های پاسخگویی سبک  
 رهبری مشارکتی لیکرت 

خیلی  مبنا
 زیاد 

خیلی  کم  زیاد 
 کم 

 میانگین  جمع  هرگز

پیشنهادهای من  وقتی به نظرات و 
در مورد مشکالت موجود توجه  
شود نسبت به رعایت مقررات  

 شرکت تشویق می شوم 

 127 50 81 60 53 371 3.4420 

وقتی شخصیت من مورد احترام  
قرار گیرد و از من نظر خواهی شود  
خود را فرد مهمی در شرکت تلقی 
 می کنم و تالش مضاعف می شود 

123 73 80 50 45 371 3.5175 
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چنانجه بخشی از سهام شرکت به  
من واگذار شود در جهت کاهش  
هزینه های شرکت تشویق می  

 شوم

143 63 74 67 24 371 3.6900 

چنانچه جز مالکین سهام شرکت  
دربیایم سعی می کنم محصوالت  

 شرکتم را به دیگران معرفی کنم 

120 83 76 39 53 371 3.3235 

منافع  مشارکت دادن من در  
سازمان باعث افزایش تعهد من به  

 سازمان می شود 

 121 85 76 53 36 371 3.3288 

هر گاه در اداره مربوط به مسئولیت 
داده شود میزان غیبت از کارم کمتر  

 می شود 

104 99 96 44 28 371 3.3747 

 
 

دهد  نتایج نشان میدر خصوص مولفه های خرده مقیاس پاسخگویی در سبک رهبر مشارکتی لیکرت،  

چنانجه بخشی از سهام شرکت به من  "نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی معتقدند    144که  

وقتی به  "نفر  گفته اند که    127و    "واگذار شود در جهت کاهش هزینه های شرکت تشویق می شوم  
مقررات شرکت تشویق    نظرات و پیشنهادهای من در مورد مشکالت موجود توجه شود نسبت به رعایت

 "می شوم.

 های توصیفی مربوط به ابعاد رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی ( آماره6جدول)
شاخ متغیرها 

 ص
شاخص های   شاخص های تمرکز 

 پراکندگی 
شاخص های  
 توزیعی 

کمت  میانه  میانگین آماره  
رین 
 مقدار 

بیشت
رین 
 مقدار 

انحراف  
 استاندارد 

چولگ  واریانس
 ی

کشید
 گی 

فرهنگی  
 سازمانی

128.0
0 

120.337
8 

121.000
0 

79 162 19.7304
9 

389.29
2 

.001 -1.072 

مولفۀ  
 مشارکت 

12.00 14.5121 14.0000 5 26 4.06923 16.559 .099 -.743 

مولفۀ  
 عدالت 

19.00 21.7978 14.0000 10 69 5.58324 31.173 2.15
7 

1.413 
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مولفۀ  
پاسخگ 
 ویی

15.00 23.6981 23.0000 11 40 7.93558 62.973 .279 -1.185 

مولفۀ  
 مالکیت 

27.00 27.8405 27.0000 15 43 5.96821 35.619 .222 -.557 

  
( و کمترین  120.3378( بیشترین میانگین مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی ) 6بر اساس نتایج جدول)

 ( می باشد. 14.5121)  میانگین مربوط به متغیر مشارکت
 

 آزمون فرضیه ها 
بین مالکیت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  .1

 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 
 ( ضریب همبستگی بین مالکیت و فرهنگ سازمانی7جدول)

 متغیر
 

 آزمون 

 مالکیت و فرهنگ سازمانی 
 
 

 **316. ضریب همبستگی پیرسون 

 سطح معنی داری 
 

000/0 
 

 371 تعداد 

 01/0در سطح معنی داری 
و    316/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ مالکیت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  

بین مولفۀ مالکیت و   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری p= 000/0 <01/0سطح معنی داری آن )
 بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد.ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش 

 
 (. توزیع ضرایب تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مالکیت و فرهنگ سازمانی 8جدول) 

 
مرب  R نام تغیر 

 ع
R 

تنظ 
یم 
 شده 

F   سطح
معنادار

 ی

درج 
ه 

آزاد
 ی

  ۀآمار
دوربی 

-ن
واتس

 ون

ضرایب  
غیراست 

 β اندارد

ضرا 

یب 

استاند

 ارد

β 

t   سطح

معنادا 

 ری 

Tol
eran

ce 

VIF 
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مالیکت و 
ارتقاء 

فرهنگ 
 سازمانی 

0/

31

6 

0/97 40.

719 
000

/0 
1 1/3

62 
1.044 0/3

16 
6.38

1 
0/0

00 
1/0

00 
1/00

0 

 
بنیان   .2 ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  از مولفه های سبک رهبری لیکرت و  بین مشارکت 

 .صنعتی رابطه وجود دارد
 مشارکت و فرهنگ سازمانی ( ضریب همبستگی بین 9جدول) 

 آزمون  متغیر

مشارکت  
فرهنگ  و 

 سازمانی
 
 

 ضریب همبستگی پیرسون
 

320/0 ** 

 سطح معناداری 
 

000/0 
 

 371 تعداد 

 01/0در سطح معنی داری 
  320/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ مشارکت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی 

بین مولفۀ مشارکت   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0)و سطح معنی داری آن  
 و ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 (. ضرایب تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشارکت و فرهنگ سازمانی 10جدول)
مرب  R نام تغیر 

 ع
R 

تنظ 
یم 
 شده 

F   سطح
معنادار

 ی

درج 
ه 

آزاد
 ی

  ۀآمار
دوربی 

-ن
واتس

 ون

ضرایب  
غیراست 

 β اندارد

ضرا 

یب 

استاند

 ارد

β 

t   سطح

معنادا 

 ری 

Tol
eran

ce 

VIF 

مشارکت 
ارتقاء  و 
فرهنگ 
 سازمانی 

0/

32

0 

0/100 41.

905 
0/0

00 
1 1/3

47 
1/548 0/3

20 
6.47

3 
0/0

00 
1/0

00 
1/00

0 

 
لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش بین عدالت از مولفه های سبک رهبری   .3

 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 
 ( ضریب همبستگی بین عدالت و فرهنگ سازمانی  11جدول)

 آزمون  متغیر
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و   عدالت 
فرهنگ 
 سازمانی
 
 

 ضریب همبستگی پیرسون 
 

271/0 ** 

 سطح معناداری 
 

000/0 
 

 371 تعداد 

 01/0در سطح معنی داری 
و 271/0همبستگی  بین مولفۀ عدالت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  ضریب  

بین مولفۀ عدالت و    01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0سطح معنی داری آن )
 ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

 
 عدالت و فرهنگ سازمانی (. ضرایب تحلیل رگرسیون خطی چندگانه12جدول) 

مرب  R نام تغیر 
 ع

R 
تنظ 
یم 
 شده 

F   سطح
معنادار

 ی

درج 
ه 

آزاد
 ی

  ۀآمار
دوربی 

-ن
واتس

 ون

ضرایب  
غیراست 

 β اندارد

ضرای
ب 

استاندا
 رد
β 

t   سطح
معنادار

 ی

Tol
eran

ce 

VIF 

و   عدالت 
ارتقاء 

فرهنگ 
 سازمانی 

0/

27
1 

0/71 29/

144 
0/0

00 
1 1/3

14 
0/957 0/3

20 
6.47

3 
0/0

00 
1/0

00 
1/00

0 

 
بین پاسخگویی از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش   .4

 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 
 ( ضریب همبستگی بین پاسخگویی و فرهنگ سازمانی13جدول) 

 متغیر
 

 آزمون 

فرهنگ   و  پاسخگویی 
 سازمانی
 
 

 ضریب همبستگی پیرسون 
 

244/0  ** 

 سطح معناداری 
 

000/0 
 

 371 تعداد 

 01/0در سطح معنی داری 
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سازمانی   فرهنگ  و  لیکرت  مشارکتی  رهبری  سبک  در  پاسخگویی  مولفۀ  بین  همبستگی   ضریب 

بین مولفۀ   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0و سطح معنی داری آن )244/0
پاسخگویی و ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود 

 دارد.
 

 (. ضرایب تحلیل رگرسیون خطی چندگانه پاسخگویی و فرهنگ سازمانی14جدول) 
  

مرب  R نام تغیر 
 ع

R 
تنظ 
یم 
 شده 

F   سطح
معنادار

 ی

درج 
ه 

آزاد
 ی

  ۀآمار
دوربی 

-ن
واتس

 ون

ضرایب  
یراست غ

 β اندارد

ضرای
ب 

استاندا
 رد
β 

t   سطح
معنادار

 ی

Tol

eran
ce 

VIF 

مشارکت 
ارتقاء  و 
فرهنگ 
 سازمانی 

0/

24

4 

0/57 23.

243 
0/0

00 
1 1/2

67 
0/605 0/2

44 
4.82

1 
0/0

00 
1/0

00 
1/00

0 

 
 

 گیریبحث و نتیجه-7
این پژوهش با هدف  بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطۀ آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های 

تحلیلی -دانش بنیان صنعتی تهران به روش پیمایشی انجام شده است. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی
روش نمونه  نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر تهران است که با  371است. نمونه آماری پژوهش  

گیری طبقه ای متناسب با اندازه به صورت سیستماتیک از فهرست کارکنان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیلی  
 انجام شده است. نتایج این پژوهش به شرح زیر است:  SPSS25داده ها با استفاده از نرم افزار 

ت های دانش  بین مالکیت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرک  .1
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

بین مولفۀ مالکیت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی   و    316/0ضریب همبستگی  

بین مولفۀ مالکیت و   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری p= 000/0 <01/0سطح معنی داری آن )
نعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد. در تبیین  ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان ص

می رابطه  برای این  ای  زمینه  کند  منتقل  کارکنان  به  را  مالکیت  رهبری که حس  که  داشت  بیان  توان 
خشنودی شغلی کارکنان، تالش برای حل مشکالت سازمان، جلوگیری از انصراف نیروهای متخصص و  

باید فرصتی ایجاد شود که کارکنان سازمان را متعلق به خود    شود. بنابراینافزایش سوداوری سازمان می
بدانند و برای بهبود سازمان احساس مالکیت و مسئولیت کنند تا بدین طریق توانایی های آن ها شکوفا  

 شده و استعداد و تخصص آن ها به کار گرفته شود. 



 

 

 

20 
 10یاپیپ ،1401 بهار ،1 شماره چهارم، سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

 هم خوانی دارد  Ubaidillah(2022) نتایج این فرضیه با پژوهش    ،
ن مشارکت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  بی .2

 .بنیان صنعتی رابطه وجود دارد
و    320/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ مشارکت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  

بین مولفۀ مشارکت   01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0سطح معنی داری آن )
و ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس  

این فرضیه می توسعه در  نتایج  قابلیت  و  تیم محوری  توانمندسازی،  باعث  نمود که مشارکت  بیان  توان 
ردد. از جهت دیگر مشورت رهبری در امور سازمان به عنوان عناصر فرهنگ سازمانی مشارکت محور میگ

شود بنابراین مشارکت در  منجر به افزایش انگیزه و کارایی کارکنان شده و این امر باعث تشویق آن ها می
گردد؛ همچنین عامل مشارکت  رهبری باعث افزایش تالش کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان می 

باعث می شود تا کارکنان نسبت به آینده سازمان  ارکنان شده،  باعث ایجاد دغدغه های ذهنی مفید برای ک
 دهد.  و دلگرمی در کار را افزایش می بی تفاوت نباشند

 هم خوانی دارد. Robbins(2001)نتایج این فرضیه با پژوهش 
بین عدالت از مولفه های سبک رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  .3

 جود دارد. بنیان صنعتی رابطه و
و سطح  271/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ عدالت در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  

بین مولفۀ عدالت و ارتقاء    01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0معنی داری آن )
ارد. در تبیین این  فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود د

شود که انعطاف پذیری جزء اصلی ارزش های سازمان گردد توان بیان داشت که عدالت باعث میرابطه می
گیرد. عدالت  و به ارزش های بنیادین نیز توجه ویژه شود بنابراین در فرهنگ سازمانی یکپارچگی صورت می

ابی به میزان تولید نهایی سازمان در کارکنان، رهبری در سازمان منجر به افزایش انگیزۀ تالش برای دستی
افزایش خشنودی و انگیزۀ درونی در آن ها و به کارگیری حداکثر توانایی کارکنان برای سوددهی بیشتر  

 شود.  سازمان می
 هم خوانی دارد.  David (2004)   ،(2021)Hafeez,et alنتایج این فرضیه با پژوهش 

رهبری لیکرت و ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت های دانش  بین پاسخگویی از مولفه های سبک   .4
 بنیان صنعتی رابطه وجود دارد. 

و 244/0ضریب همبستگی  بین مولفۀ پاسخگویی در سبک رهبری مشارکتی لیکرت و فرهنگ سازمانی  

بین مولفۀ پاسخگویی    01/0( است. بنابراین در سطح معنی داری  p=  000/0  <01/0سطح معنی داری آن )
اء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس  و ارتق

پاسخگویی تغییراتی در رهبری راهبردی و اصول رهبری سازمانی  توان بیان نمود که نتایج این فرضیه می
به پاسخگویی و نظرات  توجه  آورد. بنابراین  کند که تغییراتی را در فرهنگ سازمانی به وجود میایجاد می

کارکنان توسط رهبری باعث تشویق کارکنان برای رسیدگی به مشکالت سازمان شده، توجه به شخصیت  
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نفس آن ها می افزایش تالش آن ها و عزت  باعث  باعث میکارکنان  امر  این  شود که شود. همچنین 
ر پاسخگویی موجب شناسایی نسبت به موفقیت شرکت احساس تعهد و مسئولیت داشته باشند. عنصکارکنان  

 گردد.نقاط ضعف و قوت کارکنان و تقویت توانایی ها و استعدادهای آن ها می
 هم خوانی دارد.   Xeniko(2022)نتایج این فرضیه با پژوهش  

 

 پیشنهادات 

توان نتیجه گرفت که  سبک رهبری لیکرت با چهار مؤلفۀ   در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش می
)عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت( سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان 

شود که مشارکت کارکنان در امور صورت   شود. بنابراین پیشنهاد می شرکت های دانش بنیان صنعتی می
برنامه ریزی شود، احساس مال توانایی های کارکنان  به  نیروهای  بگیرد. همچنین جهت شناسایی  کیت 

متخصص ممنتقل شود و از استعدادهای آن ها به درستی استفاده شود و در نهایت تشویق کارکنان برای  
 مشورت و همکاری در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان صورت گیرد.
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A study of Likert leadership style and its relationship with the 

promotion of organizational culture in Tehran industrial 

knowledge-based companies 

 
3, Mohammad Javad Heydari abravan *2, Ashkan Hodaei1Saeid Shahrahmani 

 

Abstract  
The range of leadership and management styles that have been 

proposed by many thinkers and academics over the years. On the other 

hand, organizations must identify and correct cultural weaknesses and 

strengths to deal with internal and external threats. This research is a 

study of Likert leadership style and its relationship with the promotion 

of organizational culture in Tehran industrial knowledge-based 

companies. This research is a survey study in terms of practical purpose. 

The statistical population of the study was all employees of knowledge-

based companies in Tehran, which is 11800 people. The sample was 

randomly selected from among the employees of Tehran's industrial 

knowledge-based companies. Data were collected through the Katornen 

Participatory Leadership Style Questionnaire (25 items) and the 

Denison Organizational Culture Questionnaire (36 items). The 

reliability of these questionnaires was calculated with (Cronbach's 

alpha), which was confirmed for Katurn's participatory leadership style 

questionnaire (0.86) and Denison's organizational culture questionnaire 

(0.91). Based on the findings of this study, there is a significant 

relationship between Likert leadership style (justice, participation, 

accountability and ownership) at a significant level (p = 0.01 >0.000) 

with the promotion of organizational culture in the employees of 

knowledge-based industrial companies. It can be concluded that Likert 

leadership style with four components (justice, participation, 

accountability and ownership) promotes organizational culture, 

increases motivation and efficiency in the employees of knowledge-

based industrial companies. 

Keywords:  Leadership, leadership style; Likert leadership style; 

organizational culture; industrial knowledge-based companies 
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در  فرهنگ سازی با استفاده از   ابتدایی در مدارس  کاهش مصرف انرژی 
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 چکیده 
  مدارس   در  مصرف  در   یساز  فرهنگ  یابیارز  دنبال  به   چراکه  است   یکاربرد  هدف   نظر   از  حاضر  پژوهش

  قیتحق  دادها،  یآورجمع   یبرا  ساخته   محقق   پرسشنامه  ابزار  از  استفاده  به   توجه   با.  است  آباد  پارس  شهرستان
  .  است  یهمبستگ  نوع   از   یفیتوص  حاضر  قی تحق  هاداده  یگردآور  نحوه  نظر   از .  باشدی م  یکم  نوع  از  حاضر
  عنوانبه   نفر  291    مورگـان  یسیکر  جدول  اساس  بر  بود که  ییابتدا  مقطع  معلمان  هیکل  شامل  یآمار  جامعه
  استفاده شده است.   ساده  یتصادف  یریگنمونه   روش  برای نمونه گیری از .  شدند  نظرگرفته  در  یآمار  نمونه

 یداخل  محققان   نظر  از   استفاده  ا ی  ساخته  محقق   پرسشنامه  ابزار   از  قیتحق   ازیدن  مور  یهاداده  یگردآور  یبرا
 رهیمتغ  تک  یت  آزمون  از  فرضیه های تحقیق  لیوتحله یتجز  یبرا.  است  یاسالم  یمبان  اساس  بر  و  یخارج  و
یافته های تحقیق نشان    .است  دهیگرد  استفاده  SPSS  افزار  نرم  از  استفاده  با  مستقل  جامعه  دو  یت  آزمون  و

  .دارد وجود مطلوب طور  به  مصرف در یساز  فرهنگ از  استفاده  با مدارس در یانرژ مصرف کاهشداد که 
 .دارد وجود معنادار تفاوت  مصرف یساز فرهنگ درباره مرد و زن معلمان دگاهید نیبهمچنین 

 

، فرهنگ، مصرف، مدارس یانرژ مصرف  ، یساز  فرهنگواژه های کلیدی:   
 
 

 
 مدرسه شهید واحدی، پارس اباد، ایران  آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش پارس آباد،  1
 دبیرستان المهدی ، پارس اباد، ایران  ، آموزش و پرورش پارس آباد، متوسطه آموزش  2
 مدرسه شهدا ، پارس اباد، ایران  آباد، آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش پارس  3
 مدرسه شهدا ، پارس اباد، ایران  آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش پارس آباد،  4
 مدرسه شهدا ، پارس اباد، ایران  آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش پارس آباد،  5
 *( مسئول )نویسنده -  مدرسه شهدا ، پارس اباد، ایران آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش پارس آباد،  6
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 مقدمه  -1

به معنی محل بازگشت، خرج و صرف، معموالً »مصرَف« به فتح راء تلفظ کنند که به کسر    در لغت   مصرِف؛
 (. همچنین،Avini, 1998)  باشد کاربردن و خرج کردن میراء است و به معنی. به مصرف رساندن به

 پولی کاالها و خدماتی که توسط افراد خریداری و تهیه   ارزش در اصطالح اقتصادی عبارت است از  مصرف
گفتنی است از نگاه اقتصاد دانان، مهمترین عامل تعیین کننده مصرف، درآمد است. از نظر ما، باید   .شودمی

اعتقادات و باورهای دینی و سطح فکری و فرهنگی آحاد جامعه را نیز از عوامل مهم تعیین کننده مصرف 
 (.Tavanayan Fard, 1980) دانست

به سه طبقه باال ،   جامعه بر پایه سه معیار ثروت، قدرت و وجهه )پرستیژ(معموالً جامعه شناسان افراد را در 
این سه معیار، الگوهای متفاوتی از مصرف گرایی را برای سه طبقه به بار   تقسیم می کنند. متوسط و پایین

شتن  می آورند. هر سه طبقه، مصرف گرایی بی رویه دارند اما به شکل های متفاوت . افراد طبقه باال با دا
کنند  که فکرمی اینان خدماتی را  ثروت، از طریق مصرف کاالهای لوکس به دنبال پرستیژ باال هستند.

ارمغان می به  برایشان  اجتماعی  و وجهه  زیادی مصرف می قدرت  به مقدار  را هم  طبقات  کنند. آورند 
هم طراز ثروتمندان گرایی مفرط خود را   کنند با مصرف اجتماعی باال با پرستیژ و قدرت باال، سعی می

شود و اعضای یک طبقه در  مصرف گرایی مفرط در واقع یک وسیله خود نشان دادن می  نشان دهند.  
است  کاذب  رقابتهای  نوع  از  رقابت  این  دارند.  شدید  رقابت  یکدیگر  با  مفرط  گرایی  مصرف 

(LahSaiizadeh,1998 .) 
است، تغییرهای آن، تاثیر قابل توجهی بر دیگر  مصرف افزون بر اینکه به عنوان هدف تولید و توزیع مطرح  

متغیرهای کالن اقتصادی مانند: سطح تولید، پس انداز، اشتغال، بیکاری و تورم دارد. عامل های متعددی 
 ,Mosaei) در شکل گیری الگوی مصرف در هر جامعه ای دخالت دارد که مهمترین آنها فرهنگ است

2009.) 
گیرد. منظور از بستر،  تمامی رفتارهای پایدار اجتماعی انسان در درون آن شکل می فرهنگ بستری است که  

ها، باورها، آداب و رسوم  محیط غیر مادی ساخته شده توسط بشر در مدتی طوالنی است که شامل ارزش
ترین ویژگی آن، پایداری و چسبندگی است. در شود و مهمو... است که توسط اکثریت جامعه پذیرفته می

تفاوت   نتیجه  رفتارها،  تفاوت  دارد.  که  است  خاصی  فرهنگ  نتیجه  انسان  پایدار  رفتارهای  حقیقت 
بنابراین  فرهنگ هاست. بر این اساس، تغییر رفتارهای پایدار تنها در صورت تغییر فرهنگ ممکن است؛ 

 (. Mosaei, 2009برای تغییر رفتار مصرفی جامعه باید برای عامل فرهنگ اعتبار خاصی قائل گردید )

و   یموجود در جوامع بشر  یهاو هنجار  یاجتماع  یهااست که شامل ارزشک مفهوم گستردهفرهنگ ی
  شودیجامعه م  ایافراد گروه    یها و عادت  هایی آداب و رسوم، توانا  ن،یدانش، باورها، هنرها، قوان  نیهمچن

(Tylor, 1871 .) جامعه دخالت اساسی دارد  بی شک باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر
موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با    فرهنگ آن جامعه است اساسا فرهنگ هر جامعه هویت و 

باشد  اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدر تمند و قوی  بعدهای    انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در 
(Rad &Vazifeh Damirchi, 2021 ؛Alizadeh & Fateh, 2020). 
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تاا بارنت  پ(  1۸32–191۷)  لوریدوارد  مجموعه  را،  دانش  یادهیچیفرهنگ  باورهاز  قوان  ا، ها،    ن، یهنرها، 
هر منطقه  .کندیم فیتعر ردیگیفرام شیاز جامعه خو یعادات و هرچه که فرد به عنوان عضو ات،یاخالق

 &Kroeber , 1952)مناطق آن کشور داشته باشد  گیبا د  یفرهنگ متفاوت  تواندیم  یاز هر کشور
Kluckhohn.) 

 به دو نکته توجه داشت:   دیفرهنگ با ی هنگام بررس
  ی ع یطب  ستگاهیز  کیدر    یفرهنگ  ستمیهاست. هر سقدرت فرهنگ  ی گریاست و د  فرهنگینخست پهنه  

  فرهنگی را پهنه    یایرگذاریتأث  نیخواهد گذاشت. چن  ر یبر فرهنگ تأث  طیمح  دیتردی رو ب  ن ی. از اکندی رشد م
 .نامندیم
  جهیدارد و در نت یاستوار یهاهیفرهنگ قدرتمند است که پا یکی م؛ی ما دو نوع فرهنگ دار گر ید ییسو از
  یآن فرهنگ  ان، یم  نی. در ارودی م  نیاست که سست و ناتوان است و از ب  ی فرهنگ  یگریو د  ماندی م  یباق
  یو کاربرد  ی عقالن  نشدنهیدر توج  دیاها را بفرهنگ   ی برخ  ینابود  لیدل   .باشد  رومندیبماند که ن  یباق  تواندیم

  یکاربرد  هیکه توجوجود دارند که با آن   زین  ییهاکه فرهنگ   جاستنیها دانست؛ اما مسئله اآن فرهنگ 
.  استافته یآن بروز ن  یرومندینشده و ن  دهیکش  رون یها بآن   یهاشهیاند؛ چون ررفتن   نیدارند، اما در حال از ب

رفتن    نیگاه خطر از بشود، آن  ر یدست و پاگ  ینیو بدل به قوان  نیسنگ  هاهنگفر  یاگر محتوا  گرید  ییاز سو
 (.Behmardi, 2011) ابدیی م شیآن افزا

انرژی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی بوده و و تامین آن از ابزارهای سیاسی    همانطور که بیان شد،
برداری، با  های ناشی از استخراج و بهرهرود. با توجه به محدودیت منابع انرژی و هزینه دولت ها بشمار می

یک اصل   روند رو به رشد بهای انرژی مصرفی روبرو هستیم. اکنون فرهنگ استفاده صحیح انرژی بعنوان 
انرژی تا حدود   با هدایت و مدیریت صحیح  آنها  اساسی در کشورهای توسعه یافته مدنظر قرار گرفته و 

اند. بدون شک تمام افراد به دنبال  زیادی به اهداف عالیه خود در کنترل و تأمین به موقع انرژی دست یافته 
استفاده در زندگی روزم بهینه جهت  با کیفیت مطلوب و  بوده و تهیه چنین وسایلی تهیه وسایل  ره خود 

خصوصا وسایل برقی با توجه به تنوع ساخت در تکنولوژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اطمینان از  
از طرف   ارائه شده  به خدمات  با توجه  نظر  انرژی وسایل مورد  میزان مصرف  و  بازدهی  ایمنی، کیفیت، 

 .(Cheraghi, 2011) است سازندگان برای مصرف کنندگان ضروری و مورد لزوم
 Fazeliشود )جویی در مصرف انرژی به عنوان رفتاری زیست محیطی سخن گفته می امروزه از صرفه

et al., 2006: 15تواند منعکس کننده درک خانوار  چه سبک زندگی خانوار در مصرف انرژی میچنان  (؛
رویه از انرژی در  استفاده بی .  محیطی خود و نیز نگرانی درباره منابع انرژی باشد های زیستاز مسؤولیت

ها، دفع کشبار مصرف، استفاده از وسایل نقلیه شخصی، استفاده از انواع آفتمنازل، استفاده از تولیدات یک 
آوری و تفکیک نکردن زباله به منظور بازیافت و بسیاری از رفتارهای مواد زائد به روش غیر بهداشتی، جمع

زیست )مخرب  است  انسان  محیطی  رفتارهای  نتیجه  همگی  دیگر   Salehi and Imamمحیطی 

Qoli, 2012.) 
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ها و ها، نگرش ای در ارزش گسترده محیطی به صورتزیستی، مسائل زیست شناسان محیط به اعتقاد جامعه 
زیست هستند و در دهنده رفتار انسان نسبت به محیط باورهای سنتی یک جامعه معین ریشه دارند شکل 

 (.  Akbari et al., 2016) محیطی« نام بردها با عنوان »فرهنگ زیستتوان از آن مجموع می
 

 فرضیه های تحقیقچارچوب نظری و -2
در تحقیق حاضر بر اساس    مصرف  در  یساز  فرهنگ  از  استفاده  با  مدارس  در  یانرژ  مصرف  کاهشمتغیر  

آموزش های با دو بعد  (  1392نوبخت و قدیمی )   بر اساس   داخلی و حارجی ومبانی اسالمی متون و مبانی  
است آموزش های غیرمستقیم  و    مستقیم   قرار گرفته  استفاده  )مورد  مدل مفهومی  (  1. در شکل شماره 

 ارایه شده است.  مصرف در یساز گفرهن
 

 
 

 مصرف  در یساز فرهنگ یمفهوم مدل: ( 1) شماره  شکل

 
 بر اساس مدل مفهومی فوق فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان شده است. 

