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  ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ :دريافت تاريخ
  ۲۰/۲/۱۳۹۱:پذيرش تاريخ

  فرهنگي مديريت مجله  
  ۱۳۹۰ پاييز /سيزدهم شماره /پنجم سال

  
  بررسي نقش مديران فرهنگي صدا و سيما

  در روند جهاني شدن فرهنگ
  
 ابوالفضل صمديان

  ايرانريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ارشد مدي كارشناس
abolfazlsamadian@yahoo.com )مسئول مكاتبات(  

  سيد بالل سيد علوي
  زد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ايرانكتابداري و اطالع رساني دانشگاه آكارشناس ارشد علوم 

 
  

  چكيده
هـاي گونـاگون    است که بستر شکل دهنـده ماهيـت عرصـه    ژگانيدر زمره وا جهاني شدن: مقدمه و هدف پژوهش

انساني در قرن حاضر است و از آنجا که مقوله فرهنگ مفهوم بـس حسـاس و پراهميـت اسـت و سرنوشـت يـک       
بايست هدايت و کنترل شـود و بـه بيـان ديگـر      کند بر اين اساس فرهنگ حاکم بر جامعه مي جامعه را مشخص مي

توانند در مسير جهاني شدن نقش داشته  که آيا مديران فرهنگي مي اين است حاضر هشپژوهدف ؛ و مديريت گردد
  باشند؟ 

باشد و براي گردآوري اطالعات از روش  اي مي روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و کتابخانه: روش پژوهش
رديده و جهت تجزيـه و  اي و پرسش نامه استفاده شده است که با سنجش نگرش از مدل ليكرت استفاده گ کتابخانه

اسـتفاده گرديـده    Zبه دو نوع آزمون مقايسه و آزمون درصد براي استاندارد سـازي از آزمـون    با توجهتحليل داده 
  . است

به نتايج به دست آمده مديران فرهنگي کشور نسبت به جهاني شدن نگرش مثبت دارند از عـواملي   با توجه: ها افتهي
آنان نقش بسزايي دارد، افکار عمـومي اسـت و مـديران     يها يريگ ميتصمدهي  جهتکه به نظر مديران فرهنگي در 

گـذاري و اقـدام درسـت     بگذارند مديران فرهنگـي بـا سياسـت    ريشدن تأثتوانند بر روند جهاني  فرهنگي کشور مي
رفته و با را پذي ها فرهنگهاي درست و ارزشمند ديگر  فرهنگي خود معيار يها ارزشتوانند ضمن حفظ  فرهنگي مي

  . ريزي درست و صحيح قادر خواهند بود در روند جهاني شدن فرهنگ سهم داشته باشند برنامه
اي گريزناپذير ساختارهاي مشترک اجتمـاعي و نيازهـاي فـردي و جمعـي      جهاني شدن فرهنگ نتيجه :نتيجه گيري

  . رهنگ حائز اهميت استنيرومندي است و در اين زمينه نقش مديران فرهنگي و برنامه ريزي براي حفظ ف
  

  فرهنگ، تمدن، جهاني شدن، مديريت فرهنگي: واژگان کليدي
  



  و سيد بالل سيد علوي صمديانابوالفضل  
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  مقدمه
در هر مقطع تاريخي واژگان خاصي است که بيانگر 

امپرياليسم واژه . ماهيت و جوهر آن دوره تاريخي است
نمادين نيمه اول قرن بيستم و توسعه واژه شکل دهنـده  

در هـا   گيـري  هـا و نتيجـه   هـا، تحليـل   چارچوب بحـث 
سياسـت، اقتصـاد و فرهنـگ و اجتمـاع در      يها عرصه

جهـاني شـدن در زمـره    . اوايل نيمه دوم قرن بيستم بود
هـاي   واژگاني است که بستر شکل دهنده ماهيت عرصه

اين استدالل نبايد . گوناگون انساني در قرن حاضر است
اين واقعيت را از نظر دور سازد که جهاني شدن پديـده  

يست، بلکه ريشه در تحوالت فکـري و مـادي   اي ن تازه
جهاني شدن به عنوان يک پديده بازتاب . در غرب دارد

يک فرآيند تاريخي و پيامد منطقي و غيرقابـل اجتنـاب   
، ۱۳۸۸ آرام. (گذشته در غرب است چند سدهتحوالت 

۵۰ (  
با توجه به نگاه سيسـتمي در مـديريت، دو فـرض    

اه سيسـتمي بـه   نگـ . اساسي براي اين بحث وجود دارد
از تحوالت جهـاني اسـت، تحـوالتي     متأثرجامعه ايران 

جغرافيايي را ناديده انگاشته و به سهولت و  يمرزهاکه 
آرامش خاطر در تمامي ابعاد زندگي فردي اجتمـاعي و  

بحــث ديگــر دربــاره . ســازماني مــا نفــوذ يافتــه اســت
از رونـد توسـعه تکـاملي درونـي      متـأثر تحوالت ايران 
   .کشور است

دهـي   پس دو مجموعه نيرو يا عامل در حال شـکل 
به تحوالت ايران است يک مجموعه نيروهاي بيروني و 

بيشتر تاکيـد  . دوم مجموعه نيروها و رويدادهاي داخلي
ما در اين پژوهش روي مجموعـه نيروهـاي بيرونـي و    
تحوالت جهاني است، با اين فرض که مرزها نفوذپذير 

  ) ۳، ۱۳۸۵ثالثي . (دان شده
  
  اصلي پژوهش سؤال

و نقش مديران فرهنگـي دررونـد جهـاني شـدن     
  آنان نسبت به جهاني شدن چگونه است؟ نگرش

   ضرورت و اهميت پژوهش
که مقوله فرهنگ، مفهومي بـس حسـاس و    از آنجا

پراهميت است که سرنوشت يـک جامعـه را مشـخص    
کند، بر اين اساس فرهنگ حاکم بر جامعه به عنـوان   مي

و اثرگذار بايد هدايت و کنترل شود بـه   يک پديده پويا
بيان بهتر مديريت گردد، ليکن مديريت ايـن پديـده بـه    

هـاي   هـا و جنبـه   دليل ارتباط عميق و شـديد بـا ارزش  
مختلف زندگي مـردم جامعـه از حساسـيت و اهميـت     

  ) ۷۰، ۱۳۸۹ يآشور. (بيشتري برخوردار است
با توجه به اهميت فرهنگ نقش مديران فرهنگي از 

اسـت کـه    نيبر ااي برخوردار است سعي  ايگاه ويژهج
هـاي   در اين پژوهش ضـمن تعريـف فرهنـگ ويژگـي    

فرهنگي و جهاني شدن مديريت و مديريت فرهنگي به 
امروزه . مديران فرهنگي پرداخته شود تيو مسئولنقش 
هاي گوناگون بـا چـالش جهـاني شـدن روبـرو       فرهنگ
ار گزينه پيش چه ها چالشدر مقابل اين  ها ملتهستند، 
   :رو دارند
 برخورد منفعالنه؛  )۱

 ؛ انهيانزواگرابرخورد  )۲

 برخورد تهاجمي؛  )۳

 . برخورد فعال )۴

سرنوشت فرهنگ خويش را با انتخاب خود  ها ملت
چگونگي ايـن  . سازند ها روشن مي اين چالش در مقابل
زيادي درگـرو مـديران فرهنگـي کشـور      تا حدانتخاب 

نمـودن نقـش    اهميت اين پـژوهش مشـخص  . باشد مي
مديران فرهنگي در روند جهاني شـدن و نگـرش آنـان    

 . باشد نسبت به جهاني شدن مي
 

  ادبيات نظري پژوهش 
انسان موجودي اجتماعي است که در بستر جامعـه  

کند و به اتکـاي   کند، در آن کسب امنيت مي زندگي مي
تعبير معنايي خاصي از جامعه به تکامل مادي و معنوي 

از ايـن رو تـالش انسـان    . يابد ميهويت خويش دست 
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براي تداوم زيست اجتماعي در قالب جامعـه، آفريننـده   
اي از الگوهاي رفتاري و ابزارهاي فني و بطور  مجموعه

کلي معيارهاي مشترک جمعي است که بـه آن فرهنـگ   
گوييم و در اين ميـان اعتقـادات و باورهـا، آداب و     مي

و خلـق و   هـا  رسوم، معارف و علوم و هنرهـا، مهـارت  
نمادها از جمله عناصر تشـکيل دهنـده    ها ارزشخوها، 

  ) ۴۵، ۱۳۸۷پهلوان . (الگوهاي رفتاري فرهنگي هستند
فرهنگ در معناي انتزاعي خود سـه کـاربرد عمـده    

اول به صورت يک اسم مستقل و انتزاعـي  . کند پيدا مي
عام رشد فکري، معنوي و زيبايي شناسـه را   فرا گردکه 
کنـد   آنکه کاربردي عام يا خاص پيدا مي نمايد؛ دوم مي

دريـک گـروه،   (ت که معرف روش زندگي معينـي اسـ  
؛ و سوم توصيف آثار )مردم، دوره يا بشريت بطور کلي

هاي هنري را  و تجربيات فکري که به خصوص فعاليت
  )۷۲، ۱۳۸۶تهرانيان . (گيرد هدف مي

  
  تمدن 

در لغـت  . هاي مختلفي شده اسـت  از تمدن تعريف
مفهـوم  . تمدن از واژه مدينه گرفتـه شـده اسـت    پارسي

لغوي آن شيوه زندگي شهري و اجتماعي است و چون 
الزمــه زنــدگي اجتمــاعي رعايــت بعضــي آداب و     

هاست و معني مجـاري تربيـت و آداب نيـز از آن     آيين
ارائه شـده اسـت ولـيکن در دوران جديـد واژه تمـدن      

سـت و  تر پيدا کرده ا تر و وسيع مفهوم اصطالحي جامع
در  Civilasationآن معادل است بـا مفهـومي کـه واژه    

پهلـــوان . (دارد يســـيدر انگل Civilizationفرانســـه و 
۱۳۸۷ ،۴۳ (  

امروزه مفهومي کـه از تمـدن وجـود دارد، عبـارت     
است از خصوصيات و دستاوردهاي فکري و ذوقـي و  

يعنـي  . هاي معنوي و باالي يـک جامعـه   اخالقي و آيين
بـراي زنـدگي اجتمـاعي و شـهري      در واقع هـر آنچـه  

ــم از   تشــکيالت  و ســاتيتأسپيشــرفته الزم اســت اع
در ، همـه  يو هنـر هاي علمي  عمومي و قوانين و جلوه

به عبارت ديگر تمـدن نـاظر   . گيرد تمدن قرار مي حوزه
در است بـه بـرآوردن نيازهـاي مـادي و معنـوي بشـر       

. اجتمـاعي تمـدن حالـت نيسـت عمـل اسـت       يزندگ
هايي است که زندگي صلح آميز همـراه  مجموعه کردار

  . کند با ظرافت و حسن ذوق را تسهيل مي
توصـيف تمـدن را ويـل     نيتـر  و کامـل  نيتر جامع

تمدن . آورد تاريخ تمدن مي قدرش گراندورانت در اثر 
توان به شکل کلي آن عبـارت از نظـم اجتمـاعي     را مي

دانست که در نتيجه وجود آن خالقيت فرهنگي امکـان  
  . کند شود و جريان پيدا مي ميپذير 

  
  رابطه بين فرهنگ و تمدن

 تعـامالت واژه تمدن که در بدو امر به عنوان حامل 
ذهني، عيني، منظم و سازمان يافتـه فرهنگـي در قالـب    

گرديد و بيشتر مبين وجـه مـادي    تکنولوژي تعريف مي
هـايي چـون تـوان     آيد و با شاخص فرهنگ به شمار مي
شـد،   قدرت ارتباطات معرفـي مـي   نوشتن به مثابه نماد

رفته رفته به مکان يابي فضايي جمعيت، کـاربرد دانـش   
فني و سازماندهي گروهي و در يک کالم، سـازماندهي  
جمعيت و فضا و توليـد يـا انتظـام اجتمـاعي موجـب      

بـدين سـان امـروزه    . خالقيت فرهنگـي تعبيـر گرديـد   
اي است که در آن آدميان هويت  تمدن حوزه. گويند مي

ي جامع و همبسته از سنن تـاريخي   خود را از مجموعه
کننــد و ايــن حــوزه  فلســفي و اجتمــاعي دريافــت مــي

عليرغم پويايي و تحـول زمـاني و مکـاني همـواره بـر      
جعفـري  . (مبناي فرهنگي مشخص قـرار داشـته اسـت   

۱۳۸۸ ،۲۹ (  
از اين نگره، تمـدن عـاملي اسـت کـه مشـروعيت      

و در واقع از آنجا کند  خويش را از فرهنگ دريافت مي
تـرين سـاخت هويـت فرهنگـي را تشـکيل       که گسترده

دهد، لذا فرهنگ توسط ابزارهاي هويت ساز خـود،   مي
توان  از اين رو مي. آورد اي تمدني را به وجود مي حوزه

گفت، فرهنگ بدون تمـدن ممکـن اسـت ولـي تمـدن      
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فرهنـگ، شـالوده تشـکيل    . بدون فرهنگ ممکن نيست
يله غناي فرهنگ و اين هـر دو  تمدن است و تمدن وس

تعــامالت درونــي و بيرونــي هرگــز بــه کمــال  نيــز بــي
  . گرايند نمي

  
  جهاني شدن 

هـاي علمـي،    ، کتـاب هـا  در روزنامـه جهاني شـدن  
ـ زيو تلوهـاي راديـويي    مجالت، برنامـه  و نيـز در   يوني

محافل آکادميک بدون هيچ تعريف مشخص و روشـني  
دن تعاريف مختلفي براي جهاني ش هذا مع. رود بکار مي
  . رود بکار مي

اي بنام  ژاک برلو در خصوص جهاني شدن در مقاله
فرآينـد جهـاني شـدن    : نويسد فرهنگ و دموکراسي مي

هاي امـروز   زمينه بسياري از چالش اقتصاد و جامعه پس
ايـن پديـده را بايـد از فرآينـدهاي     . دهـد  را تشکيل مي

ت المللـي شـدن و چنـد مليتـي شـدن تجـار       سنتي بين
چرا که روند جهاني شـدن امـور مـالي،    . متمايز ساخت

ها، فن آوري و تحقيقات و پيامدهاي  بازارها، استراتژي
آن براي فرهنگ، ظرفيت و توان تنظيمي و مـديريت و  

بـه  . شـود  همچنين وحدت سياسي جهان را شـامل مـي  
عبــارت ديگــر او معتقــد اســت کــه جهــاني شــدن بــه 

و جـوامعي   ها دولتان پيچيدگي پيوندها و ارتباطات مي
  . گردد سازند اطالق مي که نظام کنوني جهان را مي

اي جهاني شدن را به همگاني شـدن يـا    گرچه عده
دهند و جهاني شدن را مصادف به اين  تجانس تقليل مي
ايـن اصـطالحات،    در مقابـل پندارند و  اصطالحات مي

کنند، گرچه جهاني شـدن بـا    خاص گرايي را عنوان مي
گاني شدن قرابتي نزديک دارد، ولـي جهـاني   معناي هم

  . شدن يا عام گرايي است ياز همگانشدن متفاوت 
  

  مديريت فرهنگي 
هاي مديريت، داراي سه جزء تشکيالت،  تمام شکل

مديريت فرهنگي نيز از اين قانون . طرح و منابع هستند

به عنوان گروهي از مردم  را آنتوان  مستثني نيست و مي
تعريف نمود که براي پيشـبرد يـک سياسـت، از منـابع     

اما در اينجا ) ۳۶، ۱۳۸۴خوارزمي . (کنند برداري مي بهره
شويم، بدين معنـا کـه در تمـام     قائلالزم است تمايزي 

  : کشورها دو نوع مديريت فرهنگي وجود دارد
يــا شــبه ) دولــت(مــديريت فرهنگــي عمــومي  -

در سه سـطح مختلـف ملـي،     موالًمعدولتي، که 
توزيع مسـئوليت  . و محلي وجود دارد يا منطقه

به ميزان تمرکز گرايـي   معموالًبين اين سطوح، 
  زدايي قدرت سياسي بستگي دارد؛  تمرکز اي
، نهادهـا و  هـا  سازمانديگري، مديريت مجامع،  -

هــاي فرهنگــي، صــرف نظــر از پايگــاه  انجمــن
 ت آنهاست؛ اجتماعي، وظايف، اندازه و اهمي

هر دو نوع مديران فرهنگي، وظيفـه بهـره بـرداري از    
 بـر عهـده  هـاي فرهنگـي را    منابع براي پيشبرد سياست

نظـام مـورد    از نوع صرف نظرديريت فرهنگي م. ددارن
  : اجرا چهار ويژگي اصلي دارد

دولتي طراحـي شـده    يها استيسبراي پيشبرد  -
  است؛

مــديريت فرهنگــي مســئول عملــي کــردن      -
 هاي فرهنگي است؛ سياست

درباره روابط بين تمام سطوح خدمات عمـومي   -
 فرهنگي صادق است؛ يو نهادها

صرف نظر از متمرکز يا غيرمتمرکز بـودن نظـام    -
داراي  معمـوالً دولت مديريت فرهنگي مرکزي 

حبيبـي  . (همتاهايي در سـطوح منطقـه هسـتند   
۱۳۸۷ ،۴ (  

  
  قلمرو مديريت فرهنگي

کـارکرد اصـلي اسـت    داراي دو : قلمرو سنتي) الف
يکي حفظ و ارائه موثر ميراث فرهنگي به عامه 
مــردم و ديگــري مســاعدت بــه هنــر خــالق و 

  مساعدت به انتشار و گستردگي هنر است؛
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در اين گرايش، قلمـرو فرهنگـي   : قلمرو وسيع) ب
گسترده بزرگي دارد چـون عـالوه بـر در نظـر     
گرفتن محتواي هنر محروم اجتماعي را نيز مـد  

  د؛نظر دار
آرمانگر  عمدتاًاين قلمرو که هنوز : قلمرو ژرف) ج

است تمام ادارات دولتي که بايد بـراي توسـعه   
فرهنگي بسـيج شـوند اگـر چـه تفکـر دربـاره       

 يهـا  هدففرهنگي توسعه، همچون  يها هدف
شود عمـق   که به اصول پذيرفته شده مربوط مي

 هـا  هـدف بيشتري يافته است کاربرد عملي اين 
  .اجه استبا محدوديت مو

  
  اصلي پژوهش سؤال

و نقش مديران فرهنگـي دررونـد جهـاني شـدن     
  آنان نسبت به جهاني شدن چگونه است؟ نگرش
  
  پژوهش هاي هفرضي

مديران فرهنگي کشور به جهاني شدن نگرش  )۱
 مثبت دارند؛

توانند بر روند  مديران فرهنگي کشور مي )۲
 .بگذارند ريشدن تأثجهاني 

  
    روش پژوهش

باشد و  وع پيمايشي و توصيفي مياين پژوهش از ن
جهت تدوين و جمع آوري مطالب از پرسشنامه و 
منابع کتابخانه استفاده شده است که با سنجش نگرش 

 ۱۴۰از مدل ليکرت استفاده گرديده است و از بين 

نفر به صورت تصادفي  ۵۰ مايو سمدير مياني صدا 
با داده  ليو تحلجهت تجزيه و. تانتخاب گرديده اس