به  و غیر مستقیم در فرهنگ سازی مصرف برای کاهش مصرف انرزی  میمستق یها آموزشفرضیه یک: 
 طور مطلوب وجود دارد. 

بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان  در    مصرف   یساز  فرهنگ درک از    نیب  ی دار  یتفاوت معن  فرضیه دوم:
 وجود دارد. پارس آباد

 

فرهنگ سازی 
در مصرف

آموزش های مستقیم 

آموزش های غیرمستقیم
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 روش تحقیق -3
مدارس  در    مصرف  در   یساز  فرهنگاست چراکه به دنبال ارزیابی    یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد

  قیتحق  دادها،  یآورجمع   یبه استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برا  با توجه است.    شهرستان پارس آباد
 است.   یاز نوع همبستگ یفیق حاضر توصیها تحقداده یگردآورنظر نحوه  از  باشد.یم یکم از نوعحاضر 
  ها باشد که تعداد آن ی م  1401در سال    مقطع ابتدایی   معلمانه  یدر پژوهش حاضر شامل کل  یآمارجامعه  
در    یعنوان نمونه آماربه نفر (  291)  مورگـانی  سیکر  جدولبر اساس  نفر گزارش شده است.    1200  حدود

 نظرگرفته شدند.  
نمونه  پژوهش حاضر  یریگروش  نمونه   ،در  است.    یتصادف  یریگروش  بوده  اساده    یبرا  پژوهش  نیدر 

  و   یداخل  محققان  نظر  از  محقق ساخته یا استفاده  پرسشنامه  ابزار   از  قیتحق  ازیدن  مور  یهاداده  یگردآور
 . باشد  یم سوال   21 مجموعاً که است ی اسالم یمبان اساس بر و یخارج

منظور تعیین روایی از روایی صوری و برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده  در این تحقیق به 
پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از    30بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  گردیده است.  

میزان ضریب اعتماد با روش    SPSSری  افزار آماها و به کمک نرم های به دست آمده از این پرسشنامهداده
آمده   به دست  است که  یم  92/0آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد  نشان دهندة آن  اعداد  این  باشد. 

 باشد.  مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار می  یهاپرسشنامه
  هم   و  یفیتوص  آمار  یها  روش  از  همها  نمونه   از  آمده  به دست  یهاداده  لیوتحله یتجز  یبرا  ق،یتحق  نیا  در
و در بخش    یتجمع  درصد  و  درصد  ؛از  یف یتوص  بخش. در  است  شده  استفاده  یاستنباط  آمار  یروشها  از

  استفاده  SPSSجامعه مستقل با استفاده از نرم افزار    آزمون تی تک متغیره و آزمون تی دو  از  یاستنباط
 . است دهیگرد

 

 های تحقیق یافته-4

 یافته های توصیفی  -4-1

درصد مربوط به گروه    62شده از آمار توصیفی پژوهش، بیشترین فراوانی معادل  بر اساس نتایج حاصل 
درصد مربوط    6۷بیشترین فراوانی معادل    ، زناندرصد مربوط به گروه    3۸و کمترین فراوانی معادل    مردان

کارشناسی  صیالتی  درصد مربوط به گروه تح  33به گروه تحصیالتی کارشناسی و کمترین فراوانی معادل  
و  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی    پاسخگویان درصد از    100باشد؛ به طور کلی،  تر از آن می و باال  ارشد

درصد مربوط به کارکنان    4۸باشد که به نوع خود حائز اهمیت است و بیشترین فراوانی معادل  میکارشناسی  
تر درصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری پایین  11سال و کمترین فراوانی معادل    20تا    16با سابقه کاری  

 باشد.  میسال    25بیشتر از با سابقه کاری درصد مربوط به کارکنان  11و  سال  5از 
 

 یافته های استنباطی  -4-2
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در این قسمت فرضیات تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل آماری در  
این قسمت انجام گرفته است. در این قسمت نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در نمونه به کل جامعه  

تک نمونه ای و دو نمونه   tتعمیم داده می شود. در این قسمت سؤاالت تحقیق با استفاده از آزمون آماری 
  tای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. الزم به ذکر است که در بررسی سواالت با استفاده از آزمون

تک گروهی مبنای مطلوبیت وضعیت متغیرها باال بودن میانگین تجربی از میانگین نظری و واقع شدن  
محاسبه شده در آزمون های    tناداری مقدار  به دست آمده در سطح معناداری می باشد. شرط مع  tمیزان  

( می باشد. با توجه به طیف بندی ارایه شده در پرسشنامه  96/1)   tدو دامنه ؛ بزرگتر بودن از مقدار بحرانی  
کامال  مورد مطالعه )کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم( و نمره گذاری گزینه ها از  

بیشترین نمره ممکن برای    %60؛ مبنای تعیین میانگین نظری5با عدد    کامال موافقمو    1با عدد    مخالفم
هر گویه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب با توجه به اینکه حداکثر نمره فرض شده برای گزینه یک 

گین نظری هر گویه  می باشد؛  به عنوان میان   3که همان عدد    5درصد    60می باشد، بنابراین  5گویه عدد  
 در نظر گرفته شده است.  

قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها و تجزیه و تحلیل آنها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن متغیرها  
اطالع حاصل شود تا براساس نرمال بودن یا نبودن متغیرها از آزمونهای پارامتریک یا ناپارامتریک استفاده 

ن های آماری ناپارامتریک به هیچ پیش فرض های مشخصی نیاز ندارد، ولی آزمون  شود. استفاده از آزمو
های پارامتریک به پیش فرض های مشخصی نیاز دارند و در صورتی که این پیش فرض ها محقق نشوند  
نمی توان آنها را بکار برد. یکی از مهمترین پیش فرض های آزمون پارامتریک، نرمال بودن توزیع داده  

 غیر می باشد. های مت
آزمون های پارامتریک عموماً بر میانگین و انحراف معیار بنیان گذارده شده اند و در حالتی که توزیع داده  

 ها نرمال نباشد، این شاخص ها نمایی واقعی از وضعیت داده ها را به تصویر نمی کشند.
اسمیرنوف  استفاده شده  -وگروفبرای بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای تحقیق از آزمون کولم

اسمیرنوف فرض صفر نرمال بودن توزیع داده ها با فرض مقابل غیر نرمال    – است. در آزمون کولموگروف  
بودن داده ها آزمون می شود. در صورتی که سطح معنی داری بیشتر از مقدار خطای آزمون باشد فرض 

 نرمال بودن داده ها پذیرفته می شود. 
 ارائه شده است.   1اسمیرنوف« در بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در جدول  -کولموگروفنتایج  آزمون »
 اسمیرنوف« در بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها -: نتایج آزمون »کولموگروف  1جدول 

 نتیجه  آزمون  مقدار خطا() α )سطح معنی داری (  Sig متغیر

 نرمال است توزیع داده ها  0.05 0۸۷/0 آموزش های مستقیم 
آموزش های غیر 

 مستقیم 
 توزیع داده ها نرمال است  0.05 312/0
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  – بر اساس نتایج به دست آمده در جدول فوق و  با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون کولموگروف  
است بنابراین آزمون نرمال بودن برای متغیرهای مورد آزمون در   0.05اسمیرنوف بزرگتر از مقدار خطای  

دار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که داده های مورد بررسی از شرایط نرمال معنی  0.05سطح   
از آزمون های »پارامتریک« آماده استفاده  برای  به    بودن برخوردار هستند و شرایط  از میانگین  است، و 

عنوان شاخص مرکزی در تصمیم گیری های آماری می توان استفاده نمود. در نتیجه می توان برای آزمون  
 فرضیات از آزمون تی استودنت تک نمونه ای و دو نمونه ای می توان استفاده نمود.

 

و غیر مستقیم در فرهنگ سازی مصرف برای کاهش    میمستق   یها  آموزشفرضیه یک:  

 به طور مطلوب وجود دارد.مصرف انرزی 
 ( : شاخص های آمار توصیفی تمامی مولفه ها 2جدول )

 خطای استاندارد انحراف استاندارد  میانگین تعداد متغیر

 .14101 .۷32۷1 4.41 291 م یمستق یها آموزش

 .15۷11 .۸1636 4.3۷ 291 میمستق ریغ یها آموزش

 

 ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه تمام مولفه هاتک نمونه   t(: آزمون 3جدول )

 3مقدار مورد آزمون =  متغیر

t  درجه
 آزادی 

سطح  
 معناداری 
 )دودامنه( 

تفاوت از  
 میانگین

    %95فاصله اطمینان 
 تفاوت از میانگین

 بیشینه کمینه 

 1.69۷3 1.11۷6 1.42 0.000 290 9.9۸1 م یمستق یها آموزش

 1.6933 1.04۷4 1.3۷ 0.000 290 ۸.۷22 میمستق ریغ یها آموزش

 
با    (۸.۷22)  میمستقغیر    یها  آموزش(  9.9۸1)  میمستق  یها  آموزشمحاسبه شده  برای متغیر     tچون   

( بوده و همچنین 1.96)  tبزرگتر از مقدار بحرانی     0.05دامنه در سطح    برای آزمونهای دو  290درجه آزادی  
از   کمتر  داری  معنی  بین  می   0.05سطح  تفاوت  عدم  بر  مبنی  آزمون  این  در  فرض صفر  بنابراین  باشد، 

و بر اساس داده های مشاهده شده می توان    %95میانگین نمونه و میانگین جامعه )نظری( رد و با اطمینان  
یانگین نمونه با میانگین جامعه تفاوت معناداری دارد. و چون میانگین نمونه بزرگتر از میانگین  گفت که م

  مصرف  کاهشذا می توان گفت،  لبه میزان باال دارای اهمیت است.    معلماننظری است، در نتیجه از دیدگاه  
 .داردبه طور مطلوب وجود  مصرف در یساز فرهنگ  از استفاده  با مدارس در یانرژ
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معلمان مقطع بین در  مصرف یساز فرهنگدرک از  نیب ی دار یتفاوت معن :دومفرضیه 

 وجود دارد. ابتدایی شهرستان پارس آباد 
 به تفکیک جنسیت  مصرف یساز فرهنگ( : شاخص های آمار توصیفی متغیر 5جدول )

انحراف   میانگین تعداد سمت متغیر
 استاندارد 

 خطای استاندارد

  یساز فرهنگ
 مصرف

 0.1۷432 0.۷59۸6 4.14 1۸0 مرد

 0.0۷3۷1 0.20۸4۸ 4.۷۸ 111 زن

ارائه  مرد    و   زن  معلمان  دیدگاه  از  مصرف   یساز  فرهنگ ،  شاخص های آمار توصیفی متغیر    5در جدول  
 یساز  فرهنگمرد پاسخگو،    1۸0شده است. بر اساس اطالعات جدول مشاهده می شود که از دیدگاه تعداد  

زن پاسخگو،   111بوده و از دیدگاه تعداد 0.۷59۸6با انحراف استاندارد   4.14دارای مقدار میانگین  مصرف
 می باشد.  0.20۸4۸با انحراف استاندارد   4.۷۸دارای مقدار میانگین  مصرف یساز فرهنگ

 معلماناز دیدگاه  مصرف یساز  فرهنگای برای مقایسه میانگین متغیر دو نمونه   t( : آزمون 6جدول )
 زن و مرد 

فرض یکنواختی   متغیر
 واریانس ها 

آزمون لوین برای  
برابری واریانس  

 ها

 دو نمونه ای مقایسه میانگین ها   tمقادیر آزمون  

F   سطح
معنادار

 ی

t   درجه
 آزادی

سطح  
 معناداری
 )دودامنه(

تفاوت از  
 میانگین

تفاوت  
خطای  
استاندار

 د

   %95فاصله اطمینان 
 تفاوت از میانگین 

 بیشینه  کمینه

 فرهنگ
 یساز

 مصرف

با فرض برابری 
 واریانس ها 

۸.۷2
۸ 

0.00۷ 2.311 2۸۸ 0.029 0.63۷0
5 

0.2۷56
9 

1.204۸
- 

0.0692
5- 

بدون فرض  
برابری واریانس  

 ها

 3.366 2۸0 0.003 0.63۷0
5 

0.1۸92
۷ 

1.02۸4۷
- 

-
0.2456

3 

 

زن و مرد  در جدول    معلماندر بین    مصرف  یساز  فرهنگای برای مقایسه میانگین  دو نمونه    tآزمون  
نشان داده شده است. مقادیر و اطالعات آزمون در دو حالت با فرض برابری واریانس ها و بدون    6شماره  

می    0.00۷فرض برابری واریانس ها ارائه شده است. در این آزمون سطح معنی داری آزمون لوین برابر با  
محاسبه شده    tمقدار  کمتر بوده و فرض یکنواختی واریانس ها پذیرفته می شود. بنابراین    0.05باشد که از  

 با فرض برابری واریانس ها مناسب است. 
با درجه آزادی   مصرف  یساز  فرهنگ( برای  2.311محاسبه شده با فرض برابری واریانس ها  )     tچون   

( بوده و همچنین  1.96)  tبیشتر از  قدر مطلق مقدار بحرانی  0.05برای آزمونهای دو دامنه در سطح    2۸۸
از   تفاوت بین  می  0.05سطح معنی داری کمتر   بر عدم  بنابراین فرض صفر در این آزمون مبنی  باشد، 

و بر اساس داده های    %95رد شده  و با اطمینان    مصرف  یساز  فرهنگزن و مرد درباره  معلمان  دیدگاه  
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تفاوت معنادار  مصرف یساز فرهنگرباره زن و مرد د معلمانمشاهده شده می توان گفت که بین دیدگاه 
 وجود دارد.

 

ت - 5 ا د ا ه ن ش ی پ و  ی  ر ی گ ه  ج ی ت  ن
بیشترین فراوانی معادل  بر اساس نتایج حاصل از آمار توصیفی پژوهش،  به گروه    62شده  درصد مربوط 

درصد مربوط   6۷بیشترین فراوانی معادل    ،  زناندرصد مربوط به گروه    3۸و کمترین فراوانی معادل    مردان
کارشناسی  درصد مربوط به گروه تحصیالتی    33به گروه تحصیالتی کارشناسی و کمترین فراوانی معادل  

و  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی    پاسخگویان درصد از    100باشد؛ به طور کلی،  تر از آن می و باال  ارشد
درصد مربوط به کارکنان    4۸میت است و بیشترین فراوانی معادل  باشد که به نوع خود حائز اهمیکارشناسی  

تر درصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری پایین  11سال و کمترین فراوانی معادل    20تا    16با سابقه کاری  
 باشد.  میسال    25بیشتر از با سابقه کاری درصد مربوط به کارکنان  11و  سال  5از 

اسمیرنوف  استفاده شده  -برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف    – است. بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون کولموگروف  

د بررسی از شرایط  است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که داده های مور  0.05بزرگتر از مقدار خطای  
نرمال بودن برخوردار هستند و شرایط برای استفاده از آزمون های »پارامتریک« آماده است، و از میانگین  
به عنوان شاخص مرکزی در تصمیم گیری های آماری می توان استفاده نمود. در نتیجه می توان برای  

 ای می توان استفاده نمود. آزمون فرضیات از آزمون تی استودنت تک نمونه ای و دو نمونه
  در   یساز  فرهنگبر اساس نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اول مقدار تی محاسبه شده برای مولفه های  

( بوده  1.96بزرگتر از مقدار بحرانی تی )   0.05برای آزمونهای دودامنه در سطح    290با درجه آزادی    مصرف
به میزان باال دارای  متغیر    معلمانباشد، بنابراین از دیدگاه  می  0.05و همچنین سطح معنی داری کمتر از  

  مصرف   در  یساز  فرهنگ  از  استفاده  با  مدارس  در  یانرژ  مصرف  کاهش  گفت،  توان  ی م  لذااهمیت است.  
 . دارد وجود مطلوب طور  به

  یدارا  مصرف   یساز  فرهنگ   پاسخگو،  مرد  1۸0  تعداد  دگاهید  از   دوم  ه یفرض  لیو تحل  ه یتجز  جیبر اساس نتا
  یساز فرهنگ  پاسخگو، زن 111 تعداد دگاهید از و بوده0.۷59۸6 استاندارد انحراف  با 4.14 نیانگیم مقدار

  فرض   با  شده  محاسبه    t   چون  .باشد  یم  0.20۸4۸  استاندارد  انحراف  با  4.۷۸  نیانگیم  مقدار  یدارا  مصرف
 در  دامنه  دو  آزمونهای  برای  2۸۸  آزادی  درجه  با  مصرف  یساز  فرهنگ  یبرا(  2.311)     ها  انسیوار  یبرابر

  0.05  از   کمتر  یدار  یمعن  سطح نیهمچن  و  بودهt  (1.96  )  بحرانی  مقدار  مطلق  قدر   از  شتریب 0.05  سطح
  فرهنگ   درباره  مرد  و  زن  معلمان  دگاهید  بین  تفاوت  عدم  بر  مبنی  آزمون  این  در  صفر   فرض  بنابراین  باشد،می
  ن یب  که   گفت  توان   می  شده  مشاهده  یها  داده  اساس  بر  و   %95  اطمینان  با  و   شده  رد  مصرف  یساز

 .دارد وجود معنادار تفاوت مصرف یساز فرهنگ درباره مرد و زن معلمان دگاهید
  ارزیابی  موثر  را  مستقیم  های  آموزش  مدیران که    ( بیان می کند1392)ی  میتقد  و  نوبخت   قیتحق  یافته های

 های   آموزش  اثر  مدیران  و  معلمان  داراست،  معنی  تفاوت.  دانند  می  کمتر  را  تاثیرش  دبیران  و  کنند  می
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  تفکیک  به مستقیم های آموزش تفاوت سنجش  فراوانی توزیع کنند، می ارزیابی هم همانند را غیرمستقیم
  به   مستقیم  های  آموزش  تفاوت  سنجش   فراوانی   توزیع  و  ندارند   هم  با  معناداری  تفاوت  تحصیالت   میزان

 معیارها  رعایت  با  مصرف،   الگوی برای: گیری  نتیجه.  هست  معناداری  تفاوت(  تجربه)  کاری  سابقه تفکیک
  با نتیجه در  هستند  جامعه  و  خانواده  با ارتباط  در  زیرا   کرد  اصالح را  مدارس  آموزان   دانش   مصرف   توان  می

  میانه  و  اعتدال   به   و   بود   خواهد  تاثیرگذار  جامعه  کل  سطح   در   مصرف  الگوی   اصالح   به   زیر  معیارهای  رعایت
  با  بنابراین  هستند  تر  اثربخش  مستقیم  های  آموزش  به  نسبت  غیرمستقیم  های  آموزش.  شد  نزدیک  روی

  آموزش  و   فرهنگی  های  آموزش  دیگر   عبارت  به   سازی  فرهنگ  طریق  از  آموزش   گفت  توان  می  قاطعیت
یافته های این تحقیق با یافت  های    .شود  می  محسوب  آموزش  در  منبع  ترین  غنی  و  تر  مهم  غیرمستقیم

 آنها سنخیت و مشابهت دارد.
 لذا با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود:

 همکاری مدرسه. هم معلمانخود ایجاد شرایط تحصیل هم با همت  •

برنامه های آموزشی معلمان تا به درجه کمال دست یابند و اندیشه و خیال را نسبت به   تجدید نظر در •
 محیط های آموزشی گسترش دهند. 

امکان استقرار واحد های الگوی مصرف جهت نظارتبر تغییر و تحول روشهای آموزشی معلمان در جهت  •
 آموزشی و دانش آموزان. نزدیک کردن اهداف 
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Reducing energy consumption in primary schools by using a 

culture of consumption 
 

Haidar Seyed Nouri, Sasan Shokri, Ali Heidari, Alireza Ghorashi, Javad 

Abdollahi, Qader Vazifeh Demirchi 
 
 
Abstract 

The present study is applied in terms of purpose because it seeks to 

evaluate the culture of consumption in schools in Parsabad. Due to the 

use of a researcher-made questionnaire to collect data, the present study 

is a quantitative one. In terms of data collection, the present study is a 

descriptive correlational description. The statistical population included 

all primary school teachers, which according to Chrissy Morgan's table, 

291 people were considered as a statistical sample. Simple random 

sampling method was used for sampling. To collect Moore Dunya data, 

the research tool is a researcher-made questionnaire or used by 

domestic and foreign researchers based on Islamic principles. To 

analyze the research hypotheses, univariate t-test and independent t-test 

of two populations were used using SPSS software. Findings showed 

that there is a reduction in energy consumption in schools by using a 

culture of consumption in a favorable way. There is also a significant 

difference between the views of male and female teachers about the 

culture of consumption. 
 

Keywords: culture building, energy consumption, culture, 

consumption, schools 
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پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط  سرمایه فرهنگی خانواده   

 و کیفیت زندگی 
 

 4زینب رویین تن ، 3، پروانه رویین تن 2، غالمعلی علیزاده*1مریم رویین تن 

 
 1401 اردیبهشت 30: رشیپذ خیتار              1400 اسفند 10: افتیدر خیتار

 
 

 چکیده 
از پژوهش حاضر،  هد  ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط  سرمایه فرهنگی خانواده  و  نیبشیپف 

پیمایشی    -به روش، توصیفیمتوسطه دوم شهر کرمانشاه  بوده است. این مقاله با توجه  مقطع    کیفیت زندگی
 متوسطه شهر کلیه دانش آموزان دوره راهنمایی و  جامعه آماري  شامل  .  بودو بر اساس هدف، کاربردي  

با  نفر    318 نمونه  حجم  بود. که  1400-99در سال تحصیلی  کرمانشاه   بود و    روش   در نظر گرفته شد 
  فرهنگیاستاندارد سرمایه  ها شامل پرسشنامه داده يآورابزار جمعبودند.  شدهانتخابتصادفی  يریگنمونه 

ها نامه . روایی پرسشعملکرد تحصیلی بودپرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و پرسشنامه استاندارد  خانواده،  
اس آلفاي کرونباخ سنجیده شده  از ضریب  استفاده  با  پایایی هم  و  قرار گرفته  تأیید متخصصان  ت.  مورد 

فرض آزمون  جهت  آزمون  هاه یهمچنین،  از  متغیرها،  سنجش  تناسب سطوح  هم  يهابه   بستگیضریب 

ها نشان دادند که بین سرمایه فرهنگی با  تایج حاصل از آزمون . نپیرسون و رگرسیون استفاده شده است
نتیجه پژوهش نشان داد؛    . مستقیم و مثبت وجود دارد معنادار ي، رابطه عملکرد تحصیلی  کیفیت زندگی و 

عملکرد تحصیلی دانش آموزان کننده    ینیبشیعامل پ  نیتر، مهمکیفیت زندگی    و    سرمایه فرهنگی خانواده
 است.  شده 

 

 عملکرد تحصیلی، سرمایه فرهنگی خانواده، کیفیت زندگی های کلیدی:واژه
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 مقدمه  -1

این  شناسجامعه بر  را  فرض  بوردیو،  عمومی  می   نهدی می  تمامکه  را  هاکنش  توان  انسانی  ي  ها کنش ي 
به مادي  سود  افزایش  به  معطوف  آورداقتصادي  همین.حساب  مبناي  بر  که   وي  است  معتقد  فرض، 

نفع   به دنبال  نیز تاجرانی در عرصه سرمایه فرهنگی،  که   ردیگی منتیجه    . بوردیواندیشخصروشنفکران 
  عنوان به طبقه مسلط    ي، بخش فرودست طبقه اجتماعی بورژوازي هستند. او با تعریفاحرفه روشنفکران  

منبع این سرمایه، اقتصادي،  اجتماعی    کندی نماي که حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار دارد و فرقی  طبقه
سرمایه )فرهنگی،( جزء طبقه    نبعیا فرهنگی باشد، معتقد است که روشنفکران، به دلیل دسترسی به این م

تمایالت پایدار فرد  رندهیدربرگسرمایه فرهنگی   .(Milner and Bravit, 2018)شوندمسلط محسوب می
است که در خالل اجتماعی شدن در وي ایجاد و درونی شده است. بوردیو تحصیالت را نمودي از سرمایه  

 حساببه محصوالت فرهنگی نیز سرمایه فرهنگی  داند. گرایش به اشیا فرهنگی و جمع شدن فرهنگی می
بوردیو نخستین کسی است که اشکال سرمایه را مطرح نمود. او سرمایه را    (.Idrisi et a., 2012)  آیدمی

به سه شکل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تعمیم داد و در این فرآیند به نوع چهارمی از سرمایه یعنی  
از دل  که می  افتیدستنمادین    هسرمای را  آن  توجه    هیسرماتوان  اشکال،  این  میان  از  برآورد.  فرهنگی 

شود، دارد و همه  نهادهاي آموزشی« بازتولید می»ي بر سرمایه فرهنگی، که نحوه توزیع آن توسط  اژهیو
  مفهوم سرمایه فرهنگی ازنظر بوردیو را(.  Field, 2013)کندیماشکال سرمایه را با تمرکز بر آن تحلیل  

ی درک کرد که آن را در دستگاه نظري وي در نظر بگیریم. محرک اصلی  خوببه توان  تنها هنگامی می
یی و  گراتینیعاش به از میان برداشتن آن چیزي است که خودش ضدیت کاذب میان  نظریه بوردیو، عالقه

می جامعه  و  فرد  میان  بیهوده  او ضدیت  تعبیر  به  یا  و  گرایی  وي  ذهنیت  سنتی جابهانگارد.  مفاهیم  ي 
برد. به عقیده وي میان میدان  ی مثل ساختار و عاملیت مفاهیم میدان و عادت واره را به کار میشناسجامعه

عادت واره در ذهن کنشگر وجود دارد، میدان در    کهیدرحالو عادت واره رابطه دیالکتیکی وجود دارد و  
که بین خاستگاه    دهدیممطالعه بوردیو در فرانسه نشان  (.  Riters, 2012)جاي دارد    هاآن خارج از ذهن  

و برخورداري از سرمایه فرهنگی و همچنین بین سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی   آموزدانش خانوادگی 
دارد وجود  مستقیم  اقتصادي، (.Sharepour,2010)رابطه  توسعه  جامعه،  در  خود  نقش  ایفاي  با  خانواده 

زنان، تغییرات الگوي ازدواج،    گاهیجا. خانواده مدنی، اشتغال و  کندیم را دنبال و اجرا  اجتماعی و فرهنگی  
 وگوگفت،  شنهادهایپي عقاید، نظام  هابازگشت ، رفت و  هاشهیاندگسست ارزشی، نرخ ازدواج و طالق، تبادل  

  رگذاریتأثي جدید است که بر آینده سازي سرمایه فرهنگی خانواده  هاخانوادهي  های ژگیوو عقالنیت، از  
 ي افراد یـک جامعـه، »خـانواده«ریپذجامعه ابزار    نیترمهماولین عامل و  (.  Ghani Rad,2017)باشندیم

کند؛  . نـوزاد انسـانی در خـانواده رشـد و نمـو میشودی ماسـت، زیـرا اجتماعی شدن افراد از خانواده شروع  
و   هنجارها  اجتماعی،  می  هاارزشرفتارهاي  یاد  را  و  چگونه    ردیگی مآموزد  داشته    گرانید  باکه  تعامل 

است.    شدهارائه بر عملکرد تحصیلی   مؤثري مختلفی در خصوص عوامل  هاه ینظر  (. Chalabi, 2016)باشد
...  های ژگیوگروهی از اندیشمندان بر   و برخی دیگر نیز    ددارندیتأک(  ي درونی افراد )هوش، خودپنداري، 

ي هانه یزمکنند. در بین عوامل بیرونی،  عوامل بیرونی )خانواده، طبقه اجتماعی، مدرسه و ... ( را مهم تلقی می



 

 
 

 ... تیفیک و  خانواده  یفرهنگ هیسرما  توسط آموزان دانش یل یتحص عملکرد ینیب شیپ: عنوان مقاله   39

 

 Janalizadeh Choob Basti et)نقش پررنگی در موفقیت تحصیلی دارند  خانوادگی و خاستگاه طبقاتی

al, 2013 .)   ی توسط بوردیو، این مفهوم بیش از هر حوزه دیگري در حوزه  سرمایه فرهنگ  شدنمطرح زمان
اند و به بسط  هایشان این مفهوم را بکار بردهپژوهش است. محققان بسیاري در کاررفتهبه  وپرورشآموزش

از نظر بوردیو کودکانی که از    (.Hakimzadeh et al, 2012)اندو تعدیل مفهوم سرمایه فرهنگی پرداخته
هاي اقلیت، شیوه گفتار و  گروه اند، به ویژه کودکاناعی و خانوادگی طبقه پایین برخاستههاي اجتمزمینه

ي گفتار و رفتار مسلط در مدرسه مغایر است. هنگام ورود به مدرسه، کودکان طبقه  هاوهیشرفتارشان با  
کنند. در واقع گروه  هاي مرفه تجربه میپایین برخورد فرهنگی بسیار شدیدي را نسبت به کودکان خانواده

بیگانه می را در یک محیط فرهنگی  تنها  اول که خود  نه  احتمال دارد که در جهت عملکرد    ترکمیابند 
هاي گفتار و رفتاري  نیز با شیوه  هاآن هاي گفتار و رفتار عادي  آموزشی بهتر برانگیخته شوند بلکه شیوه

خ کوشش  منتهاي  یک  هر  اگر  حتی  ندارد.  همخوانی  به  معلمان  ارتباط  برقراري  براي  را  ود 
و آن    کنندیمدار عمل  ي فرهنگی جهتنسبت به سرمایه  ذاتاًنظام آموزشی   (.Giddens, 2017)آورندعمل

که آن را   داندی مخصوصیات مثبتی مانند درخشش علمی را ناشی از سرمایه فرهنگی  ، وداندی م باارزش را 
که   . دراردارندیاختدر   با کسانی  سرمایهداراي سرمایهمقایسه  داراي  که  نیستند، کودکان  ي ي فرهنگی 

بهتر   هاآن ي آموزشی بیشتر آشنا هستند و به عنوان یک نتیجه،  هاستمیسفرهنگی هستند با قواعد بازي در  
ارائه کنند. بازدهی سرمایه فرهنگی از طریق    همساالن  و  تصوري از درخشش آکادمیک به معلمان  توانندیم

از آنچه    بااستعدادتریابد، زیرا کودکان که داراي سرمایه فرهنگی هستند  لی بهتر تحقق میعملکرد تحصی
شود( و  رسند )که منجر به ارزیابی ذهنی بهتر توسط معلمان و نمرات باالتر میهستند به نظر می  واقعاً

هاي یادگیري بهتري دارند( از محیط  هاآن )به خاطر اینکه معلمان توجه بیشتري به    هاآن عالوه بر این،  
-ت زندگی میفیدر این پژوهش کی  رگذاریتأثمتغیر دیگر    (. Anderson and Jagger, 2015)برخوردارند

یت زندگی  فآموزان نقش مهمی در میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد. کیدانش یت زندگیفاشد. کیب
اهداف بهداشتی بر    نیتربزرگظ سالمتی و مراقبت از آن است و  فمسائل امروز در ح نیترمهمیکی از  

 Zahmatاست)  شدهشناختهعوامل مؤثر در زندگی افراد    نیترمهمافراد است و امروزه از   افزایش سالمت

Keshan et al, 2012.) کسب   داند و بهمی  از عواملی است که به زندگی را ارزشمند  متأثریت زندگی،  فکی
شخصی است   یت زندگی یک فرد،فاوتی دارد. کیفهر فرد، معانی متي  و برا    کندی مکمک    مثبت  هاتجربه 

یت زندگی شامل درک و ارزیابی فرد  ف(.کیSiam et al, 2012خود فرد انجام می شود) لطو ارزیابی آن تس
انتظارات، اهداف، معیارها و  ارتباطی این فاکتورها با   از وضعیت زندگی خود و زمینه ها فرهنگی و ارزشی و 

است) شخصی  در(.  Karshki et al, 2014عالیق  توانایی  معناي  به  تحصیلی  ریزي،    برنامه  عملکرد 
مربوط به مطالعه    اهداف سودمند و انجام فعالیتهاي  خودکارآمدي، انگیزش، کاهش اضطراب، استفاده از

 Projaskaمراکز آموزشی میباشد) اف اصلیبهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از اهد میباشد

and Norcross, 2014.)   در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقشى که خانواده در عملکرد تحصیلى
و کار   است که: ساز  این  پژوهش  اصلی  لذا پرسش  دارند،  بین   فرزندان  آموزان  دانش  عملکرد تحصیلی 

 ؟ سرمایه فرهگی خانواده و کیفیت زندگی چگونه است
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 پیشینه پژوهش -2
فرهنگی    هحاضر بررسی تأثیر فرهنگ مدرسه و سرمای  پژوهشی تحت عنوان (  1397صفایی موحد و بهادري )

نتایج تحقیق نشان داد فرهنگ مدرسه و سرمایه فرهنگی   خانواده برعملکرد تحصیلی دانش آموزان است.
خانواده بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارند. هر چه فرهنگ مدرسه بهتر ارزیابی شود  
عملکرد دانش آموزان بهتر است و هر چه سرمایه فرهنگی خانواده غنی تر باشد عملکرد تحصیلی دانش  

ین اثرات متقابل متغیرهاي فرهنگ مدرسه و سرمایه فرهنگی خانواده نیز بر  آموزان بهتر می شود. هم چن
 .عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد

»بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد   ( پژوهشی با موضوع1392بیگی )
که سرمایه  دهدیمتایج تحقیق نشان انجام داد. ن تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان«

و عینیت   شدهنهینهادداري بر عملکرد تحصیلی دارد، ولی سرمایه فرهنگی معنی ریتأث افتهیتجسمفرهنگی 
رمعنی  ریتأثیافته   ندارد.  بر عملکرد تحصیلی  الگو (  1391ضایی و همکاران)داري  با عنوان  پژوهشی  در 

ابعاد  ینیبشیپ بر اساس  اعتیاد فیت زندگی، استفکی  عملکرد تحصیلی  به  اینترنت و نگرش نسبت  از  اده 
از اینترنت    استفادهدادند که در مدل نهایی متغیر میزان    دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن نشان

عمومی،  عملکرد جسمی، نقش جسمی، درد بدنی، سالمت  یت زندگی شاملفخارج شد اما ابعاد مختلف کی
توانستند میزان عملکرد تحصیلی را    داری معننسبت به اعتیاد به طور    سالمت جسمی و همچنین نگرش

درمان شناختی رفتار گروهی   یاثربخشپژوهشی با عنوان    در  (1390)نریمانی و همکاران.  نمایند  ینیبشیپ
  راهنمایی مبتال به اختالل اضطرابیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع  فبهبود کی  بر

اجتماعی    اختالل اضطراب  عالئمرفتار گروهی در کاهش    -اجتماعی منتشر نشان دادند که درمان شناختی  
. نوغانی، آهنچیان و  است  مؤثرمعنادار    طوربه یت زندگی عملکرد تحصیلی دانش آموزان  فمنتشر، بهبود کی

  تیموقعسرمایه اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی در احتمال  تعیین سهم    باهدف ( در تحقیقی  1390ی )عیرف
در شهر اصفهان به این نتایج رسیدند که در کنار متغیرهاي 1389دانشگاه در سال  سراسرداوطلبان آزمون 

ي، متغیرهاي سرمایه اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی سهم معناداري در احتمال موفقیت داوطلبان دارند. انهیزم
قی تجربی با عنوان » پیشینه خانوادگی، انواع مختلف سرمایه و موفقیت تحصیلی دانش  ( تحقی2015انیس )

اند که به  هایی برخاستهی که از خانوادهآموزاندانش این  پژوهش نشان داد،  .آموزان اهل ترکیه « انجام داد

سرمایه آموزانلحاظ  دانش  سایر  از  بیشتر  بودند،  غنی  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  عملکرد    هاي  در 
ي یاد شده  هاهیسرمابراي موفقیت تحصیلی دانش آموزان همه انواع    درواقعتحصیلی خود موفق بودند.  

،  شودیمهاي اقتصادي به سرمایه فرهنگی تبدیل  باید حضور داشته باشند. همچنین، هنگامی که سرمایه
یابد. با توجه به این نتایج باید  ي آن بر روي موفقیت تحصیلی دانش آموزان نمود بیشتري میرگذاریتأث

داري وجود دارد خاطرنشان نمود که میان پیشینه خانوادگی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی
 باشد یمو این امر با رویکردهاي تجربی و نظري افرادي همچون کلمن و بوردیو همسو 

بررسی   عادت ها نیز رمایه فرهنگی وکند که عادت اثرات فردي ساین موضوع اشاره می  (2013گادیس )
 تحصیلی اثر دارد. شرفتیپعادت را بر  ياواسطه شود و اثر 
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  6سرمایه فرهنگی دانش آموزان  ریتأث از جوانان ي مطالعه طولی سرا سر يها( با استفاده از داده2010ژاگر)
نتایج نشان داد که سرمایه فرهنگی    . ها سنجیدرا بر موفقیت تحصیلی آن   ها ()نه خانواده آن ساله    14تا

اجتماعی و   طبقه(  2010)  ترامونت و ویلیامز. داشته است  ریها تأثدانش آموزان بـر موفقیـت تحصـیلی آن
  پارسل و دافر   .موفقیت تحصیلی هستند ینیبشیپبراي  هاعامل نیتريدی کلاز  هاخانوادهسرمایه فرهنگی 

  خانواده و مدرسه نقش  مؤثري در عملکرد دانش آموزان دارد.   ياهیسرمابه این نتیجه رسیدند    (2009)
  بر   مثبتی  یرتأث  هاآن   ی فرهنگ  هیسرما  شغلی و  هیگاپا  دین ووال   یالتصحنشان داد سطح ت(  2006بارون )
 د. ردا آموزاندانش تحصیلی عملکرد

اهمیت بسیار زیاد دارد. امروزه    کند ی ممسیر زندگی دانش آموزان را مشخص    کهییازآنجاکرد تحصیلی  عمل
مشکالت خانوادگی و    وضعیت اقتصاد خانواده، مسئله بیکار ، افزایش نرخ تورم،  ازجملهی  لفبه دالیل مخت

و    هاشبکه وجود   مطلوب...  مجاز  چندان  آموزان  دانش  تحصیلی  فعلی    طشرای  متأسفانهنیست.    عملکرد 
بسیار پایین آمده است و   و سرمایه فرهنگی  ت زندگی در خانوادهفیاست که کی  ي  اگونه بهخانواده و اجتماع  

دانش آموزان هم در خانواده، اجتماع و مدرسه به وجود آورده   يبرا  ارتباطات اجتماعی نامطلوب مشکالتی را
است اقدامات اصولی جهت    يضروراین  است. بنابر  آموزان را کاهش داده  است و عملکرد تحصیلی دانش

 . و بهبود عملکرد تحصیلی برداشته شودسرمایه فرهنگی خانواده یت زندگی فافزایش کی
 

 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 

 

 

 خود کار آمدي
 تاثیرات هیجانی

 پیامدفقدان کتترل 
 انگیزش

 برنامه ریزي
 رضایت از زندگی 

 سالمت جسمی
 سالمت روان 
 سالمت عمومی

 
 عملکرد تحصیلی

کیفیت زندگی  
 خانواده

سرمایه فرهگی  
 خانواده

 تجسم یافته 
 عینیت یافته

 نهادینه 
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 روش تحقیق - 3
استفاده   مورد  تحقیق  مطالعهروش  این  و    اساس   بر  در  کاربردي   نوع  از  تحقیق،  نحوه    اساس  بر هدف 

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم    کلیه    جامعه آماري شاملپیمایشی است.    -ها  توصیفی  گردآوري داده
 ي گردآوروش  شدند. ر انتخاببه عنوان نمونه  نفر   318تصادفی ساده  يریگنمونه از  و بود  شهر کرمانشاه 

عه میدانی ، تهیه  را از طریق مطال  هادادهو میدانی است. بخش اصلی    ياکتابخانه  -اسناد    هادادهمطالعات و  
.  شودی مآورده    دست  بهمتوسطه دوم شهر کرمانشاه  بسته، دانش آموزان مقطع    صورتبه و تنظیم پرسشنامه  

شرکت در تحقیق، نداشتن اختالل جدي جسمی    یارهاي ورود به مطالعه، شامل رضایتمندي افراد برايمع
پژوهشی  پزشکروان و   مورد  افراد  همکاري  جلب  با  پرسشنامه  دادن    داده  هاآنبه    بود.  از  قبل  شد. 

صحبت شد و گفته شد که    هاآنهدف از اجراي پژوهش با    ، ابتدا در موردکنندگانشرکت به    هاپرسشنامه
اطمینان   شانیشخصو خصوصیات    هاپرسشنامه  کار یک مورد پژوهشی است و در مورد محرمانه بودن  این

ها  اشکاالت احتمالی در گویه  پاسخ دهند و   سؤاالتبه    کنندگانشرکتآزمونگر منتظر ماند تا    .خاطر داده شد
  کیفیت زندگی سرمایه فرهنگی،    رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه    و آزمون را برطرف سازد. ابزار به کار

 و عملکرد تحصیلی بود.  
  و  یقتشو  يپرسشنامه  از   یقیتلف   از  خانوادهگی  فرهن  هیسرما  يریگاندازه   يبرای خانواده:  فرهنگسرمایه  

 . شداستفاده  (2011)  و پیشقدم (1390) همکاران و زاده (، جانعلی1392) ییرضا
بوردیو شامل   فرهنگی  سرمایه  آن 25پرسشنامه  و هدف  است  سه    هاارزش سنجش    سؤال  در  نمودها  و 

ب( عینی)تملک   .مهارت در بیان مطالب(  یا سرمایه بدنی و فردي)مهارت ذهنی،  افتهیتجسمشاخص: الف(  
 روایی  تعیین  برايمدارک تحصیلی( است.  )ج( نهادي.  به هنر(  يمندعالقهو مصرف کاالهاي فرهنگی،  

از    يریگبهرهاست. اعتبار صوري با    شدهاستفادهروش اعتبار صوري و اعتبار سازهاي  دو    از   نیز  پرسشنامه
کرونباخ براي ابعاد مختلف سرمایه   پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي  نیهمچناست    دشدهییتأ  نظرات اساتید

است که همگنی   89/0و سرمایه فرهنگی کل  70/0سرمایه نهادي   0/ 87  تجسم  سرمایه85/0یافته    عینیت
 .کندی مها را تأیید  گویه

از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده    اي سنجش کیفیت زندگیر این پژوهش برد
بهداشت  ي  اماده100است. این پرسشنامه فرم خالصه شده مقیاس   شده کیفیت زندگی سازمان جهانی 

می يهاجنبه که    باشدیم قرار  ارزیابی  مورد  را  زندگی  کیفیت  اینمختلف  به    دهد.  توجه  با  پرسشنامه 
  روانی جمعیت  -مورد ارزیابی با فرهنگ و نوع فعالیت فیزیکی  عمومیت، سادگی، سازگاري و انطباق ابعاد

این شد.  داده  تشخیص  مناسب  پژوهش  این  براي  مطالعه  است  مورد  شده  تأیید  و  ارزیابی    .پرسشنامه 
چهار حیطه   گردد وتوسط خود آزمودنی تکمیل می پرسشنامه کیفیت زندگی یک ابزار خودسنجی است که

سنجد، که دو سؤال سؤال می  26جسمانی، سالمت روان، روابط اجتماعی و سالمت محیط را با    سالمت
، هاسؤال   سالمت عمومی و درک کلی فرد از کیفیت زندگی خود و بقیه  اول آن در مورد رضایتمندي از

 . سنجدی م احساس و رفتار فرد در ابعاد مختلف کیفیت زندگی
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جهان هنجاریابی و ترجمه شد. استانداردسازي،   کشور 15همزمان در   طوربه پرسشنامه  ینا 2000در سال 
مقادیر   صورت گرفت و همکاراننجات    گونه ایرانی این پرسشنامه در ایران توسط یسنجروان ترجمه و  

پرسشنامه با توجه  به دست آمد. این  7/0باالي    هاطهیحتمام    و آلفاي کرونباخ در  ياخوشه همبستگی درون  
جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش مناسب   سازگاري و انطباق ابعاد مورد ارزیابی با نوع پژوهش حاضر و به

فرم کوتاه پرسشنامه    نفر, اجرا شد و پایایی30توسط محقق بر روي    آمدهدستبه ایایی  پ  تشخیص داده شد 
اعتبار باالي پرسشنامه جهت اجرا آن   دهندهنشان  آمد که دست  به  87/0با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 

 . باشدیمپژوهش حاضر  در
پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج استفاده    این پژوهش جهت سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان ازدر  

براي جامعه  1383در سال  درتاج    ست که توسطافام و تیلور    هاپژوهشآزمون برداشتی از    گردیده است. این
، فقدان کنترل پیامد، و  يزیربرنامهایران ساخته شد. این آزمون پنج حیطه خودکارآمدي، تأثیرات هیجانی، 

را   محاسبه سنجدی مانگیزش  براي  این  .  پایایی  میزان  گردید،  استفاده  کرونباخ  آلفاي  روش  از    پایایی 
است و روایی آن از طریق دو    آمدهدستبه   71/0  (پرسشنامه از طریق روش همسانی درونی )آلفاي کرونباخ

 . سازه استفاده شده است  روش روایی محتوا و روایی

 

 

 تجزیه و تحلیل دادها -4
 "دارد  وجود رابطه  تحصیلی عملکرد  زندگی و رسد بین کیفیتبه نظر می  "( 1جدول شماره ) 

 

 جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون

 سطح معناداري  پیرسون ضریب  تعداد متغیر مورد بررسی 

 0.0001 0.56 318 کیفیت زندگی 

 318 عملکرد تحصیلی

 
  و خروجی کوواریانس استاندارد  پیرسونآزمون  با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول  

با    شده این مقدار    باشدی م  0001/0برابر  استاندارد خطاي  از  95/0با اطمینان  و  و  بحرانی    05/0  سطح 
  56/0این دو متغیر مثبت و برابر با    همبستگی  مقدار ضریب   .گرددمی  تأییداست پس فرضیه فوق    ترکوچک

توان چنین استنباط که این دو متغیر از شدت همبستگی مناسبی برخوردارند پس می   است   آن بوده و بیانگر  
که هرچه    صورتنیبددارد،    وجود  مثبت و معنادار  رابطه   عملکرد تحصیلی یک  و  کیفیت زندگی   نمود که بین

 عملکرد تحصیلی افزایش خواهد یافت و بالعکس.  افزایش یابد میزان کیفیت زندگی 
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   "دارد  وجود رابطه تحصیلی عملکرد بین سرمایه فرهنگی خانواده و" (2جدول شماره )

 جدول آزمون ضریب همبستگی پیرسون
سطح   ضریب پیرسون  تعداد متغیر مورد بررسی 

 0.0001 0.48 318 سرمایه فرهنگی  معناداري 

 318 عملکرد تحصیلی

 
  و خروجی کوواریانس استاندارد  پیرسونآزمون  با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول  

با    شده مقدار    باشدیم  001/0برابر  این  اطمینان  و  خطاي  از  95/0با  استاندارد  و  بحرانی    05/0  سطح 
  48/0این دو متغیر مثبت و برابر با    همبستگی  مقدار ضریب   .گرددمی  تأییداست پس فرضیه فوق    ترکوچک

توان چنین استنباط که این دو متغیر از شدت همبستگی مناسبی برخوردارند پس می   است   آن بوده و بیانگر  
دارد، بدین صورت که    وجود  مثبت و معنادار  رابطه  عملکرد تحصیلی یک  سرمایه فرهنگی و   نمود که بین

 عملکرد تحصیلی افزایش خواهد یافت و بالعکس.  ش یابدهرچه میزان سرمایه فرهنگی خانواده افزای

 
   توسط ابعاد کیفیت زندگی بینی( عملکرد تحصیلیمدل رگرسیونی چندگانه با متغیر پنهان از تأثیر )پیش

 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپخروجی استاندارد شده وزن 3 شماره جدول

 

 رگرسیونی هاي خروجی استاندارد شده وزن 
مقدار   متغیرها 

استاندارد  
 شده

نسبت 
 بحرانی 

سطح  
 0.01 8.22 0.40 روان  سالمت معناداري 

 0.01 7.75 0.37 جسمی سالمت
 0.03 5.63 0.26 عمومی  سالمت

 0.03 6.58 0.29 زندگی رضایت

 خروجی آزمون بوت استرپ  
( در آزمون بوت  R2مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین 

 استرپ 
سطح   حد باال حد پایین 

 زندگی  کیفیت ابعاد توسط تحصیلی عملکرد بینیپیش معناداري 
0.28 0.22 0.36 0.03 

 
توان استنباط نمود که  چنین می  Amosافزاربا توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی استاندارد آن در نرم 

و معنادار   05/0میزان کلیه تأثیرات متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته داراي سطح معناداري کوچکتر از  
درصد واریانس متغیر    28که    است  آنباشد و بیانگر  می  28/0آن نیز برابر با     2Rباشند. ضریب تعیین  می

  جسمی،   سالمت  روان،  سالمت)  زندگی  کیفیت  ادابعوابسته )عملکرد تحصیلی( توسط متغیرهاي مستقل  
درصد از عامل عملکرد تحصیلی    28تر  تبیین شده است. به عبارت ساده(  زندگی  رضایت  عمومی،   سالمت 
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باشد.  می  (زندگی  رضایت  عمومی،  سالمت  جسمی،  سالمت  روان،  سالمت)  زندگی  کیفیت  مربوط به ابعاد
کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب    طوربه 

  03/0درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح معناداري در این آزمون برابر با    28)  28/0تعیین  
د باال  هاي حد پایین و حاست و در بازه  ترکوچک  05/0از سطح خطاي    95/0گزارش شده و با اطمینان  

 ( تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته)کلی این اثرات    طوربه توان استنباط نمود که  صفر واقع نشده است می 
  توان عملکرد تحصیلی که؛ می   است  آن شود. نتیجه کلی این فرضیه  باشد و فرضیه فوق تأیید میمعنادار می

در جامعه (  زندگی  رضایت  عمومی،  المتس   جسمی،  سالمت  روان،  سالمت)  زندگی  کیفیت  را بر اساس ابعاد
 بینی نمود.آماري پیش

 توسط ابعاد سرمایه فرهنگی   بینی( عملکرد تحصیلیمدل رگرسیونی چندگانه با متغیر پنهان از تأثیر )پیش

 
 هاي رگرسیونی و آزمون بوت استرپخروجی استاندارد شده وزن 4 شماره جدول

 
توان استنباط نمود چنین می  Amos  افزاراستاندارد آن در نرم با توجه به مدل رگرسیونی ساده و خروجی  

و معنادار    05/0از    ترکوچککه میزان کلیه تأثیرات متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته داراي سطح معناداري  
درصد واریانس متغیر    33که    است  آنباشد و بیانگر  می  33/0آن نیز برابر با     2R  باشند. ضریب تعیینمی

  سرمایه  ،شدهنهینهاد   فرهنگی   سرمایه )  سرمایه فرهنگی وابسته )عملکرد تحصیلی( توسط متغیرهاي مستقل  
درصد از عامل   33تر تبیین شده است. به عبارت ساده( یافته عینیت  فرهنگی  سرمایه ،افتهیتجسم  فرهنگی

 ،افتهیتجسم فرهنگی  سرمایه  ،شدهنهینهاد   فرهنگی  هسرمای)  سرمایه فرهنگیعملکرد تحصیلی مربوط به  
کلی با توجه به خروجی آزمون بوت استرپ براي روشن    طوربه باشد.  می(  یافته  عینیت   فرهنگی  سرمایه

درصدي مدل در جامعه آماري( چون مقدار سطح    33)  33/0شدن معناداري یا عدم معناداري ضریب تعیین  
است    ترکوچک  05/0از سطح خطاي    95/0گزارش شده و با اطمینان    02/0معناداري در این آزمون برابر با  

کلی این اثرات    طوربه توان استنباط نمود که  د باال صفر واقع نشده است می هاي حد پایین و حو در بازه 

 های رگرسیونیخروجی استاندارد شده وزن

مقدار  متغیرها

استاندارد 

 شده 

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 0.001 8.89 0.51 نهادینه شده   فرهنگی  سرمایه معناداری
 0.009 8.16 0.45 افتهیتجسم فرهنگی  سرمایه
 0.006 7.93 0.41 یافته عینیت فرهنگی  سرمایه

 خروجی آزمون بوت استرپ  
( در آزمون R2مقدار استاندارد شده )ضریب تعیین 

 بوت استرپ 

حد  

 پایین 

حد  

 بال 

سطح 

 سرمایه اجتماعی  ابعاد  توسط تحصیلی عملکرد  بینیپیش معناداری
0.33 0.29 0.41 0.02 
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شود. نتیجه کلی این فرضیه  باشد و فرضیه فوق تأیید میمعنادار می  ( تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته)
  رمایهس  ،شدهنهینهاد   فرهنگی  سرمایه)  فرهنگی   را بر اساس سرمایه  توان عملکرد تحصیلیکه؛ می   است   آن

 بینی نمود. در جامعه آماري پیش( یافته عینیت فرهنگی  سرمایه ،افتهیتجسم فرهنگی
 

 یریگجهینت-5
. والدین  است  وپرورشآموزشاز  سرمایه فرهنگی، نهاد خانواده و نهاد    ریرپذیتأثمهم    يهاحوزهیکی از  
  و یابند که در عصر اطالعات  به این مهم وقوف می  شیپ  ازش یب   هرروزهاي طبقه غنی و متوسط  خانواده

گسترش   در بنابراین  است.  طبقاتی  سلطه  تداوم  و  تحرک  نردبان  تنها  آموزش  دانش،  بر  مبتنی  جامعه 
ي والدین در امر گذاره یسرماتوان پاسخی به نیازهاي اجتماعی و  ي خصوصی را میهاآموزشگاه و    مؤسسات

نوعی    آموزش کردي  زیربرنامه را  تلقی  فرزندان  و  خود  اقتصادي  آینده   Medan dar and)براي 

Sarkararani, 1397.)    که    ترا گرف  ین نتیجها  توانمی  پیشین  يپژوهشها  و  سوال  ینا  یجنتا  هب  هتوجبا
  هاخانواده  دارد .پس   آموزان دانش  یلیتحص  عملکرد   بر   يمؤثر  نقش   خانواده و کیفیت زندگی  ی فرهنگه  یسرما