 يدرصد برا و آزمونآزمون مقايسه  دو نوعبه  هتوج
  .گرديده است استفاده Z استاندارد سازي از آزمون

  
  تجزيه و تحليل آماري

مديران فرهنگي کشور نسبت به  :فرضيه اول
  .جهاني شدن نگرش مثبت دارند

 H0 = مديران فرهنگي کشور نسبت به جهاني شدن  
 نگرش منفي دارند

H1 = ر نسبت به جهاني شدن مديران فرهنگي کشو 
 نگرش مثبت دارند

  
 H0 فرضيه)  ()Z() >Z(با توجه به نتايج بدست آمده 

شود يعني در مجموع مديران فرهنگي کشور  را مي
اولين (نسبت به جهاني شدن نگرش مثبت دارند 

درصد روي  ۹۹با اطمينان  ZCبا توجه به اينکه ) فرضيه
 H0ه ذا فرضيباشد ل مي ۳۳/۲جدول توزيع نرمال مقدار 

فرضيه اول با  نيبنابرا. شود درصد رد مي ۹۹اطمينان 
  .گيرد درصد مورد تاييد پذيرش قرار مي ۹۹اطمينان 

 

توانند بر روند  مديران فرهنگي کشور مي :فرضيه دوم  
  .بگذارند ريشدن تأثجهاني 

H0 =  بر روندتوانند  مديران فرهنگي کشور نمي 
بگذارند ريشدن تأثجهاني   

H 1 = توانند بر روند جهاني  مديران فرهنگي کشور مي 
بگذارند ريشدن تأث  

  
  نتيايج تحليل آزمون اول: ۱جدول 

   نتيجه
ZC  
  
۹۵%  

 
P1-P2)- (P01 – P02 ) (  

+Z0  

  
P-P0 

Z0  

  کل ها آزمون
  سؤاالت

  سهيمقاآزمون 
  درصدها

 آزمون
  درصد

  کل H0) ۶۴/۱ ۴۳/۷ ۱۱/۶رد    H0رد  
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  نتايج تحليل آزمون دوم: ۲جدول 
  ZC  نتيجه

  

  
۹۵%  

ZC  
  

  
۹۵%  

 
P1-P2)- (P01 – P02 ) (  

+Z0  

 
P-P0 

Z0  

  کل ها آزمون
    سؤاالت

  سهيمقاآزمون 
  درصدها

 
  آزمون
  درصد

  کل  H0 ۳۳/۲ ۶۴/۱ ۴۸/۱۰ ۵۷/۹ رد  H0 رد
  

در هر دو نقطه اطمينان يعني   Z0 > Z2ا که از آنج
در ناحيه رد  نيبنابراباشد  درصد مي ۹۹درصد و  ۹۵

و در  کنيم را رد مي H0قرار داريم و فرضيه  H0فرضيه 
گيريم  نتيجه مي نيبنابرا. پذيريم را مي H1ه مقابل فرضي

توانند بر روند جهاني  كه مديران فرهنگي کشور مي
 .بگذارند ريشدن تأث

  
  نتيجه گيري

نتايج آماري بدست آمده از پژوهش نيز بيانگر اين 
مطلب است که مديران فرهنگي نسبت به جهاني شدن 

قدند که جهاني شدن فرهنگ تنگرشي مثبت دارند و مع
  .باشد ريزي شده نمي يک توطئه برنامه

يکي از عواملي که به نظر مديران فرهنگي در 
بسزايي دارد، آنان نقش  يها يريگ ميتصمدهي  جهت

از  متأثرآنان معتقدند افکاري که . افکار عمومي است
فرهنگ جهاني  ريتحت تأثباشد و  مسائل جهاني مي
کند  ها و انتظارات ستادي را طلب مي قرار دارد، خواسته

ها و  دارد، اين خواسته يخوان همکه با روند جهاني 
انتظارات مديران فرهنگي را مجبور به پذيرش کرده و 

روند جهاني شدن قرار  ريتحت تأثور غير مستقيم بط
  .گيرند مي

با تاکيد بر اين نکته که برقراري تعادلي پويا بين 
هاي ويژه و فرهنگ جهاني ضروري است و در  فرهنگ

نظر گرفتن اين نکته که نقش مديران فرهنگي براي 
مقابله و جلوگيري از زوال فرهنگ و بر هم خوردن 

توان نتيجه گرفت که  مي تعادل نقشي حياتي است

گذاري و اقدام درست  مديران فرهنگي با سياست
فرهنگي خود  يها ارزشتوانند ضمن حفظ  فرهنگي مي

را پذيرفته  ها فرهنگهاي درست و ارزشمند ديگر  معيار
ريزي درست و صحيح قادر خواهند بود در  و با برنامه

  .روند جهاني شدن فرهنگ سهم داشته باشند
کثريت مديران فرهنگي معتقدند که بطور کلي ا

جهاني شدن مسير خود را بر مديران فرهنگي کشور 
با اين حال معتقدند که دستيابي به ؛ و نمايد تحميل مي

اي و ديگر تجهيزات فني ارتباطاتي  امکانات ماهواره
باشد؛ ضمن  راه براي مقابله با اين تحميل مي نيمؤثرتر

هاي  شوراينکه شدت جريان فرهنگي از سوي ک
اي نيست که راه واکنشي را براي  پيشرفته به گونه

مديران فرهنگي . مديران فرهنگي کشور باقي بگذارد
براي مقابله با تضعيف فرهنگ ملي ـ بومي در مقابل 
يکساني فرهنگ نقش خود را بسيار موثر و پر اهميت 

موجود  يها يآور فندانند و معتقدند که با شناسايي  مي
بگذارند و در  ريجهان تأثجريان فرهنگي  توانند بر مي

توانند در روند  صورت شناسايي نيازهاي فرهنگي مي
 . گذار باشند ريتأثجهاني نيز 

تأثيرگذاري در برابر فرهنگ  يها راهيکي از   
هاي  جهاني به نظر مديران فرهنگي گذراندن دوره

تحقيقاتي و پژوهشي  يها طرحآموزشي و انجام 
که شناخت و معرفي فرهنگ ملي باشد ضمن اين مي

گيري فرهنگ جهاني مؤثر  تواند در شکل کشور مي
مديران فرهنگي هم چنين معتقدند که با پخش . باشد
هاي تلويزيوني و راديويي و هم چنين  المللي برنامه بين
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توان فرهنگ  الملل مي گسترش مطبوعات در عرصه بين
د جهاني غني خود را به ساير ملل معرفي نمود و بر رون

  .شدن تأثير گذاشت
  

  پيشنهادات 
به نتايج بدست آمده از فرضيات تحقيق  با توجه

  .گردد يمپيشنهادات ذيل ارائه 
هاي شتاب زده  در حال حاضر، در برابر دگرگوني 

 ها ملتکشورهاي صنعتي و غير صنعتي، مسئله فرد و 
در همه کشورهاي جهان، سياست . مطرح شده است
مل با مشکالتي مقابله کند که پيامد فرهنگي بايد در ع

اقدام فرهنگي در . نوعي دوگانگي فرهنگي است
کشورهاي در حال توسعه بايد همزمان، فرهنگ بومي 
را حفظ کند و توسعه دهد و شرايط دسترسي به 

  .تر را فراهم آورد فرهنگي جهاني
مديريت را با  يها روشبايد  يفرهنگ ريمد
ر د. دد منطبق کنهاي زماني خاص بخش خو مقياس
  .ها بلندمدت است هاي فرهنگي، سرمايه گذاري فعاليت

هاي زندگي  هاي فرهنگي و شيوه تقاضاها، فعاليت
يابند فاصله زماني بلند مدتي براي  نمي به سرعت تغيير
اگر . وجود داردها و ارزشيابي نتايج  تصميمات، کنش

ثمر باشد، اقداماتي بايد  است يک فعاليت بي قرار
تداوم ان فعاليت را تا مدتي تضمين  ت گيرد کهصور
  .نمايد

مدير فرهنگي نبايد در يک رشته خاص فرهنگي 
کارشناس باشد، زيرا اين احتمال وجود دارد که به 

ترين  مناسب. رشته مورد عالقه خود بيشتر توجه کند
شخص براي احراز پست مديريت فرهنگي کسي است 

د و در عين حال باش يو عمومکه داراي معلومات کلي 
مديران . به کارهاي فرهنگي دلبستگي داشته باشد

بايد  لزوماًهاي فرهنگي،  فرهنگي هنگام سياستگزاري
هاي فرهنگي کشور خود  اي از واقعيت دانش گسترده

داشته باشند و افرادي را که در زمينه فرهنگي فعاليت 

 را براي ارائه) ها انجمن و ها هنرمندان، سازمان(کنند  مي
  .آثار خالق و ابتکارت خود حمايت نمايند

  
  مآخذمنابع و 

و مفهوم  ها فيتعر). ۱۳۸۹. (آشوري، داريوش )۱
  .مرکز اسناد فرهنگي آسيا: تهران. فرهنگ

اطالع رساني و ). ۱۳۸۴. (برواژک، رضايي محمد )۲
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. درآمدي بر جامعه شناسي). ۱۳۸۵. (کوئن، بروس )۳
  .فرهنگ معاصر تهران: تهران. نترجمه ثالثي محس

به سوي ). ۱۳۸۸. (تافلر، الوين و هايدي تافلر )۴
: تهران. ترجمه محمدرضا جعفري. تمدني جديد

 .سيمرغ

جهاني شدن فرهنگ و ). ۱۳۸۶. (مجيد، تهرانيان )۵
 .خانه کتاب: تهران. پيدايش فرهنگ جهاني

خصايص مديران ). ۱۳۸۷. (حبيبي، محمد )۶
 .ديريت صنعتيسازمان م: ، تهرانفرهنگي

. زمينه تقويت فرهنگي). ۱۳۷۹. (حصوري، علي )۷
ارديبهشت  ۲۶شماره . روزنامه همشهري: تهران
۱۳۷۹. 

ايران در قرن . )۱۳۸۴. (خوارزمي، شهيندخت )۸
 .سازمان صدا و سيما: تهران. بيست و يکم

ترجمه . نظريه تمدن). ۱۳۸۷. (فوکوتا، ايوکيشي )۹
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  ارائه چارچوب مفهومي  توسعه و ارزيابي دانشگاهيان از لزوم

  با رويکرد فرهنگ دين اسالم حسابداري گيري اندازه 
  

  عسگر پاک مرام
  واحد بنابعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

 pakmaram@gmail.com )مكاتبات سؤالم(  
  يوسف بيک زاده
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب
  جمال بحري ثالث

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه 
bhrysls@yahoo.com  

  چكيده
اجتماعي ـ فرهنگي هاي  حسابداري از منظر ارزشهاي  گيري اندازهاله در مورد اين مق :مقدمه و هدف پژوهش

تئوري مرتبط با ، )۱۹۸۹( و پيررا، )۱۹۸۸( گري، )۱۹۸۰( اين بررسي با استفاده از مطالعات هافستد. است
اديان  نيتر حثبيکي از قابل  به عنواندر اينجا اسالم . دهد مي توسعه، درک دين به واسطهحسابداري را هاي  ارزش
 گيري اندازههدف اين پژوهش اين است که تفاوت بين . نمونه مورد توجه قرار گرفته است به عنوان، دنيا

حسابداري غربي تبيين نموده و چارچوب مفهومي حسابداري اسالمي را ارائه  گيري اندازهحسابداري اسالمي را با 
  .نمايد

  .و از نظر اجرا توصيفي استاين پژوهش از نظر هدف کاربردي  :روش پژوهش
پژوهش انجام گرفته با استفاده از روش دلفي در اختيار دانشگاهيان قرار گرفت و مورد تاييد واقع  نتايج :ها يافته
 گيري اندازهحسابداري در خصوص هاي  ارزش، اجتماعيهاي  مطالعه نشان داد که به علت تفاوت ارزش. شد
مورد ، ارزش گذاري دارايي به منظور محاسبه زکات. شده تاريخي متفاوت است از حسابداري بهاي تمام، ها ييدارا

  . قيمت خروجي است گيري اندازهحسابداري اسالمي مطابق با  گيري اندازه، در اين مورد. اين مطالعه بوده است
الي شرع مقدس و اهداف متعها  توان ادعا نمود که يک کشور اسالمي چون ايران جهت تحقق آرمان مي :گيري نتيجه

چارچوب مفهومي حسابداري اسالمي را منطبق بر موازين اسالمي ايجاد نموده و مورد استفاده قرار  داسالم باي
  .دهد

  .دين، اسالم، فرهنگ، دانشگاهيان، چارچوب مفهومي، حسابداريهاي  گيري اندازه :واژگان كليدي
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  مقدمه
ــگ  ــي از فرهن ــکال مختلف ــان اش ــا  در جه ــانع ه م

حسابداري بوده و بصورت ملـي و  هاي  ختي رويهيکنوا
در . دهنـد  مـي  حسابداري را تحت تأثير قرار يالملل نيب

آن دسته از عوامـل محيطـي    به عنواناين زمينه فرهنگ 
حسابداري ملـي  هاي  تعريف شده است که قوياً سيستم

بـه  عموماً محـيط فرهنگـي   . دهد مي را تحت تأثير قرار
شـود کـه    مـي  تعريـف ) اي قهيا منط( سيستم ملي عنوان
، قـانون ، رفتارها، ها ارزش، اخالقيات، دين، زبان، شامل

و ، تکنولــوژي، ســازمان اجتمــاعي، سياســت، آمــوزش
ارتباط متقابل ايـن  ، رسد مي به نظر. فرهنگ مادي است

  .پيچيده باشد العاده فوق، عناصر فرهنگي با حسابداري
ـ ديـن  . باشـد  مـي  دين تمرکز خاص اين مطالعه  ه ب
عامل مهم فرهنگي شناخته شده است که تمـامي   عنوان

دهــد و  مـي  اجتمـاعي را تحـت تــأثير قـرار    مؤسسـات 
بريسـتن و ال  ( حسابداري يکي از آنها اعالم شده است

ــکر ــگ ۱۹۸۶ ١اشـ ــاس۱۹۸۷؛ گمبلينـ ؛ ۱۹۸۹ ٢؛ تومـ
بـه دليـل تـأثير    ، در زمينه اين مطالعـه ). ۱۹۹۰ ٣بلکويي

در شــکل گيــري اعتقــادي هــاي  ديــن و ســاير سيســتم
بررسي تأثير ديـن بـر حسـابداري    ، فرهنگيهاي  ارزش

 ٤کـالرک ، کـرق ، حميـد ( يک موضوع با اهميت اسـت 
ــگ، ۱۹۹۳ ــدالکريم ٥گمبلينــ ). ۱۹۹۳و  ۱۹۸۶ ٦و عبــ

، ديـن خـاص جهـان    به عنـوان اهميت تمرکز بر اسالم 
حسـابداري و  هاي  نمايشگر تأثير بالقوه فرهنگ بر رويه

  .ستمتأثر از آن اهاي  ارزش
هر سيسـتم حسـابداري   ، )۱۹۸۹( بر طبق نظر پيررا

و  ٨جـرنن ، ٧ميـولر . محصول محيط خاص خـود اسـت  
حسـابداري از طريـق   « کـه اند  بيان کرده) ۱۹۹۴( ٩ميک

، ميـولر ( »کنـد  مي گيرد که در آن عمل مي محيطي شکل
الگوهـاي  ، بـه عبـارت ديگـر   ). ۱، ۱۹۹۴ جرنن و ميک

، ديـن ، اجتمـاعي هـاي   مختلفي از حسابداري به ارزش
پيشـين متفـاوتي   هـاي   سياسي و تاريخچـه هاي  سيستم

را در اي  شوند که محيط و طرز کارهاي ويژه مي مربوط
   .اند دادهآن شکل 

تضادهاي بـالقوه کليـه   ) ۱۹۸۸( در چارچوب گري
تقابـل  : عوامل محيطي اثرگذار بر حسابداري عبارتند از

ــه   ــانوني اهــل حرف ــرل ق ــي و کنت ــه گراي ــين حرف  ،١٠ب
يکنواختي و انعطاف پـذيري اهـل حرفـه در پـردازش     

 ١٢محافظه کاري و خـوش بينـي  ، ١١حسابداريهاي  داده
و هـا   مـالي دارايـي  هـاي   خصيصـه  گيـري  اندازهآنها در 

نسبت به افشـاي   ١٣راز داري و شفافيت، حقوق مالکان
ــالقوه رويــه . مــالي ــا تضــاد ب هــاي  گــري در ارتبــاط ب

اجتمـاعي و  اي هـ  بـا ارزش ، حسابداري جوامع مختلف
، به طرز قابل فهمي. فرهنگي آنها يک تئوري ارائه نمود

هـاي   حسـابداري موجـود در بخـش فعاليـت    هاي  رويه
بطور کامـل تضـادهاي اجتنـاب ناپـذير را در     ، خدماتي

، با ايـن وجـود  . داخل و در بين جوامع نشان داده است
ها  فشارهاي جهاني جهت پذيرش يکنواختي در سيستم

در . حسابداري ملـي افـزايش يافتـه اسـت    هاي  و رويه
سه عامل مرکز توجـه  ، اينجا با توجه به اهداف پژوهش

ــن و ، فرهنــگ: دهــد مــي کلــي مطالعــه را تشــکيل دي
   .حسابداريهاي  ارزش
  

  ان مسئلهيب
يـک عامـل    بـه عنـوان  در نظر گـرفتن تـأثير ديـن    

. جنبه نسبتاً جديد بررسي است، فرهنگي بر حسابداري
توانـد ايـن    مـي  در مورد چنين ارتباطيمطالعات علمي 

جواب زيـادي   بي سؤاالتامکان را فراهم آورد تا پاسخ 
. مشـخص شـوند  ، حسابداري/ در مورد ارتباط فرهنگ

دين بايـد بـه مثابـه پايگـاه هماهنـگ کننـده       ، بي گمان
. نيروي قدرتمندي باشد که متضمن رفتار انساني اسـت 

د کـه بـه ايجـاد    شو مي در اين مطالعه آن ارتباطي دنبال
که در آن ادراک عملـي روشـني   ، چارچوبي منجر گردد

و ، ارتباط با ديـن  ژهيبه و، از ارتباط بين عناصر فرهنگ
  . حسابداري حاصل شود گيري اندازه
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ارتباط بين سيسـتم اعتقـادي   ، مطابق با نظر ويولت 
بـه  ، تـوان گفـت کـه    مـي  تواند و مي اسالم و طرقي که

ابداري در جوامع مسلمان در متن تأثير حس، داليلي بايد
فرهنگ و حسابداري وجود ، ارتباط ادراکي در بين دين

 مسـتقيماً توسـط گمبلينـگ و عبـدالکريم    ، داشته باشـد 
. مورد بحث قـرار گرفـت  ) ۱۹۸۷( و گمبلينگ) ۱۹۸۶(

معتقدنـد  ) ۱۹۸۶( در اين زمينه گمبلينگ و عبـدالکريم 
  :که

و از تئوري حسابداري بخشي از شخصـيت اسـت   
، اگـر افـراد مسـلمان باشـند    . بخشي از فرهنگ، اين رو

ــابراين. شخصــيت و فرهنــگ آنهــا اســالمي اســت  ، بن
و خيلـي   ١٤و شامل شـرع  حسابداري آنها اسالمي بوده