  دعملکر  ينحوه  بر  توانندیم  خاص  يو منشها  التیخود و تما  به   مخصوص  یفرهنگ  يکردن فضافراهم    با
ها وارد مدرس   ذائقه  ،يرفتار  ي تها  مهار  يسر  کی  با  یهر کودک  .  ارندذمدرس اثر بگ  آموزان در  دانش

 ک با کود   کودک  هر  شروع    ي قطههستند پس نفاوت  با هم مت  نیزم  نیا  در  کودکان  ي  ههم  که  شودیم
  لیتحص  ریمس  ه ادام  در   يبعد  يهاینابرابرو    شروع،   در  ي نابرابر  نیو هم  فاوت است مت  مدرسه   ریمس  در  گرید

  ی فرهنگ ه یسرما هر  رایز شود ی م خانواده ی فرهنگ د یتول باز  سبب خانواده بر  حاکم یفرهنگ يسب فضا  به
بباشد    شتریب  و  بهتر  افراد  خانواده بترتیب    نیا  به   دارند،  يتره عملکرد  افراد متعلق   با  يخانوادهها  ه ک 

ت باالتر  یفرهنگ  يسرما امر   فرد   یفرهنگ  ي  یهسرما  شیافزا  سب  نیا  و  شوندیموفقتر م  التیصحدر 
ابعاد کیشود.  یم  دي شده  نها  نوع  یفرهنگ  يسرما  صوصخب بین  یت زندگی با  فیافته ها نشان داد که 

دانش تحصیلی  رابطه    عملکرد  فرح آموزان  و  سعید  مطالعات  با  نتایج  دارد.  وجود  معنادار  مستقیم 
ابرار  (،  1391)رضایی و همکاران  (،  1392)تاج بخش و ریاحی(،  1395)قاسم تبار و صالحی(،  1395)بخش

( و  2014) کولمن  (،  2015شریف و همکاران  یت  فنقش کی  .است  همسو(  2013)تامپسون و همکاران  ( 
یت زندگی مطلوب دانش  فاین کیر بناب.  اثربخشی عملکرد تحصیلی غیر قابل انکار است زندگی و ابعاد آن در  

اطراف خود در عملکرد تحصیلی و پیشرفت و موفقیت ها تحصیلی   طآموزان و رضایت مند از زندگی و محی 
  ا می کند. نقش خانواده و دبیران را در کییت زندگی مطلوب و تصور و دیدگاهی که دانش فنقش بسزایی ای

یت زندگی می تواند ارتباطات  یفآموزان نسبت به آن در ذهن خود می پرورانند نمی توان نایده گرفت. ک
یت  فمت روانی، شاد و سرزندگی را در دانش آموزان توسعه دهد. دانش آموزانی که کیالس، س فموثر، عزت ن 

ت  فیند. هر چه میزان کیهمه جانبه موفق تر   طزندگی بسیار رضایت بخشی دارند طبیعتا در تحصیل و رواب 
زندگی در دانش آموزان پایین و رضایت و شادمانی در دانش آموزان پایین تر باشد، میزان عملکرد تحصیلی  

  تحصیلی  عملکرد  رابطه سرمایه فرهنگی خانواده و  در ارتباط با  .  کندو موفقیت در آن ها کاهش پیدا می
بیان دانش آموزان   باید  نتایج حاکیکرد    نیز  این دو متغیر می باشدم  که  بین  این مسئله با نتایج .  عنادار 
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( سولیوان  )گادیس،  2015انیس)  ،(  2001تحقیقات  نوغانی)  (2013(،  دارد(    1386و  رمایه س  .همخوانی 
آموزشی اثرگذار است بررسی شود.بر طبق این نظریه کسانی که داراي سرمایه   فرهنگـی بـر پیشـرفت

آموزشی   اجتماعی باالتري هستند از مهارتهـاي -ه داراي پایگاه اقتصادي هستند بهویژه کسانی ک  فرهنگـی
 . و امکانات بیشتر آموزشی برخوردارنـد
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Predicting students' academic performance by family cultural 

capital and quality of life 

 
Maryam Rueentan, Gholam Ali Alizadeh,Parvaneh Rueentan, Zeinab 

Rueentan   

 

Abstract 

The purpose of this study was to predict students' academic 

performance by family cultural capital and quality of life in secondary 

school in Kermanshah. This article was descriptive-survey according to 

the method and applied based on the purpose. The statistical population 

included all middle and high school students in Kermanshah in the 99-

98 academic year. The sample size was 318 people and were selected 

by random sampling method. Data collection tools included standard 

questionnaire of family cultural capital, standard questionnaire of 

quality of life and standard questionnaire of academic performance. The 

validity of the questionnaires was confirmed by experts and the 

reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient. Also, to 

test the hypotheses according to the levels of measurement of variables, 

Pearson correlation coefficient and regression tests were used. The 

results of the tests showed that there is a significant direct and positive 

relationship between cultural capital and quality of life and academic 

performance. The result showed that; Family cultural capital and 

quality of life have become the most important predictors of students' 

academic performance.                                                                   

 

Keywords: Academic performance, family cultural capital, quality of 

life                       
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 بررسی پذیرش بیمه دیجیتال در صنعت بیمه زندگی  

 ) مطالعه موردی : بیمه ایران شهر رشت( 

 
 1فاطمه صدقی ثابت  

 
 1401 خرداد 10: رشیپذ خیتار              1401 نیفرورد 17: افتیدر خیتار

 
 

 چکیده 
تحول دیجیتالی تأثیر شدیدی بر رفتار و فرهنگ جامعه ، روند تجارت صنعت، ساختار مالی و رشد یک  
کشور دارد. فناوری و تحول دیجیتال در صنعت بیمه در حال افزایش است. صنعت بیمه برای حفط درآمد  

یتالی شدن  فعلی و ایجاد فرصت های جدید کسب درآمد به فناوری های دیجیتال روی آورده است. دیج
امکان تقویت ارتباطات و ارائه خدمات جدید به مشتریان را تسهیل می کند . دورکاری و سرویس دهی به  
کاربران، با توجه به رشد خدمات اینترنت در صنعت بیمه را تقویت می کند و مورد توجه قرار گرفته است.  

نمونه    ، این هدف  به  نیل  نمونه  50برای  از روش  استفاده  با  ابزار   نفری  انتخاب گردید.  گیری تصادفی 
بیمه   پذیرش  بررسی  به  مقاله  این  است.  بوده  شده  استاندارد  پرسشنامه  مقاله  این  در  ها  داده  گردآوری 
دیجیتال در بیمه زندگی شهر رشت قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان داد که بیمه دیجیتال می تواند  

 شته باشد.  اثر معناداری بر روی صنعت بیمه زندگی دا
 

 تحول دیجیتال ، بیمه ، بیمه دیجیتال، بیمه زندگی. واژگان کلیدی: 
 

 مقدمه  -1
  ی اصل  تیاولو  کیبه    ندهیمفهوم مبهم مربوط به آ  کیاز    ایدن  یا  مهیب  یشرکت ها  یبرا  تالیجیتحول د

 ی کردیبا رو  دیبا  مهیب  یسفر مداوم و بلندمدت است و شرکت ها  کی  تالیجیتحول د  نیشده است. ا  لیتبد
در کل سازمان   تردهبه طور گس  دیبا  تالیجیتحول د  یبه سراغ آن بروند. برنامه ها  یتصاعد  ای  یمرحله ا

اصول   نیشود. ا  دیجد  یبر تجربه و مدل ها  دیتاک  ،ینوآور  تیریچون مد  یاعمال شده و شامل اصول اساس 
در    ییو کارا  یبهبود تجربه مشتر  نه، یرا چون کاهش هز  یملموس  ر یملموس و غ  یتواند ارزش ها  یم

شدن به    لیدر حال تبد  تالیجی د  ولکند. تح  جادیا  مهیب  یشرکت ها  نیتام  رهینامه در زنج  مهیصدور ب

 
 رشت  ،  النیگ استان تیریمد مشاور و محقق  رشت،  یکاربرد یعلم  جامع دانشگاه مدرس 1
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با    ق یکه قادر به تطب  ییشود شرکت ها  ی م  ی نیب  ش یسازمان ها در سراسر جهان است و پ  یموضوع اصل
و    از کسب  یاریبس  بیترت  نیخواهند شد. بد  یتالیجید  سمیدارون  انینباشند قربان  تالیجیعصر د  راتییتغ

 یدهند، باق  قیتطب  یفناور  یخود را با روندها  انندتو  یسازگار که م  یها  شوند و شرکت  یکارها محو م
  تال،یجیشود. به زبان ساده تحول د  یدر منابع مشاهده م  تالیجیاز تحول د  یادیز  فیخواهند ماند. تعار

  تیکشور با محور  کی  ایسازمان و    کیشگرف در عملکرد    یرییعصر حاضر و تغ  یالزام  یسیدگرد  ریس
ا  نیآفرتحول  یها یفناور  ، یاجتماع  یهارسانه   ل،یموبا  یهاشنیکیاپل  ،یابر  انشیرا  ا،یاش  نترنتیاست. 
تحل  یمجاز  تیواقع افزوده،  بالکچ  یداده، هوش مصنوع  یگر لیو  مهم  نیو  فناور  نیتراز    ی هایانواع 

 ( Ramezani, 2017 ).هستند نیآفرتحول

 ی دست به برنامه ها  ،یفعل  یها  یفناور  تیو محدو  یبه نوآور  ازیبه خاطر ن  مهیب  یاز شرکت ها  یاریبس
  هیاول طیکردن شرا ایمه  یها به معن یگذار هیسرما نیکسب و کار خود زده اند. ا یدر هسته مرکز یتحول

 ر یو غ  یتالیجید  درا قادر ساخته از اسنا  مهیب  یبوده است که شرکت ها  تالیجیحرکت در عصر د  یبرا
 نیاستفاده کنند. ا  یلیموبا  یوارد کرده و از نرم افزارها  نیاستفاده کنند، داده ها را به صورت آنال  یکاغذ

از هشتاد    شیدهد ب  ینشان م  انگیارنست اند    ی موسسه حسابرس  یتظرسنج  نیبوده و آخر  یاقدامات ضرور
  یو تلفن( برا  لیموبا  ل،یمی)مانند ا  تالیجیو د  راز راه دو  یدارند که از کانال ها  لیتما  انی درصد مشتر

 (Ebrahimian, 2018 ).استفاده کنند یا  مهیب ندگانیان و نماتعامل با کارگزار

 ی ا  هیپا   یها  تیفعال  یبرا  یشتریب  نهیباالتر و کاهش هز  ییکه کارا  یتر  شرفتهی پ  یها  یفناور  نیهمچن
 .است یتر  یمنعطف تر و قو یمرکز یها ستمیدر سازمان به همراه دارد مستلزم س

کسب و کار هنوز در حال انجام است. هر چند   یتحول در هسته مرکز مه، یب یاز شرکت ها یاریبس یبرا
  یبه برنامه ها  تالیجیتحول د  یرا احساس کرده اند. اتصال برنامه ها  یشتریبه اقدامات ب  ازیکه آن ها ن

کند تا از منابع خود به نحو احسن    یکمک م  ی ا  مهیب  یکسب و کار به شرکت ها  یتحول هسته مرکز
 یاریمنجر به از دست رفتن بس  تالیجیو سپس آغاز برنامه تحول د  یمام تحول هسته مرکزاستفاده کنند. ات

 (. Cappiell,2020ود.)ش یها م نهیهز شیافزا نیاز فرصت ها و همچن
به وجود آمده، به رشد خود    یجهان   یاقتصاد  یهارغم بحران   ی است که عل  یعیاز صنا  ی کی   مهیصنعت ب
 کنند یم  ینیبشیتحول را دارد و متخصصان پ  یآمادگ  مهی. بکندیرا حفظ م  شیباال  یو بازده  دهدیادامه م

 ل یکند. پتانس  یبرسال گذشته برا  50با نرخ تحول آن در طول    ندهی سال آ  5صنعت در    نیدرصد تحول ا
صنعت   نیشدن ا  یتالیجید  یتقاضا  گر،یاز سمت د  هاشرانیعوامل و پ  یسمت و برخ  کیتحول از    جادیا

 .دهدی م شیرا افزا
 جادیا  شانیبرا  یبانک و صنعت گردشگر  ،یفروشکه در خرده  یاتوقع دارند همان تجربه   انیامروزه مشتر  و
دارند خدمات مورد نظرشان را در هر زمان، هر مکان و    لیتما  انیهم داشته باشند. مشتر  مهیدر ب  شود،یم

 .ندینما افتیدارد، در یشتریسهولت ب شانیکه برا یال ارتباطهر کان
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ب  یفناور  یروندها  و تحول  ب  مهی سرعت  صرفه   شتریرا  به  مقرون  م و  بکنندیتر  تحول  کمک   مهی.  با 
تر  آن را ساده  رشیپذ  رد،یگیکه به صورت گسترده توسط افراد جامعه مورد استفاده قرار م  ییهایفناور

 (.Hassanzadeh, 2018 )خواهد کرد.
 افتینوع، امکان در نیا یاتیمال تیبه معاف توانیها مآن نیتردارد که از مهم یاریبس یایمزا یزندگ مهیب

  ایاستفاده کنندگان    نییامکان تع  ،ی زندگ  مه یامکان گرفتن وام با ب  ، ینیسود تضم  افتیسود مشارکت، در
  ت یبدون محدود  دیعمر زودتر از موعد، امکان خر  مهیب  دیامکان بازخر  گزار،مه یتوسط ب  نامهمه ینفع ب  یذ

و روش    مهیپرداخت حق ب  زانیم   نییتع  مهینوع ب  نیدر رابطه با ا  تیاز موضوعات بااهم  یکیاشاره کرد.  یسن
ب ب  مهیپرداخت حق  که قصد    یافراد  یبرا  یموضوع مهم  تواندیاست که م  گزارمه یتوسط خود شخص 

مساله   نیا  دیرا با  مهینوع ب  نی ا  یایمزا  نیتراز مهم  یکیرا دارند محسوب شود.    مهینوع ب  نیاستفاده از ا
ب مبلغ حق  که  هز  یپرداخت  مهیدانست  از کسر  بعد  سود    هانهیشخص  و  منظور شده  اندوخته  عنوان  به 

کل مبلغ    کند،ی م  نییآن را تع  خیتار  گزارمه یکه ب  دی. در زمان سررسردیگی روزشمار و مرکب به آن تعلق م
.  شودی ( پرداخت مگزارمه یبه شکل ماهانه )با توجه به انتخاب ب ایجا و    کیمربوطه،    دبا سو  یگذارهیسرما
  گذارمه ینکته که ب  نیآن به شمار رفته و ا  یاقتصاد  یای مزا  نینامه از مهمتر  مهیب  نیدر ا  یاتیمال  یهاتیمعاف

  ت یمز زیاقدام کند ن ودنامه خ مهیب دینامه نسبت به بازخر مهیماه از شروع ب ۶پس ازگذشت مدت  تواندیم
 (. Sarafizadeh, 2020 ست.)ا  یزندگ  مهیب تیقابل اهم اریبس

 نه یپر خطا، کند و پرهز  یندهای فرآ  توانندیم  کنندی خود را اصالح م  ق ی طر  نیکه به ا  یامهیب  یهاشرکت
 یفعل  اتیتوانند عمل  یها مشرکت  نیرا باال ببرند. ا  ییدقت سرعت و کارا  ق یطر  نیرا خودکار کرده و از ا

ا  یرا ساده ساز از  بادبدست آورن  یالوصول  عیسر  یدستاوردها  قیطر  نیکرده و  برا  دی.    ی توجه کرد که 
و چابک  یهات یبدست آوردن موفق  تال یجید  یها  تیبه کسب قابل  وستهیطور پبه   دیبا  شتریب  یبلندمدت 

به طور گسترده در سطح سازمان اعمال شده    تواندیم  تالیجیتحول د  یهای استراتژ  ف، یتعر  نیپرداخت. با ا
 .شودیاصول مرتبط به هم را شامل م یسر کیو 
 تشر یب  یو شخص ساز  انیحفظ ارتباط خود با مشتر  یبرا  یا  مهیب  ی: امروزه شرکت هاینوآور  تیریمد  

  کیتکن  نجایاز محصوالت را در سبد خود داشته باشند. در ا  یتر  عیوس   فیط  دیآن ها با  یمحصوالت برا
  ی . البته نوآوراست  یو نوآورانه تر محصوالت ضرور  عتریسر  یطراح  ییسبد نوآورانه و توانا  تیریمد  یها

)مانند   یبانیپشت  یندهایدر فرآ  یبه نوآور  تال یجیتحول د   ی. برنامه هاستیتنها مربوط به محصوالت ن
  یراه برا  یکیبرداشتن موانع تکنولوژ  انیدارد. با از م  ازین  زیخودکار درخواست خسارت( ن  تیریمد   یندهایفرآ

درون خودرو و ساختمان    یتر از سنسورها  کپارچهی  یمثال داده ها   یشود. برا  یفراهم م  شتریب  یها  ینوآور
از   یدتریجد  یمدل ها   جادیا  یهوشمندانه تر کمک کرده و راه را برا  ینامه ها  مهیب  جادیتواند به ا  یم

فردبه فرد با به    یها  مهیب  نی. همچنکندیفراهم م  "متناسب با مصرف  یهانامه   مه یب"محصوالت مانند  
 .آسانتر شده است یاجتماع یوجود آمدن اجتماعات در رسانه ها

بس  دیتاک   تجربه: هدف  برنامه  یاریبر  تجربه مشتر  تالیجیتحول د  یها  از  ارتباط    به   انیبهبود  واسطه 
العاده   در جهان ارزش فوق  مهیب  انیمشتر  ،یوایا  قیتر با آنها است. بر اساس تحق  میو مستق  تر  کینزد
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درصد    40که    هدد  یموسسه نشان م  نیا  یها  یقائل هستند. نظرسنج  تالیجیتجربه د  تیفیک  یبرا  یادیز
 میتصم  یهاه  میشرکت ب  کیکه کسب کرده اند، در مورد ادامه روابط خود با    یتجربه ا  یبر مبنا  انیمشتر

به حرکت به سمت ارائه دهندگان خدمات    انیمشترروزافزون    لیو تما  ی. ارتقاء تجربه مشترکنند یم  یریگ
دهند.    ش یخود را افزا  یاثربخش  و   تیشفاف  ، ییرا بر آن داشته تا پاسخگو  یا  مهیب  یها  شرکت  دتر،یجد

طر از  خوب  ا  قیتجربه  تعامالت  در  براشودیم  جادیسهولت  ا  ی.  با  نیداشتن  سازمان    تیقابل  دیتجربه، 
کانال ها به آنها ارائه    نیدر ا  ی را در چند کانال مختلف داشته باشد و خدمات همگون  انیمشتر  صیتشخ

کنند. سازمان    افت یکانال ها در  نیدر تمام ا  ینامتناقض  یها  انتظار دارند اطالعات و چارچوب  انیدهد. مشتر
 سفر را به  نیسفر خود قرار دارد و ا  یدر کجا  یدهد که مشتر  صیتشخ  ی صرفنظر از کانال ارتباط  دیبا

آموزش،    ندها،یفرآ  یبرا  یخوب  تیریقادر باشند مد  دیبا  ها  مه یامر، ب  نیتحقق ا  یکند. برا  تیریمد  یخوب
 . کنند جادیو کنترل ا یحکمران
به دنبال    یا  مهیب  یشرکت ها  شتریب  تال،یجیتحول د  ریدر مس  ی: با توجه به عقب افتادگدیجد  ی مدل ها

تصاحب    ایها شامل شراکت    نهیگز   نیخود هستند. ا  تالیجید  یها  تی بهبود قابل  ی برا  یدیجد  یها  نهیگز
و شراکت با    یو همکار  ،یرنوآو  یها  شگاهیآزما  جادیها، ا  نتکیف  یها ،توسعه داخل  نشورتکیها و ا  نتکیف

ارائه خدمات و محصوالت    یبرا   ستمیاکوس  کی  جادیا  نیشود. همچن  یخارج از صنعت م  یرهبران فناور
 یامهیب  یها شرکت  یبرا  تالی جیتحول د  کهییخلق ارزش دارد. ازآنجا  یبرا  ییباال  لیصنعت پتانس  نیدر ا

(.در این مقاله ، به  1398)امیرخانی ،باشد. درستتواند    یم  هایاستراتژ  نیتمام ا  باشد،یمختلف، متفاوت م
 شود. دلیل اهمیت موضوع دیجیتالی شدن در صنعت بیمه ، پژوهش های پیشین مرور می 

صنعت بیمه برای حفظ درآمد فعلی و ایجاد فرصتهای جدید کسب درآمد به فناوریهای دیجیتال روی آورده  
است. پلتفرم های دیجیتال امکان تقویت ارتباطات و ارائه خدمات جدید به مشتریان را تسهیل میکند. بیمه 

بینش    ندی بازار و کاهش تقلب، به گر نیز با تحلیل داده و اتخاذ مدلهای جدیدِ کاهش ریسک، بهبود بخشب
کند. ضمن اینکه هزینه های عملیاتی نیز به واسطه بهبود فرایندها و تعامالت    تری دست پیدا می  عمیق

 (. Schmid T.2018).داخل سازمان کاهش می یابد
مطالبه   به  سریع  پاسخگویی  منعطف،  تماس  مراکز  موبایل،  های  اپلیکیشن  خواهان  امروزی  مشتریان 

ها، بیمه گرها    خسارات، قیمت رقابتی و برنامه هایی با کاربرد آسان هستند. برای پاسخگویی به این چالش
به زیرساخت های دیجیتال روی آورده اند که آن ها را از طریق مدل های جدید کسب و کار در فرایندها  

صی سازی، نوآوری نیروی  کند. سرمایه گذاری بر فناوری مبتنی بر شخ  بالدرنگ توانمند می   و تعامالت
ما را قادر به ارتقای درآمد در دوره   مدیریت ریسکبهینه و قابلیت های   مدیریت عملیات کسب و کارکار،  

ماند تا یک پیشگام کار را شروع کند، در این شرایط ما    ر مینماید. معموال بازار منتظ  تحول دیجیتال می
داری گیریم  فرصت  دست  در  را  بازار  رهبری  و  برده  بهره  موقعیت  کسب   ماز  پایدار  رقابتی  مزیت  و 

 .(Hassanzadeh, 2019نماییم)

https://sharifstrategy.org/operation-management/
https://sharifstrategy.org/risk-managrment/
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فعالیت ها،  تحول دیجیتال مجموعه ای از تغییرات و تحوالت عمیق سازمان ها و کسب وکارها؛ در حوزه  
فرآیندها، توانایی ها و مدل های کسب وکار است که به آنها اجازه می دهد از فرصت های ناشی از توسعه  

 .فناوری و تغییرات ناشی از آن استفاده کرده و در راستای استراتژی ها و اولویت های خود بهره بگیرند

بیش از   ۲015دری است که در سال اهمیت فناوری های دیجیتال و حرکت به سمت تحول دیجیتال به ق
درصد شرکت های بیمه روی فناوری های دیجیتال به عنوان بخشی از استراتژی کسب وکار خود   35

درصد نیز به صورت گزینشی در بخشی هایی از کسب وکار خود بر این   ۲9سرمایه گذاری کرده اند و  
ه جذابی برای مشتری ایجاد کرده و کارآترین استراتژی تمرکز داشته اند. به طور کلی تحول دیجیتال، تجرب

فرآیندهای عملیاتی را استفاده می کند و صدها فرصت برای بهبود کسب وکار با استفاده از فناوری های  
 (. Sarafizadeh, 2020 ).دیجیتال ارائه می دهد

اداره کسب   تغییر عمده ای در روش  نیاز دارند که  بیمه فرصت و همچنین  ایجاد کنند؛ شرکتهای  وکار 
انتخاب امروز تنها بر کسب وکار فعلی تاثیر نمی گذارد، بلکه پایداری درازمدت شرکت را تحت تاثیر قرار 

دیجیتالی شدن به واسطه فناوری های جدیدی میسر شده است که تبدیل به بخشی از ارزش    .دهد  می
آمد میشود. همچنین با استفاده از فناوری و از  سازمانها شده اند. فناوری با ایجاد کارایی، زمینه ساز رشد در

در قابلیتهای شرکت، نوآوری ایجاد و بستری  )Analytics (طریق مشارکت با موبایل و تجزیه وتحلیل
شود. اکنون بسیاری از خدمات را میتوان به صورت اتوماتیک   در کانالهای مختلف فراهم می  برای تعامل

های مصرف باعث تغییر در روش ساخت و تحویل خدمات شده است. در نتیجه،    تغییرات در مدل .ارائه داد
  .های بیشتر پدید آمده است   تری از مشتری و سازمان و نفوذ به بخشتوانایی به کارگیری اطالعات بیش

تحول دیجیتال  .تحول دیجیتال در زنجیره ارزش بیمه را میتوان مسیری برای بلوغ و خلق ارزش تفسیر کرد
ارزش های مشهود و غیرمشهودی را در زنجیره ارزش خدمات بیمه با منافع ویژه در شش حوزه کلیدی 

ین حوزه های کلیدی و منافع مرتبط با آن شامل کاهش هزینه ها، ارتقاء تجربه مشتری، ارائه میدهد: ا
سرعت تجاری سازی و ارائه محصوالت و خدمات جدید به مشتری، بهره وری فروش، کارایی بیمه نویسی  

 (. Harting.2019).گیرد و کارایی در مدیریت خسارات را دربرمی
چابکی از ویژگی های ضروری بیمه گران دیجیتال است. حتی نوآورترین  الزم به تأکید است که سرعت و  

شرکتها اگر قصد سرمایه گذاری تمام وکمال بر ارزش نوآوریهایشان دارند باید با سرعت حرکت نمایند.  
های مدرن تا حد ممکن است. برای نمونه،    ها و پذیرفتن فناوری  ایده قابل ارائه، راه اندازی میکرو سرویس

مقیاس و بخش    هایی از کسب وکار را قادر به افزایش  رگیری زیر ساختارهای رایانش ابری بخشبه کا
ایجاد اختالل در بخشهای دیگر کسب وکار    تر در بخشهایی دیگر، بدون  هایی را با کاهش مقیاس سریع

 .نماید که مواجه با اجراهای عمیق تر می 

ار شکن، بیشتر معطوف به نقطه تماس با مشتری است.  کارزار کسب وکارها در استفاده از فناوریهای ساخت
مشهورترین   فیسبوکترین شرکت تاکسی جهان مالک هیچ خودرویی نیست یا    برای نمونه اوبر، بزرگ

بابا علی  دیگر  مورد  نمینماید.  تولید  محتوایی  هیچ  اجتماعی،  ارزشترین(alibaba) رسانه  با  برند خرده    ، 

https://analytics.google.com/
https://fa-ir.facebook.com/
https://www.alibaba.com/
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فروشی است که هیچ موجودی ندارد و این یعنی تأثیر تحول دیجیتال در تحول مدل های کسب وکار، که 
 (. Ramazani, 2018 .)شود تغییر مهمی در جهان محسوب می

های کسب و کاری ساده هستند که روی حوزه محدودی تمرکز  هایی با مدلآپها اغلب استارت اینشورتک
ها ممکن است هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین باشد. عالوه بر آن،  اند و فناوری مورد استفاده آنکرده

هایی دیجیتال  ها سازمانای را دارا هستند. آن های بیمه ها قابلیت تجزیه و تحلیل دادهبسیاری از اینشورتک
المللی بیمه را دارند.  بزرگ و بین  هایهای بازار نسبت به شرکت تر به فرصتهستند که امکان پاسخ سریع 