، ۱۹۸۶ گمبلينـگ و عبـدالکريم  ( .چيزهاي ديگر اسـت 
۳۹(   

  
  اهداف پژوهش

هدف ايـن مطالعـه دانسـتن ايـن مـورد اسـت کـه        
توانـد در   مي شور اسالمي چگونهاجتماعي کهاي  ارزش
ايـن مقالـه   . حسـابداري تأثيرگـذار باشـد    گيـري  اندازه

حسابداري  گيري اندازهتوجيهات زير را براي اينکه چرا 
 پيشـنهاد ، بايد در کشورهاي اسالمي مد نظر قرار گيـرد 

توانــد امکــان ارائــه يــک  مــي مطالعــه، اوالً. نمايــد مــي
از مسائل ذاتي در  چارچوب بهبود يافته را براي رهايي

ايـن  ، همچنين. حسابداري فراهم آوردهاي  گيري اندازه
عناصـر واقعـي    گيـري  انـدازه توانـد جهـت    مي موضوع

و سـود  ، ها يبده، ها ييدارابيشتري از حسابداري چون 
تفاوت بـين  ، دوماً. يک راهکار ابتکاري ارائه دهد، رهيغ

، ينـه يک گز به عنوانحسابداري اسالمي را  گيري اندازه
حسـابداري   گيـري  اندازهدر مقايسه با سيستم کالسيک 

  .دهد مي غربي ارائه
  
  
  

  ات پژوهشيادب
  دين و حسابداري، فرهنگ

، تأثير فرهنگ بـر حسـابداري  ، در حدود چهار دهه
، اين توجهـات . موضوع پژوهش حسابداري بوده است

 تأثير قابل توجه فرهنگ بر محيط حسـابداري را نشـان  
حسابداري ملي را هاي  وع بين سيستمدهد و دليل تن مي

. بينـد  مـي  فرهنگي آنهاهاي  در وجود تفاوت بين محيط
، به دليل وجود اشکال متنوعي از فرهنگ در دنيـا ، يعني
فرهنگ يک . حسابداري متفاوتي وجود دارندهاي  رويه

توانـد در يـک    نمـي  حوزه وسيعي است و بطـور مـؤثر  
به عناصـر   بدون تقسيم، زمينه خاصي چون حسابداري

يکي از موضوعات  به عنوانجداگانه فرهنگي ـ که دين 
خاص مرتبط به آن مشـخص گرديـده اسـت ـ مطـرح      

  . گردد
هـاي   ارتباط بين تـأثير عوامـل فرهنگـي بـر محـيط     

مختلفـي  هـاي   از جنبـه ، حسابداري در متون و مقـاالت 
در مـورد نسـبي   . مورد آزمون قرار گرفتـه شـده اسـت   

 توسط ويولـت  يالملل نيباري نگري فرهنگي در حسابد
)۱۹۸۳a  وb( ،بلکــويي )١٥داپنيــک و ســالتر ، )۱۹۹۰ 
هـا   ؛ فرهنگ و افشاي اطالعـات مـالي شـرکت   )۱۹۹۵(

ــون  ــويي، )۱۹۸۶( ١٦توســط هريســون و مــک کين  بلک
مثـال در مـورد فرهنـگ و     به عنوان؛ و )۱۹۹۷و ۱۹۹۶(

، )۱۹۸۸( توسط گري يالملل نيبحسابداري هاي  سيستم
در حاليکـه  ). ۱۹۹۴( ١٧و فچنر و کيلگور) ۱۹۸۹( پيررا

که فرهنگ  اند نمودهاين قضيه را تأييد ها  بيشتر پژوهش
. دهـد  مـي  حسـابداري را تحـت تـأثير قـرار    هـاي   رويه

اين مطالعات نشانگر تأييد اهميت کـاوش در  ، همچنين
مختلف حسـابداري  هاي  عوامل اساسي و مؤثر در رويه

فرهنگ را تفسـير  ) ۱۹۹۳( گمبلينگ و عبدالکريم. است
کننـد و   مي مشترک افراد از جهان بيني شخصي تعريف

نزديک است به ديدگاه بلکويي از فرهنگ کـه عبـارت   
 .»سيســتم ادراک يــا شــناخت باورهــا   ... «اســت از 

ــدالکريم ( ــگ و عب ــررا) ۱۱۹، ۱۹۸۶ گمبلين ) ۱۹۸۹( پي
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تبعيت خود از اظهار نظر هافستد را تأييد کرد که در آن 
فرهنگ خاصي گرايش دارنـد تـا در يـک    اعضاي يک 

، ها ارزش، درک اجتماعي، چارچوب مشترکي از مفاهيم
وي همچنين به فرهنـگ  . باورها و نمادها شريک باشند

و آداب و رسوم ها  ارزش، از هنجارهااي  جلوه به عنوان
رفتـاري نـوعي در   هـاي   نگاه کرد که منجر بـه ويژگـي  
). تار جمعـي رف( شود مي گروه بندي اجتماعي مشخصي
 تصور گونه نيا) ۱۹۸۳a( تعريف فرهنگ توسط ويولت

شود که دربرگيرنده و تعيين کننده تکامـل تـدريجي    مي
تواند يک از آنها  مي که حسابداري( اجتماعي مؤسسات
اجتماعي و در واقع خود نـوع  هاي  پديده، )منظور شود
، مؤسسات اجتمـاعي ( در نظر وي آن عناصر. بشر است

فرهنگ را شکل داده و ) جتماعي و نوع بشراهاي  پديده
  .نمايند مي خلق

چنين تعاريف ارائـه شـده توسـط پژوهشـگران در     
 يــک ديــدگاه از جــزء بــه کــل فــراهم، مــورد فرهنــگ

سيستمي از باورهاي مشـترک   به عنوان، آوردـ يعني مي
ـ هر . افراد براي شکل گيري مؤسسات اجتماعي از  کي

هاي  قوي فرهنگ بر جنبهبابت احتمال تأثير ها  نويسنده
مختلف حسابداري يک دليل منطقي را فرض گرفتـه و  

ـ ا، بنابراين. سپس آن را توسعه دادند تـوان   مـي  گونـه  ني
آنهـا  هاي  الزم بود پيشنهادها و بحث، برداشت نمود که

مبناي کاوش بيشتر تأثير فرهنـگ بـر حسـابداري قـرار     
  .گيرد

ـ     ها  پس از دهه ر بحـث در مـورد اثـرات فرهنـگ ب
پژوهش يـک قـدم در جهـت تـأثير     ، محيط حسابداري

مثـال   به عنـوان ( بالقوه دين بر حسابداري حرکت نمود
؛ ۱۹۸۶مراجعه شود به مطالعات گمبلينگ و عبدالکريم 

؛ حميد و ۱۹۹۳؛ گمبلينگ و عبدالکريم ۱۹۸۷گمبلينگ 
ايـن  ). ۱۹۹۶کـرق و حميـد   ، ؛ کـالرک ۱۹۹۳همکاران 

 .ي توسـعه يافـت  موضوع شکل گرفت و بصورت منطق
بيشـتر مطالعـات بـر اسـالم و     ، توان اذعان نمود کـه  مي

هـاي   نه بـر محـرک  ، کشورهاي مسلمان تمرکز نمودند

ــا ــي آنه ــابداري . فرهنگ ــش حس ــعه دان ــت توس ، اهمي
اسالم  ژهيبه وبطورکلي از طريق مطالعه فرهنگ و دين 

شـناخت عوامـل    توانـد  يمصرفاً ، دين جهاني به عنوان
ــر   ــؤثر ب ــف م ــاظ  مختل ــابداري را از لح ــيط حس مح

) ۱۹۹۳( حميـد و همکـاران  . افـزايش دهـد   يالمللـ  نيب
استدالل آوردند که دين اسالم فراتر اسـت از مرزهـاي   

اگـر چـه ممکـن    ، فرهنگي و ملي کشـورهاي مسـلمان  
زيادي با همديگر تفـاوت  هاي  است ساکنانشان از جنبه

، يمثال از لحاظ نژاد به عنوانمعني داري داشته باشند؛ 
بـا  . زبان محلي و آداب و رسوم بومي خاص خودشـان 

 مشـي  خـط تواند بـه اجـرا و    مي اگر فهم آن، اين وجود
الزم است بطور منطقي ، گذاري حسابداري تبديل شود
 چـون ديـن اسـالم   هايي  مشخص گردد که چگونه دين

حسابداري را در فرهنگ يک کشـور  هاي  تواند رويه مي
مختلف در سرتاسر  ١٨خاص يا کشورهاي ميان فرهنگي

  ).۲۰۰۶ عسکري( تحت تأثير قرار دهد، جهان
  

  )۱۹۸۹( و پيررا) ۱۹۸۸( گري، )۱۹۸۰( مدل هافستد
عام فرهنگـي  هاي  با استفاده از ارزش) ۱۹۸۸( گري

هـاي   فرضيه، )۱۹۸۳، ۱۹۸۰( مطرح شده توسط هافستد
فرضـيه گـري تـأثير    . حسابداري مهمي را مطرح نمـود 

حسـابداري  هـاي   بر سيستمفرهنگ کشورهاي مختلف 
اجتماعي منحصر  يها ارزشخود را مربوط به تمايالت 

در مدل گري که بر مبنـاي مـدل   . در هر کشور دانست
 يـک عنصـر نهـادي ارائـه     به عنواندين ، هافستد است

گـردد کـه داراي منزلـت اجتمـاعي برابـر بـا سـاير         مي
توان  مي ،بنابراين. اجتماعي ملي اساسي استهاي  سازه
مالکيـت  ، قـانوني هـاي   مثال سيستم به عنوانبرد که  پي

و اي  حرفـه هـاي   انجمـن ، بازارهاي سـرمايه ، ها شرکت
فرهنگـي قـرار   هاي  تواند تحت تأثير ارزش مي آموزش
شود کـه عناصـر    مي اين چنين استنباط، در نتيجه. گيرد

هاي  حسابداري و ارزشهاي  سيستم، نهادي شامل دين
 ،۱۹۸۰ هافسـتد ( .ير قرار دهـد منبعث از آن را تحت تأث
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يکي از فاکتورهـايي   به عنواندر آنجا دين ، بنابراين) ۷
در نظــر گرفتــه شــد کــه ايــن پتانســيل را دارد تــا بــر  

ــتم ــاي  سيس ــأثر از   ه ــه مت ــوامعي ک ــابداري آن ج حس
هـاي   مدل ارزش. تأثير بگذارد، ديني هستندهاي  ارزش

ر بـا در نظـ  ، مبتني بر مـدل هافسـتد   ‐حسابداري گري
ارجـاع  ، گرفتن صراحت در اين بررسي و بهمان اندازه

زياد و تقريباً پيشينه نهادينه شده براي پژوهش در ايـن  
  . ترسيم شده است، زمينه و نتايج حاصل از آن

، گـري / به دنبـال تکميـل بحـث موضـوع هافسـتد     
 بـه عنـوان  و باورهـا را  هـا   نقش ارزش) ۱۹۸۸( ١٩چيوا

ـ  ، ش حسـابداري موضوعات اساسي متضمن توسعه دان
و باورهـا  هـا   ارزش«وي اعتقاد داشت که . مطرح نمود

 نقش بنيادي در شـکل گيـري دانـش حسـابداري ايفـا     
پژوهش خـاص و  هاي  کنند؛ در تعيين روايي پرسش مي

 چيـوا ( .»اشکال مختلفي از شواهد پژوهش مفيد هستند
وي چنين اسـتنباط کـرده بـود کـه اثـرات      ) ۲۹ ،۱۹۸۸

داري خيلـي پيچيـده تـر از آن    احتمالي بر روي حسـاب 
  .است که در اين مطالعات مورد اشاره قرار گرفته است

فرهنـگ را  ) ۱۹۹۷( شـود کـه هافسـتد    مي يادآوري
برنامه ريزي جمعي ذهني اسـت  « تعريف نمود گونه نيا

از افراد از ديگـر  اي  که در آن اعضاي يک گروه يا دسته
وي  ).۵، ۱۹۹۷ هافسـتد ( .»شـوند  مـي  متمـايز  هـا  گروه

ــمبليک    ــطح س ــار س ــي را در چه ــتالف فرهنگ ، ٢٠اخ
تعريـف نمـوده و اذعـان     ها ارزش ٢٢مذهبي، ٢١قهرماني

 مفهـوم جهـت تعريـف    نيتـر  سختها  نمود که ارزش
تمايل به تـرجيح حالـت   ها  ارزش، بطور کلي. باشند مي

هافسـتد  ( باشـد  مـي  خاص بر ديگـران هاي  يا وضعيت
هسـته  هـا   شود کـه ارزش  مي چنين استنباط). ۸، ۱۹۹۷
فرهنگي در جوامع مختلف بـوده و تـداعي   هاي  تفاوت

احساسـات  «. متفاوتي استهاي  گر احساسات و ادراک
، باشند مي که اغلب ناخودآگاه بوده و بندرت قابل بحث

). ۶۶۸، ۱۹۹۲ ٢٣پــرت و بوليــو( »قابــل رويــت نيســتند
بـه  از رفتـار بـوده کـه    اي  طريق ويژهها  ارزش، بنابراين

ــا فــرد تــرجيح دادهجامعــه  لهيوســ ــذا . شــوند مــي ي ل
مشـترک در مرزهـاي   هاي  يا ارزش، مختلفهاي  ارزش
توان بالقوه ايجاد و پايدارسازي اختالفـات عمـده   ، ملي

در رفتارهـــاي اجتمـــاعي و مصـــنوعات آن از قبيـــل 
  . حسابداري را دارندهاي  رويه

حسابداري از ظهور اخـتالف  هاي  اختالف در رويه
فرهنگ و ، لذا. گردد مي عي حاصلاجتماهاي  در سيستم

همچنين اين . حسابداري در ارتباط متقابل با يکديگرند
مبناي بحث چگونگي کارکردهاي حسـابداري  ، موضوع

، اگر ايـن درسـت باشـد   . مختلف استهاي  در فرهنگ
اسـالم يـک سيسـتم    هـاي   پس بايـد فرهنـگ و ارزش  

و هـا   حسابداري خاصي تجويز نمايـد کـه در آن رويـه   
جوامـع  هـاي   حسـابداري مطـابق بـا ارزش   هاي  ارزش

 چهـار نـوع تفــاوت  ) ۱۹۸۰( هافسـتد . مسـلمان باشـند  
فرهنگـي  هـاي   متمايز کننده را براي ابعاد ارزش) تضاد(

اجتنـاب  ، ٢٤فردگرايي در برابر جمع گرايي: مطرح نمود
فاصله قدرت زيـاد در  ، ٢٥از ابهام قوي در مقابل ضعيف

شايان ذکر . ٢٧ن منشيمرد منشي در مقابل ز، ٢٦برابر کم
هـاي   است که مطالعه هافستد از توجه ويژه ساير حوزه

نزديـک  ، در واقـع . مختلف مطالعه برخوردار بوده است
در اين  ۱۹۸۱‐۱۹۹۲هاي  مطالعه در فاصله سال ۶۰۰به 

 ٢٨سوداروان و فـوگرتي ( خصوص صورت گرفته است
در متـون و  هـا   اسـتفاده از ايـن ارزش  ، بنابراين). ۱۹۹۶
  . ٢٩حسابداري واقعاً قابل توجيه استهاي  شپژوه

، در طــي دهــه) ۱۹۸۰( مطالعــه هافســتد، در واقــع
. بـود  يالملل نيبحسابداري هاي  پارادايم مسلط پژوهش

پذيرش تعريف وي از فرهنگ ـ فرايند برنامه  ، همچنين
اعتقادي هاي  ريزي جمعي توسط يک جامعه که سيستم

سـازد   مي متمايزاعضاي خود را از اعضاي ساير جوامع 
هافستد چهار ويژگي از فرهنگ را . ـ مورد انتظار است

. هـا  ارزشمذهبي و ، قهرماني، سمبليک: مشخص نمود
چـون گـري   ( بعـداً پژوهشـگران حسـابداري   ، در واقع
ــررا ، ۱۹۸۸ ــاو، ۱۹۹۴و  ۱۹۸۹پيـــ ، ۱۹۹۴ ٣٠وات نـــ



  جمال بحري ثالثو  يوسف بيك زاده، عسگر پاك مرام 
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اينها را پذيرفتند و تقريباً بـا  ) ۱۹۹۵، و ويولت ٣١بيداون
حکمــت هافســتدي بــه زمينــه حســابداري  اســتفاده از

توان گفت که پـژوهش وي   مي در نهايت. متمايل شدند
تقريباً بطور کامل توسط پژوهشگراني که حسابداري را 

پذيرفتـه  ، مطابق با پارادايم سيستم ارزشي مطالعه کردند
  ).۱۹۹۵ ٣٢پورجاللي و ميک( شد

در پژوهشگران حسابداري نسبت بـه  ، عجيب اينکه
جراي چارچوب هافستد در زمينـه حسـابداري   قابليت ا

اعتقادي ايجاد شد و با اين اعتقاد و از طريق مطالعـات  
حسابداري هاي  علت تفاوت رويه، فرهنگي حسابداري

پـارادايم   کـه  يدرحال. اند نمودهرا در بين کشورها دنبال 
و نظر ، هافستد هميشه بطور صريح کاربرد نداشته است

تفسـيرکننده موضـوع بيشـتر     توانـد  نمي فرهنگي ايشان
مربـوط بـه توسـعه تکـاملي     هـاي   و تحليـل هـا   بررسي

  .در طي دهه باشد يالملل نيبحسابداري 
دو سبک وابسته به هم را براي تحليل اثـرات   پيررا

اولـي  . حسـابداري مطـرح نمـود   هـاي   فرهنگي بر رويه
فرهنگـي خـاص   هاي  از ارزشاي  شامل تعيين مجموعه
ملي است که مستقيماً مربوط بـه  يا عوامل فرهنگي محت
بررسي هرگونـه ارتبـاط   ، دومي. رويه حسابداري باشد

خاص حسابداري هاي  اجتماعي و رويههاي  بين ارزش
با استفاده از مطالعات هافستد  ) ۴۳، ۱۹۸۹پيررا ( .است

ــررا، )۱۹۸۸( و گــري چــارچوب نظــري را ) ۱۹۸۹( پي
. دادتوسـعه  ، براي تحليل تأثير فرهنگ بـر حسـابداري  

حسـابداري   يهـا  سـتم يو سهـا   وي معتقد بود که رويه
فرهنگي آنهـا  هاي  کشورهاي مختلف تحت تأثير ارزش

حسـابداري آنهـا   هـاي   رويه، و در نتيجه، گيرند مي قرار
مطالعـات  هـاي   او فرض کرد کـه يافتـه  . گيرد مي شکل

حسـابداري را  هـاي   پيشين تنوع جهاني الزامات و رويه
فرهنگي هاي  بر حسب تفاوت) شتربي( دهد که مي نشان

... «ه همچنين استدالل نمود کـ . ملي قابل توضيح است
بايد ، هر عملي براي تحليل تأثير فرهنگ بر حسابداري

اجتمـاعي خـاص يـا عوامـل     هاي  از ارزشاي  مجموعه

حسابداري هاي  فرهنگي محتملي را که مستقيماً با رويه
). ۴۳، ۱۹۸۹پيــررا ( »...مشــخص ســازد، ارتبــاط دارنــد

هــاي  مــدل پيــررا را در مــورد رويــه ۱شــماره جــدول 
شـکل  ) ۱۹۸۸( حسابداري که بر اساس مطالعـه گـري  

  :دهد مي نشان، گرفته است
  

  پيررا/ حسابداري گريهاي  مدل رويه: ۱جدول 
  باال پايين 

  حرفه گرايي  کنترل قانوني اختيار
  شفافيت رازداري افشاء
  انعطاف پذيري  يکنواختي اجرا
  خوش بيني  محافظه کاري  گيريندازها

  )۴۷، ۱۹۸۹ پيررا( :منبع
  
  حسابداري از يک جنبه اسالمي گيري اندازه

اشـاره کـرد کـه محافظـه کـاري يـا       ) ۱۹۸۸( گري
يـک  ، و گزارشگر دارايي و سود گيري اندازهاحتياط در 

از . حالت زيربنايي در حسـابداري فرهنـگ غربـي دارد   
بـوده و محـدوده آن   کشوري به کشور ديگـر متفـاوت   

رويکرد محافظه کـاري شـديد توسـط    : عبارت است از
هـاي   اروپـا تـا رويـه   اي  حسابداران در کشورهاي قـاره 

محافظه کاري کمتر در کشورهاي ديگري چون ايـاالت  
محافظـه  . )۱۹۸۸،۱۰ گـري ( متحده آمريکا و انگلسـتان 

ارتباط بسيار نزديکـي  ، کاري مطرح شده در مدل گري
 چنـين بـه نظـر   . ب از ابهـام هافسـتد دارد  با بعد اجتنـا 

بـا  ، سود گيري اندازهرسد که محافظه کاري زياد در  مي
ــه  ٣٣اجتنــاب شــديد از عــدم اطمينــان ذاتــي  نســبت ب

 چنـين اسـتنباط  . مطابقت داشته باشـد ، رويدادهاي آتي
بـه  ، شود که ابعاد فردگرايي و مـرد منشـي هافسـتد    مي

ده و از ايـن  اجتناب از عدم اطمينان ضعيف مربوط بـو 
هــاي  بــا رويکــرد محافظــه کــاري کمتــر در رويــه، رو

هيئت نظارت بـر حسـابداري   . مرتبط باشد گيري اندازه
و کميســيون ) PCAOB( ٣٤ســهامي عــامهــاي  شــرکت

 صــالح يذدو نهــاد ، )SEC( ٣٥بــورس و اوراق بهــادار
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يت طـرح ديـن در   سـؤال م، قانوني در آمريکا هستند که
). ۲۰۰۵ ٣٦رنکـين ( ارنـد حرفه حسابداري را بر عهده د

نيازمنـد  ، اسالمي در يک بافت اسالميهاي  گيري اندازه
و ) اجتمـاعي و فرهنگـي  ( اسـالمي هاي  توجه به ارزش

 چنـين اسـتدالل  . قوانين غير قابل ترديـد اسـالم اسـت   
تـداعي گـر   ، اجتمـاعي اسـالمي  هاي  شود که ارزش مي

اجتناب از عدم اطمينان ، تمايالت به سمت جمع گرايي
هـاي   بر طبق فرضيه. باشد مي ف و برابري جنسيتضعي
جمع گرايي علـت گـرايش بـه سـمت محافظـه      ، گري

اجتنـاب از عـدم   ، در مقابـل ، کاري است ضـمن اينکـه  
اطمينان در اسالم حاکي از گرايش ضـعيف بـه سـمت    

هـاي   جهت شناسايي رويـه ، بنابراين. خوش بيني است
رجـوع   الزم است توقع حق، بر طبق اسالم گيري اندازه

که محافظه کاري يا خوش بينـي را   ٣٧به رهنمود شرعي
توجه به اين موضوع مهـم  . تأييد گردد، نمايد مي تجويز

است که شرع بايستي توسط يک دولت اسالمي کنتـرل  
درست و صحيحي توسط پيـروان   به طرزشود تا اينکه 

  ). ۲۰۰۶عسکري (د آن تبعيت گرديده و بکار گرفته شو
سـابداري يـک دولـت اسـالمي     حهـاي   گيري اندازه

مطابق يـک چـارچوب شـرعي اسـت کـه متفـاوت از       
دليـل آن تفـاوت در   . باشد مي جوامع غربي گيري اندازه
فرهنگي و اجتماعي است که ريشه در شرع هاي  ارزش
جهت يکسان سازي جهاني ها  شناخت اين تفاوت. دارد
دستيابي به دانـش حسـابداري از   ، حسابداريهاي  رويه

و درک عميـق پـارادايم اسـالمي در    ، ي ديگـر منظر دين
) ۱۹۹۴( ٣٨بيـدن و ويلـت  . بسيار مهم است، حسابداري

  :اشاره کردند که
تئوري حسابداري اسـالمي بـه جـاي توصـيف     ... «

ماهيـت  ، اينکه کارها در عمـل چگونـه صـورت گيـرد    
دهـد کارهـا چگونـه     مي دستورالعملي را دارد که نشان
بيدن و ( .»الم محقق شودبايد انجام گيرند تا اهداف اس

  )۱، ۱۹۹۴ويلت 

 بـه واسـطه  توانـد   مـي  مرزهاي حسابداري اسالمي
بين سيستم حسابداري دستوري مفروض بر هاي  تفاوت

غربي ( حسابداري غير اسالميهاي  و رويه ٣٩طبق اسالم
تـوان بـا    مـي  ،بـا اسـتفاده از آن  . تعريف شود، )مرسوم

مي بـر  نگاهي به شناسـايي اثـرات مطابقـت غيـر اسـال     
ــتم ــاي  سيس ــاه ــابداري آنه ــه، حس ــاي  بررســي روي ه

. حسابداري جاري در کشورهاي اسـالمي را انجـام داد  
سيستمي مطابق اسالم ايجاد کرده است تـا  ها  آن تفاوت

گـري عـدم اطمينـان    . در کشورهاي مسلمان اجرا شود
ريسک و فشار موجود در جامعه را بـا گـرايش   ، بيشتر

حسـابداري محافظـه   هـاي   ريگي اندازهبيشتر در داشتن 
. مـرتبط نمـود  ، و اجزاء سودها  کار در خصوص دارايي

فرهنگــي هــاي  بــه آن دليــل بــود کــه برخــي از ارزش
 اجتناب از عدم اطمينان ضعيف را تأييد کردند، اسالمي

عـدم اطمينـان   «، اينهـا وجـود دارنـد   ). ۲۰۰۱عسکري (
مشخصه بهنجار زندگي است و نظر به اينکـه هـر روز   

پرخاشـگري و  «؛ »پذيرفته شـده اسـت  ، گردد مي رتکرا
راحتـــي در «و  »هيجـــان نشـــان داده نخواهـــد شـــد

 »مبهم و بـا احتمـال خطرهـاي ناشـناخته    هاي  وضعيت
جوامع اسـالمي انتظـار دارنـد کـه در     ). ۱۹۹۷هافستد (

عالرغم اينکه خداونـد  ، برابر عدم اطمينان ناتوان باشند
ر هـم  حتـي اگـ  ، همه چيـز را مشـخص نمـوده اسـت    

 همـه چيـز تحـت کنتـرل خداونـد     ، شـد  نمي مشخص
آينده براي اعضاي يک جامعـه  ، از اين ديدگاه. باشد مي

. حتي اگر براي آنها ناشناخته باشد، اسالمي مسلم است
منطقي اسـت کـه فـرض نمـود يـک سيسـتم       ، بنابراين

ــالم   ــر اس ــق ب ــابداري منطب ــد در روش، حس ــاي  باي ه
ري بـه سـمت   حسـابداري گـرايش بيشـت    گيـري  اندازه
محافظه . محافظه کاري، بودن داشته باشد تا نانهيب خوش

کاري ريشه در عدم اطمينـان دارد بـراي آنکـه ممکـن     
 است انتظارات آتي محقق نشود و مطابق با اسالم نباشد

مطابقت با شرع مستلزم ). ۱۹۹۳گمبلينگ و عبدالکريم (
مالي اسـالمي   گيري اندازهيک هدف کلي ، اين است که
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، براي اينکه در اسالم تمايزي بـين کسـب و کـار   ، باشد
امور عمومي و حتي زنـدگي خصوصـي ترسـيم نشـده     

گمبلينـگ  ( باشند مي است؛ همه اينها تابع الزامات شرع
سيســـتم ، در ايـــن زمينـــه). ۴۸، ۱۹۹۳و عبـــدالکريم 

موجـود در   »محافظه کاري«حسابداري اسالمي با اصل 
، بر طبق آن. کند مي تضاد پيدا، حسابداري مرسوم غربي
ه کـ  انـد  داشـته اشـاره  ، )۱۹۹۳( گمبلينگ و عبـدالکريم 

مربوط بودن مفهوم محافظه کاري را ، رخي از نظراتب«
. در گزارشگري مالي اسالمي با شـک مواجـه سـاختند   
 .»بيشتر اين نظـرات مربـوط بـه ماليـات زکـات اسـت      

  )۱۹۹۳،۹۲  عبدالکريم(
هـاي   ارزش يگير اندازهشود که  مي در اسالم تأکيد 

برخي از آيـات قـرآن   . مالي در عرصه عمل انجام گيرد
مـالي در شـرکت    گيري اندازهمستقيماً به اهميت ، کريم
مـالي دقيـق در امـورات     گيري اندازه. ٤٠نمايند مي تأکيد
شـامل  ، )برابـر نمـودن همـه چيـز بـا عـدالت      ( شرکت
هاي  ارزش واقعي و صحيح عناصر صورت گيري اندازه

بـه   و سـود هـا   دارايـي  گيري اندازهمستلزم مالي بوده و 
بيشـتر يـا    گيـري  انـدازه هيچ گونـه  . ارزش واقعي است

بـه  . در مرکز توجه آيات نيسـت ، کمتر از ارزش واقعي
در کامـل را   گيـري  انـدازه وزن و ...  « ٤١مثـال در  عنوان
در آيـات قرآنـي بـر     »...دهـد  مـي  عدالت نشـان  جهت
شـامل معـامالت   ، اهـ  تيـ فعالواقعي تمامي  گيري اندازه
تأکيد بر ايـن اسـت کـه     ٤٢رد. تأکيد شده است، تجاري

مربـوط بـا   ) شامل ثبـت معـامالت  ( چگونه بايد شواهد

عوامل را  ۲ شماره جدول. مشخص شوند، معيار واقعي
دهـد کـه بـر     مـي  مربـوط نمـايش   گيري اندازههمراه با 

حسـابداري مطـابق اسـالم و     گيـري  انـدازه تفاوت بين 
 گيـري  هـاي انـدازه   ابداري زيربناي رويـه حسهاي  ميثاق
  . داللت دارد، غربي
بـه  ، دهد مي نشان ۲شماره  جدول که يهمان طور 

حسابداري اسـالمي بـه سـمت    هاي  جهت اينکه ارزش
، لـذا ، حرفه گرايـي و انعطـاف پـذيري گـرايش دارنـد     

منطقي است که يک نتيجه گيري مقدماتي داشته باشـيم  
حسابداري اسالمي  گيري ازهاند، پيررا/ که در مدل گري

اگر اين مـورد  . به سمت خوش بيني بيشتر گرايش دارد
 بطــور کامــلپــس شــرع ، بــه ســادگي پذيرفتــه شــود

 حسابداري بهاي تمام شده تاريخي را نپذيرفته و تأييـد 
ـ به و، )قانون شرع( کند نمي در خصـوص محاسـبه    ژهي
يـک  هـاي   يتسؤالکه يکي از م) ماليات اسالمي( زکات
اسالمي اسـت کـه نسـبت بـه وصـول آن اقـدام       کشور 
ه اشاره کردنـد کـ  ) ۱۹۹۶( کرق و حميد، کالرک. نمايد

مربـوط بـه   هـاي   ر ارتباط با زکات الزم است داراييد«
 »شوند يگذار ارزش. شوند مي قيمتي که در بازار مبادله

، آنها نتيجه گرفتنـد کـه در تعيـين زکـات    ). ۲۰۴. ص(
در ، بنـابراين . ناسب اسـت استفاده از بهاي تمام شده نام

اسـتفاده از  ، يک چارچوب حسابداري اسـالمي واقعـي  
بهاي تمام شده تاريخي براي محاسبه سـود يـا زيـان و    

کـه در ترازنامـه   هـايي   دارايـي  يگـذار  ارزش، همچنين
  . نامناسب است، شود مي منطبق بر اسالم نمايش داده

  
  ري اسالميهاي حسابدا هافستد در مورد ارزش/ مدل گري: ۲جدول 

  رازداري  محافظه کاري  يکنواختي کنترل قانوني هاي فرهنگي اسالمي ارزش
  جمع گرايي

  فاصله قدرت کم
  اجتناب از عدم اطمينان ضعيف

  برابري جنسيت

 مثبت
  منفي
  منفي

 

  مثبت
  منفي
  منفي

  

  مثبت
  قابل اجرا نبود

  منفي

  

  مثبت
  منفي
  منفي

  
 شفافيت خوش بيني انعطاف پذيري حرفه گرايي گري/هافستدهاي حسابداري اسالمي بر اساس مدل ارزش

  )۸، ۲۰۰۶عسکري : (منبع
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  يک چارچوب نظري: حسابداري گيري اندازهدين و ، فرهنگ: ۱شکل 

  
  

، اوراق بهادار قابـل داد و سـتد سـريع   ، زکات مسئلهدر 
 يارگـذ  ارزشبايد بر مبنـاي خـالص ارزش بازيـافتني    

اين ، بنابراين). ۹۲، ۱۹۹۳گمبلينگ و عبدالکريم ( شوند
کـه بـه    هاسـت  يـي داراموضوع مشخصه پـولي جـاري   

ــوط اســت  ــات مرب ــدازهدر . زک ــري ان ــالي  گي ارزش م
مطـابق بـا خـالص    هـا   ثابت و ساير دارايـي هاي  دارايي

هيچ نـوع بـدهي احتمـالي ماننـد     ، ارزش بازيافتني آنها
و هـيچ نـوع زيـان    ، دشـو  نمـي  بدهي واقعي شناسـايي 

را ) ذخيره مطالبـات مشـکوک الوصـول   ، چون( شرطي
بطوريکه در محاسبه سود و زيان خالص دوره از درآمد 

 گيـري  انـدازه  .گـردد  نمـي  شناسايي، باشد مي قابل کسر
واقعي و نمايش خوش بينـي بـه    يگذار ارزشاسالمي 

مشـروط بـر   ، دهـد  مـي  جاي محافظه کاري را تـرجيح 
عـدم اطمينـان کـه مـورد      کنار گذشـتن  از طريق، اينکه

بهتـرين تقريـب از واقعيـت را    ، رضاي خدا خواهد بود
در حسابداري غربي به منظور پيشگيري . منعکس نمايد

محافظـه کـاري مقـرر    ، از نمايش بيش از حد واقعيـت 
وسـيله اطمينـان    به عنوانمحافظه کاري . گرديده است

تـر از  که بيشـتر گـرايش بـر ارائـه کم    ، رايج شده است
توانــد در ايــن  مــي يــک شــخص. ميــزان واقعــي دارد

ــه   ــرد ک ــه بگي ــين نتيج ــي، خصــوص چن ــوش بين ، خ

) ثابت و جـاري ( فيزيکيهاي  ارزش دارايي گيري اندازه
را در يک سيستم حسـابداري  ها  و محاسبه سود و زيان

اکثريـت فقهـاي   . مطابق با اسالم فراگير خواهـد نمـود  
گذاري بر اساس  روش ارزش، اسالم در محاسبه زکات

معـادل وجـه نقـد    ، يا قيمـت خروجـي  ( قيمت فروش
 انـد  نمـوده را توصيه ) يا خالص ارزش بازيافتني، جاري

، يعنـي در محاسـبه زکـات   ). ۱۹۹۶، کالرک و ديگران(
 »سيستم بهاي تمام شـده تـاريخي  «يا  »بهاي تمام شده«

اين موضوع در خصوص ارزش گذاري . نامربوط است
. درخور توجه اسـت ، دريافتني هاي موجودي و حساب

بحث مقاله را در خصوص اينکه چگونه  ۱شکل شماره 
 گيـري  انـدازه ، يکـي از عوامـل فرهنگـي    به عنواندين 

، دهـد  مـي  حسابداري را در حسابداري تحت تأثير قرار
  .نمايد مي خالصه

  
  پيشينه پژوهش 

يکي از اولين کسـاني اسـت کـه    ، )۱۹۷۵( ٤٣جاگي
وي . ديـن و حسـابداري شـد    مدعي وجود ارتباط بين

معتقد است که دين يکي از انـواع متغيرهـاي فرهنگـي    
حسـابداري و نهايتـاً در   هاي  است که احتماالً بر ارزش

جاگي متوجه شـد  . افشاي مالي اثرگذار استهاي  رويه

فرهنگ    

 ارزش هاي اجتماعي
 

 ارزش هاي حسابداري
 دين

اندازه گيري هاي حسابداري

 خوش بيني........................................................................................................ محافظه كاري

 (  قيمت خروجي)............................................................................................. بهاي تمام شده تاريخي

 انطباق با اسالم............................................................................................... انطباق با مدل غربي

 



  جمال بحري ثالثو  يوسف بيك زاده، عسگر پاك مرام 

 
 ۱۳۹ ۰پاييز / شماره سيزدهم/ پنجمسال / مجله مديريت فرهنگي18

ديـن و سيسـتم   ، شـامل خـانواده  ( که محـيط فرهنگـي  
توانـد   مي يکي از متغيرهاي مستقلي است که) آموزشي

، افشاي مالي به نسـبت تمـايالت ارزشـي   هاي  ر رويهد
  .موثر باشد
، نقطه نظر انسـان شـناختي   نيز از) ۱۹۸۳( ٤٤ويولت

بررسي ارتباط متقابل بين فرهنگ و ديـن را در توسـعه   
وي . دنبـال نمـود  ، حسـابداري  يالملل نيباستانداردهاي 

.... به اين نتيجه رسيد که حسابداري يک محصول است
او بـا تأکيـد بـه    ). ۲‐۳، ۱۹۸۳ ويولت( خوداز فرهنگ 

ين يک جامعـه ترکيبـي اسـت از    د«ه اشاره کرد ک، دين
 ويولـت ( »عقايد فلسفي و غالباً قوانين موضوعه جامعه

، بـــا مـــرتبط نمـــودن فرهنـــگ، همچنـــين). ۱۹۸۳،۳
ــن توضــيح  ــابداري و دي ــي حس ــد  م ــه ا«ده ز آنجائيک

سـاير آدام  ، نمايد مي حسابداري بصورت فرهنگي عمل
ــو ــيو رس ــد و ، م فرهنگ ــاتعقاي ــر  مؤسس ــر آن اث  ب

او به ارتباط بـين  ، يعني). ۹، ۱۹۸۳ ويولت( »گذارند مي
  .حسابداري پي بردهاي  ديني و رويههاي  ارزش

پژوهشــي را ) ۱۳۸۴( در ايـران نـوروش و سپاسـي   
فرهنگـي بـا   هـاي   بررسـي رابطـه ارزش  «تحت عنـوان  