ی آن است؛ این  ها از یک فرهنگ کاری چابک برخوردار هستند؛ فرهنگی که نوآوری نتیجه همچنین آن
ها را در خط مقدم تغییرات در این صنعت قرار  فرهنگ کاری در کنار ذهنیت و عادات فکری نوآورانه، آن 

 (. Sarafizadeh, 2020 ).دهدمی

های سنتی مالکیت مشتریان  عت بیمه به وسیله همکاری شکل خواهد گرفت، که در آن بیمهمدل آینده صن
اینشورتکرا حفظ می که  فناوریکنند، در حالی  توسعه  بیمه ها مسئول  ارزش  زنجیره  دیجیتال در  های 

تشخیص  زنند. بازیگرانی که ظرفیت تحول دیجیتال را زود  هستند و تحول دیجیتال در این صنعت را رقم می 
 .های دو طرف، بیشترین بهره را ببرندهای این امر با تکیه بر تواناییتوانند از مزیت دهند، میمی

این موضوع که شرکت بیمهدرک  اینشورتک  های  ها مکمل یکدیگر هستند آسان است. چالش  سنتی و 
دارد و سپس اجرایی    موجود، یافتن جایگاه مناسبی است که همگرایی این دو، بیشترین موفقیت را در پی

های ها وجود دارد. به عنوان مثال، شرکتتر شدن همکاری هایی هم برای آسانکردن این مشارکت. راه
پلت با  که  بیمه  میفرمسنتی  کار  باز  ازهای  استفاده  با  راه API کنند،  از  استفاده  دیجیتال حلها،  های 

 (. Weingarth,2019) .کنندها را تسهیل میاینشورتک
ت در مسیر بیمه گری باز به رغم تمامی فواید و ارزش افزوده ای که برای سازمان ها و مشتریان به حرک

همراه دارد نیازمند زیرساخت های چابک و به روز فناوری اطالعات است. اما به این نکته نیز باید توجه  
ناوری اطالعات و فرآیندهای کرد که استفاده از فرصت های بیمه گری باز، نیازمند نگاهی متفاوت به حوزه ف

صدور و خسارت است؛ به طوری که مشتری عالوه بر تجربه خرید آسان بیمه نامه بتواند در کمترین زمان 
 (. Cappiello,2020).ممکن خسارت های احتمالی را دریافت کند

ی با نابیمه  حرکت در مسیر بیمه گری باز این امکان را به بیمه گران می دهد که بتوانند از طریق همکار
گرانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه، استارت آپ های حوزه های مختلف از جمله گردشگری، سفر، سالمت  

کانال های توزیع خود را متنوع کنند و بتوانند با ارائه سرویس های بیمه ای آنالین به آنها موجبات    …و
ی از کشورهای توسعه یافته و درحال تجربه ای که در بسیار .رشد و توسعه صنعت بیمه را فراهم کنند

بدون شک فناوری اطالعات یکی از مهم ترین المان های حرکت در .توسعه با موفقیت مواجه شده است 
مسیر بیمه گری باز در صنعت بیمه است و در ایران یکی از چالش های اساسی این حوزه به شمار می  

 (. Amirkhani, 2019 ).آید

بنابراین سرمایه گذاری در این حوزه و توجه ویژه رهبران سازمان به آن می تواند این چالش را به یک  
فرصت تبدیل و موجبات جهش صنعت بیمه را فراهم کند. با قاطعیت می توان گفت در عصر حاضر هر  
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شرکت   توسعه ای در صنایع مالی و به خصوص بیمه در بستر فناوری اطالعات صورت خواهد گرفت و
هایی که در این زمینه پیشرو باشند می توانند به رهبران دیجیتال صنعت بیمه تبدیل شوند و از فرصت  

 (. Schmid,2018).های بی شماری که در این فضا ایجاد می شود استفاده کنند
ند که های سنتی، برندهای قابل اعتمادی هستاندرکاران امر به این حقیقت واقفند که بیمه بسیاری از دست

ها سال خدمت به مشتریان به دست آورده اند. مشتریان وفادار موجود،  اعتبار خود را به سختی و به خاطر ده 
حجم عظیمی از اطالعات را به وجود آورده اند که امکان طراحی استرانژی و درگیر کردن مشتریان در آن  

ب و کارکنان ماهر باعث شده اند که  های عملیاتی متشکل از افراد مجرکنند. همچنین تیمرا فراهم می 
های بیمه سنتی به وجود آید. عالوه بر این، امنیت مالی که در این  یک ظرفیت عملکردی عظیم در شرکت

آنشرکت دارد،  وجود  سنتی  بیمه  میهای  قادر  را  اهداف  ها  به  شوند،  وارد  جدید  بازارهای  به  تا  سازد 
 (. Vial,2018).ارائه محصوالت و خدمات جدید حمایت کنندهای استراتژیک خود دست یابند و از سیاست 

یکی از ابتکارات اصلی تحول دیجیتال در صنعت بیمه، شناسایی فرایندهای دستی و ایرادات موجود در  
گردش کار و استفاده از فناوری دیجیتالی برای خودکارسازی آنها است. با افزایش یکپارچگی سیستم ها،  

صورت    توانند بدون مداخله دستی جریان داده را از یک سیستم به سیستم دیگر به می های بیمه  شرکت
 :توانند مکانیزه شوند عبارتند ازامن انتقال دهند. برخی از عملیات و فرایندهایی که می

های هوشمند راهی طوالنی را برای اسکن اسناد مقاله و انتقال  مطالعه رسانه: خوانندگان رسانه  •
شده که  اند. مستندات زیادی در طی مسیر تولیدبه یک قالب دیجیتالی طی کردهمطالب خود  

ممکن است نیاز باشد در آینده به آنها دسترسی پیدا کرد. اگر این کار به صورت دستی انجام  
می  وقت شود،  رسانه تواند  خوانندگان  اما  باشد،  دادهگیر  استخراج  توانایی  هوشمند  های های 

 .های بیمه را دارندبه سایر سیستم مربوطه و اتصال آن

توان به پیشرفت ابزارهای نویسی: بخش بزرگی از تحول دیجیتال در صنعت بیمه را می پذیره •
سیستم داد.  نسبت  جمعهوشمند  در  کارگزاران  به  کمک  برای  دادههایی  ریسک،  آوری  های 

خودکار یا ترکیبی را بر  تواند رویکرد  گذاری وجود دارد، و می بینی کیفیت ریسک و قیمتپیش
که آیا درخواست تمدید ارسال شده یا اینکه ثبت بیمه جدید با معیارهای خاصی ایجاد  اساس این 

 .شده، پیشنهاد دهد

توانند فرایند تمدید و لغو  های بیمه می های ارایه خدمت به مشتریان: شرکتمدیریت سیاست  •
های اجرایی دیگری که دارای روی روش   جویی شود وبیمه را خودکار کنند تا در زمان صرفه

توانند  ها میباتطور مشابه، برای خدمات مشتری، چتهای باالتری است، تمرکز کنند. به ارزش
آوری کنند تا  برای پاسخگویی به سواالت ساده مشتری کمک کنند یا اطالعات کافی را جمع

ودکارسازی خدمات پشتیبانی توجهی کاهش یابد. خزمان رسیدگی به درخواست تا میزان قابل 
 .دهد تا روی مسایل اصلی تمرکز کننداین امکان را به عوامل پشتیبانی می 

های بیمه در میزان زمان  ها، شرکتها و پردازش آنها: با خودکارسازی درخواستثبت درخواست •
 آوری شده های جمعکنند و همچنین از این طریق صحت دادهجویی می ای صرفهمالحظهقابل
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می روش بهبود  بکارگیری  با  بررسی یابد.  امتیازدهی،   های  سیستم  و  شده  تعریف  پیش  از 
میوکسب درخواست کارها  دارند،  توانند  نیاز  که  جزییاتی  میزان  اساس  بر  را  بیشتری  های 

 (. Harting,2019) .مسیردهی کنند

به    هامهینوع ب  نیتنها کاربرد ا  کنند ی افراد تصور م  شتریب  شودی م  یزندگ  ایعمر    یهامه یصحبت از ب  یوقت
تر بوده و  گسترده  یزندگ  یهامهی عملکرد ب  میاما الزم است بدان  شودیمرگ مربوط م   ایو    هایماریپوشش ب

دو نوع کارکرد   یزندگ  یهامهیب   یل.به طور کردیگی را در برم  شوندهمهیشخص ب یاز زندگ  یشتریب  یایزوا
در    ی کیعمر است    یهامه یاست که خود شامل دو گونه ب  هامه ینوع ب  نیا  ی نقش حفاظت  ی کیمتفاوت دارند.

دو گونه در    نیاست.در اشده    مهیکه در صورت فوت ب  یزندگ  یهامهیب  یگریشده و د  مهیب  اتیصورت ح
اما عالوه بر نقش    شودیمبلغ مشخص شده پرداخت م  وضامن ا  ایبه فرد    کجایقرارداد به صورت    انیپا

د  کی  یزندگ   مه یب  شونده، مه یب  یبرا  یحفاظت مهم  ن  گر یعملکرد  م  زیرا  موضوع   شودیشامل  آن هم  و 
و تاکنون در خصوص    شودیمطرح م  یزندگ  مهیکه در رابطه با ب  یاست. مساله مهم  مهیب  نیا  یگذارهیسرما

است.به طور   یزندگ مهیب یگذارهیمردم قرار گرفته است بخش سرما مومکمتر مورد توجه ع مهینوع ب نیا
 گذارمه یب  یبرا  هیسرما  ی نوع  نامهمه یب  نیاست که ا  نیا  ی زندگ  مهیموضوع مغفول مانده در خصوص ب  یکل

 ,Ebrahimian ).شودیبه او پرداخت م  مهیفوت از جانب شرکت ب  ای  اتیمحسوب شده و در صورت ح

توان به معافیت مالیاتی این نوع، امکان  ها میترین آن بیمه زندگی مزایای بسیاری دارد که از مهم (. 2018
استفاده   تعیین  امکان  زندگی،  بیمه  با  وام  گرفتن  امکان  تضمینی،  سود  دریافت  مشارکت،  سود  دریافت 

موعد، امکان خرید بدون    گزار، امکان بازخرید بیمه عمر زودتر ازنامه توسط بیمهکنندگان یا ذی نفع بیمه
محدودیت سنی اشاره کرد.یکی از موضوعات بااهمیت در رابطه با این نوع بیمه تعیین میزان پرداخت حق  

تواند موضوع مهمی برای افرادی  گزار است که می بیمه و روش پرداخت حق بیمه توسط خود شخص بیمه 
ترین مزایای این نوع بیمه را باید این  کی از مهمرا دارند محسوب شود. ی  که قصد استفاده از این نوع بیمه 

ها به عنوان اندوخته منظور شده و سود  مساله دانست که مبلغ حق بیمه پرداختی شخص بعد از کسر هزینه 
کند، کل مبلغ  گزار تاریخ آن را تعیین می گیرد. در زمان سررسید که بیمه روزشمار و مرکب به آن تعلق می 

شود.  گزار( پرداخت می د مربوطه، یک جا و یا به شکل ماهانه )با توجه به انتخاب بیمه گذاری با سوسرمایه
گذار  های مالیاتی در این بیمه نامه از مهمترین مزایای اقتصادی آن به شمار رفته و این نکته که بیمه معافیت

ود اقدام کند نیز مزیت  ماه از شروع بیمه نامه نسبت به بازخرید بیمه نامه خ ۶تواند پس ازگذشت مدت می
 (. Amirkhani, 2019 )بسیار قابل اهمیت بیمه زندگی است.

 

 نامه زندگیساختار بیمه -2
بینی وجود دارد  دانیم که در زندگی هر یک از ما خطرات و پیشامدهای غیرقابل پیشهمگی به خوبی می 

بیمه زندگی بر اساس رفع    که ممکن است زندگی ما را با مخاطراتی همراه است به همین دلیل ساختار
نامه با دارا بودن ضریب افزایش حق بیمه و سرمایه به صورت  هایی شکل گرفته است.این بیمه چنین ریسک

دارد و نامه در برابر افزایش نرخ تورم مصون نگه می نامه را در طول مدت بیمهساالنه، ارزش مبالغ بیمه
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نیاز مالی  تواند از بیمه می نامه بدون ضامن و در اسرع وقت  با پرداخت وام از محل بیمه گذاران در زمان 
حمایت کند.ساختار کلی بیمه زندگی برای دو منظور پوشش پیشامدهایی نظیر بیماری خاص، فوت طبیعی  

 یا بر اثر حادثه، نقص عضو و غیره بنا شده است. 

 انواع مختلف بیمه زندگی چیست؟
ب جمله  از  زندگی  بیمه  از  گوناگونی  سرمایهز یمه  انواع  انداز  پس   ، زمانی  مستمری، ندگی  بیمه  گذاری، 

گذاری و بیمه زندگی گروهی را  بازنشستگی بیمه زندگی، بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه زندگی و سرمایه 

 در.بگیرد  نظر   در تواند افراد مختلف با سطح توقع و توان مالی متفاوت را  شود که به نوعی می شامل می 
 پردازیم:ها میع این بیمه انوا معرفی به  ادامه

 بیمه زندگی زمانی 
شود. این مدت اعتبار معین  بیمه عمر زمانی برای جبران خسارت فوت بیمه شده در زمان اعتبار صادر می

بیمه  در  که  است  موعدی  به  بنا  بیمه و  اگر  است.  شده  ذکر  مبلغ  نامه  شود،  فوت  مذکور  مدت  در  گزار 
اخت است. بیمه عمر زمانی اغلب در کنار بیمه تکمیلی درمان گروهی  گذاری توافق شده قابل پردسرمایه

شود، به منظور برخورداری بیمه گزاران از پوشش خسارت فوت در ها و موسسات صادر میبرای شرکت 
گزار،  گیرد.در صورت عمر باقی بیمه زمان معین اشتغال در شرکت یا مؤسسه مذکور مورد استفاده قرار می 

کند. انواع مختلفی از بیمه زندگی زمانی وجود دارد که بیمه ای به او پرداخت نمیرمایهای سشرکت بیمه 
عمر)زندگی( زمانی با سرمایه نزولی )مانده بدهکار(، بیمه عمر زمانی قابل تمدید و بیمه عمر زمانی قابل  

 شوند. تبدیل از این نوع محسوب می 

 بیمه مختلط پس انداز-
 بیمه حق دریافت ازای در گربیمه. رسدمی  نظر به تر مناسب زمانی بیمه به نوع این نوع بیمه قطعا نسبت 

 مبلغ سررسید، موعد در بودنش  زنده یا بیمه قرارداد  مدت طول در شده بیمه فوت صورت در  که دارد تعهد
انداز از  پس   مختلط  بیمه .  است  شده  اشاره  او   به   نامهبیمه   در  که  کند  پرداخت   نفعی  ذی  به   را  گذاریسرمایه

بیمه محسوب میترین و پرفروشرایج نوع  این  نیز  ترین  انداز  بیمه مختلط پس  شود.از اشکال گوناگون 
گذاری، بیمه پس انداز با دو برابر سرمایه در صورت فوت، بیمه پس انداز  انداز سرمایه توان به بیمه پس می

حق انتخاب و بیمه پس انداز با دو برابر سرمایه در    های اول، بیمه پس انداز بابا کاهش حق بیمه در سال
صورت حیات اشاره کرد به طور کلی با بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه شده با پرداخت حق بیمه پس از 

 شود.مند میمدت مشخصی از خدمات موجود در بیمه نامه بهره 

 بیمه مستمری 
بیمه  باشد در سالاگر  داشته  تمایل  بیمه، مستمری شونده  قرارداد  تعیین شده در  زمان  از مدت  بعد  های 

تواند طی مدت معین یا تا پایان عمر  دریافت کند، این نوع برای او مناسب است. این دریافت مستمری می
خواهند در دوران حیات و فعالیت خود از  شود که میشخص تداوم یابد. این بیمه به کسانی پیشنهاد می

خواهند ه اندوخته خود بهره ببرند.این افراد از روحیه زندگی در لحظه برخوردارند و نمی انداز و سرمایپس
دریافت مستمری خود را به دوران پیری و ازکارافتادگی به تعویق بیاندازند. انواع بیمه مستمری نیز شامل  
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ری با فاصله  بیمه مستمری با برگشت حق بیمه، بیمه مستمری متغیر، بیمه مستمری مضاعف، بیمه مستم
 شود. و بیمه مستمری بالفاصله می

 بیمه بازنشستگی بیمه زندگی
بیمه بازنشستگی نیز یکی از انواع بیمه زندگی است این نوع بیمه برای بازنشستگی با پوشش اقتصادی 

  های پیر و از کارافتاده مناسب است. بیمه بازنشستگی تکمیلی نیز یکی دیگر از انواع این بیمه است انسان
گذاری مطمئن برای کارمندان و کارفرمایان محسوب ای، یک سرمایههای بیمهکه عالوه بر ارائه پوشش 

 شود. می

 بیمه عمر مانده بدهکار 
ها دارفانی را وداع بگوید،در صورت های بانکی باشد و قبل از اتمام قسطشونده فردی با واماگر شخص بیمه 

ه پرداخت باقی وام خواهد بود در حقیقت گیرنده وام با پرداخت  تهیه این نوع بیمه، شرکت بیمه متعهد ب
 کند.حق بیمه، وام خود را مقابل حوادثی که موجب عدم پرداخت اقساط وام بیمه می شود بیمه می 

 گذاری بیمه عمر و سرمایه 
خانه دار، بیمه  گذاری بیمه زنان های بیمه عمر و سرمایه این دسته بیمه دو بعد را شامل شده است: پوشش 

 شود. مستمری، بیمه بازنشستگی، بیمه آتیه کودکان و غیره از انواع این بیمه محسوب می

 بیمه عمر گروهی
  این   حقیقت  در  و   شود  می  یکسان  همگان   برای  بیمه  نرخ   شود،  تقسیم  افراد  میان   در اگر هزینه حق بیمه  

برای شرکت گرو  عمر  بیمه.دهدمی   قرار  خود  پوشش   تحت  را   افراد  گروهی   شکل  به   بیمه  نوع های هی 
 (. 139۶)رمضانی،های کارگری مناسب است.ها، تشکل ها، انجمنتجاری، ادارات و موسسات دولتی، گروه

 دهد؟بیمه زندگی چه اتفاقاتی را پوشش می

 فوت طبیعی و فوت بر اثر حادثه

تواند  بیمه فوت قرار بگیرد می   ها تحت پوشش نامه اگر شخص بیمه گزار طبق شرایط موجود در این بیمه 
خود را در برابر مرگ بیمه کرده و پس از آن مستمری و یا سرمایه مذکور به شخص یا اشخاصی که از  

تواند در صورت تمایل به دریافت سرمایه فوت بیشتر، یک، شود برسد. میگذار تعیین میسمت خود بیمه
ت بر اثر حادثه انتخاب کند. اگر در این بازه زمانی، مرگ  دو یا سه برابر سرمایه فوت را به عنوان پوشش فو

گر سرمایه به اضافه اندوخته گرداوری شده تا زمان فوت را به ذی نفع  بیمه گزار فرا برسد، شرکت بیمه 
اند. سرمایه فوت های بیمه معموال سقفی برای پوشش فوت تعیین کردهبیمه پرداخت خواهد کرد. شرکت

 شود. های خاص به بیمه شده پرداخت نمی های ورزشه درمان خسارات صدمه دیدگیبراثر حادثه و هزین

 های خاص بیماری

های خاص از جمله سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی  شونده را در بیماریبیمه عمر شخص بیمه 
  نکته   دهد البتهعروق قلبی)کرونر( و پیوند اعضای اصلی بدن که تحت پوشش این بیمه است پوشش می 

نامه و سن بیمه شده جزو مواردی است که در این  مهم این است که ابتال به بیماری در مدت اعتبار بیمه 
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های خاص هر یک از  ها مدنظر است همچنین سقف پوشش و شرایط پرداخت خسارت بیمارینامه بیمه
 گر با دیگری تفاوت دارد.های بیمهشرکت

 های پزشکیپوشش تکمیلی هزینه 
های از این دست است. البته  های بسیاری از بیمههای پزشکی ناشی از حوادث یکی از پوشش هزینه پوشش  

های  های هزینهگر نیز سقفی برای پرداخت خسارتهای بیمهها شرکتبا توجه به گزاف بودن این هزینه 

کرده تعیین  هزینهپزشکی  تکمیلی  پوشش  پوشش اند.  جزو  پزشکی  وهای  اضافی    این   اختیاری   های 
 (.139۶)رمضانی،ای است که با پرداخت حق بیمه بیشتر ارائه خواهد شد.بیمه  گذاریسرمایه

 دهد؟بیمه زندگی چه اتفاقاتی را پوشش نمی 
دهد؟در شونده را تحت پوشش خود قرار نمی آید که بیمه عمر در چه مواردی بیمهحال این سوال پیش می

  در    دگی در مواردی مانند خودکشی، اعمال مجرمانه و مغایر با قانون، فوتپاسخ این سوال باید گفت بیمه زن
 )گیرد.نمی  عهده  بر  را  تعهدی  جنگ  نظیر  دیگری  مواردی  و  خطرناک  مشاغل  عمدی،  حوادث  اثر

Ramezani, 2017 .) 

 

 پیشینه پژوهش: -3
 .شوند های پیشین در زمینه دیجیتالی شدن در صنعت بیمه مرور می در این بخش، پژوهش

 الف(پیشینه پژوهش داخلی:
اند.    را بررسی نموده(، شناسایی مولفه های توسعه بیمه الکترونیک در ایران  1397(ابراهیمان، محمد )1

بحران مالی جهانی موجب ایجاد تغییراتی عظیم در شرایط اقتصادی جوامع و افراد گردیده است. همزمانی  
فرهنگی از یک سو و از سوی دیگر، نفوذ همهجانبه فناوری در تمامی  این رخداد با تغییرات بین نسلی و  

منطق   گردند.  فراگیر  مشارکتی،  اقتصاد  فناورانه، همچون  نوین کسبوکار  مدلهای  تا  گردید  موجب  ابعاد؛ 
اقتصاد مشارکتی که بر پایه استفاده از ظرفیت داراییهای باالستفاده افراد بهجای مالکیت داراییها است، به  

میلیارد دالر تخمین و پیشبینی میگردد که   ۶.57مورد استقبال قرار گرفته و ارزش فعلی آن در حدود  شدت
میلیارد دالر فزونی یابد. این رشد در حالی است که طبق پژوهشهای به   335،این رقم به    ۲0۲5تا سال  

شد این مفهوم، موجب  عمل آمده، ورود صنعت بیمه به این حوزه، عالوه بر ایجاد نقش کاتالیزوری در ر
پیامدهایی همچون   و  نیاز مشتریان گردیده  با  بیمهای منطبق  نوین  ارائه محصوالت و خدمات  و  تدوین 
افزایش ضریب نفوذ در این صنعت را با خود به ارمغان خواهد داشت. لذا هدف از پژوهش ذکر شده، بررسی  

 . م فناورانه در صنعت بیمه بوده استو تبیین مفهوم اقتصاد مشارکتی، فرصتها و چالشهای این مفهو
و   یه اعوامل رفتاری، ساختاری و زمین؛گی  ص،با الهام از مدل سه شاخ(  1398)میرخانی و متقی ثابت  ا  (۲

سازی بیمه الکترونیک را در    با افزودن بعد چهارم به این مدل عوامل ماهیتی موانع و راهکارهای پیاده
های اصلی پژوهش ذکر شده، وجود ارتباط بین عوامل ساختاری،    یهاند. فرض  شرکت بیمه آسیا بررسی کرده

های الکترونیکی در بیمه آسیا بررسی کرده است. برای    ای و ماهیتی را با عدم توسعه بیمهه  رفتاری، زمینه
جمله دو  عالمت  آزمونهای  از  نیز  آن  روش    تحلیل  و  فریدمن  واریانس  تحلیل  پیرسون،  همبستگی  ای، 



 

 

 

62 
 10یاپیپ ،1401 بهار ،1 شماره چهارم، سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

این    های مرتبط با فرضیه  فاده شده است. آزمونها و تحلیلرگرسیون خطی است های تحقیق ذکر شده، 
سازی و توسعه بیمه الکترونیک در بیمه آسیا    اند که تمامی عوامل یاد شده، موانع پیاده  نتیجه را تأیید کرده

بتا به  بوده است و طبق آزمون رگرسیون خطی ترتیب اهمیت و تأثیرگذاری عوامل اصلی بر اساس ضرایب  
 .ای و درنهایت ساختاری بوده است ترتیب ماهیتی، رفتاری، زمینه

اند که   ،هوشمندسازی حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه را بررسی نموده( 1398)حسن زاده و همکاران  (3
های مالی تعدادی    ای است. حاکمیت شرکتی پس از وقوع بحران  راهی برای ارتقای نظارت هوشمند بیمه

های مالی دیگر در سایر نقاط جهان از جمله بحران    بزرگ در سطح جهان، وقوع بحرانهای    از شرکت
کشورهای آسیای شرقی و بحث جهانی شدن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. هدف اصلی حاکمیت 

های انگیزشی، از جمله   شرکتی، بررسی چگونگی انگیزش و اعمال مدیریت در شرکتها به وسیله مکانیسم
و دانش مناسب    العات های سازمانی و قانونگذاری است که این امر نیازمند داشتن اط   دها، طراحی قراردا

شوند، عمدتاً    آوری می  های مختلف سازمان جمع  که از بخش  العاتهای گوناگون است. این اط   در زمینه
باشند تا بتوانند مورد    سازی می  دارای حجم بسیار زیادی هستند و از این رو، نیازمند مدیریت و خالص 

کاری پرهیز شود و سیستم حاکمیت شرکتی بتواند به سرمنزل مقصود   استفاده قرار بگیرند، از انجام دوباره
و دانش مورد نیاز حاکمیت شرکتی   العاتخود برسد. در مطالعه ذکر شده، سعی شده است که به موضوع اط 

 .و نحوه هوشمندسازی آن توجه شود
بررسی چالش های داخلی فراروی صنعت بیمه کشور در شرایط  ،به شناسایی    (139۶)ان  و همکار  (رمضانی4

اند. به منظور اجرای پژوهش    پرداخته  بحرانی؛مطالعه موردی رشته بیمه آتش سوزی در شرکت بیمه آسیا
ذکر شده، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با استفاده از روش میدانی و روش پرسشنامه مورد بررسی 

گرفتهاندق مدل  .رار  در  استراتژیک  ذینفعان  رویکرد  مؤلفههای  دادن  قرار  مبنا  با  شده  ذکر  پژوهش  در 
بر اثربخشی شرکتهای بیمه    دیجیتالیاثربخشی سازمان، شاخصهای مناسب جهت ارزیابی نقش استقرار  

ی شده از میان  های طراح  اند و بر اساس آن، دو پرسشنامه تهیه و تدوین شده است. پرسشنامه  تعریف شده
و مشتریان آن، تکمیل شده است. از دیدگاه مشتریان، آسیا  مدیران و کارشناسان عملیاتی در شرکت بیمه  

ابزارهای    به و    دیجیتالی  کارگیری  مدیران  همچنین  است؛  شده  آنها  رضایتمندی  میزان  بهبود  سبب 
و    العاتبر انتقال سریع و صحیح اط  دیجیتالی بودناند که استقرار    کارشناسان شرکت بیمه نیز معتقد بوده

های بیمه، نقش داشته است. در نتیجه، استقرار دولت الکترونیک منجر به    های شرکت  بر کاهش هزینه
ا انتقال  با  طالعابهبود روشهای سنتی  از فروش  ارائه خدمات، بهبود خدمات پس  افزایش سرعت در  ت، 

عرفی خدمات جدید، افزایش درجه اطمینان در بررسی  ای، م رسانی خدمات بیمهاطالع هزینه کمتر، بهبود 
ای، سهولت ارتباط با مشتریان و در نتیجه افزایش    ها و ارائه خدمات، سهولت خرید خدمات بیمه  درخواست