پذيرفتــه شــده در هــاي  هموارســازي ســود در شــرکت
اين پـژوهش تـأثير احتمـالي     »م دادندبورس تهران انجا

نتـايج  . فرهنگ بر حسابداري را مورد بررسي قـرار داد 
دهد که رابطـه معنـي داري ميـان     مي اين پژوهش نشان

هاي  فرهنگي با هموارسازي سود در شرکتهاي  ارزش
اين پـژوهش  . پذيرفته شده در بورس تهران وجود دارد

ــران    ــه در اي ــت ک ــاري اس ــين ک ــاخص، اول ــاي  ش ه
   .سازد مي فرهنگي مرتبطهاي  هموارسازي را با ارزش

در يـک تحقيـق پيمايشـي    ) ۱۳۸۱( جواد رضـازاده 
 اجتماعي مبتني بر فرهنگهاي  رابطه بين ارزش، مقطعي

مـرد  فردگرايـي و  ، اطمينان طلبي، شامل فاصله قدرت(
محافظـه کـاري و   ( حسـابداري هاي  را با ارزش) ييگرا

ه اين نتيجه رسيده اسـت  بررسي کرده و ب) پنهان کاري
 يـي مرد گرابا وجود افزايش ، که بر خالف نظريه گري

ميزان پنهان کـاري آنهـا کـاهش    ، ايرانيهاي  در شرکت
يافته است که اين امر در واقع قابليـت تعمـيم الگـويي    

ــد از ارزش ــاي  واحـ ــابداري در  هـ ــي و حسـ فرهنگـ
مـدرس  ( سازد مي کشورهاي مختلف را با ترديد مواجه

  )۴۲، ۱۳۸۳، ي ديلميو ديانت
  

  روش پژوهش
ند يو از نظر فرآ ين پژوهش از نظر هدف کاربرديا

  .باشد يم يفياجرا توص
  

  پژوهش يافته هاي
ارزيابي و قضاوت دانشگاهيان در خصوص اهميت 

  و ميزان پذيرش چارچوب مفهومي ارائه شده
، مســـتندات، پـــس از بررســـي و مطالعـــه منـــابع

، مقـاالت مربـوط  ، تـه تجربي صـورت گرف هاي  پژوهش
ــراي     ــارچوبي ب ــه چ ــده و ارائ ــرح ش ــتدالالت مط اس

جهـت آزمـون   ، حسـابداري از منظـر ديـن    گيري اندازه
. در راستاي آن طـرح گرديـد   يسؤاالتچارچوب مزبور 

و هــا  رايزنــي، از نظــرات ســؤاالتجهــت طــرح ايــن 
اسـتفاده  ) دانشـگاهيان  عمدتاً( اهل حرفههاي  همفکري

ئه شده بـه روش دلفـي بـوده    آزمون چارچوب ارا. شد
ــان و      ــر متخصص ــن روش از نظ ــق اي ــه طب ــت ک اس

. شـود  مي کارشناسان موضوع مورد پژوهش بهره گرفته
نفر از دانشگاهيان واحدهاي مختلف دانشگاهي  ۲۵، لذا

پژوهشي آنها انتخاب شدند که ، بر اساس سوابق علمي
دانشجويان دکتـراي عضـو هيئـت     نفر ۱۲از اين تعداد 

نفــر عضــو هيئــت علمــي داراي مــدرک   ۱۳علمــي و 
 ســؤاالت. کارشناسـي ارشـد رشــته حسـابداري بودنـد    

طراحي شده در قالب فرم نظر سنجي به همراه گزارشي 
، تجربي صورت گرفتـه هاي  پژوهش، مستندات: حاوي

مقاالت مختلف و نظرات فقها در اختيار اين افراد قـرار  
ت که ارائه شده اس سؤال ۱۵در فرم نظر سنجي . گرفت
  زوم چارچوب ـاي اهميت و لــدر راست ۶تا  ۱ سؤاالت
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  فراواني و درصد پاسخ دهندگان بر مبناي مدارك علمي :۳ل جدو
 F XC شرح طبقات

  ۵۲ ۱۳ كارشناسي ارشد
 ۴۸ ۱۲ کترادانشجوي د

 ۱۰۰ ۲۵ جمع

  )پژوهشهاي  يافته: منبع(
  

در ارتبـاط بـا    ۱۵تا  ۷ سؤالمفهومي اسالمي بوده و از 
 گيـري  انـدازه خود چارچوب مفهومي ارائه شـده بـراي   

هـر  در ايـن فـرم   . حسابداري از منظر دين بوده اسـت 
شامل دو گزينه بلي و خير بوده است کـه پاسـخ    سؤال

ت يـا صـحت و مربـوط بـودن     بلي نشانگر تاييد اهميـ 
موضوع به چارچوب مـذکور و پاسـخ خيـر نمايشـگر     
فقدان اهميت و عدم ارتباط يـا مخالفـت پاسـخگو بـا     
موضــوع مطروحــه در چــارچوب بــوده و عــدم پاســخ 

در آخر . نشانگر بي نظري فرد پرسش شونده بوده است
ــته شــد و از    ــاز گذاش ــوط ب ــرم نظرســنجي مرب ــز ف ني

شـد تـا هرگونـه پيشـنهاد و     پاسخگوي محترم خواسته 
نظرات اصالحي خـود را در راسـتاي بهبـود و توسـعه     

کـه ايـن    رود مـي  اميـد آن . چارچوب مذکور ارائه دهد
چارچوب و مستندات و پيشينه آن بتواند مبنايي جهـت  
بهبود و توسعه چـارچوب گزارشـگري مـالي اسـالمي     

بخشي  به عنوانبر غناي هرچه بيشتر آن افزوده و ، بوده
  . آتي قرار گيردهاي  زيربناي مطالعات و پژوهشاز 

ــده    ــه ش ــارچوب ارائ ــون چ ــايج حاصــل از آزم نت
 ارائـه  ۷تـا   ۳هـاي   بصورت آمـار توصـيفي در جـدول   

   . شود مي

طرح شده در ارتباط بـا آزمـون اهميـت و     سؤاالت
ميزان پـذيرش چـارچوب مفهـومي ارائـه شـده بـراي       

از طريق فرم نظـر  ، حسابداري از منظر دين گيري اندازه
نفر از دانشگاهيان قـرار   ۲۵قضاوت  سنجي در معرض

ايـن افـراد بصـورت آمـار     هـاي   گرفت كه نتايج پاسـخ 
سـؤاالت مطـرح   ). ۳جـدول  ( توصيفي ارائه شده است

شده به صورتي بوده است كه گزينه بلي نمايانگر تاييد 
  . سؤال است

ــا توجــه بــه جــدو  ســؤاالت،  يو نمودارهــا ۵ل ب
مطروحه در ارتباط با اهميت و لزوم ايجـاد چـارچوب   
مفهومي مخصوص هر محيط و کشور و نيز چـارچوب  
مفهومي پيشنهادي و الزامات آن مورد تأييد قرار گرفتند 

  :يعني اينكه
يک نظام اسـالمي  هاي  جهت تحقق اهداف و آرمان

بايستي يک چارچوب مفهومي گزارشگري مالي ايجـاد  
رائه گردد که الزامات يک سيستم گزارشـگري مـالي   و ا

 نيتـأم اسالمي را منطبق بر شرع و دين مقـدس اسـالم   
  .نمايد

 فراواني و درصد طبقه بندي سوابق دانشگاهيان بر اساس سال :۴ل جدو
 F XC شرح طبقات

۰‐۵ ۱۲ ۴۸ 

۵‐۱۰ ۷ ۲۸ 

 ۲۴ ۶ ۱۰بيش از

 ۱۰۰ ۲۵ جمع

)پژوهشهاي  يافته: منبع(
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  ۷الي  ۱ سؤاالتدر ها  زينهكارشناسان به گهاي  فراواني و درصد پاسخ :۵ل جدو
 هاگزينه

 سؤاالت

 بي نظر خير بلي 

F XC F XC F XC 

محصول محيط فرهنگي،آيا به نظر شما هر سيستم حسابداري: ۱ سؤال
 ؟باشد مي خاص خود

۲۲ ۸۸ ۲ ۸ ۱ ۴ 

توانـدمي،يکي از عناصر فرهنگيبه عنوانآيا به نظر شما دين: ۲ سؤال
 سابداري ملي داشته باشد؟قوي بر سيستم ح ريتأث

۲۱ ۸۴ ۱ ۴ ۳ ۱۲ 

حسـابداريهـايدينـي و رويـههايآيا به نظر شما بين ارزش: ۳ سؤال
 ارتباطي وجود دارد؟

۲۰ ۸۰ ۳ ۱۲ ۲ ۸ 

توانـدمي،يکي از عناصر فرهنگيبه عنوانآيا به نظر شما دين :۴ سؤال
 داشته باشد؟ ريتأثحسابداري هاي  بر ارزش

۲۲ ۸۸ ۰ ۰ ۳ ۱۲ 

توانـد بخشـي از فرهنـگميآيا به نظر شما تئوري حسابداري: ۵ سؤال
  ۲۰  ۵  ۸  ۲  ۷۲  ۱۸  يک جامعه باشد؟

بر طبق ديـن بايسـتيگيريهاي اندازهآيا جهت شناسايي رويه: ۶ سؤال
  ۱۲  ۳  ۴  ۱  ۸۴  ۲۱  به رهنمود شرعي مراجعه شود؟

،مآيا تئوري حسابداري اسالمي به منظور تحقـق اهـداف اسـال: ۷ سؤال
  دستوري است؟

۲۳  ۹۲  ۲  ۸  ۰  ۰  

به نظر شما محافظه کاري حسابداري ريشه در عدم اطمينان آيا: ۸ سؤال
  دارد؟

۲۴  ۹۶  ۰  ۰  ۱  ۴  

آيا به نظر شما در ارتباط با آينده يک جامعه اسـالمي اطمينـان: ۹ سؤال
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۰۰  ۲۵  وجود دارد؟

بايـد در،اسـالمآيا به نظر شما سيستم حسابداري منطبق بـر: ۱۰ سؤال
حسابداري گرايش بيشتري به خـوش بينـي    گيري اندازهروش 

  ؟داشته باشد
۲۰  ۸۰  ۲  ۸  ۳  ۱۲  

مربـوط،حسـابداري اسـالميگيـرياندازهآيا به نظر شما در: ۱۱ سؤال
  ۸  ۲  ۱۶  ۴  ۷۶  ۱۹  رود؟ مي سؤالبودن مفهوم محافظه کاري در گزارشگري زير 

واقعـي رايگـذارارزشاسـالميريگياندازهآيا به نظر شما: ۱۲ سؤال
  دهد؟ مي مورد تاکيد قرار

۲۴  ۹۶  ۰  ۰  ۱  ۴  

آيا به نظر شما استفاده از مبنـاي خـالص ارزش بازيـافتني در: ۱۳ سؤال
اوراق بهـادار قابـل داد و سـتد مطـابق بـا       يگذار ارزشمورد 
  اسالمي است؟ گيري اندازه

۲۳  ۹۲  ۱  ۴  ۱  ۴  

مفهوم بهاي تمام شـده تـاريخي را،توان گفت که شرع مي آيا: ۱۴ سؤال
  کند؟ مي در ارتباط با محاسبه زکات رد ژهيبه و

۲۴  ۹۶  ۱  ۴  ۰  ۰  

)يا قيمت خروجـي(بر اساس قيمت فروشيگذار ارزشآيا : ۱۵ سؤال
  اسالمي است؟ يگذار ارزشمنطبق بر 

۲۱  ۸۴  ۲  ۸  ۲  ۸  

  )پژوهشهاي  يافته: منبع(
  
ــ ــانداول ج ــي نش ــه   م ــد ک ــد از  ۹۰/۲۴دهن درص

دانشگاهيان انتخابي بـراي آزمـون چـارچوب مفهـومي     
، حسابداري با رويکرد ديني گيري اندازهشده براي ارائه 

  .با چارچوب مزبور موافقند
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  ١٥الي  ٧ سؤاالتبه ها  ميانگين فراواني و درصد پاسخ :٦ل جدو

 ها نهيگز
 آماريهاي  شاخص

 درصد ميانگين فراواني

 ٩٠/٢٤ ٢٢/٥٦ بلي

 ٥/٣٢ ١/٣٣ خير

 ٤/٤٤ ١/١١ بي نظر

  ١٠٠  ٢٥  جمع
  )پژوهشهاي  يافته: منبع(

  
  گيري نتيجه

يکــي از عوامــل فرهنگــي و  بــه عنــواناگــر ديــن 
ــاي  ارزش ــاعي( فرهنگــيه ــد ارزش) اجتم ــاي  بتوان ه

توانـد   مـي  دين، لذا، حسابداري را تحت تأثير قرار دهد
ه اسـالم  اينک. حسابداري تأثير داشته باشدهاي  بر ارزش
در دنيا بوده و بـه  ها  يکي از اثرگذارترين دين به عنوان

موضـوع جديـدي   ، دنبال تأثير دين بر حسابداري است
  . نيست

مطالعـه نشـان داد کـه حسـابداري مطـابق      ، اگر چه
حسـابداري مطـابق غربـي    هـاي   گيـري  اندازهاز ، اسالم

مطالعه نشـان داد کـه بـه علـت تفـاوت      . متفاوت است
حســـابداري در هـــاي  ارزش، مـــاعياجتهـــاي  ارزش

از حسـابداري بهـاي   ، هـا  يـي دارا گيري اندازهخصوص 
ارزش گذاري دارايـي  . تمام شده تاريخي متفاوت است

در اين . مورد اين مطالعه است، به منظور محاسبه زکات
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  چكيده
رضايت  ميزان ررسي عوامل فرهنگي و اجتماعي موثر برب«ر عنوان پژوهش حاض :مه و هدف پژوهشمقد
هدف اين پژوهش شناخت . »است) اتومبيلهاي  مطالعه موردي بيمه(ر بيمه ايران در شه يها شرکتگذاران از  بيمه

مرتبط، هاي  يمه و دستيابي به يک الگوي مناسب است که با استفاده از نظريهگذار بر رضايت مشتريان ب ريتأثعوامل 
  .گيرد مي عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسي قرار

روش تحقيق اين . به تحليل و تبيين موضوع پژوهش پرداخته است ،يها پرسشپژوهش حاضر با طرح 
ن نفر از مشتريا ۳۱۲نمونه مورد مطالعه . است زار گرد آوري اطالعات پرسشنامهبپژوهش پيمايشي و توصيفي و ا

  .اند شدهبيمه ايران هستند که با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب 
آمار استنباطي  يها روشپيمايشي  –آمار توصيفي  يها روشجمع آوري شده با استفاده از هاي  داده: روش پژوهش

گردد، و در  يب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون استفاده ميدر اين تحقيق به منظور دقت، سرعت، و اطمينان از ضر
  .استفاده شده است  SPSSاز نرم افزار  ها آزمونضمن در همه محاسبات و 

. باشد مي نتايج اين پژوهش نشانگر رابطه آماري مستقيم در بين متغيرهاي مستقل و وابسته :و نتيجه گيري ها يافته
نان، رعايت قانون و مقررات، اطالعات فني کارکنان، دسترسي به متغيرهاي مستقل آموزش و مشارکت کارک

اينترنتي و تبليغاتي، فرهنگ و آگاهي مردم از بيمه، ميزان هاي  ارتباطي و استفاده مشتريان از محيطهاي  شبکه
  .تحصيالت، و متغير وابسته رضايت مشتريان است

  موزشآ ،بيمه گذار، فرهنگ، رضايت مشتري، آگاهي: واژگان كليدي
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  مقدمه
بشر در طول زندگي همواره سعي داشته در برابر 

ي پيدا نمايد و اين هاي باليا و حوادث طبيعي راه حل
شکل زندگي بشر آشکار بوده  نيتر ييابتداموضوع در 

و همواره مصائب و مشکالت به ياري همديگر شتافته 
و به نوعي در حل و کاهش آن به همديگر ياري 

  . اند رسانده
 در نظام اداري و نوين مديريت وهاي  ر نظريهد 
ي، رضايت مردم از كيفيت محصوالت و خدمات ئاجرا

 رشد و اصلي سنجش كارآمدي وهاي  يكي از شاخص
 سرعت، صحت و ليهايي از قب لفهؤم و باشد مي توسعه
برخورد با خدمت  انجام كار، چگونگي رفتار و دقت در

ي هستند كه گيرندگان، اطالع رساني مناسب عوامل
اگر . شوند مي يك سازمانموجب رضايتمندي مشتريان 

 ما کارکنان شرکت را در زمره مشتريان قرار دهيم پس
 بيمه ايجاب يها شرکتکه ماهيت : توان گفت مي
کند که در راستاي مشتري مداري حرکت کنند و هر  مي

عمل نمايند، تر  حفظ مشتريان موفقو قدر در جذب 
ا استمرار خواهند بخشيد و در واقع دوام و بقاي خود ر

و سازمان قرار داشته  رأسمشتري در شرکت بيمه در 
کنند تا در يابند که نياز مشتري  مي عوامل سعي يتمام

  .دتوان رضايت او را فراهم کر مي چيست و چگونه
بيمه يكي از نهادهاي پويا و  يها شرکتدر واقع 

آيند  يم مهم در بسياري از كشورهاي جهان به حساب
ي كه براي يمزايا و ها يژگيوبا توجه به  ها شرکتاين 

 ها شرکتاين  .اجتماع دارند بسيار حائز اهميت هستند
با انتقال ريسك از افراد جامعه به خود، موجب ايجاد 

 براي؛ و گردند مي رفاه اجتماعي در جامعه آرامش و
ارتباط  بايد ارائه خدمات مناسب به بيمه گذاران مي

در دنياي  .داشته باشندبا خريداران بيمه  نزديكي
يك  يها شرکتها در بين نتجارت امروز كه رقابت نه ت

، تصنعت بلكه بين صنايع مختلف نيز بسيار زياد اس
آگاهي از رفتارهاي  شركت و شناخت مشتريان

وع بمت يها شرکتبراي  خريدشان يك مزيت رقابتي را
ه سازماندهي كنند ك مي آنها سعي. كنند مي خود ايجاد
به ساختار ، مبناي محصول از ساختار بر را موسسه خود

تالش  يعني سعي و. بر مبناي مشتري تغيير دهند
اين است كه مشتري را در كانون توجه خود  ها شرکت

  )۱۳۸۴فصلنامه صنعت بيمه،(. قرار دهند
  

  بيان مسئله
نوين مديريت هاي  امروزه يكي از استراتژي 

آسودگي خيال شهروندان است همه  تعميم رفاه،دولتي، 
چهارچوب مسائل  نيدر ااين ادعا را دارند كه  ها دولت

كه يكي از آنها تأمين  شود يممختلف انجام  يها راهو 
صنعت بيمه است و اين يك نوع سرمايه گذاري 

دولت و مردم متضرر  لهيوس نيبدعمومي است كه 
ار قررضايت و كرامت انساني مد نظر  مقوله نشوند و

شهروندان اولويت اول «در دنيا كنوني سياست . رديگ
سياست رايج كشورهايي گرديده كه  »در تمامي امورند