 های توزیع و فروش و بازاریابی و سایر هزینه   سهم بازار، افزایش درآمد خالص شرکت بیمه، کاهش هزینه
سازمانی، سهولت در دریافت و   تر ارتباط درون چنین منجر به برقراری راحتهای عملیاتی شده است. هم

گردد. در    های وجوه مربوطه با صحت و سرعت ، دسترسی سریع به آمار و گزارشهای دقیق می  پرداخت
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و توسعه آن    دیجیتالیهای بیمه، استفاده از خدمات    نهایت، در محیط رقابتی امروز و با افزایش شرکت
 . های بیمه، یک ضرورت است برای شرکت

ای موجود به صورت الکترونیک    بیمه  التسنجی ارائه محصو  امکان(،  1399)صرافی زاده و علی پور    (5
تجاری بین افراد،   التاند. مباد  های بیمه پارسیان، آسیا، البرز، رازی، توسعه، سینا و معلم پرداخته   در شرکت

ها به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله   ها و دولت   افراد با شرکت  ها با یکدیگر و  شرکت
های   گیری از سیستم  ت از طریق بهرهالاسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مباد

های تجاری   الکترونیکی در حرکت است. صنعت بیمه به عنوان یکی از پویاترین فعالیت  اطالعاتمبتنی بر  
های مختلف   تأثیرات متفاوت و گوناگونی را بر فعالیت  اطالعات این فرایند مستثنا نبوده است. فنّاوری  از  

ارتباطات به صنعت بیمه شکلی منعطف بخشیده، آن    اطالعات وکاری در صنعت بیمه داشته است. فناوری  
وری جدید نموده است. یکی  را متحول نموده و مجبور به ترک قید و بندها و مقررات سنتی و استفاده از فنا

و ارتباطات در صنعت بیمه، موضوع بیمه الکترونیک است. بیمه الکترونیکی،    العاتاز کاربردهای فناوری اط
های    ای با استفاده از واسط   درصدد فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان است تا دسترسی به خدمات بیمه

الت  سنجی ارائه محصو  اصلی پژوهش ذکر شده، امکان ایمن و بدون حضور فیزیکی صورت پذیرد. موضوع  
های بیمه پارسیان، آسیا، البرز، رازی، توسعه، سینا و معلم   ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت بیمه

ای موجود به صورت الکترونیک از    بیمه  التبوده است و به این مسئله پرداخته است که آیا ارائه محصو
نگی و قانونی امکانپذیر است یا خیر؟ فرضیات پژوهش ذکر شده، بر اساس آزمون  ابعاد عملیاتی، فنی، فره

های تحقیق    اند. یافته  و آزمون ویلکاکسن) مورد آزمون قرار گرفته T student میانگین یک جامعه (آزمون
داده ارائه محصو  نشان  امکان  از    بیمه  التاند که در حال حاضر  الکترونیک  به صورت  ابعاد  ای موجود 

 .مختلف عملیاتی، فنی، فرهنگی و قانونی ضعیف بوده است

 ب(پیشینه پژوهش خارجی:

بندی چند   ،استراتژی ارتباطات و توزیع شرکتهای بیمه را بر اساس تقسیم  )۲0۲1(و همکاران    1تلآل (1
از نظرسنجی  اند. این مطالعه،   اند و بر روی نقاط تماس دیجیتال با مشتری تمرکز نموده  کاناله تنظیم کرده

آوری شده است.   پرسشنامه از طریق نمونهای از جمعیت رومانی جمع  4۲۲استفاده کرده است. در مجموع،  
کننده آنالین در مقابل آفالین، ترجیح کانال خرید آفالین توسط   دادهها بر اساس نقاط تماس اطالعاتی مصرف

و خصوصیات شخصی سن، وضعیت تأهل  عامل استاندارد   ای در مقابل آنالین توسط یک سیستم یک حرفه
،  طالعاتوتحلیل تقسیم کانال، نشان داده است که تنظیمات کانال ا اند. تجزیه بندی شده و فرزندان تقسیم

بندی هستند و به دنبال آن، تنظیمات کانال خرید، وضعیت تأهل، داشتن فرزند    ترین متغیرهای خوشه  مهم
  کامالً   (،افراد  7.۲3٪)و سن است. چهار بخش مجزا مشخص شده است که شامل جوانان کامالً آفالین  

 اول،   مرحله  در.  هستند(  ۶.۲٪)  آنالین   مسافران  و(  ۲.۲3٪)آنالین متعهد    (،جستجوی  5.31٪)  آفالین  بالغ
 های خرده   اند. در مرحله دوم، کانال  نشان داده  زندگی  بیمه  برای  را  ترکیبی  و  کاناله  چند  م بندیتقسی

اند. ثالثاً، متغیرهای رفتاری    ها، گسترش داده  های شرکت  فروشی را با موتورهای جستجو و وب سایت

 
1 Alt 
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عمر، نگرش نسبت  تقسیم کانال با رفتار پذیرش فناوری، نگرش نسبت به بیمه عمر، دانش در مورد بیمه  
 .اند آنالین را گسترش دادهالعات به فروش شخصی و ارزیابی کیفیت منابع اط

قرار می  (،۲0۲0) 1کاپیلو   (۲ تأثیر  را تحت  بیمه  است که صنعت  تحول دیجیتال متمرکز شده  و    بر  دهد 
تغییرات اساسی را بر فرهنگ شرکتها، محصوالت و فرآیندها، ارتباط با مشتری و روابط با رقبای مختلف  

پاسخ به سه سؤال تحقیقاتی، مشارکت در بحث دانشگاهی   1بخش تحمیل میکند. پژوهش ذکر شده، با  
أمل در مدیریت بیمه های مفیدی برای ت  را پیشنهاد داده است و همچنین پیشنهاد کرده است که نشانه

روز شده دارد؛    های تجاری مداوم به  های جدید نیاز به حرکت به سمت مدل  ارائه دهد، زیرا انتشار فناوری
های جدید دیجیتالی   بنابراین کمبود فزاینده روابط انسانی ناشی از انتشار توزیع دیجیتال باید به سمت مدل

 . تحقیقات مستمر بازار دارند، پیش رودای که نیاز به مشتری مداری و  های بیمه واسط
بررسی نموده است. توسعه راه  (،۲0۲0)  ۲داس(3 را  بیمه  های   حل  پذیرش فناوری دیجیتال در تجارت 

ر،  التها، قدرت محاسبات با  فنآوری عصر جدید همراه با تغییر عمده در انتظارات مشتری، افزایش حجم داده
فناوری ابری،  رایانش  لزوم    ظرفیت حافظه،  بر  و غیره،  اشیاء  اینترنت  و  اتصال جهانی  داده،  بزرگ  های 

گذاری    های بیمه در حال سرمایه  اند. شرکت   فناوری دیجیتال در تجارت بیمه صنعت بیمه تأکید کرده
راه زمینه  ت  زیادی در  و در  فناوری هستند  انداندازی  راه  الش  نوآورانه    عامل  ها و سیستم  حل  تا  های 

های عصر جدید مانند   توسعه دهند. در پژوهش ذکر شده، کاربردهای این فناوری  محصول را در داخل
فناوری ابری،  رایانش  بلوکی،  زنجیره  اشیاء و هوش    فناوری  اینترنت  و  اتصال جهانی  داده،  بزرگ  های 

را در تجارت بیمه مورد بحث قرار داده از جمله یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و غیره  اند.    مصنوعی 
های   حل  و راه  التهای بیمه برای تولید محصو  ها شرکت  بر این، در مورد چگونگی این فنآوری  الوهع

شوند و در مورد    ها با آن روبرو می  های بیمه در هنگام اجرای این برنامه  هایی که شرکت  نوآورانه و چالش
 .اند نیاز است، بحث کرده دیجیتال در صنعت بیمه مورد اختاللاینکه چه تغییرات نظارتی با توجه به این 

یکی  INSUR . اند  پرداخته INSUR ،به بررسی دیجیتالی شدن شرکت(  ۲019)  3و همکاران   نگارتیو (4
،بر رشد خارجی از    ۲015و    ۲000های    از پانزده شرکت برتر بیمه در آلمان است. این شرکت بین سال

در سازمان    العاتنداز مربوط به فناوری اطا  طریق چندین خرید و همچنین ادغام این خریدها از جمله چشم
به بعد، به سمت دیجیتالی شدن از   2016از سال   INSUR اصلی، تمرکز نموده است. تمرکز استراتژیک

جمله ایجاد قابلیتهای دیجیتالی جدید برای تحقق چابکی و نیازهای نوآوری واحدهای تجاری، سوق یافته  
  وری از طریق تحول دیجیتالی و همچنین تقویت نوآوری در راه   بر رشد و بهره INSUR است. استراتژی

 .ها و خدمات دیجیتالی توسعه یافته متمرکز بوده است حل

 

 روش پژوهش -4
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میدانی می باشد. همچنین از    –تحقیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش تحقیق ، پیمایشی  
زمینه   در  اطالعات  آوری  برای جمع  ای  کتابخانه  است.  روش  گردیده  استفاده  تحقیق  پیشینه  و  ادبیات 

پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد، همچون بسیاری از مطالعات پیمایشی مشابه برای جمع آوری 
   spssاطالعات مورد نظر در آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین استفاده از نرم افزار  

رگرسیون خطی اثبات فرضیات پژوهش انجام شده است. جامعه آماری و آزمون های همبستگی پیرسون و  
پژوهش حاضر، شامل مشتریان بیمه زندگی بیمه ایران در شهر رشت می باشد که با استفاده از فرمول  

 نفر به عنوان نمونه آماری محاسبه شده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. 50کوکران تعداد 

 

 یافته ها تجزیه و تحلیل -5
از آنجایی که تمامی متغیرهایی که در پژوهش انجام شد از جمله؛ افزایش فروش بیمه زندگی، تسهیل 
ارتباطات ، بهبود چهره تجاری ، کاهش هزینه ها ، مزیت رقابتی ، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  

ریب همبستگی میان افزایش درصد احتمال معنادار بوده و ض  33استفاده گردید. مقدار ضریب معناداری با  
ارتباطات) تسهیل  و  زندگی  بیمه  تجاری  78303فروش  چهره  بهبود  و  زندگی  بیمه  فروش  افزایش   ،)

( ، افزایش فروش بیمه زندگی و مزیت  78310(، افزایش فروش بیمه زندگی و کاهش هزینه ها)78037)
ت و معنادار میان کلیه متغیرهای ذکر  ( بدست آمده است. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه مثب7833۲رقابتی )

 شده با افزایش فروش بیمه زندگی می باشد و در این میان بهبود چهره تجاری بیش از سایر روابط است. 
درصد اطمینان معنادار و مدل دارای    33مدل رگرسیونی بر اساس مقدار معناداری بدست آمده در سطح  

که به طور قطعی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه    برازش می باشد معنادار بودن به این معناست
 خطی مستقیمی وجود دارد. 

 معادله خطی رگرسیونی به شرح زیر است:  
ارتباطات) تسهیل  زندگی=  بیمه  فروش  تجاری)78303افزایش  چهره  هزینه 78037(+بهبود  (+کاهش 

 ( 7833۲(+مزیت رقابتی)78310ها)

 

 نتیجه گیری-6
یتال در صنعت بیمه با تغییرات افسارگسیخته شروع می شود. تغییرات در فضای کسب خط سیر تحول دیج

وکار، در محیط فعالیت بیمه گران و نیز در انتظارات روز افزون مشتریان از یک طرف و رقبای تازه وارد،  
  ؛ همگی باعثاستاینشورتک ها و دیگر تغییرات که تحت عنوان افسارگسیختگی تغییرات مقوله بندی  

شود که بیمه گران برای استفاده از فرصتها و دفع تهدیدات ناشی از دنیای دیجیتال به تحول دیجیتال    می
مطالعه و تفسیر محققان بیانگر این است که تم تحول دیجیتال از جنس نوآوری، تغییر نگاه،  .روی آورند

ست که به منظور تبیین ماهیت  گرایانه نامی ا   خلق ارزش و ارتقاء تجربه مشتری است؛ لذا نو اندیشی عمل
نیازمند  برگزیده شده است. پیاده سازی و اجرای فرآیند تحول دیجیتال  بیمه  تحول دیجیتال در صنعت 
ساختار، تدوین استراتژی، بسترسازی، مدیریت تغییر و مقوالتی از این دست است که تحت عنوان حکمرانی  
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متغیرها  گردید.  بندی  طبقه  و  ریزی  برنامه  به  دیجیتال  نگرش  مدیریت،  ادراک  شامل  گری  مداخله  ی 
اینشورتک ها، فرهنگ سازمانی و عدم اطمینان که ذیل مقوله استاندازهای ذهنی قرار گرفته اند بر حکمرانی  
دیجیتالی تأثیر میگذارند. حاصل و پیامد اجرای تحول دیجیتال کنشگری هوشمندانه و تعامل ارزش آفرین 

نتیجه  دهد.  برای بیمه گران است و هم ابتکار عمل مشتریان را ارتقاء می مزیت رقابتیاست که هم واجد 
 .این نوع ارتباطات و تعامالت بین بیمه گر و بیمه گذار، ایجاد و خلق ارزش است
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Subject: Study of acceptance of digital insurance in life insurance 

industry (Case study: Iran Insurance, Rasht) 

 
Fatemeh Sedghi Sabet1 

 
Abstract 

Digital transformation has a strong impact on the behavior and culture 

of society, the trade process of industry, financial structure and growth 

of a country. Technology and digital transformation in the insurance 

industry is increasing. The insurance industry has turned to digital 

technologies to preserve current revenue and create new revenue 

opportunities. Digitalization makes it possible to strengthen 

communication and provide new services to customers. Telecommuting 

and service to users, due to the growth of Internet services in the 

insurance industry is strengthened and has been considered . 
To achieve this goal, a sample of 50 people was selected using random 

sampling method. The data collection tool in this article was a 

standardized questionnaire. This article examines the acceptance of 

digital insurance in life insurance in Rasht and the results showed that 

digital insurance can have a significant effect on the life insurance 

industry. 

 
Keywords   : Digital transformation, insurance, digital insurance, life 

insurance. 
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 های اجتماعی و وفاداری مشتریان: شواهدی از بانک سپه رسانه
 

 3، یاشار ناصری2*، محبوب حسینی1عقیل محمدی اصل 

 
 1401 فروردین 15: رشیپذ خیتار              1400 بهمن 10: افتیدر خیتار

 

 چكیده

باشرردا از احاه هدف وفاداری مشررتریام میهای اجتماعی بر  هدف از تحقيق حاضررر تیيين شقر رنرراش 
باشررد و از احاه روش دردروری ، توصرري ی و همتگررتیی میتحقيق از شوع کاربردی، از احاه شوع روش

باشرداجامی  رماری تحقيق حاضرر را کهي  کارکنام باشس نر    اطالعات روش تحقيق مورد شظر ميداشی می
باشرردا برای تیيين ح ن شموش  از فرمو  ش ر می 144رابر  دهند ک  تیداد رشها بانررتام اردبيت تشررميت می

ديری تصرادفی طتق  ای از شوع بدنرت رمد ک  با روش شموش  106کوکرام انرت اد  شرد و ح ن شموش  برابر  
های وفاداری راترت کاروشا های موردشياز از پرنررشررنام ای اشتخاب شرردشدا ب  منظوردردروری داد نررهمي 

(  انرت اد  شردا 1392)  بصريریام جهرمیهای اجتماعی بر انرا  حقق نراتت  رنراش ( و پرنرشرنام  م2002)
و برای تحهيت فرضريات از ضرریر ردرنريوم  ند متهير  انرت اد    SPSSافزار  ها از شرمبرای تحهيت داد 

های اجتماعی بر وفاداری مشرتریام باشس نر   انرتام دهد ک  رنراش شرد  انرتا شتایت تحقيق ششرام می
 اردبيت تاثير داردا 

 

 های اجتماعی، وفاداری مشتریام، باشس ن  وفاداری، رناش  :های كلیدیواژه

 

 مقدمه-1
ای برتوردار های اتير از افزایر قابت مالحظ های اجتماعی در نررا ميزام عضررویت ایراشيام در شررتم 

درصرد جمیيت  3در حدود  2010بود  انرت، ب  طوری ک  در برتی مناب  دزارش شرد  انرت ک  در نرا  
ایرام صررفا  در شرتم  اجتماعی فيب بوع عضرو بود  اشدا حضرور در فضرای م ازی و انرت اد  از اینترشت، 

يز  هایی حرف  ای و شيم  تصروصرا ب  صرورت مداوم و پيونرت ، ش  ب  شرمت حاشري  ای و مقكیی بهم  با اشی
حرف  ای و حتی اشیيز  های صررفا  فراتتی، بنا ب  ویگديها، تصروصريات، امماشات و کارکردهای تاي این 

 
 درو  مدیریت، واحد درمی، داششیا  ازاد انالمی،  درمی ، ایرام  1
 * شویگند  مگئو   - درو  مدیریت، واحد درمی، داششیا  ازاد انالمی،  درمی ، ایرام 2

 ، ایرام  ابهر، داششیا  ازاد انالمی،  ابهر درو  مدیریت، واحد   3

 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/568-8297556-7640514?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
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فضا و با عنایت ب  وضیيت اجتماعی، نيانی، فرهنیی جواشام در کالم شهرهای در حا  دذار ما، تاثيرات 
نررتس زشددی کاربرام ایراشی تصرروصررا  جواشام ب    عميقی را بر جنت  های مت اوت هویت و ب  تت  رم بر

 (اZakai and Khatibi, 2006مثابة بزرگ ترین طيف مخاطتام و فیاالم این فضا تواهد دذارد )
بنرابراین کراربرام ایراشی برا توجر  بر  نررراتترارهرای عينی و  هنی موجود در جهرام واقیی تود و بنرا بر  شوع و 

تدری ی تأثيرات و تهييرات ونرري  و دگررترد  ای را تواهند پذیرفتا ميزام انررت اد  از اینترشت، ب  طور  
های اجتماعی    تاثيری بر وفاداری درتحقيق حاضررر ب  دشتا  پانررخ ب  این نرروا  هگررتين ک  رنرراش 

 دارد؟ تياردب انتام ن   باشسمشتریام 
 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی-2
بينی انرت و شررکت ها ب  دايت وجود فاکتورهایی از تيرقابت پيرعصرر کنوشی دور  تحوالت شرتابند  و  

، کوتا  شرردم دور  عمر محصررو ، تهيير 1قتيت مرزهای شامشررخب بين بازارها، تم  تم  تر شرردم بازارها
تر شردم مشرتریام با دشروارترین شررایا رقابتی ک  هردز نرری  اایوهای ترید مشرتریام و ردا  تر و تتر 

هایی در عرصر  رقابت از موقیيت منانرتی شداشرت  انرت روبرو هگرتندا در این رانرتا تنها نرازمامنرابق   

های تود را تأمين توانرت  مشرتریام و ارضرای شيازهای رشها بود ک  محور اصرهی فیاايت برتوردار تواهند
داری در مشتریام شودا ای اد وفاقرار دهند، زیرا نكوح باالی رضایت مشتری موجر وفاداری بيشتر او می

م هومی انررت ک  در کگررر و کارهای امروزی ب  احاه اینم  مشررتریام وفادار ب  صررورت موا   اصررهی 
موفقيت نرازماشی دررمد  اشد مورد توج  بير از پير قرار درفت  انرتا مشرتریام وفادار بيشرتر ترید کرد   

مثتتی محگرروب می شرروشد و در شتي   پردازشد و میموال  ابزار تتهيهاتی دهام ب  دهام پو  بيشررتری می
های اشد ک  ب  رشها برشام های موثر ای اد وفاداریهای امروزی درصردد شرنانرایی و مدیریت روشنرازمام

باشرد و در اکثر تر از ح ظ مشرتریام موجود میوفاداری دویند،  را ک  میموال  جذب مشرتریام جدید درام
شویگرنددام، پيشرنهاد شرد  انرت تا مشرتریام وفادار ب  عنوام   تحقيقات صرورت درفت  ب  ونريه  بگرياری از

 (اSamadi et al., 2008: 154یس دارایی رقابتی ح ظ شوشد )
تر یس کند: یس تیهد عميق ب  ترید م دد در ریند  یا ترید اضرراف اوايور وفاداری را این طور تیریف می

اری تمراری و مشرابهی، عهيرتن اینم  محصرو  یا تدمت ترجي  داد  شرد ، ک  ب  موجر رم عالمت ت 
رورشرد، تریرداری شرررود  هرای برازاریرابی پتراشگررريهی برای تهيير رفترارهرا بر  وجود میاثرات محيكی و تالش

(Atafar and Mansoori, 2011ا) 

دهد ک  وفاداری یس رفتار یا یس شیرش انررت ک  ب  زبام رماری شيز بگرريار ارزشد  ها ششررام میبررنرری
باشردا شمت  قابت ها مین وفاداری مشرتریام یس عامت بارز در موفقيت کگرر و کار شررکتانرتا بنابرای

توام ب  بهتود توج  اینم  مشررتریام وفادار مزایای بگررياری را با تود ب  همرا  دارشد از جمه  این مزایا می
حگرانريت  های بازاریابی، افزایر فروش شررکت، داشرتن مشرتریاشی با  نرودروری نرازمام، کاهر هزین 

 (اKandampully, 2000قيمتی پایين وااا اشار  کرد )

 
1 - Fragmentation marketing 
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ها در نرك  جهام از زمام ای اد اواين شرتم  اجتماعی م ازی تاکنوم هزارام شوع از این دنرت وب نرایت
ترین ابزارهای ارتتاطی در نرك  های اجتماعی م ازی ب  یمی از مهنای اد شرد  اشدا در حا  حاضرر شرتم 

 (اPempek et al, 2009تتدیت شد  و از شهرت فراواشی برتوردار هگتند )جامی  و جهام 

ها ب  عنوام یمی از کارهای روزمر  در شظر درفت  برای بگررياری از افراد انررت اد  از این شررتم 
کنند تا تود را  ها افراد فرصرت پيدا میهایی هگرتند ک  در رمهای اجتماعی م ازی، ممامشرودا شرتم می

های شرخصريتی تود را بروز داد  و با نرایرین ارتتار برقرار کنند و این ارتتاطات را  ، ویگدیمیرفی شمود
ای    در نرك  روابا بين فردی و    در نرك  روابا اجتماعی، ح ظ شمایندا این تارشماها ب  طور بااقو 

ترین تأثير این موارد مهنتواشایی ای اد تهييرات انانی در زمين  زشددی اجتماعی هر فرد را دارشدا در اتهر  
داشندا این در حاای انررت ک  شتاید از شقر این تارشماها در دوش  تارشماها را ح ظ و ارتقا روابا دذشررت  می
 (اWalther et al, 2002شمت ديری روابا جدید بين فردی تافت شد )

، ابزارهای جدیدی ی فضراهای دی يتا  و م ازیهای مدرم ب  ویگ  در عرصر امروز  با دگرترش فناوری
« دشيای مدرم شررد  و با 2« دشيای نررنتی تتدیت ب  وشررتم  وشد1وارد حيات بشررری شررد  اشدا وشررهروشد

های اجتماعی توام ب  رناش کهمشرام ارتتاطات فصرت تاز  یی برای بشر رقن تورد  انتا در این ميام می
های اجتماعی متتنی بر ووب« هگرتند های صرنیتی قابت تیریف هگرتندا رنراش پرداتت ک  در برابر رنراش 

های ششررر  اپی یا های صررنیتی ک  متمی بر فناوریهای رنرراش ک  در برابر فناوری های شگررت او ، وب
 (اBasirian Jahromi, 2013شوشد )اشتشار امواج رادیو و تهویزیوشی یا ماهوار  یی بود  اشد متمایز می

های ارتتاطی بگريار در تیامت اجتماعی هگرتند ک  از تمنيس  هایی برایهای اجتماعی رنراش تیریف رنراش 
های اجتماعی را این دوش   رنراش  4کنندا رشدر  کاپهن و مایمت هاشهينانرت اد  می 3پذیردنرتر  و دگرترش

هرای متنی بر اینترشرت هگرررتنرد کر  برا اتمرا بر  بنيرام  5هرای کراربردیدروهی از برشرامر "کننرد:  تیریف می

 & Kaplan) "دهندشررد  بونرريه  کاربرام را می، اممام ای اد و تتاد  محتوای توايد2تمنواوژیس وب  

Haenlein, 2010ا) 
 (اBasirian Jahromi, 2013باشد )بید زیر می 7های اجتماعی دارای رناش 

های اجتماعی ب  اعضرایشرام اجاز  نراتت صر حات شرخصری : شرتم 6های اجتماعیشرتم  •
 دهندا نازی با دونتام رشالین را میو برقراری ارتتار و شتم 

های شروشد، ژورشا های اجتماعی محگروب میترین شوع رنراش : شرناتت  شرد   7هاوبالگ •
 شوشدا رشالینی هگتند ک  با محتواهای جدید کاربرام ب  روز می

 
1 - citizen 
2 - netizen 

3 - Scalable 

4 - Andreas Kaplan and Michael Haenlein 
5 - Applications 
6   Social Networks 

7   Blogs 
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هایی هگررتند ک  ب  کاربرام اجاز  اضرراف  کردم و ویرایر محتوا را : نررایت1هاویمی •

 دهند و محتوای توايدشام حاصت مشارکت اعضانتا می

  های صروتی و تصرویری هگرتند ک  قابهيت مشرترع شردم در اینترشت : فایت  2هاپادکگرت •

 را دارشدا 

کردشد، های اجتماعی فیاايت می: فروم ها از دورام پير از تواد م هوم رنررراش  3هافروم •
 شوشدا فضایی برای طرح بحث و د ت و دو در موضوعات مختهف محگوب می

دذاری شوع تاصری از محتوا ماشند : اممام مدیریت و ب  اشرتراع4های محتواییکام يوشتی •
 کنندا یی، متن یا اينس را فراهن میهای ویدئوعمب، فایت

هرای کو رس هگرررتنرد و برا هرای اجتمراعی و وبالگ: ته يقی از شرررتمر 5هاامیكروبالگ •

 شوشد«امحتواهای کوتا  کاربرام ب  روز می

های جامی  برشدی،  های اجتماعی بر شرراتصرر ( در پگوهشرری تاثير رنرراش 1393مونرروی و کنار  فرد )
تماد و وفاداری ب  برشد )مكاای  موردی مقایگر  دوشری موبایت اپت )ری وم( و های ارزش رفرینی، اعشريو 

های اجتماعی بر تمام نرامگروش) )دهمگری( را مورد مكاای  قرار دادشدا شتایت تحقيق ششرام داد ک  رنراش 
 شاتص  های جامی  برشدی تاثير مثتت و میناداری داردا

ها با انررت اد  از عنوام وتقویت وفاداری مشررتریام کتابخاش ( در تحقيقی با  1392کشرروری و عتدااهی )
تواشند با افزایر تیامالت مگرتقين و دوش ر ، های اجتماعی میرنراش  های اجتماعی« ششرام دادشد ک  رنراش 

شرخصری نرازی و نر ارشری نرازی تدمات و انرت اد  از فنوم بازاریابی  هر  ب   هر  وفاداری مشرتریام 
های اجتماعی، شارضرایتی، هماشند رضرایت، دهند، همچنين در فضرای تيررنرمی رنراش  کتابخاش  را افزایر

 تواشد ب  نرعت منتشر شود و شهرت و اعتتار کتابخاش  را تهدید کندامی
( در تحقيقات تود با ارائ  مدای، اثر جوام  برشدی بر انرا  رنراش  اجتماعی را 2012و هممارام ) 6الورچ