به  دولتي برگرفته و يبروکراساز درون  نگاه خود را
مشاركت  اين سياست موجب شده تا .اند پرداختهبيرون 

ي بر اعتماد ميان دولت و شهروندان نسازنده و مبت
 دان نسبت به مسائل محيطي وشهرون و بوجود آيد

 مردان دولت ديگر شهروندان احساس مسئوليت كنند و
و كارگزاران بوروكراسي اين الزام را درك كنند كه بايد 

شهروندان توجه كرده و هاي  به انتظارات و خواسته
يت نخست وارضاي نيازها و انتظارات شهروندان را اول

 اني والو( خود قرار دهند و اقدامات ها تيفعال
  )۲۹۵، ۱۳۸۰ فرد دانايي
پيشگام و پيشرو براي ارتقاء کيفيت و  يها سازمان 

کميت خدمات قابل ارائه به مردم بطور مستمر از 
خاصي براي کسب نظرات  يها روشابزارها و 

کنند تا بر اساس نتايج  مي مراجعان و مردم استفاده
حاصله بتوانند ميزان موفقيت خود را در جلب رضايت 

ي محاسبه کنند و با بررسي نقاط ضعف و قوت، مشتر
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فاصله سازمان را با انتظارات و توقعات مردم به حداقل 
مردمي و  يها دگاهيدبه عبارت ديگر . ممکن برسانند

مديريتي و اتخاذ  يها استيسانتظارات مشتري در 
مناسب خدمت رساني نقش اساسي و اصلي  يها روش

نتظارات مردم در عصر و ا يالملل نيبرا دارد، الزامات 
ارتباطات اطالعات به گونه اي است  ندهيفزاپيشرفت 

دارند تا  مي در مسيري گام بر ها دولتو  ها سازمانکه 
 ها تيمأمورضمن بهينه کردن تشکيالت، وظايف و 

  .دولتي ارائه کنند يها سازمانتصوير نويني از دولت و 
و پاسخگو در مقابل  ور بهرهمنعطف،  يها سازمان

غير منعطف، پر هزينه و کم بهره و غير  يها دستگاه
هستند و روند اين  يريگ شکلپاسخگو در حال 

رسد که  مي سريع و اجباري به نظر يبه قدرتغييرات 
سعي دارند در جهت پاسخ  ها ملتو  ها دولتتمام 

دادن به نيازهاي جامعه خود که به شدت، تعامالت 
مناسب براي توسعه شود برنامه اي  مي جهاني آن افزوده

گرو  موفقيت در هر سازمان در. و تحول داشته باشند
 ييد مشتريان آن است لذا مشتري گرايي وأت رضايت و

 رأستمركز به مشتري در  به عبارت ديگر توجه و يا
جعفري و . (ددار قرارن سازما يها تيفعالتمام 

  )۵۳‐۶۹ ،۱۳۷۹همکاران 
ي در بنابراين ضروري است كه تحقيقاتي علم 

رضايتمندي ارباب رجوع در  خصوص مسئله
بيمه صورت گرفته و عوامل موثر بر  يها شرکت

داليل  عبارت ديگر،ه رضايتمندي ارباب رجوع و ب
دولتي  يها سازماننارضايتي ارباب رجوع از عملكرد 
رفتاري و محتواي  در ابعاد مختلف ساختاري و

  .شناسايي شود
  

  چهارچوب نظري تحقيق
توان همانند  اجتماعي نميهاي  پديده براي سنجش 

ــده ــاي  پدي ــادي از مقه ــم ــايي  اسي ــاس  ه ــد مقي مانن
گيري، وزن، قد و غيره بهـره جسـت، لـذا بـراي      اندازه

هـايي   بايست از مقياس اجتماعي ميهاي  شناخت پديده
ــود     ــتفاده نم ــد، اس ــا را دارن ــابي آنه ــوان ارزي ــه ت . ك

و  انـد  دادهرا ارائـه   ييها يتئوراجتماعي،  پژوهان دانش
. انـد  دادهاجتماعي قرار هاي  آنها را مبناي سنجش پديده

اجتمـاعي كـه بـه نـوعي      دهيپدبنابراين براي تبيين هر 
باشـد،   متأثر از كنش و كنش متقابل افراد و جوامـع مـي  

مـدون   يها يتئورجا دارد از تجربيات گذشته بصورت 
چهارچوب در نظر  نيدر اکه هاي  استفاده گردد، تئوري

  .شود مي رفته شده به اختصار به آنها اشارهگ
بـا توجـه بـه    : نظريه كنش گرايي نمادين وبر) الف

يـك متغيـر    به عنواناينكه در نظر است ميزان رضايت 
وابسته مورد ارزيابي قرار گيرد، جا دارد براي تبيـين آن  

جامعه شناسـي و روانشناسـي    يها يتئوراز نظريات و 
باشـد،   اثـر گـذار مـي    اجتماعي كـه در ميـزان رضـايت   

 نيـي تبكـه بـراي    هـايي  هيكـي از نظريـ  . استفاده گـردد 
توان از آن كمك گرفت نظريه كنش گرايـي   موضوع مي

اســت، زيــرا رضــايت بيمــه گــذاران از شــركت بيمــه  
فرآيندي است از كنش اجتماعي ميـان بيمـه گـذاران و    

   . كاركنان آن شركت
 زماني يك كنش، اجتمـاعي اسـت كـه   «به نظر وبر 

شخص عامل، رفتار ديگران را در معاني ذهـن خـويش   
د منظور كند و رفتار خويش را با توجه به آن جهت ده

  .)۳، ۱۳۷۴ماكس وبر، (
بنابراين، هرگونه كنش و رفتار كاركنان در شـركت  

خواهد بود هـر چنـد   » بيمه گذاران«بيمه باعث واكنش 
. اين كنش منجر به بروز رضايتمندي، يا نارضايتي گردد

   
ــو ) ب ــام مزل ــاز آبره ــوري ني ــو در : تئ ــام مزل آبره

چارچوب نظري كه ساخته است، نيازهاي انسان را بـه  
 دهيـ عقشكل سلسله مراتبي ترسيم نموده است كـه بـه   
  . شود ايشان نيازهاي انسان به چند مرحله تقسيم مي

نيازهـا  تـرين   نيازهاي فيزيولوژيكي اولين و اساسي 
ي فيزيولـوژيكي ماننــد،  باشـند و تــا زمـاني نيازهــا   مـي 
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خوراك، پوشاك و مسكن ارضاء نشود، فعاليـت افـراد   
براي مرحله بعدي متمركز نخواهد شد و زماني كه اين 
نيازها برآورده شود نيازهاي مرحله بعدي اهميـت پيـدا   

كند، يعني نياز به امنيت مورد توجه خواهد گرفـت،   مي
بـود   وقتي انسان از امنيت برخوردار باشد قادر خواهـد 

براي آينده خوراك و پوشاك و مسكن تهيـه كنـد و در   
صورت وجود امنيت و ارضاي نيازهـاي فيزيولـوژيكي   

شـود، پـس    است كه نياز اجتماعي در انسان متبلور مـي 
وقتي احساس نياز تعلق اجتماعي بر انسـان چيـره شـد    
تــالش خواهــد كــرد تــا بــا ســايرين ارتبــاط فكــري و 

رتيب پس از ارضاء نياز به بدين ت. ساختاري برقرار كند
شـود،   تعلق اجتماعي، نياز به احترام در افراد تقويت مي

كند كه داراي  به عبارتي فرد در داخل گروه احساس مي
ــي  ــاهي م ــداقل    جايگ ــك ح ــت از ي ــد و الزم اس باش
نهايتــاً وقتــي انســان از يــك احتــرام . برخــوردار باشــد

مطلوبي برخـوردار باشـد تـالش او بـر شـكوفا كـردن       
شود و تالش خواهد كرد  بالقوه متمركز ميهاي  ستعدادا

مزلو، . آنچه را كه مستعد است بسازد و به فعل در آورد
با ارائه تئوري موصوف سعي نمود، تا با مطالعه سلسله 
مراتب نيازهاي انسان رفتارهاي اجتماعي آتي آنان را تا 

تـوان در قالـب ايـن     حدي پيش بيني كند و معموالً مي
از نيازهاي بيمه گـذاران   آن دستهالحظه نمود، تئوري م

كه باعث ايجاد رضـايت و خوشـايندي آنـان شـود در     
كدام مرحله قرار دارد و با ارضاي آن بـه كـدام مرحلـه    
راه يافته و باعث بروز چه رفتارهـايي در آنـان خواهـد    

با عنايت به تعريف رضايت كـه بـر مبنـاي     هذا مع. شد
ماني بـراي بيمـه گـذاران    شود، ز ارضاي نياز حاصل مي
آيـد كـه نيازهـاي آنـان در ايـن       رضايتمندي بدست مي
نيازهايي كه در اين اثنـاء پيـدا   . ارتباط ارضاء شده باشد

كنند زيـرا در ايـن    كنند براي اقشار مختلف فرق مي مي
چارچوب بايد ديد نياز افراد در كدام مرحله از سلسـله  

ز بيمه گذاران كـه  ا آن دستهزيرا براي . نيازها قرار دارد
هستند نياز به احتـرام   مند بهرهاز وضعيت مطلوب مالي 

متصور خواهد بود، لكـن بـراي تعـدادي كـه هنـوز در      
) خوراك، پوشاك و مسكن(مرتفع كردن نيازهاي اوليه 

با مشكل روبرو هسـتند، بـر ايـن اسـاس دسـتيابي بـه       
پس در اين . باشد نيازهاي اوليه از اهميت برخوردار مي

توان مراتب نيـاز بيمـه گـذاران را مـورد      چوب ميچار
   . سنجش قرار داد و تبيين نمود

تواند در  اين ديدگاه مي: ديدگاه آگاهي رفيع پور) ج
سازمان و نيـز   يها تيفعالآگاهي مردم از  ريتأثسنجش 

مشاركت با سازمان بر روي ميزان رضـايت آنـان مفيـد    
تواننـد   يبر اسـاس ديـدگاه اول افـراد زمـاني مـ     . باشند

رضـايت يـا   ) سـازمان بخصـوص  (نسبت به موضوعي 
نارضايتي و گرايش داشته باشند كه اساساً قبالً اقدامات 

طبيعـي  ؛ لـذا  آن سازمان را شناخته يا درك كرده باشـند 
سازمان آگاه  يها تيفعالاست كه افراد به يك اندازه از 

نباشند البته طبق اين ديدگاه بـراي راضـي يـا ناراضـي     
ز سازمان آنقدر مهـم نيسـت كـه سـازمان واقعـاً      بودن ا

مهم آن است كه مردم تا چه . چقدر فعاليت داشته است
  .آگاه باشند ها تيفعالاندازه از اين 

تـوان ايـن    در پژوهش حاضر از ديدگاه آگاهي مـي 
هر چقدر بيمه گذاران از اهداف ، چنين استنباط کرد که

طالعـات و  شركت بيمه و نمايندگان بيمه ا يها تيفعال
آگاهي داشته باشند، بر رفتـار و كـنش آنـان اثـر گـذار      

چنانچه رابطـه معنـاداري بـين رضـايت و     . خواهد بود
بايسـت جهـت    سطح آگاهي آنان وجود داشته باشد مي

باال بردن سطح آگاهي بيمـه گـذاران نحـوه فعاليـت و     
اوضاع و احوال شركت بيمه راهكارهاي مناسـب ارائـه   

  )۱۳۷۲ رفيع پور( . گردد
بر اساس تئوري مزبـور  : تئوري تسري گرونبرگ) د

افراد رضايت يا عدم رضايت از بخشي از زندگي خـود  
ايـن تئـوري    يبر مبنا. دهند را به بخش ديگر تعميم مي

اگر فرد از اوضاع احوال و شرايط زندگي خود راضـي  
باشد و با رضايت در اجتمـاع ظـاهر شـود معمـوالً بـا      

كسـاني كـه از   «مـثالً  . كند مي برخورد تر مطلوبمسائل 
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خانواده خود راضي هستند و يك محيط آرام خانوادگي 
كنند و شـغل   دارند، ناماليمات شغلي را بهتر تحمل مي

. رفيـع پـور  ( . »كننـد  خود را خيلي منفـي ارزيـابي نمـي   
۱۳۷۲(  
براي سنجش ميزان رضايت و اثر گذاري  در نتيجه 

آن از تئـوري   عوامل و شرايط حاكم بر زندگي بر روي
   . مذكور بهره برداري گرديده است

  
  فايده و هدف پژوهش

انسان در زندگي روزمره خود همواره در معرض 
مخاطرات گوناگوني قرارداد و حوادث غير مترقبه اي 
جان و مال و آسودگي خيال و امنيت خاطر و خانواده 

ترس از وقوع  دهد يمو نزديكانش را مورد تهديد قرار 
گوار و عواقب زيان بار آن انسان را به يافتن حوادث نا

ي براي مقابله با اين حوادث و نتايج آن واداشته هاي راه
اقدام انسان براي ترين  نخستين و منطقي. است

مصونيت او در برابر حوادث و عواقب آن بكار بردن 
الزم براي  يها مراقبتوسايل مختلف و انجام 

د كردن دامنه آن جلوگيري از وقوع حوادث و يا محدو
مراتب احساس نياز به آرامش خاطر و  بنا به؛ و است

 به موقعجلوگيري از حوادث غير مترقبه و كاهش 
خسارت وارده به هنگام بروز حادثه و همچنين حس 
تعاون و شركت انسان به آسيب ديدگان و نيازمندان 
مقدمات پديده اي را بو جود آورده كه به مرور زمان 

بيمه زائيده نياز . امروزي در آمده است به صورت بيمه
بشر براي برقراري تأمين و امنيت خطر براي مقابله با 

ناشي از حوادث كه در اثر برخوردهاي  يها خسارت
 شود و گاه خارج از اراده بشر مي مختلف حادث

  .باشد مي
هيچ كس توانائي آن را  و مياني ،خرددر سطح  

 ني امكان كار وچه زما ندارد كه پيش بيني كند تا
چگونه به پايان  فعاليت دارد و يا عمرش كي و

هميشه نگران آينده خود،  رسد، از اين رو انسان مي

دور انديشي  احتياط و. بستگان خويش است فرزندان و
هاي  پوشش مين وأكند كه به موضوع ت حكم مي

حمايتي بيمه بينديشند در اين ميان شركت سهامي بيمه 
ترين شركت بيمه داخلي كه در  ديميايران به عنوان ق

با بيمه دولتي باقي خواهد ماند تنها آينده نيز به عنوان 
نمايندگي در  ۴۴۹۵بالغ بر  شعبه و ۲۰۱ بودن دارا

بالقوه و  يها تيقابل وها  سراسر كشور از توانائي
اينكه از نظر سابقه  ژهيبه وبالفعلي برخوردار است 

اذهان عمومي با بيمه تاريخي مفهوم بيمه در افكار و 
  . شود اين نام شناخته مي با ايران جا افتاده و

بسياري از مفاهيم  ورود به هزاره سوم ميالدي، با 
به  و اند کردهومي ديگر پيدا همف پيشتاز، يها سازماندر 

. اند گشتهتبع آن، نقش جديدي را در جوامع عهده دار 
انده، زيرا نيز از اين دگرگوني در امان نم »مشتري«واژه 

به ذهن  يك معامله تجاري را اًن صرفآوم هديگر مف
در يك  ها انسانبلكه امروزه روابط  كند، متبادر نمي

كند، به طوري كه هر  وم پيدا ميهطرفين مفبين تعامل 
از طرف ديگر خود  ديگر است و فردي مشتري افراد

  . مشترياني دارد
 

  اهداف پژوهش
ــابي امــروز، هزينــه ا  ز دســت دادن يــك در بازاري

مشتري برابر است با منافع از دست دادن خـدماتي كـه   
آن مشتري در طول عمر به آن نياز دارد، عـالوه بـر آن   

توانست به مشتريان جديدي ارائه  منافع خدماتي كه مي
نكتـه حـائز    نيبنـابرا ؛ شود را نيز از دست خـواهيم داد 

اهميت برطرف كردن نيازهـاي روز مشـتري از طريـق    
خـدمات نـوين و ابتكـاري و توجـه بـه كيفيـت،        ارائه

سرعت و دقت و نحوه ارائه اين خـدمات اسـت بـازار    
آينده كاال و خدمات، بازار رقابتي و جهاني خواهد بود 

هـا   اي توان به رقابت با حرفه موجود نميهاي  و با شيوه
هدف نهايي اين پژوهش ارائـه الگـوي مـوثر    . پرداخت

 کيهر ين ميزان نقش يتب بازاريابي و رضايت مشتري و
  . کشور استهاي  از عوامل موثر در عملكرد بيمه
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اجتماعي است لذا مطالعه  يا مسئلهرضايت مشتري 
دست يابي به عواملي كه رضايت مشتري را باال  درباره
  .سازد برد، ما را به پژوهشي كاربردي رهنمون مي مي

هدف اصلي اين پژوهش پاسخ به اين سؤال اسـت  
وامـل جمعيـت شـناختي جمعيـت شـاغل در      كه آيـا ع 

دارد؟ آيـا   ريتـأث شركت بيمه ايران بر رضايت مشـتري  
جمعيت شناختي مشتري در رضايت وي از  يها يژگيو

دارد؟ عوامل مـوثر در ايجـاد و    ريتأثشركت بيمه ايران 
  اجراي يک مديريت کار آمد و آگاه چيست؟

  
  ادبيات پژوهش

  ١رضايت
فكـر، يـك ارزيـابي    عالوه بـر زمينـه ت   هر احساس

مثبت و منفي از آن زمينه تفكر نيز در خود دارد كه اين 
) نارضـايتي (ت ارزيابي موجب رضايت يا عـدم رضـاي  

   .گردد خوشحالي يا ناراحتي مي
 

  مشتري كيست؟
مشتري كسي است كه انجام معامله و داد  :مشتري  

و ستدي را در يك محيط رقـابتي بـه عهـده دارد و در    
. گيـرد  دهد و چيـزي را مـي   چيزي را ميحالت تعاملي 

  )۴۴، ۱۳۸۲ محمدي(
درجه تأمين نيازها و انتظارات و يا ميـزان  : رضايت

  مشعوف شدن از دريافت محصول يا خدمت
معيـار و   بر اساسسنجش يك كميت : اندازه گيري
  يا اصول معين

تعيـين ميـزان تـأمين    : اندازه گيري رضايت مشتري
تعيين سطح مشعوف شدن نيازها و انتظارات مشتري و 

  مشتري از خدمات و كاالي دريافتي
عبـارت اسـت از احساسـات    : رضايتمندي مشتري

خوشايند يا ناخوشايند شخص، كه از مقايسه عملكـرد  
 .شـود  ذهني وي در قيـاس بـا انتظـارات او ناشـي مـي     

  )۴۵، ۱۳۸۲ محمدي(

در زبــان ) Assurance(در زبــان فرانســه  : بيمــه
ــي  ــطالح    )insurance(انگليس ــي اص ــان عرب و در زب

ريشه اصلي آن همان بيم است که  .تآمده اس »التامين«
 علل اساسـي انعقـاد بيمـه، تـرس و گريـز از خطـرات      

عقـد   نيتـأم باشد و همين ترس به منظـور حصـول    مي
  .يابد مي بيمه وقوع

بيمه گر شخصي است حقوقي كـه  : بيمه گر کيست
هـد جبـران   در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گـذار تع 

يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقـوع   خسارت و
سيس بيمـه  أقانون ت ۳۱گيرد در ماده  حادثه به عهده مي

عمليـات  : بيمه گري چنين آمـده اسـت   و رانيامركزي 
سهامي عام ايران كه  يها شرکت لهيبه وسبيمه در ايران 

 و طبـق بـا رعايـت قـانون     كليه سهام آنها با نام بوده و
جارت بـه ثبـت رسـيده باشـند انجـام خواهـد       قانون ت
   . گرفت
بيمه گذار شـخص حقيقـي يـا    : بيمه گذار كيست  

شخصـي   حقوقي است كه طرف تعهد بيمه گر است و
ت مسـئولي  ان، مـال و جـ است كه با پرداخت حق بيمه 

خود و يا ديگري را براي مدت مشخص و معيني تحت 
   . دهد يقرار مپوشش بيمه 

بيمه گـذار ممكـن   : دارد مقرر مي قانون بيمه ۵ماده 
است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي 

 تيمسـئول صاحب مال يا شـخص ذينفـع را داشـته يـا     
   . صاحب مال داشته باشد از طرفحفظ آن را 

وجهي است كه بيمه گذار بـه بيمـه گـر    : حق بيمه 
بيمه گر در صورت وقوع حادثـه  ، پردازد تا در مقابل مي
ايجاد خسارت زيان وارده را جبران كند و يـا مبلغـي    و

به بيمه گذار و يا ذينفع از قـرارداد يـا اشـخاص ثالـث     
نامنـد و مبلـغ آن    بپردازد حق بيمه را بهـاي خطـر مـي   

   . بستگي به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد
عبارتسـت از زيـان وارده بـه    : خسارت يا غرامـت  

شـود و   ه ايجـاد مـي  مورد بيمه كه در نتيجه وقوع حادث
باشـد در بعضـي مـوارد     مـي  گر جبران آن در تعهد بيمه
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تعهد بيمه گر ممكن است بدون وقوع حادثه نيز تحقق 
پيدا كند مانند پرداخت سرمايه بيمه در انتهاي مدت در 

و با ) در بيمه عمرو پس انداز(صورت حيات بيمه شده 
   .  برقراري مستمري بازنشستگي و نظاير آن

ـ دادر  همچنين فلسـفه و روانشناسـي    المعـارف  رهي
  : تعريف شده است گونه نيارضايت 

رضايت، خوشـايندي برآمـده از آگـاهي بـه يـك      «
وضعيت راحت اسـت كـه معمـوالً بـا ارضـاء بعضـي       

 کـه  ييآنجـا تمايالت خاصي پيونـد خـورده اسـت، از    
منابع  لهيبه وسرضايت همراه خوشايندي است لذا اوالً 

ي محــدود شــده اســت، افــراد خوشــايند كننــده فطــر
خوشايندي را از ارضاء نيازهـاي فيزيولوژيـك بدسـت    

اما رضايت را از احساس آگاهانه جهـت دار  . آورند مي
عقالني، موقعيـت در   يها تالشو با دليل مثل دوستي، 

. آورنـد  يك نقشـه حسـاب شـده و غيـره بدسـت مـي      
توان از رضايت زيبايي شناسانه صحبت كرد  بنابراين مي

حالي كه، خوشايندي براي آن مناسب نيسـت، ثانيـاً   در 
درجــه اي نســبي از ادراك  لهيبــه وســاينكــه رضــايت 

آگاهانه اي كه از حالت خوشايندي و يا موضوع مربوط 
خوشـايندي  » شـود  آيـد، محـدود مـي    به آن بدست مي

ممكن است به رضايت تبديل شود، افراد رضايت را در 
اول از خوشـايندي  فكر كردن بر وضعيتي كه در مرحله 

  .آورند شود، بدست مي براي آنها حاصل مي
در تعاريف به ارزيابي شخصي رضايت اشاره شده  

و حالت رضايت در شخص منوط به ارزيابي شخصـي  
نظيـر  هـاي   رضايت در معاني مترادف بـا واژه . باشد مي

خوشايندي، خوشحالي، لذت بكار گرفته شـده اسـت،   
مـاعي و طـي فرآينـدي    غالباً پس از كـنش متقابـل اجت  

توان نتيجه گرفت، رضايت امري  آيد، پس مي بوجود مي
بنابراين مدل پيدايش رضايت، به شـرح  . شناختي است
  .گردد بيان مي ۱شكل شماره 

آيــد،  چنانچــه كــه صــريحاً از ايــن تعريــف برمــي 
اگـر  . رضايتمندي تابع عملكرد ذهني و انتظارات اسـت 

هر شـود، مشـتري   عملكرد كاال كمتـر از انتظـارات ظـا   
اگر عملكرد كاال در حد انتظار ظـاهر  . شود ناخشنود مي

در صورتي كـه  ؛ و شود، مشتري راضي و خشنود است
عملكرد كاال از انتظارات پيشي بگيـرد، مشـتري بسـيار    

  .شود خشنود يا به عبارت ديگر مسرور مي
مسرور ساختن مشتريان ها  هدف بسياري از شركت
قط خشنود باشند به راحتـي  است، چون مشترياني كه ف

و در صورت مواجه شدن با محصول بهتري كه توسـط  
خود را عوض  ه، فروشندشود يمديگر عرضه  هفروشند

ــاز خــود را از منبــع ديگــري   كننــد و كــاالي مــورد ني
خريداري كنند، خشنودي زياد يا رضـايت فـراوان، نـه    
فقط رجحان منطقي، بلكه يك نـوع وابسـتگي عـاطفي    

اين پيوند جه نتي. كند تجاري كاال ايجاد مي نسبت به نام
  .عاطفي، وفاداري بسيار باالي مشتري است

ــكل      ــود ش ــارات خ ــه انتظ ــه ب ــداران چگون خري
تجربيـات   ريتـأث دهند؟ انتظـارات خريـداران تحـت     مي

، نصـايح دوسـتان و وابسـتگان و    هـا  آن خريد گذشـته 
ا گيرد كه بازاريابـان و رقبـ   و اطالعاتي قرار ميها  وعده

در صـورتي كـه بازاريابـان    . دهنـد  به ايشـان ارائـه مـي   
انتظارات خريداران را باال ببرند امكان نارضايتي وجـود  

  )۵۲‐۵۵ ،۱۹۳۱کاتلر فيليپ . (ددار
  

  مدل پيدايش رضايت: ۱شكل

  
  

  پيشينه تحقيق
خريـد   تيـ در موقعكننـده   عوامل موثر بر رفتار مصرف

 اينترنتي

، عوامـل  ٣»ونگ گول كيمي«و  ٢»چانك هون پارك«
موثر بر رفتار مصرف كننده در موقعيت خريد اينترنتـي  

ــال  ــوبي بررســي   ۲۰۰۲را در س ــره جن و در كشــور ك

 ارزيابي شخصي

 شناخت

 رضايت
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 انـد  آوردهاز گزارش خـود   ييها بخشآنها در . اند کرده
مشتريان تمايل به برقراري ارتباط براي دستيابي بـه  : كه

گيــري، كــاهش هزينــه  اثــر بخشــي بيشــتر در تصــميم
پردازش اطالعات، دستيابي به شناخت بيشتر مطابق بـا  
تصميمات آنها و كـاهش ريسـك مربـوط بـه انتخـاب      

بعـد از چنـد مبادلـه موفـق، مشـتريان      . دارند شان ندهيآ
كننــده خــدمات و عرضــه كننــدگان  نيتــأمنســبت بــه 

زمـاني كـه مشـتري بـه يـك        .كننـد  احساس امنيت مي
دانند كه اين شركت قادر به  د، آنها ميسازمان اعتماد كر

باشد و به طور اتفاقي  مي شانيها و خواستهنيازها  نيتأم
در ايـن پـژوهش يـك     .شـوند  به اين شركت متعهد مي

مدل تحقيق براي رفتار خريد ارتباطي مشتريان در يـك  
ايـن مـدل    .موقعيت خريد اينترنتي طراحي شده اسـت 

نترنتـي اسـت كـه    ايهاي  شامل خصوصياتي از فروشگاه
 ريتـأث اينترنتي را تحت هاي  ادراك مشتريان از فروشگاه

دهد و دو عامل كليدي ميانجي گر رضـايت از   قرار مي
اطالعات فراهم شده و مزيت برقراري ارتباط را كه بـر  
   . رفتار خريد مشتريان مؤثر هستند را مطرح كرده است

كنـد كـه بـين     در اين تحقيق فرضيه سوم مطرح مي
يت اطالعاتي و كيفيـت ارتبـاط مصـرف كننـدگان     رضا

تحقيقات قبلي نشان داده است  . رابطه مثبتي وجود دارد
كه مزيت برقراري ارتباط مقدمه اي براي ايجاد ارتبـاط  

گفته گـونير و همكـاران    بر اساس .طوالني مدت است
مزيت برقراري ارتبـاط سـودي اسـت كـه مشـتريان از      

ر از اجـراي خـدمات   ارتباطات طـوالني مـدت و بـاالت   
كنـد كـه    مطالعات پيشـنهاد مـي   .كنند اصلي دريافت مي

بخش مهمي از مزيت برقراري ارتباط، احساس كـاهش  
است كه مشتريان  ينانيو اطماضطراب و افزايش اعتماد 

بنابراين اين احساس اطمينـان و اعتمـاد    .كنند تجربه مي
بطور تفكيك ناپذيري به كيفيت خـدمات اصـلي تكيـه    

در ادبيات بازاريـابي خـدمات، كيفيـت خـدمت،     . دارد
هـاي   ارزش درك شده و رضـايت، بـه عنـوان اولويـت    

بــدين معناســت كــه قضــاوت و  نيــو اتعهــد هســتند 

موثر احساس مشتريان در مورد كاالها و خدمات عامل 
همچنين اعتمـاد و  . باشد براي تعهد مشتريان مي يديکل

سـازي   ينو غمزيت رواني اجزاي ضروري براي بهبود 
   . تعهد هستند
تحقيقات پيشـين، انتظـار ايـن اسـت كـه       بر اساس

ـ و مزرضايت اطالعاتي  ارتبـاطي نقـش كليـدي در     تي
اينترنتــي در  يهــا و فروشــگاهايجـاد تعهــد بــه سـايت   

دهـد كـه    رضايت اطالعاتي نشان مي .مشتريان ايفا كند
ــاتي    ــدمات اطالعـ ــتريان از خـ ــي مشـ ــابي كلـ ارزيـ

 ادراکي و مزيـت ارتبـاطي يـك    اينترنتـ  يهـا  فروشگاه
   . دهد رواني افزاينده در مورد فروشگاه ارائه مي

واحد تجزيه و تحليل در اين مطالعـه، مشـتريان      
اينترنتـي   يهـا  فروشـگاه فردي كه در خريد كاالهـا در  

در كره تعـداد اسـتفاده كننـدگان از     .تجربه دارند، است
نفـر تخمـين زده شـده     ۳۸۰هزار و  ۲۴اينترنت حدود 

الكترونيـك   و تجارتبازار كسب و كار اينترنتي  .است
بطور وسيع، همراه با افزايش تعداد استفاده كننـدگان از  

دو مطالعـات اخيـر    بر اساس. اينترنت رشد داشته است
فروش وجود دارد  فروشگاه اينترنتي خرده ۳۷۲و هزار 

ميليـارد   ۲۰حـدود   ۲۰۰۱و حجم فروش كل در سـال  
طبقــه بنــدي كاالهــاي عمــده اي كــه      .دالر اســت
ــگاه ــا فروش ــي  يه ــراهم م ــي ف ــايل   اينترنت ــد، وس كنن

ها  الكترونيكي، كامپيوتر، لباس، تفريح و مسافرت، كتاب
 يهـا  فروشـگاه  نيـي در تع  .فشـرده هسـتند   يهـا  لوح و

نترل بر عوامل مختلفي انجام گرفته اينترنتي مورد نظر، ك
اگرچه توجه ايـن مطالعـه بـه تحقيـق در ارتبـاط بـين       
خصوصيات اطالعات و رفتار خريد متمركـز بـود و از   
آنجايي كه قيمت و كيفيت كاال عامـل مـوثر مهمـي بـر     

باشند، تصـميم گرفتـه    رفتار خريد در خريد اينترنتي مي
ثـابتي را  كتاب كه سياست قيمـت   يها فروشگاهشد كه 

كامالً مستند است كـه مشـتريان در    .دارند انتخاب شود
تعامل اينترنتي بيشـتري نسـبت    از کاالكره در اين طبقه 

براي مطالعه، سه فروشـگاه   .به خريد غير اينترنتي دارند
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كتاب اينترنتي در كره با حجم فروش باال انتخاب شـده  
هـا، سياسـت قيمـت، خـدمات      در اين فروشـگاه  .است
بـراي جمـع    .ل و فرآيند پرداخت يكسـان بودنـد  تحوي

آوري داده از ادراكــات مشــتريان، از بــك وب ســايت  
مورد نظر  يها فروشگاهتحقيق اينترنتي كه به هر يك از 

مورد نظر مشـتريان  هاي  نمونه .ارتباط داشت ايجاد شد
اينترنتـي عضـويت   هـاي   كره اي بودند كه در فروشگاه
اسـتفاده   رمـز عبـور  ي و داشتند و از يك كلمه شناسـاي 

هفته بـراي هـر    تا چهارزمان تحقيق از سه  .شده است
نفـر   ۷۷۱كل مشاركت كننـدگان    و تعداددو فروشگاه 

مورد كه  ۱۰۱و ناقص بودند هاي  مورد كه داده ۶۸ .بود
كلمه شناسايي عضويت نداشتند كنار گذاشته شده و در 

اده نمونه براي تجزيه و تحليل مـورد اسـتف   ۶۰۲نهايت 
امتيـازي   پـنج معيـار   بـر اسـاس  پرسشنامه  .قرار گرفت

ليكرت از كامالً موافق تا كـامالً نـاموفق انـدازه گيـري     
   . شده است

، نتايج نشان داد كه تعهـد  ها هيفرضپس از آزمون    
اينترنتي به مقـدار زيـادي بـه    هاي  مشتريان به فروشگاه

رضايت اطالعاتي و مزيت ارتبـاطي وابسـته هسـتند و    
مزمان، رضايت اطالعاتي و مزيت ارتبـاطي بـه طـور    ه

معناداري به وسيله كيفيت ارتباط مشـتريان و احسـاس   
اين نتايج نشان دهنده اين است كه  .اند شدهايمني متأثر 

گرفتن اطالعات از فروشگاه اينترنتي عامل مهمي است 
 ريتأث کيكه بر وفادار مكاني مشتريان و رفتار خريد هر 

هش حاضر مشخص شد كه عوامـل مـوثر   در پژو .دارد
كليــدي از جملــه كيفيــت مواجهــه مشــتريان، كيفيــت  
اطالعات كاال، كيفيت اطالعات خدمات، ادراك ايمنـي  
و آگاهي از سايت اثرات مهمي بر تعهد مكاني مشتريان 

  )۱۳۸۳  تونكه نژاد(د دارن
  
  
  

  روش پژوهش

تحقيق حاضر يك پـژوهش كـاربردي پيمايشـي و     
باشـد زيـرا نتـايج عينـي از      توصيفي مي .توصيفي است

دخالـت و يـا    گونـه  چيهـ موقعيت گرفته شده و بدون 
تحقيـق توصـيفي آنچـه را كـه      . باشـد  استنتاج ذهني مي
كند و بـه شـرايط و روابـط     مي ريو تفسهست توصيف 

موجود، عقايد متداول فرايندهاي جاري، آثار مشهود يا 
 ان بسـت جـ ( . روندهاي در حال گسترش توجه دارنـد 

۱۳۷۱.(    
از سويي چون پژوهشگر در شرايط زندگي واقعـي   

كند اين پـژوهش در زمـره    يك سازمان حضور پيدا مي
مطالعات ميداني قرار دارد در مطالعه ميداني پژوهشـگر  
ابتــدا موقعيــت اجتمــاعي و يــا مؤسســه اي را در نظــر 

، هـا  ارزش، هـا  نگـرش گيـرد و سـپس روابـط بـين      مي
موجــود در  يهــا گــروهاي افــراد و ادراكــات و رفتارهــ

 خـاكي . (كنـد  مـي  مطالعه يدست کارموقعيت را بدون 
۱۳۸۰(  
  

  جامعه آماري و برآورد حجم نمونه
جامعه آماري به كليه اعضاي حقيقي يا دسـته اي از  

براي تعيـين حجـم     . شود افراد، وقايع و اشياء گفته مي
 گردد و در اين نمونه از روش آماري خاص استفاده مي

مختلفــي وجــود دارد و يكــي از  يهــا روشخصــوص 
. باشد مي) cochran(ن روش، روش كو كرا نيتر معمول

   . شود كه با استفاده از فرمول زير محاسبه و تعيين مي 

  
  

نظر به اينکه بيمه انواع مختلفي دارد بنابراين در اين 
اتومبيـل در شهرسـتان   هـاي   تحقيق جامعه آماري بيمـه 

با اين وجود بر اسـاس  . فته شده استتهران در نظر گر
آمار تخميني اعالم شده از طـرف بيمـه مركـزي ايـران     

بيمه نامه ثالـث در   ۶۲۹۲۶۱۷و بيمه نامه بدنه  ۸۷۱۷۲۲
نيـز   t و مقدار. در تهران صادر شده است ۸۸طول سال 
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ــراي  ــر   ۹۵ب ــان براب ــد اطمين ــي ۹۶/۱درص ــد و  م باش
s)مقـدماتي در   از طريق تحقيـق ) واريانس متغير وابسته

؛ لـذا  بدسـت آمـد   ۹۸۲/۰نفري برابر بـا   ۵۰يك نمونه 
   . نفر تعين شد ۳۱۲طبق فرمول حجم نمونه 

  
  گيري روش نمونه 

پرسشـنامه در بـين بيمـه     ۳۱۲در اين تحقيق ابتـدا  
گذاران بيمه نامه بدنـه در چنـدين شـعب و نماينـدگي     
بيمه ايران توزيع شد كـه نهايتـاً پـس از جمـع آوري و     

الزم مشـخص شـد تعـدادي از آنهـا فاقـد      هاي  يبررس
در باشـند كـه    ارزش در خصوص اين پايـان نامـه مـي   

عدد از اين پرسشنامه به عنوان حجم نمونه  ۳۰۰ نهايت
ابـزار سـنجش در ايـن     . براي اين تحقيق برگزيده شـد 

تحقيق پرسشنامه محقق ساخته است که مبتني بر طيف 
  .ليکرت طراحي شده است

  
  قپايايي تحقي

اعتماد يا پايـايي مسـئله کمـي و تکنيکـي اسـت و      
بيشتر ناظر به اين سؤال است که ابزار اندازه گيـري بـا   
چه دقت و صحتي پديده يا صفت مورد نظـر را انـدازه   

ضـريب آلفـاي کرونبـاخ از عموميـت     . کنـد  مـي  گيري
اصوالً اين روش . بيشتري در اين روش برخوردار است

بـزار انـدازه گيـري يـا     براي محاسبه انسـجام درونـي ا  
زمـاني کـه مقياسـي از نـوع     . رود مـي  به کـار ها  مقياس