  برشدی، شريو  های ارزش رفرینی و وفاداری ب  برشدی را از طریق اعتماد ب  های جامیبر روی شراتصر 
برشد پيشرنهاد کردشدا بر انرا  شتایت این تحقيق جوام  برشدی نراتت  شرد  بر انرا  رنراش  اجتماعی 

 کنندااحگا  را در ميام اعضای جامی  افزایر می دهند و در ميام اعضا و شرکت ای اد ارزش می

( در پگوهر تود برا عنوام ونررروابق وفراداری مشرررتری: ریرا کي يرت تردمرات 2011)  7تکيرم و دیه ير
پردازشد و ب  ارائ  یس کافيگرت؟« ب  بررنری نروابق وفاداری مشرتریام در م موع  کتابخاش  داششریاهی می

وبمحور کتابخاش ، ارزش تدمات، رضررایت مد  نرراتتاریافت  برای نررن ر رابك  ميام کي يت تدمات  
و وفراداری مشرررتری برانرررا  زیربنرای شظری در متوم مربور بر  کي يرت تردمرات و وفراداری مشرررتری  

 
1 - Wikis 
2   Podcasts 
3 - Forums 
4 - Content Communities 
5 - Microblogging 
6  - Laroche 

7  - Kiran and Diljit 
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مشرتریام پرداتتهاشدا جامی  رماری این پگوهر شرامت اعضرای هيئت عهمی و تحصرياات تمميهی از  هار  
داششیا  ماازی بود  انتا این مكاای  ششام داد ک  کي يت تدمات و ارزش تدمات روی رضایت مشتری، 

 ایت مشتری شيز مگتقيما  روی وفاداری مشتری تأثيردذار انتاو رض
 با توج  ب  پيشين  و ادبيات اهداف تحقيق ب  شرح زیر می باشد:

 های اجتماعی بر وفاداری مشتریام در باشس ن  تیيين تاثير رناش  -1
 انتام اردبيت ن  های اجتماعی بر وفاداری مشتریام باشس تیيين شقر شتم   -1-1
 انتام اردبيت ن  ها بر وفاداری مشتریام باشس ها و ویمیتیيين شقر وبالگ  -1-2
 انتام اردبيت ن  ها و فروم ها بر وفاداری مشتریام باشس تیيين شقر پادکگت  -1-3
 انتام اردبيت ن  های محتوایی بر وفاداری مشتریام باشس تیيين شقر کام يوشتی  -1-4
 انتام اردبيت ن  ها بر وفاداری مشتریام باشس تیيين شقر ميمروبالگ  -1-5

 

 مدل مفهومی تحقیق -3
ای انررت ک  مشررتریام از پرنررشررنام  وفاداری در این تحقيق منظور از وفاداری مشررتریام ت اری، شمر 

ای انرتا همچنين پرنرشنام  رناش  ديری این متهير فاصره رورشد و مقيا  اشداز ( بدنرت می2002) 1کاروشا
  اشداز  ديری می شودا ( 1392بصيریام جهرمی ) های اجتماعی 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 مد  تحهيهی تحقيق  -1شمت 
 

 
1 -Karona 

رسانه های 

 اجتماعی

 

 كامپيونتی های محتوايی

 

 فروم ها

 

 پادكست ها

 

 ويكی ها

 

 شبكه های اجتماعی

 

وفاداری 

 مشتريان

 

 وبالگ ها

 

 ميكروبالگ ها
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 بر انا  مد  م هومی فرضي  های تحقيق ب  شمت زیر بيام شد  انت:
 های اجتماعی در وفاداری مشتریام شقر داردارناش -1

 شقر داردا انتام اردبيت ن  های اجتماعی بر وفاداری مشتریام باشس شتم   -1-1
 شقر داردا انتام اردبيت ن  ها بر وفاداری مشتریام باشس ها و ویمیوبالگ  -1-2
 شقر داردا انتام اردبيت ن  ها بر وفاداری مشتریام باشس ها و فرومپادکگت  -1-3
 شقر داردا انتام اردبيت ن  یام باشس های محتوایی بر وفاداری مشترکام يوشتی  -1-4
 شقر داردا انتام اردبيت ن  ها بر وفاداری مشتریام باشس ميمروبالگ  -1-5

 

 روش تحقیق -4
باشرد و تحقيق جاضرر از احاه هدف تحقيق از شوع کاربردی، از احاه شوع روش، توصري ی و همتگرتیی می

وفاداری مشرتریام باشس نر   انرتام اردبيت انرتا اذا از احاه های اجتماعی بر  هدف رم تیيين شقر رنراش 
جامی  رماری تحقيق حاضرررر را کهي  باشررردا روش دردروری اطالعات روش تحقيق مورد شظر ميداشی می

 باشدا ش ر می 144دهند ک  تیداد رشها برابر تشميت می تيانتام اردبنابق(  ن  ) ن   کارکنام یاشس 
بدنررت رمد ک  با روش  106برای تیيين ح ن شموش  از فرمو  کوکرام انررت اد  شررد و ح ن شموش  برابر  

 شموش  ديری تصادفی از شوع طتق  ای اشتخاب شدشدا 
 جامی  رماری و شموش  رماری ب  ت ميس شهرنتام  -1جدو  

 شموش  رماری جامی  رماری  شهرنتام

 71 98 اردبيت
 10 14 مشیين شهر
 11 15 پار  رباد
 4 5 بيه  نوار 
 5 6 درمی
 5 6 تهخا  
 106 144 کت

 
جهت نرن ر روایی پرنرشرنام  از اعتتار محتوایی انرت اد  شرد  انرت و  برای نرن ر ضرریر پایایی 

ها شيز از ضرریر را ای کروشتا  انرت اد  شرد  انرت ک  شتایت حاصرت از ضرریر را ای کروشتا  ب  پرنرشرنام 
 شرح زیر بدنت رمد  انت: 

 جدو  ضریر پایایی نواالت مربور ب  هر متهير  -2جدو  

 ضریر را ای کروشتا   متهير

 85/0 رناش  های اجتماعی 
 82/0 وفاداری مشتریام
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( 1392)  یجهرم امیريبصرر رنرراش  های اجتماعیابزار درداوری اطالعات پرنررشررنام  های انررتاشدارد  
برای ت زی  و تحهيت فرضري  های تحقيق از رمار توصري ی ( می باشردا   2002پرنرشرنام  وفاداری کاروشا  )

)روشهای توصي ی شامت میيارهای تمایت ب  مرکز و پراکنددی ودرصد، فراواشی ( و رمار انتنتاطی ؛ رزموم  
انميرشوف شرما  بودم توزی  داد  تگت شد و با توج  ب  شرما  بودم برای تحهيت فرضيات  -کوامودروف  

 متهير  انت اد  شد  انتا  از ضریر ردرنيوم  ند

 

 یافته های تحقیق -5
های های جمیيت شرناتتی و شراتبب  این شرمت ک  فراواشی و درصرد ویگدی؛ های توصري ی تحقيق  یافت 

انررميرشوف توزی   -از رزموم کوامودروفو   مرکزی و پراکنددی متهيرهای مورد مكاای  ارائ  شررد  انررت
شرما  هر یس از متهيرها مشرخب شرد  انرت و نر ب هر یس از فرضريات با انرت اد  از ضرریر ردرنريوم  

 انتادردید   ند متهير  تحهيت شد  و شتایت رم ارائ  

 یافته های توصیفی-5-1
 (: توزی  فراواشی پانخیویام بر حگر ویزديهای دمودرافيس 3جدو  )

 درصد  فراواشی  شوع متهير

 6/73 78 جنگيت مرد 

 4/26 28 جنگيت زم

 8/2 3 نا   30درو  ننی زیر 

 2/64 68 نا   40تا   30درو  ننی 

 5/25 27 نا   50تا   41درو  ننی 

 5/7 8 نا  و باالتر   50درو  ننی 

 8/2 3 تحصيالت دی هن و زیر دی هن 

 5/8 9 تحصيالت فوق دی هن

 6/72 77 ايگاشبتحصيالت 

 0/16 17 تحصيالت فوق ايگاشب 

 8/2 3 نا   5نابق  تدمت زیر 

 8/35 38 نا  10تا  5نابق  تدمت 

 2/30 32 نا   15تا 11نابق  تدمت 

 1/31 33 نا   15نابق  تدمت باالی 
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 های استنباطی یافته-5-2 
انميرشوف انت اد  شد  ، ک  جدو  زیر   -جهت تیيين شرما  بودم توزی  داد  ها از رزموم کوامودروف

 رورد  شد  انتا  
 انميرشوف جهت تیيين شرما  بودم توزی  متهير وابگت  -شتایت رزموم کوامیروف -4جدو  

 وفاداری مشتریام تتهيهات ش اهی رناش  های اجتماعی  رمار  

 04/1 98/0 213/1 انميرشوف  -فکوامودرو zمقدار 

 177/0 286/0 105/0 نك  مینی داری

 
( و با توج  ب  اینم  نررك  مینی داری تكای رزموم برای نررك  اطمينام 4طتق شتایت جدو  )

انررت، بنابراین می توام د ت ک  توزی  متهير وابگررت  شرما  انررت و جهت تحهيت  05/0بير از  95/0
 های پارامتریس )ضریر ردرنيوم( انت اد  کردارزمومتوام  از فرضيات می

 
 تحهيت فرضي  های تحقيق

با توج  ب  شرما  بودم توزی  داد  های تحقيق برای ت زی  و تحهيت فرض  های تحقيق از رزموم  
 انتا انت اد  دردید  انت ک  در ادام  رورد  شد    ر ي ند مته وميردرن ریضر

 تالص  مد  ردرنيوم  -5جدو  

ضریر تیيين تیدیت  ضریر تیيين ضریر همتگتیی
 شد 

 دوربين واتگوم 

856/0 733/0 717/0 98/1 

 

های اجتماعی با وفاداری مشررتریام برابر  ( ضررریر همتگررتیی بين رنرراش 5طتق شتایت جدو  ) 
 5/2تا  5/1واتگرروم در باز  قابت قتو    -   رمار  دوربينانررتا  نام 73/0تیيين برابر  و ضررریر  86/0

 98/1شرودا با توج  ب  اینم  رمار  دوربين واتگروم برابر  قرار ديرد عدم همتگرتیی بين تكاها پذیرفت  می
 شوداتوام د ت ک  عدم همتگتیی بين تكاها پذیرفت  میانت، بنابراین   می

 یت تحهيت واریاشب یمكرف شتا -6جدو  

م موع  
 م ذورات

مياشیين  درج  رزادی
 م ذورات

F   نك  مینی
 داری

 000/0 409/45 693/3 6 155/22 ردرنيوم 

   081/0 99 050/8 اتتالف 
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    105 205/30 کت

 

برای نرك  اطمينام   f( و با توج  ب  اینم  نرك  مینی داری تكای رزموم 7طتق شتایت جدو  )
های اجتماعی در شرود و رنراش انرت بنابراین می توام د ت ک  فرضري  او  تایيد می 01/0کمتر از   99/0

 وفاداری مشتریام شقر داردا

 شتایت ضریر ردرنيوم  ند متهير  -8جدو  

ضرایر  ر تير انتاشداردضرای متهير پير بين
 انتاشدارد 

T P 

B SE BETA 
 000/0 779/3  190/0 718/0 مقدار ثابت 

 000/0 010/11 692/0 052/0 576/0 شتم  های اجتماعی 

 000/0 783/3 500/0 111/0 420/0 وبالگ ها و ویمی ها 

 152/0 444/1 223/0 118/0 171/0 پادکگت ها و فروم ها

کام يوشتی های  
 محتوایی

242/0 106/0 306/0 277/2 025/0 

 169/0 385/1 221/0 129/0 179/0 ميمروبالگ ها 

 041/0 070/2 837/0 391/0 810/0 رناش  های اجتماعی 

 

توام ( و با توج  نرك  مینی داری تكای رزموم و با توج  ب  ضررایر بتا می8طتق شتایت جدو  )
و   30/0هرای محتوایی  ، کرام يوشتی50/0هرا  هرا و ویمیوبالگ،  69/0هرای اجتمراعی  د رت کر  شرررتمر 

 کنندا از تهييرات مربور ب  وفاداری مشتریام را پير بينی می 83/0های اجتماعی رناش 

 

  نتیجه گیری و پیشنهادات-6

 8/2درصررد شيز زم هگررتندا همچنين  4/26درصررد پانررخیویام مرد هگررتند و  6/73طتق شتایت تحقيق 
 40تا  30درصرد با بيشرترین فراواشی   2/64نرا  نرن دارشد و  30پانرخیویام با کمترین فراواشی زیر درصرد  

 نا  هگتندا

درصرد پانرخیویام با کمترین فراواشی تحصريالت  8/2دهد ک  در مورد ميزام تحصريالت شتایت ششرام می
درصرد  8/2تندا در شهایت درصرد شيز با بيشرترین فراواشی ايگراشب هگر 6/72دی هن تا فوق دی هن دارشد و 



 

 

 

78 
 10یاپیپ ،1401 بهار ،1 شماره چهارم، سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

تا  5درصرد شيز با بيشرترین فراواشی   8/35نرا  نرابق  تدمت دارشد و   5پانرخیویام با کمترین فراواشی زیر 
 نا  نابق  تدمت دارشدا 10

های اجتماعی در مورد وضریيت متهيرهای مورد مكاای  باید د ت ک  مياشیين انرت اد  مشرتریام از شرتم 
، 56/3هرای محتوایی  ، کرام يوشتی48/3هرا  ، پرادکگررررت هرا و فروم23/3هرا  هرا و ویمی، وبالگ37/3

مياشیين انرت اد  از   انرتا 47/3های اجتماعی و مياشیين انرت اد  مشرتریام از رنراش  70/3ميمروبالگ ها 
، شرتم   47/3، فروش ارجاعی  88/2، تتهيهات دهام ب  دهام 90/2، بردزاری نرمينارها 75/2متخصرصرام 

 انتا 38/3انتا در شهایت مياشیين وفاداری مشتریام  07/3و تتهيهات ش اهی  34/3نازی 

های اجتماعی در وفاداری مشرتریام شقر داردا با طتق شتایت تحقيق فرضري  اصرهی تایيد می شرود و رنراش 
، 50/0هرا  هرا و ویمی، وبالگ69/0هرای اجتمراعی  توجر  بر  ضررررایرر بترا می توام د رت کر  شرررتمر 

از تهييرات مربور ب  وفاداری مشرررتریام را  83/0و رنررراش  های اجتماعی  30/0محتوایی  های  کام يوشتی
( همگو انتا رشها ششام 1392کنندا شتایت تحقيق با یافت  های تحقيق کشوری و عتدااهی )پير بينی می

دادشد ک  رنرراش  های اجتماعی می تواشند با افزایر تیامالت مگررتقين و دوش ر ، شررخصرری نررازی و 
نرازی تدمات و انرت اد  از فنوم بازاریابی  هر  ب   هر  وفاداری مشرتریام کتابخاش  را افزایر رشرینر ا

تواشد ب  نررعت دهند، همچنين در فضرای تيررنرمی رنراش  های اجتماعی، شارضرایتی، هماشند رضرایت، می
( در پگوهر 0112) 1منتشررر شررود و شررهرت و اعتتار کتابخاش  را تهدید کندا و همچنين کيرم و دیه يت

تود با عنوام ونوابق وفاداری مشتری: ریا کي يت تدمات کافيگت؟« ب  بررنی نوابق وفاداری مشتریام 
پردازشد و ب  ارائ  یس مد  نرراتتاریافت  برای نررن ر رابك  ميام در م موع  کتابخاش  داششرریاهی می

اری مشررتری برانررا  زیربنای وبمحور کتابخاش ، ارزش تدمات، رضررایت مشررتری و وفادکي يت تدمات 
اشدا جامی  رماری این پگوهر شرامت شظری در متوم مربور ب  کي يت تدمات و وفاداری مشرتریام پرداتت 

اعضرای هيئت عهمی و تحصريالت تمميهی از  هار داششریا  ماازی بود  انرتا این مكاای  ششرام داد ک  
شررتری شيز مگررتقيما روی وفاداری کي يت تدمات و ارزش تدمات روی رضررایت مشررتری، و رضررایت م

 مشتری تأثيردذار انتا

بر وفاداری مشرتریام باشس نر   انرتام  های اجتماعی توام د ت ک  رنراش با توج  ب  شتایت فرضري  ها می
 اردبيت تاثير مثتت مینی داری داردا بنابراین موارد زیر جهت افزایر وفاداری مشتریام پيشنهاد می شود:

های اجتماعی ماشند تهیرام و برای تتهيغ تدمات باشس از شررتم  باشس نرر  مدیرام و کارکنام   ▪
 الین و واتگاپ و به  و ااا انت اد  کنندا

 ها انت اد  کننداها و ویمیبرای اش ام امور اداری از وبالگ باشس ن  مدیرام و کارکنام  ▪

 ائ  دهندابرای نایت های تخصصی باشس مكهر ار باشس ن  کارکنام   ▪

 ، اطالعات موجود در نایت های باشس ن   را اصالح کنند یا شظر دهنداباشس ن  کارکنام   ▪

ها و فایت های صرروتی و تصررویری م يد در حوز  باشمداری را در نررایت باشس نرر  کارکنام   ▪
 ها ب  اشتراع دذارشداکاشا 

 
1  - Kiran and Diljit 
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Social Media and Customer Loyalty: Evidence from Sepah Bank 
 

 
Aqil Mohammadi Asl, Mahboub Hosseini, Yashar Naseri 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the role of social media on 

customer loyalty. In terms of purpose, the research is applied, in terms 

of method, descriptive and correlational, and in terms of data collection 

method, the research method is field. The statistical population of the 

present study consists of all employees of Sepah Bank in Ardabil 

province. They are equal to 144 people. Cochran's formula was used to 

determine the sample size and the sample size was 106 which were 

selected by quota stratified random sampling method. In order to collect 

the required data, Albert Karuna Loyalty Questionnaire (2002) and a 

social media researcher-made questionnaire based on Basirian Jahromi 

(2013) were used. SPSS software was used to analyze the data and 

multivariate regression coefficient was used to analyze the hypotheses. 

The results show that social media has effect on customer loyalty of 

Sepah Bank in Ardabil province . 

 

Keywords: Loyalty, Social Media, Customer Loyalty, Sepah Bank 
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مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی  هنجاریابی پرسشنامه 

 ی شهر پارس آباد مقاومت پذیری در بیمارستانها
 

 2، سحر حمدانی 1سید مهدی موسوی تولون 

 
 1401 فروردین 30: رشیپذ خیتار              1400 بهمن 5: افتیدر خیتار

 

 

 چکیده 
مقاومت    یبر اصول هفتگانه مهندس  یبحران مبتن  تیریپرسشنامه مد  یابیهنجارتحقیق حاضر با هدف  

انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از  لحاظ  شهر پارس آباد یمارستانهایدر ب یریپذ
های پارس آباد  توع تحقیق توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان اداری بیمارستان  

  5بود  44ها مشغول به کار بودند. از آنجایی که تعداد عامل 1401)ارس، امام خمینی و شهدا( که در سال 
  برای KMOو  بارتلت نمونه کفایت می کرد، برای نمونه انتخاب شد. همچنین آزمون  220برابر آن یعنی؛  
، از روش نمونه گیری    گیرینمونه  روش نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.   حجم  بودن  تعیین مناسب
مدیریت بحران مبتنی بر اصول  آوری اطالعات مورد نیاز  ابزار جمعای استفاده شده است.   تصادفی طبقه

و   انیآزاداز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های  هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها
 فردی   مشخصات  و   عمومی  اطالعات  حاوی  پرسشنامه.  است   (لیکرت  طیف)  بسته   پاسخ  با (  1395)  همکاران

  برگشت  عدد  225  که  گردید  توزیع  و   تهیه  عدد  240  تعداد  به  که  بود  بسته   سوال   44  و(  محل کار  جنسیت،)
در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای ویژگیهای جمعیت شناختی و برای برازش مدل، از مدل    .  شد  داده

صورت    استفاده گردیده که با استفاده از نرم افزار آموس  -تحلیل عاملی تاییدی  -گیری ساختاری  اندازه
در    یریذمقاومت پ  ی بر اصول هفتگانه مهندس  ی بحران مبتن  تیریپرسشنامه مد   یابیهنجارگرفته است.  

 انجام و سنجه ها مورد تایید قرار گرفتند. شهر پارس آباد  یمارستانهایب

 

 یریمقاومت پذ، مارستانیب، بحران  تیریمد: بحران، واژه های کلیدی
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 گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمی، ایران  2
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 مقدمه 
مدیریت بحران، فرایند عملکرد برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاههای اجرایی را تا بهبود اوضاع و رسیدن  

کند. سیستم جامع مدیریت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزیابی  خص میشعادی مبه سطح  
کند که منابع موجود با مخاطرات موازنه داشته باشند و بتواند با استفاده از  کرده و طوری برنامه ریزی می

ترین نقاط ضعف  امروزه عمده  .(Rafiatian and Motahari, 2012: 18)  منابع موجود بحران را کنترل کند
، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و  مدیریت بحران عدم هماهنگی و همکاری سازمانها

، محدودیت منابع مالی است، اما خوشبختانه نقاط قوت بسیاری نیز  ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود
نوعدوستی در جامعه و    ی هامل تجارب مفید در مدیریتوجود دارد که خود شا تعاون و  بحران و روحیه 

توان با مرتفع  همچون جمعیت هالل احمر است که می   NGOمشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهای  
نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت راه را برای عملکرد هر چه بهتر و قویتر در امر مدیریت 

بتواند تحقیق در   هیچ الگوی واحدی کهبا این وجود  .  (89:  1396)موالیی و همکاران،    هموار نمودبحران  
 محققان تمایل  . را راهنمایی کند وجود ندارد  و طراحی الگوی مناسب آن   خصوص موضوع مدیریت بحران 

میتراف و تمرکز کنند،  بحران  فرایند مدیریت  اجزای  از  بر یک عنصر خاص   1ریواستاوا ش دارند هر کدام 
(  1989)  3بحران، ترویت و کلی های مدیریت( بر تیم1986)  2( بر حسابرسی بحران، نلسون ـ هارچلر1987)

( بر یادگیری از  1990)  5مقابل بحران، اشریدر ( بر آمادگی در1987)  4های مدیریت بحران، ریلی بر برنامه 
یی الزم برای آمادگی در مقابل بحران و نیز عهدنامه  بر فعالیتها (1992)  6وقایع ناگوار، پاوچانت و میتراف 

 زبا بحرانها تمرکز کردند و تحقیقهایی را انجام دادند. در هر صورت باید فرایندی ا سازمانی برای مقابله
از قسمت مهمی شود که همة عناصر فوق را در بر داشته باشد چون هر کدام از آنها طراحی مدیریت بحران 

   مدیریت بحران سازمانی هستند.
ظرفیتهنگامی عمومی  که  ساختارهای  های  انسانی،  منابع  فرهنگی،  ظرفیت  تکنولوژی،  مانند  نظام  یک 

پذیری، نقطه ضعف، میزان  آسیب ثر، میزان انعطاف و پاسخگویی، از ظرفیت تخریب،ؤمسئول، ایدئولوژی م

 ,.Kienzle et al)  شودگفته می   های بالقوه کمتر باشد، بحرانهای بیرونی و حجم بحران دخالت متغیر

  موجود  زمان   کوتاهی  فرصت،  یا  تهدید  عنصر  سه   از  ایآمیزه  را   بحران  هر  بارز  هایمشخصه(.    86 :2017
اندازند،  می  خطر   به   را  گیریتصمیم  واحد   اهداف   بحرانی   هایموقعیت   کند.می   تعیین   وارده  روحی   میزان فشار  و

سازان را غافلگیر  کنند و تصمیمدهی پیش از تغییر دادن تصمیم را محدود میزمان موجود برای پاسخ مدت
اتی کمتر امکان سیستمکنند که ساختار ها زمانی بروز پیدا می بحران  (.Molaei et al., 2017: 86) کنندمی

هاست، به  چه برای امتداد حیات وجود دارد را برای حل مشکل فراهم کند. گسست ویژگی همه بحران از آن
دهد: مرحله پیش از بحران، مرحله اخطار  نگرند، بحران در چند مرحله رخ می بحران به صورت یک توالی می 

 
1 Miteraf and Sherioasova 
2 Nelson-Harcher 
3 Troit and Keli 
4 Reili 
5 Schrider 
6 Pavchant and Miteraf 
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مدیریت بحران، در   (. Hayes, 2016:66) شودور می یا تهدید، مرحله اثر که در آن بحران به ناگهان حمله
رود. بنابراین  ها تعداد آثار مرجع از انگشتان دست فراتر نمی رغم اهمیت روزافزون آنهای اقتصادی علیبنگاه

در کاهش  سازمانهاهای توسعه ملحوظ داشتن برنامه مدیریت جامع بحران به عنوان بخش مهمی از برنامه 
  تواند بسیار اثربخش باشدمیزان اثرات و تبعات ناشی از وقوع سوانح وکنترل خسارات و تلفات انسانی می

(Khorsand and Talkhabi, 2017: 95  .) 
بحران  حوزه    1مدیریت  اصطالحات  مجموعه  مدیریتاز  به  که  فعالیتاست،  از  چارهای  و جوییها،  ها 

دهد و هدف آن  انجام می  بحرانگردد، که مدیریت یک سازمان، در چالش با  هایی اطالق می دستورالعمل
معنای سوق دادن هدفمند جریان  ه  کاهش روند، کنترل و رفع بحران است. بطور کلی مدیریت بحران ب

  به شرایط قبل از بحران استپیشرفت امور، به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت،  
(Kinzle et al., 2017: 3طراحی مدل .)    ،و  طراحی  مدیریت بحران پیشگیری  به  اقدامات مربوط  کلیه 

مدیریت   طراحی مدلباشد.  می بحران ، سازماندهی و مدیریت منابع مورد نیاز در پاسخ به  مدیریت ریسک
ها و تجزیه و تحلیل آنها، در جستجوی  رانکه به وسیله مشاهده سیستماتیک بح  نوعی طراحی استبحران  

ها، پیشگیری نمود یا در صورت بروز آن،  ی است، که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران و راهکارهای  یافتن ابزار
 ,Hayes)  در خصوص کاهش اثرات بحران، آمادگی الزم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع، اقدام نمود

2016:67.)  

و  مدیریت   اوضاع  بهبود  تا  را  اجرایی  و دستگاههای  مقامات دولتی  ریزی  برنامه  فرایند عملکرد  بحران، 
کند. سیستم جامع مدیریت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را  خص می شرسیدن به سطح عادی م

و بتواند با  کند که منابع موجود با مخاطرات موازنه داشته باشند  ارزیابی کرده و طوری برنامه ریزی می
به طور کلی وظیفه مدیریت بحران کنترل بحران در زمان    استفاده از منابع موجود بحران را کنترل کند.

توان گفت رابطه بحران با  باشد، و به طو خالصه میبسیار کوتاه با استفاده از بهترین اصول ها و روشها می
با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی    مدیریت بحران عبارتست از بهینه سازی شرایط برای مقابله 

 (. Seeger & Sellnow, 1998: 79) باشدازبحران می 

  بحران  فرماندهى   بر  نظارت  و  ریزى   برنامه  و   عرضه  افزایش  تقاضا،  کاهش   شامل  بحران   مدیریت  پروسه  
ترقبه،  م غیر  حوادث بروز از قبل و بوده کافى اختیارات و تخصص داراى که است کسى بحران  مدیر. است

مدیر بحران باید  .  ها را آماده نمایدتمام امکانات موجود سخت افزارى و نرم افزارى براى تک تک بحران 
به دنبال راه کارهایی جهت کاستن ابعاد بحران باشد. به عبارت دیگر آثار هر عامل را با پارامترهای دیگر  

بحران باید تفکر استراتژیک را یاد بگیرد یعنی بتواند    سنجید و پس از تحلیل نسبت به رفع آن بکوشد مدیر
با حضور مداوم در  ندارد مگر  امکان  امر  این  به آشفتگی ذهنی خویش در کوتاهترین مدت نظم بخشد 

 (.  Klein.& Dawar, 2004: 112) طلبدبحرانها نهایت پایداری مدیریت این سازمان را می

 
1 Crisis management 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یافته توسط اعضای عبارت است از، تالش نظام بحران یتبراساس نظرات »پیرسون« و »کالیر«، مدیر
از سازمان، در جهت پیشگیری از بحرانها و یا مدیریت اثربخش آن در  نفعان خارجسازمان همراه با ذی

  .زمان وقوع
 بحران از سه مرحله اصلی تشکیل شده است که عبارت است از مدیریت بحران گویند مدیریتای میعده

از وقوعقبل، حین و   از وقوع .بحران بعد  باید سه فعالیت کلیدی صورت گیرد: تشکیل تیم   بحران قبل 
ای رویه  در سازمان، ایجاد یک سناریویی که بدترین حالت ممکن را نشان دهد، و تعریف بحران  مدیریت

 .(Yan et al., 2017: 40) بحران اجرایی استاندارد برای انجام فعالیتهایی قبل از وقوع
تمایل   سه فعالیت اصلی باید انجام شود: تمرکز بر اشاعه اخبار و اطالعاتی که مورد بحران ان وقوعدر زم

به  نفر  باشد، مشخص کردن یک  ارسالعموم  و  به صورت   عنوان سخنگوی سازمان،  گزارشها  و  پیامها 
 امل ایجاد کنندهدو فعالیت اصلی باید صورت گیرد: شناسایی عو  بحران ها. بعد از وقوعای در رسانه حرفه

  بحران  سازی آنها از نتایج و اثراتنفعان برای آگاههای آینده و برقراری ارتباط با ذیبرای استفاده بحران 
(Hashemi et al., 2017: 400 .) 

و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع   بحران فرایندی است برای پیشگیری از بحران مدیریت
 ریزی و سپس روشهایی را برای اداره و حل آن جستجوبدترین وضعیتها را برنامه فرایند بایدبرای انجام این  

 (.Kamali and Mirzaee, 2017) کرد
برنامه بحران  اگر مدیریت برای کنترلرا  برای  بحران ریزی  را  تعریف کنیم در آن صورت چهار مرحله 

بینی شوند، سپس  های ناگوار پیش نخست باید پدیدهباید به انجام رساند.   بحران  ریزی برای کنترلبرنامه 
تشکیل و آموزش داده شوند   بحران های مدیریتهای اقتضایی تنظیم گردند، پس از آن باید تیم برنامه  باید

ها، آنها را به صورت آزمایشی و با تمرین عملی به  برنامه  و سازماندهی گردند و سرانجام باید برای تکمیل
 (. Hashemi et al., 2017: 400) اجرا در آورد
از روشهای منظمی برای  بحران پذیر: در ممیزی خیز و آسیبو بررسی نقاط بحران  بحران بینیالف ـ پیش

هنگامی که مدیران یک سلسله از پرسشهایی نظیر  .شودپذیر استفاده میخیز و آسیب یافتن نقاط بحران 
کنند، سناریوهای چه پیش خواهد آمد؟« را مطرح می   و »اگر چنین شود، «»چه خواهد شد، اگر چنان شود؟

بندی بحرانها«  طبقه » گیرند. در این مرحله، ممکن است استفاده ازناگوار« موضوع بحث قرار می »حوادث
ناگهانی یکی از مدیران کلیدی، برای همة سازمانها  مفید و مثمرثمر باشد. وقوع برخی از بحرانها نظیر مرگ

از   است؛  بهمحتمل  رو  به این  توجه  با  توجه داشت که هر سازمان،  باید  قابل تصور است؛ ولی   راحتی 

 Chong)  ریزی کندآنها برنامه پذیریهای خاص خود را دارد و باید برای مقابله باویژگیهای خاص خود، ضربه

& Lee, 2017: 329.)  

ی برای مواجهه با بحرانهای احتمالی،  های اقتضایبرنامه  :بحران ب ـ تهیه برنامه اقتضایی برای مواجهه با
گیرد.   گردند تا در صورت بروز مشکل، مورد استفاده قراربرنامة پشتیبانی تنظیم می در قالب یک مجموعه

کلیه عالیم هشدار دهندة حوادث و سوانح   المقدور؛ای تنظیم شوند تا حتی های اقتضایی باید به گونه برنامه 
سازی یا تعدیل وضعیت بحرانی طراحی، و نتایج مورد انتظار از هر  خنثی را مشخص کنند، اقداماتی برای
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امور توجه شود؛ به طوری که   های اقتضایی باید کامالً به جزئیاتبینی کنند. در تنظیم برنامهرا پیش اقدام
ای  های جمعی برچه کسانی باید از رسانه  بحران، با بینی کرد که در هنگام مواجههحتی گاهی باید پیش 

بار استفاده کنند. همچنین باید مشخص شود که دقیقاً در چه مصیبت آگاه ساختن مردم از وقوع یک سانحة
باید جایگزین   اقداماتی باید صورت پذیرد و در صورت عملی نشدن اقدامات اولیه، چه اقداماتی شرایطی چه 

کنند تا پاسخگوی ان« معرفی میسخنگوی سازم»  آنها گردند، در برخی از سازمانها، یک نفر را به عنوان
 .جمعی باشد و در مواقع بروز حوادث بحرانی، با مردم ارتباط برقرار کند هایپرسشهای مطبوعات و رسانه

بحرانی و اضطراری قرار  همچنین گاهی فهرستی از اسامی افراد و مدیرانی که باید در جریان وضعیتهای
های رادیو های برنامهگیرد. در مواردی نیز شماره تلفنمی  ط قرارشود و در اختیار عوامل ذیربگیرند تهیه می 

 ,Farhadi, 2014: Ghasemi & Vazifeh Demirchiدر دفتر کار مدیران قرار دارند ) و تلویزیون محلی،

2018 .) 
های گروهدر سازمانها با   بحران های مدیریتو آموزش نیروی انسانی: تیم بحران  ج ـ تشکیل تیم مدیریت

شوند،  العاده )مانند گروگانگیری( تشکیل می وضعیتهای فوق ضربت در نیروی انتظامی که برای برخورد با
متنوعی  ها برحسب نوع بحرانهایی که احتمال وقوع دارند، از تخصصهای متعدد وگروه شباهت دارند. این

 . (Farhadi, 2015: Ghasemi & Vazifeh Demirchi, 2018) گردندبرخوردار می 
( تلخابی  و  عنوان »1396خرسند  با  تحقیقی  در  شهر  (  در  بحران  ارتباطات  مدیریت  بومی  مدل  طراحی 

که  تهران رسیدند  نتیجه  این  به  بار «  شش کلیه  کارکردهای  روی  سنجش  مورد  متغیرهای  گانه  عاملی 
نه، ایجاد همبستگی  رسانی، آموزش، پایش و رصد محیطی رسا)اطالعای در مدیریت پیش از بحران رسانه 

چنین بر طبق اطالعات کسب شده، کلیه اند. همعمومی و هدایت افکار عمومی و ارتباطی( معنادار بوده
)الزامات  ها برای مدیریت اثربخش بحران  گانه رسانه بارعاملی متغیرهای مورد سنجش روی الزامات شش

ارتباط ساختاری  الزامات  رسانه،  نیروهای  الزامات  مخاطبمدیریتی،  ویژگی  ارتباطات،  ات،  بودن  محور 
 .اندای و پاسخگویی( معنادار بودهمطالعات زمینه

 رویارویى براى عمومى بخشى آگاهى چهارچوب ( در تحقیقی با عنوان »طراحى1396موالیی و همکاران )

احل  ایجاد یک طرح مشخص با مدیریت علمی و دقیق در تمامی مربحران« به این نتیجه رسیدند که   با
قبل، حین و بعد از حوادث غیر مترقبه از طریق انجام اقدامات پیشگیرنه به صورت پیش بینی نوع و زمان  
بحران، تشکیل گروه ها و کمیته های حوادث، متشکل از تیمهای پزشکی و پیراپزشکی جهت پذیرش 

نان و انجام مانورهای مسئولیتها و نظارت بر اجرای دقیق انجام امور امدادرسانی، آموزش و آشنایی کارک
دوره ای جهت آمادگی و رویارویی با این حوادث ارائه واکنش در حین بروز بحران ، ارزیابی، بازنگری و  

در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از  .تحلیل بهبودها بعد از حوادث غیر مترقبه ضروری است
آمری بیمارستان های  بخشی  اعتبار  و  ممیزی  سرآمدی   (JCAHO) کااستانداردهای  اروپایی  مدل  نیز  و 

مباحث استراتژیک تا روشهای اجرایی آمادگی و مقابله با بحرانها خصوصا حوادث و     (EFQM)سازمانها  
 .بالیا برای مدیران بیمارستان ها طرح گردد
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طراحی مدل مدیریت بحـران )با رویکرد نظام مدیریت منابع انسانی(  ( در تحقیقی با عنوان » 1391قلیزاده )
« به این نتیجه رسید که  MADM-Fبرای مدیریت بالیای طبیعی در بیمارستان های شهر تهران با فنون  

پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع، زمینه مساعدی برای رشد 
کمی وکیفی فرصت ها و تهدیدهای محیط، فراهم ساخته است. چنانچه از یک سو رشد و توسعه تکنولوژی  

نسان را در جدال با رخداد های طبیعی قدرتمند ساخته و از سویی دیگر پیچیدگی و ارتباط تنگاتنگ صنایع ا
سبب بروز معضالت همه جانبه در رخدادهای ظاهراً واحد شده است. مقایسه قطع برق یک روستا با مورد  

اگر  . ع پیشرفته است مشابه در یکی از شهرهای بزرگ جهان بخوبی نشان دهنده درجه آسیب پذیری جوام
در گذشته بخشی از سازمان ها ) شاید روابط عمومی( مسئولیت رویارویی با بحران را به عهده داشت اکنون  
مالی  نهاد های  برنامه ها سبب شده،دولت ها،  این  وپیشرفت  پیچیدگی  و  دانسته  آنرا مهم  کل سازمان 

ات ناگهانی و پیش بینی نشده رو آورده و شرکت های خدماتی و... به شناخت روش های برخورد با تغییر
 .مدیریت بحران واقعاً بخشی از تمام برنامه های استراتژیک سازمانها گردد

( رویکرد مدیریت ریسک  1391رفیعتیان و مطهری  برای مطالعه  عنوان »طراحی مدلی  با  تحقیقی  ( در 
امل دانش، آگاهی و تفاهم را مورد برای مدیریت بحران و ایمنی باید عوبحران« به این نتیجه رسیدند که 

 .توجه قرار داد و مسئولیت آن را بین دستگاههای گوناگون جامعه و افراد تقسیم کرد
( در تحقیقی با عنوان »مدلسازی سیستم مدیریت بحران« به این نتیجه رسیدند  2017کینزله و همکاران )

بط با یکدیگر هستند به طوری که اولی  مدیریت بر بحران و مدیریت در بحران دو مقوله جدا و مرتکه  
مقدم بر دومی است زیرا این تنها بحران نیست که تعیین کننده خسارت است، بلکه میزان آمادگی در پاسخ 
مناسب به بحران توسط دست اندرکاران است که با هر گونه سهل انگاری موجب وسیعتر شدن دامنه ی  

اساس ظرافت برخورد مدیران در کنترل نمودن شرایط بحران،  بحران و خسارتهای بیشتر خواهد شد. بر این  
را صحیح   بحران  بتوان  که  در صورتی  است.  مهارت  و  تجربه  دانش،  آن،  اصلی  که جوهر  است  هنری 
مدیریت نمود نتایج بسیار موفقیت آمیزی به دنبال خواهد داشت و بدین منظور می توان جریان پیشرفت  

نمود. همچنین می توان کنترل امور را در کوتاهترین زمان ممکن به منظور  امور را به روال معمول هدفمند  
چین بارها به علت حوادث و سوانح طبیعی آسیب دیده و   کاهش خسارتهای ناشی از بحران انتظار داشت.

دامنه حوادث آ ن نتایج زیانباری را به همراه داشته است . خشکسالی ، سیالب ،گردباد، طوفان ، زمین لرزه  
دیگر وقایع طبیعی همه ساله به مناطقی از کشور چین آسیب می رساند.فرسایش خاك و پیشروی بیابان   و

ها نیز خسارت هایی به این کشور وارد می کند.این مقاله به تعریف بحران، مدیریت بحران و چگونگی  
از بحران و مدیریت   مقابله کشور چین با بحرانهای طبیعی می پردازد. ابتدا در بخش نظری به تعریف روشن

بحران و عوامل اجرایی آن اشاره شده است، سپسدر ادامه راهکارهای را که کشور چین به عنوان یکی از  
کشورهای در معرض شدید بحرانهای طبیعی برای مقابله با بالیای طبیعی بکار می گیرد مورد بررسی قرار  

برای مواجهه با بالیای طبیعی مورد استفاده    گرفته است. نتایج نشان داد که کشور چین شش راهکار عمده
 .قرار می دهد که امیدواریم این راهکارها بنحو شایسته در کشورمان مورد استفاده قرار گیرند

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578769
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578769
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578769
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/578769
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( در تحقیقی با عنوان »طراحی و مدلسازی مدیریت بحران بر مبنای هدف و سناریوسازی«  2016هایس )
ده از سیستم مدیریت بحران می توان به مشکل بودن پیگیری  از عمده دالیل استفابه این نتیجه رسید که  

اهداف متعدد، کوتاه بودن زمان در دسترس ، نیاز شدید به اطالعات دقیق و بموقع، انجام تجزیه و تحلیل  
های سنگین اتخاد تصمیمات نادرست اشاره کرد. با استفاده از راهکارهای مدیریت بحران،  های ویژه، هزینه
نالیز ریسک و اصول سازماندهی که هر یک بطور جداگانه بخش هایی از مدیریت بحران  کاهش خطر و آ

را در بر می گیرند، سعی در ارایه یک متدولوژی برای طراحی سیستم مدیریت بحران در صنایع و کارخانجات  
 .صنعتی است که بتواند کل مراحل بحران را تحت پوشش قرار دهد

 

 شناسی تحقیقروش-3
حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از  لحاظ توع تحقیق توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر تحقیق 

مشغول به   1401کلیه کارکنان اداری بیمارستان های پارس آباد )ارس، امام خمینی و شهدا( که در سال  
 آنچه  اما  ارد د  وجود  متعددی   نظرهای  تاییدی   و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  در  نمونه  حجم   مورد  کار بودند. در

  در  ها  گویه  برابری  20  تا  10  نمونه   حجم  شود،می  رعایت  معتبر  تحقیقات  اکثریت  در  و  است  واضح  که
است   تاییدی  عاملی  تحلیل  در  هاعامل  برابری  2  نمونه  حجم   و  اکتشافی  عاملی  تحلیل

نمونه کفایت می کرد،    220برابر آن یعنی؛    5بود    44ها  از آنجایی که تعداد عامل  .(13ص،1391حبیبی،)
نمونه مورد استفاده    حجم  بودن  تعیین مناسب  برای  KMOو  بارتلت  برای نمونه انتخاب شد. همچنین آزمون

 ای استفاده شده است.  ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه گیرینمونه   روش قرار گرفته است.
اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در  مدیریت بحران مبتنی بر  آوری اطالعات مورد نیاز  ابزار جمع

 طیف)  بسته  پاسخ  با(  1395)  و همکاران  انیآزاداز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های    بیمارستانها
  سوال    44  و(  محل کار  جنسیت،)  فردی  مشخصات  و   عمومی  اطالعات  حاوی  پرسشنامه.  است   (لیکرت

 .  شد داده  برگشت عدد  225 که گردید توزیع و  تهیه  عدد 240 تعداد  به  که بود بسته
گیری  در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای ویژگیهای جمعیت شناختی و برای برازش مدل، از مدل اندازه

صورت   SPSSو    Amos  استفاده گردیده که با استفاده از نرم افزارهای    -تحلیل عاملی تاییدی  -ساختاری  
 گرفته است. 

 

 ی. بحث و اندازه گیر4

 اندازه گیری ساختاری مدل.  1. 4
 تحلیل  یا  ها  عامل   تجزیه   روش  ها   داده  مجموعة  در  موجود   اطالعات  تجزیة   برای   آماری  های  روش   از   یکی

  هنگام   بار  اولین  ( برای1904)  3اسپیرمن  چارلز  ( و1901)  2پیرسون   کارل  توسط   روش  است. این  1عاملی

 
1 Factor Analysis 
2 Karl Pearson 
3 Charles Spearman 
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  بررسی  مورد  متغیرهای  تعداد  زمانیکه  در  متغیرها  تأثیرگذارترین  تعیین  و برای  شد  مطرح  هوش  گیری  اندازه
 . شود استفاده می  باشد،  ناشناخته آنها بین  روابط و زیاد

 تهیه   دنبال  به  پژوهشگر  تحقیق،  این  استفاده شده است. در   1تأییدی  عاملی  در تحقیق حاضر از تحلیل
  توجیه  یا   تبیین  توصیف  اندك،   نسبتا   پارامتر  چند  پایه  بر   را   تجربی   هایداده  شودمی   فرض   که  است   مدلی

  یک( 1: شکل  به تواندمی که هاست داده ساختار درباره تجربی پیش اطالعات بر مبتنی  مدل این. کندمی
 های ویژگی   با انطباق  در  تستها  پاره  یا  هاگویه   برای   معین  کننده  بندی طبقه   طرح   یک (  2  فرضیه   یا  تئوری
 وسیع   هایداده  درباره  قبلی  مطالعات  از  حاصل  دانش(  4  یا  و  تجربی معلوم  شرایط(3  محتوا،  و  شکل  عینی
 (. Zare Chahouki, 2010,: 1 & 2) باشد
  ت،یریتعهد مد  پنهان  متغیر.  باشد  می   شده  مشاهده  متغیر  44فرعی    (سازه)  پنهان  متغیر  7  شامل  تحقیق  مدل

-5-10  شامل؛ ترتیب  ی بهریانعطاف پذ  ،یآگاه  ،یآمادگ  ت،یشفاف  ،ی ر یادگیفرهنگ    ،یریخطاپذ فرهنگ
و  شده هستند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری آموس   مشاهده متغیر 3-3-14-3-6

 استفاده شده است. اس پی اس اس 

 توزیع متغیرها . 2. 4

آموس استفاده    افزار  نرم  کمک  با  3و چولگی 2  کشیدگی  های  شاخصاز    برای بررسی نرمال بودن داده ها

  تا   -2دامنه    و  کشیدگی  برای  قبول  قابل  بازه  عنوان  + به7تا    -7  دامنه  از  ( استفاده2010)  شده است. بایرن
تا   -284/1بین    هاآیتم  بر اساس نتایج چولگی تمام.    نموده است  پیشنهاد  نرمال  توزیع  برای چولگی  +2

بر این اساس همه متغیرها دارای توزیع نرمال    قرار دارد. 144/1تا  -034/1کشیدگی آنها بین و  -098/0
 می باشند.  

 نمونه  حجم  بودن . مناسب3. 4
  استفاده شود    4بارتلت  آزمون کرویت  های  شاخص  از  نیز  گیری  نمونه  کفایت  و  روایی  اولیه  بررسی  منظور

  این  در  نمونه  حجم  کفایت  شرطاست.    ضریب  از  استفاده  نوسان  در  یک  و  صفر   بین  همواره  آن  مقدار  که
  واحد   ماتریس   یک  متغیرها  بین  همبستگی  ماتریس   که   است  جهت  این  از   عاملی  تحلیل  انجام  جهت  تحقیق 

 جدید های عامل  تعریف و  شناسایی امکان  و  داشته  وجود معناداری ارتباط متغیرها بین  و نیست  همسانی و
   .(Momeni and Qayyumi, 1389:194 & 198) دارد وجود متغیرها همبستگی اساس  بر

 برای مناسب بودن حجم نمونه    KMO: آزمون بارتلت و7جدول 

 896/0 بارتلت  آزمون کرویت های شاخص

 126/19972 2آزمون خی
    2832 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 
1 Confirmatory Factor Analysis 
2 Kurtosis 
3 Skewness 
4 Bartlett's test of sphericity 
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  5  از  و کوچکتر  000/0برابر با    بارتلت  آزمون(  Sig)  داری  معنی  دهد که سطحنشان می  7نتایج جدول  

  یک( تناسب   به  نزدیک)  است  882/0  برابر  1KMOشاخص  مقدار  که  آنجایی  از  همچنین  و  باشد  می  درصد
 عاملی خوب است. تحلیل برای هاداده

 

 گیری مدل اندازه. 4. 4

  مرتبط   عالوه  به  تحقیق  های  داده  با  تئوری  میان  منعطف  تعامل  اساس  بر  ساختاری   معادله  مدل  روش
 ,Fornell & Larckerشود )  می   اجرا  واقعی  دنیای  بهتر  جهت درك  تئوری  و  تجربی   معلومات  نمودن

 برای مدل   تحلیلی  چنین  هستند،  ها  پدیده  از  برایندی  شده  معرفی  های  سازه  اغلب  که  مواردی  در   (. 1981
 شامل   ساختاری  معادله  سازی  مدل  است.  تایید  مورد  شده  مشاهده  و  پنهان  متغیرهای  اساس  بر  سازی

 . است  چندگانه گروه های مقایسه و چندگانه های شاخص با متغیرهایی گیری، اندازه خطاهای

گشتاور نمره  3003شود، حاوی متغیر موجود در مدل محاسبه می 44ماتریس واریانس ورودی که از روی 
  171به شود ) در کل  واریانس می بایستی محاس  95وزن رگرسیونی،    78ای است. برای مدل اندازه گیری،  

بنابرین مدل دارای درجه آزادی   باید برآورد شود(.  بنابرین     3003-171=2832)   2832پارامتر  ( است و 
دهد که مدل  دو نشان می-شود. آزمون نیکویی برازش کایمقدار آماره نیکویی برازش کای دو محاسبه می 

 مفروض، داده ها را به خوبی برازش کرده است.  
  گیری برای   اندازه  مدل  کیفیت  با  رابطه  در   هستند،  پایایی  بخش  رضایت  سطح   در   ها  سازه  که   نآ  دلیل  به 

 قرار   برازش  مورد  گیری  اندازه  داشت. با استفاده از نرم افزار آموس مدل  اطمینان  توان  می  کامل،  نمونه
چهار    شود،  می  مشاهده  که  همانطور.  است  شده  آورده  8جدول    در  برازش  کلی  های  شاخص   مقدار .  گرفت

با    ( تقریبا در محدوده قابل قبول است،RMSEAشاخص برازش در محدوده قابل قبول است و شاخص )
(.  Ghasemi, 1389: 183شاخص برازش باید در محدوده قابل قبول قرار گیرد ) 3توجه به اینکه حداقل  

   . است تایید مورد مدل بنابراین
 مدل برازش کلی های مقدار شاخص  :8جدول 

 مقدارمدل شاخص و محدوده قابل قبول
GFI 924/0 

AGFI 820/0 

NFI 902/0 

RMSEA 065/0 

TLI 871/0 

CFI 936/0 

 658/11453 کای اسکوئر 

 
1 Kaiser Meyer Olkin 
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 2832 درجه آزادی
 000/0 سطح معنی داری

  آزمایشی   مرحله  در  معیار  به  وابسته  و  منطقی  روایی  گیرد.  قرار  تایید  مورد  باید  نیز  تحقیق  ابزار  روایی  طرفی  از
 بارهای   شد. مقدار  بررسی  کامل  نمونه   از  استفاده  با  افتراقی(  و  سازه )همگراروایی  و  گرفت  قرار  تایید  مورد

 هستند آن  ( نشان دهنده5/0عاملی زیاد )حداقل  کند. بارهایمی بررسی را  ها سازه  همگرای روایی عاملی
ابعاد مدیریت  هستند.    همگرا  مشترك  موضوعات  برخی  روی  ها  بخش  که روایی سازه  تعیین  به منظور 

یا   مکنون  متغیرهای  یافتن  هدف،  روش  این  در  گردید.  استفاده  تاییدی  عاملی  تحلیل  روش  از  بحران، 
 های یک مجموعه متغیرهای اندازه گیری شده با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی است.  سازه

 

 . مدل نهایی  5. 4
با استفاده از نرم افزار آموس مورد تحلیل قرار گرفت. نرم افزار آموس مقدار معنی داری مدل کلی تحقیق 

دهد، بلکه مقدار وزن رگرسیونی )بتا( را نمایش داده و مقدار تی را تحت عنوان  تی را روی مدل نشان نمی
 (. 9دهد )جدول وزن رگرسیونی نمایش می

  ±96/1ها خارج از بازده  معنا دارند )تمامی آن  C.Rآزمون  های رگرسیونی استاندارد نشده طبق  تمای وزن
کند. این مقادیر  تغییر می   90/0تا    54/0(. مقدار وزن رگرسیون استاندارد شده از  P<0/05بوده و بنابراین

 شوند.  متغیر مشاهده شده به گونه ای معنادار، توسط عامل های مربوطه نشان داده می   44نشان میدهد که  
 C.Rآزمون : وزن رگرسیونی و 9جدول 

 C.R p-value مقدار بتا  متغیرهای مورد بحث

 0.000 9.288 1.42  تیریتعهد مد مدیریت بحران 
 0.000 9.326 1.405   یریخطاپذ فرهنگ مدیریت بحران 
 0.000 9.506 1.50  یریادگی فرهنگ مدیریت بحران 
 0.000 8.735 1.28   تیشفاف مدیریت بحران 
 0.000 8.514 1.38 ی آمادگ مدیریت بحران 
 0.000 8.850 1.29  یآگاه مدیریت بحران 
 0.000 8.880 1.22  یریپذ انعطاف مدیریت بحران 

 
کند. واریانس باقی مانده با  درصد تغییر می 5/96تا   6/30و یا بین  0/ 965تا    306/0واریانس بیان شده از 

 . است مدل عاملی ساختار تایید از حاکی نتایج دست میاید.به  1کم کردن این مقادیر از عدد 
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Standardization of Crisis Management Questionnaire based on 

seven principles of resilience engineering in Pars Abad hospitals 
 

 
Seyed Mehdi Mousavi Toulon, Sahar Hamdani 

 

 

Abstract 

This research is applied in terms of purpose and developmental research 

in terms of development. The statistical population of the present study 

is all administrative staff of Parsabad hospitals (Aras, Imam Khomeini 

and Shohada) who were working in 1401. Since the number of agents 

was 44, 5 times that means; 220 samples were sufficient, selected for 

the sample. Bartlett and KMO tests were also used to determine the 

suitability of the sample size. Sampling method Stratified random 

sampling method has been used. The data collection tool required for 

crisis management based on the seven principles of resilience 

engineering in hospitals is a researcher-made questionnaire based on 

the findings of Azadian et al. (2016) with a closed answer (Likert scale). 

The questionnaire contained general information and personal 

characteristics (gender, place of work) and 44 closed questions, which 

were prepared and distributed in 240 items, of which 225 were returned. 

In the present study, descriptive statistics for demographic 

characteristics and to fit the model, the structural measurement model - 

confirmatory factor analysis was used using Amos software. The 

standardization of the crisis management questionnaire based on the 

seven principles of resilience engineering was performed in Parsabad 

hospitals and the measures were approved. 
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