ليکرت وجود داشته باشد و محقـق بخواهـد از طريـق    
مختلف يک مفهوم پيچيـده را انـدازه گيـري    هاي  گويه

تـوان از   مـي  کند براي سنجش انسجام درونـي مقيـاس  
اگر مقـدار بـه دسـت    . آماره آلفاي کرونباخ استفاده کرد

باشد پايايي  ۷۰/۰از آماره آلفاي کرونباخ بيشتر از آمده 
در بحـث  . گـردد  مي ابزار اندازه گيري، قابل قبول تلقي

دهد با  مي آلفاي کرونباخ گزينه اي وجود دارد که نشان
چـه تغييـري در مقـدار آلفـا     هـا   حذف هر يک از گويه

 از طريـق بررسـي مقـادير ايـن بخـش     . گـردد  مي ايجاد

ت که در صورت حذف کدام گويه توان تصميم گرف مي
هـا   اين گونه گويـا . يابد مي مقدار آلفا افزايشها  يا گويه

سازگار نبـوده و لـذا   ها  مواردي هستند که با ساير گويه
. يابد مي با حذف آنها دقت اندازه گيري مقياس افزايش

بايـد عمـل   . باشد ۷۰/۰اگر مقدار بدست آمده کمتر از 
يين تا جايي ادامه يابـد کـه   ي با آلفاي پاها  حذف گويه

ــه   ــايي ب ــاي نه ــدار آلف ــ ۷/۰مق ــا بيشــتر از آن برس د ي
  ).۷۵، ۱۳۸۲کالنتري (

 و نتـايج حاصــل از آزمــون آلفــاي کرونبــاخ نشــان 
بکار رفته از قابليت اعتماد قابـل  هاي  دهد که مقياس مي

در بررسـي  هـا   آلفاي مقيـاس ؛ و قبولي برخوردار دارند
ت در حـد مطلـوبي اسـ    نهايي برابـر بـا طيـف مزبـور    

)۷۷/۰Alpha=.(  
  

  ابزار گردآوري اطالعات
در اين بخش جهت جمع آوري اطالعات و  

 ۳۰مشتمل بر  دستيابي به اهداف از پرسشنامه بي نام
تهيه گرديده است که توسط مشتريان بيمه ايران  سؤال

 ۲۰و  ۹در تهران بصورت تصادفي ساده در دو منطقه 
توسط نرم افزار تجزيه و ها  اين داده .تکميل شده است

هاي  تحليل شده و در اين فصل تجزيه و تحليل
تحقيق هاي  صورت گرفته به منظور رد يا تاييد فرضيه

 سؤاالت در غالبتحقيق  سؤاالت .ارائه شده است
پرسشنامه با  هر سؤال. پرسشنامه گنجانده شده است

 يسؤال گامتوجه به هدف اصلي و بالطبع جواب هر 
هدف اصلي پژوهش  نيتأمحقيق و در جهت ت

پرسشنامه بر اساس مقياس ترتيبي و  سؤاالت. باشند يم
طيف پنج گزينه اي ليکرت تنظيم شده است و به 

 ها هصورت طبقه بندي شده و بر اساس موضوع فرضي
مندرج در هر پرسش به هاي  گزينه. اند شدهطراحي 
 نمرات بندي امتياز. اند داشتهامتياز  ۵تا  ۱ترتيب 

  :باشد يمپرسشنامه طيف ليکرت به شرح ذيل 
  .بسيار زياد )۵ ؛زياد )۴ ؛متوسط )۳ ؛کم )۲ ؛کمبسيار) ۱
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  ها سئواالت مربوط به فرضيه: ۱جدول 
  مربوطه سؤاالت  ارزش معيارها  سؤاالتتعداد   متغيرها  رديف

  ۷‐۱  ۵و  ۴و  ۳و  ۲و  ۱  ۷  آموزش و مشارکت کارکنان  ۱

  ۱۵‐۸  ۵و  ۴و  ۳و  ۲و  ۱  ۸  رعايت قانون  ۲

  ۲۱‐ ۱۶  ۵و  ۴و  ۳و  ۲و  ۱  ۶  اطالعات فني کارکنان  ۳

  ۳۰‐ ۲۲  ۵و  ۴و  ۳و  ۲و  ۱  ۹  غاتيو تبلدسترسي به شبکه ارتباطي   ۴

  
نيز در جهت شناخت  يسؤاالتدر ابتداي پرسشنامه 

فردي و سازماني جامعه آماري مطرح شده  يها يژگيو
  .است

  )يونرگرس( ۴و  ۳و  ۲و  ۱ اتيفرضآزمون 
ــيات  ــط  ۴و  ۳و  ۲و  ۱فرضــ را در قالــــب خــ

  :دهيم مي رگرسيوني زير مورد بررسي قرار

44332211 XXXXY ββββα ++++=
در  ۴و  ۳و  ۲و  ۱ هيفرضخط رگرسيوني مطابق با 

  :شود مي هنشان داد  باالمعادله 
 :که در آن 

Y: رضايت مشتريان( متغير وابسته( 

0β: عرض از مبدا 

iβ :بر آورد کننده شيب خط رگرسيون 

1:X  آموزش و مشارکت کارکنان  

2:X رعايت قانون  

3:X  اطالعات فني کارکنان  
4:X ارتباطي و تبليغاتهاي  دسترسي به شبکه  

رسيون بايد از برقرار بودن اما قبل از آزمون رگ
مفروضاتي که براي کاربرد آن ضروري است، اطمينان 

   . حاصل کنيم
  

 (KS)اسميرنف  –آزمون کلموگروف 

اين آزمون جهت بررسي ادعاي مطرح شده در 
 يک متغير کمي مورد استفاده قرارهاي  مورد توزيع داده

فرضيه آماري متناظر با اين آزمون به صورت  . گيرد مي
   . شود مي ير بيانز

H0 : متغيرY )از توزيع نرمال ) رضايت مشتريان
  .ستا برخوردار

H1 : متغيرY )از توزيع نرمال ) رضايت مشتريان
  نيست  برخوردار

 -P < ۰۵/۰(  ۲ جــدولبــه خروجــي  بــا توجــه

value=۰,۲۳۹( باشد بنابراين فرض  ميH0   رد نخواهـد
رد هــا  حــاكي از نرمــال نبــودن داده H1شــد و فــرض 

   . خواهد شد
  

  واتسون  ‐آزمون دوربين 
 يکي از مفروضاتي که در رگرسيون مد نظر قرار

تفاوت بين مقادير واقعي و (ها  استقالل خطا گيرد، مي
از ) مقادير پيش بيني شده توسط معادله رگرسيون

در صورتي که فرضيه استقالل خطاها رد . يکديگر است
ه باشند امکان شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشت

به منظور بررسي  استفاده از رگرسيون وجود ندارد
واتسون _استقالل خطاها از يکديگر از آزمون دوربين

  . شود مي استفاده
  

  )Ks(اسميرنوف ـ آزمون کلموگروف  :۲ جدول
  آماره  اسميرنوف کلموگروف انحراف معيار ميانگين تعداد
۳۰۰ ۷۸۰۰/۳  ۴۶۹/  ۱۴۷/۴  ۲۳۹/  
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  نرمال عيتوز و خطاها فراوانی عيتوز:  ۱ نمودار

  
  

قرار دارد و  ۴و  ۰مقدار آماره اين آزمون در دامنه 
قرار گيرد آزمون  ۵/۲يا  ۵/۱چنانچه اين آماره در بازه 

شود و در غير  مي عدم همبستگي بين خطاها پذيرفته
چنانچه  همبستگي بين خطاها وجود دارد صورت نيا

است مقدار اين آماره قابل رويت  ۴ شماره از جدول
که در بازه فوق قرار  باشد يم ۰۸۸/۲اين آزمون  يبرا

با يکديگر همبستگي ها  پذيريم که داده مي دارد و
  .ندارند

، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان باالنمودار 
پردازد طبق اين  مي يکي ديگر از مفروضات رگرسيون

ميانگين  بايد، خطاها داراي توزيع نرمال با مي فرض
 std.Dev=1 و Mean=0 گريدعبارت  به .صفر باشند

شود مقدار  مي مشاهده باالکه طبق نمودار . باشد

ميانگين نزديک به صفر و انحراف معيار نيز نزديک به 
باشد که در سمت راست نمودار نشان  مي )۰,۹۹۳(يک 

با توجه به اين نمودار فرض نرمال . داده شده است
   . گردد مي ير تاييدبودن خطا براي متغ

بعد از آزمودن فرضيات الزم براي کاربرد 
محقق را با آزمون رگرسيون  يها يادعا رگرسيون،

 نياشيوه کار رگرسيون به . کنيم مي خطي آزمون
است که ابتدا معني داري کل مدل رگرسيون  صورت
گيرد که اين کار توسط جدول  مي آزمون قرار مورد

ANOVA بايد معني داري  سپس گيرد، مي صورت
ضريب متغير مستقل بررسي شود که اين کار با استفاده 

نتيجه آزمون شامل . گيرد مي از جدول ضرايب صورت
   . شوند مي باشد که به ترتيب تشريح مي چهار خروجي

  
  رضايت مشتريآزمون رگرسيون  :۳ جدول

  مدل  متغير وارد شده متغير حذف شده  روش
 

 
Enter  

 

 کارکنانآموزش و مشارکت 
  رعايت قانون

  اطالعات فني کارکنان 
 دسترسي به شبکه ارتباطي و تبليغات

  
  
۱  
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  رضايت مشتريآزمون آناليز واريانس  :۴ جدول
  مدل ضريب همبستگي چندگانه  عيينتضريب   ضريب تعيين تعديل شده  خطاي معيار  واتسون‐ دوربين

۰۸۸/۲  ۲۰۹/۰  ۸۰۱/۰  ۸۰۳/۰  ۸۹۶/۰ a ۱  
  

حذف  مستقل وارد شده،هاي  تغيرم ۳شماره  جدول
 شده و روش مورد استفاده در رگرسيون را نشان

به ترتيب ضريب همبستگي  ۴ شماره جدول. دهد مي
چندگانه، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و 

با توجه به ضريب  . زند مي خطاي معيار را تخمين
 درصد ۸۰۳/۰تعيين به دست آمده از خروجي آزمون 

ت متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل از تغييرا
   . شود مي موجود در مدل توجيه

حاوي تحليل واريانس رگرسيون  ۵ شماره جدول
دو  به منظور بررسي قطعيت وجود رابطه خطي بين

آماري آزمون معني داري کل هاي  فرضيه .است ريمتغ
  :باشد مي مدل رگرسيون به صورت زير

H0 : ندارد رابطه خطي بين متغيرها وجود   

H1 : رابطه خطي بين متغيرها وجود دارد  
کند که تمام ضرايب  مي در واقع فرضيه صفر بيان

 :رگرسيون برابر صفر هستند به عبارتي
  H0 :  

 H1 :  
باشد  مي درصد ۵کمتر از و  Sig=0.00 ۴ جدولدر 

)0.05 < P- value( پس فرض خطي بودن رابطه ،
  . شود مي مستقل تاييدهاي  ابسته با متغيرمتغير و
، بتا به ترتيب مقدار Bستون در  ۶ شماره جدولدر 

جدول  . ثابت و ضريب متغير مستقل ارائه شده است
ضرايب شامل دو دسته ضرايب استاندارد شده بتا و 

در ضرايب استاندارد نشده بتا  . استاندارد نشده بتا است
سان نيست در صورتي که با يکديگر يکها  مقياس متغير

يکسان ها  در ضرايب استاندارد شده بتا مقياس متغير
بنابراين  . وجود داردها  شده و امکان مقايسه متغير

متغير وابسته از  يبر روجهت مقايسه اثر متغير مستقل 
  .شود مي ضرايب استاندارد شده استفاده

به ترتيب مقدار ثابت و شـيب خـط    βوαحال اگر 
 را براي اين دو،ها  عه باشد، آزمون فرضرگرسيون جام

  :نوشت ريزبصورت  توان يم

     

     
ســطح معنــي داري بــه دســت آمــده  بــه بــا توجــه

بــــراي تمــــام متغيرهــــاي مســــتقل بــــا مقــــدار 
)SIG=0.000<0.05 (  ــفر رد ــرض ص ــده  )β =0(ف ش

ــه   ــق پذيرفت ــاي محق ــا ســطح    مــي و ادع ــود و ب ش
متغيـر   ۴تـوان گفـت کـه هـر      مـي  درصـد  ۹۵اطمينان 

ــان ــارکت کارکنـ ــانون، ، آمـــوزش و مشـ رعايـــت قـ
اطالعـــات فنـــي کارکنـــان و دسترســـي بـــه شـــبکه 

 در ارتبــاط رضــايت مشــتريانبــا  ارتبــاطي و تبليغــات
مــدل چنــد متغيــره پــس از     نيبنــابرا. باشــند مــي

ــه صــورت    ــيوني ب ــاي رگرس ــرايب بت ــذاري ض جايگ
  :شود مي نشان دادهزير 

  
  رضايت مشتريآناليز واريانس  :۵ جدول

Sum of Square مدل
درجه 
 آزادي

Mean 
Square   آماره(F) 

  سطح
 معني داري

۱۹۱/۱۳ ۷۶۵/۵۲۴ ميزان تغييرات متغير وابسته از طريق متغير مستقل  

۴۲۸/۳۰۱  ۰۰۰/ a ۹۱۰/۱۲ ميزان تغييرات متغير وابسته از طريق عوامل تصادفي  ۲۹۵ ۰۴۴/۰  

۶۷۵/۶۵ جمع  ۲۹۹  
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  رضايت مشتريضرايب معادله آزمون رگرسيون آناليز واريانس  ۶ جدول

  سطح معني داري  tآماره   ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده  مدل
B Std.Error 

۱۳۵/۰  مقدار ثابت  ۱۱۱/۰   ۲۱۳/۱  ۲۲۶/۰  

۲۷۳/۰  آموزش و مشارکت کارکنان  ۰۲۷/۰  ۳۲۵/۰  ۰۹۷/۱۰  ۰۰۰/۰  

۲۹۵/۰ رعايت قانون  ۰۳۲/۰  ۳۱۶/۰  ۲۹۹/۰  ۰۰۰/۰  
۱۹۲/۰ اطالعات فني کارکنان  ۰۱۶/۰  ۳۳۷/۰  ۳۵۲/۱۲  ۰۰۰/۰  

۱۹۴/۰ ارتباطيهاي  دسترسي به شبکه  ۰۲۵/۰  ۲۵۱/۰  ۷۸۹/۷  ۰۰۰/۰  

  
  ها افتهي

تحقيق را هاي  پس از جمع آوري اطالعات، يافته 
ا ار داد، و بدر چهار بخش مورد تفسير و تحليل قر

توان مشخص نمود در هر  مي ۵نگاره توجه به نتايج 
مربوط به  sigرگرسيون با توجه به  تاز معاداليک 
 مستقل معني دار بودن آنها را در مدلهاي  متغير
توان به فرضيات  مي در نتيجه توان تعيين نمود، مي

  . مطرح شده در تحقيق پاسخ داد
  

   اولفرضيه 
ت کارکنان و رضايت ين آموزش و مشارکب«

  ».داردمشتريان از بيمه رابطه مثبت وجود 
H0:  ات مثبتي در ريتأثآموزش و مشارکت کارکنان

   . رضايت مشتري دارد
H1:  ات مثبتي در ريتأثآموزش و مشارکت کارکنان

   . رضايت مشتري ندارد
 در مرحله اول مشاهده جدول مربوطهبا توجه به 

 ۳۲۵/۰رگرسيوني مربوط به مدل شود که ضريب  مي
در  sig=0.000<0.05 يداربا سطح معني  باشد يم

توان پذيرفت بنابراين ادعاي  نمي نتيجه فرض صفر را
درصد  ۹۵شود و با سطح اطمينان  مي محقق پذيرفته

ات ريتأثآموزش و مشارکت کارکنان  گفت توان يم
و به ازاي يک واحد  مثبتي در رضايت مشتري دارد

آموزش و مشارکت کارکنان، رضايت ش در افزاي
  .يابد مي واحد افزايش ۳۲۵/۰مشتريان 

  فرضيه دوم
ين رعايت قانون و رضايت مشتريان از بيمه رابطه ب«

  » .داردمثبت وجود 
H0:  ات مثبتي در رضايت مشتري ريتأثرعايت قانون

  .دارد
H1:   ات مثبتي در رضايت مشتري ريتأثرعايت قانون

  .اردند
در مرحله اول در ستون مربوطه با توجه به جداول 

 مدلکه ضريب رگرسيوني مربوط به  شود يم مشاهده
 sig=0.000<0.05باشد با سطح معني داري  مي ۳۱۶/۰

توان پذيرفت بنابراين  نمي در نتيجه فرض صفر را
 ۹۵شود و با سطح اطمينان  مي ادعاي محقق پذيرفته

ات مثبتي بر ريتأث انونرعايت ق: گفت توان يمدرصد 
دارد و به ازاي يک واحد افزايش رضايت مشتريان 

 واحد افزايش ۳۱۶/۰رضايت مشتريان  ،رعايت قانون
  .يابد مي

 
  سومفرضيه 

ين اطالعات فني کارکنان و رضايت مشتريان از ب«
  » .داردبيمه رابطه مثبت وجود 

H0:  رضايت  ات مثبتي درريتأثاطالعات فني کارکنان
  .مشتري دارد

H1:   ات مثبتي در رضايت ريتأثاطالعات فني کارکنان
  .مشتري ندارد
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 در مرحله اول مشاهده جدول مربوطهبا توجه به 
مدل شود که ضريب رگرسيوني مربوط به  مي
، sig=0.000<0.05با سطح معنا داري  باشد يم۳۳۷/۰
ر نتيجه فرض صفر مبني بر صفر بودن ضريب د

توان پذيرفت بنابراين ادعاي محقق  نمي رگرسيوني را
 توان يمدرصد  ۹۵شود و با سطح اطمينان  مي پذيرفته
رضايت ات مثبتي بر ريتأثاطالعات فني کارکنان گفت، 
اطالعات دارد و به ازاي يک واحد افزايش در  مشتري

 واحد افزايش ۳۳۷/۰فني کارکنان، رضايت مشتري 
  .يابد مي
  

  چهارمفرضيه 
ارتباطي و تبليغات با هاي  به شبکه ين دسترسيب«

  ».داردرضايت مشتريان از بيمه رابطه مثبت وجود 
H0: ات مثبتي در ريتأثارتباطي و تبليغات هاي  شبکه

  .رضايت مشتري دارد
H1:  ات مثبتي در ريتأثارتباطي و تبليغات هاي  شبکه

  .رضايت مشتري ندارد
 اول مشاهده در مرحله جدول مربوطهبا توجه به 

 ۲۵۱/۰مدل شود که ضريب رگرسيوني مربوط به  مي
ر نتيجه ، دsig=0.000<0.05باشد با سطح معنا داري  مي

 فرض صفر مبني بر صفر بودن ضريب رگرسيوني را
شود  مي توان پذيرفت بنابراين ادعاي محقق پذيرفته نمي

هاي  شبکهتوان گفت،  مي %۹۵و با سطح اطمينان 
 رضايت مشتريات مثبتي بر ريتأثات ارتباطي و تبليغ

ارتباطي و  در شبکهدارد و به ازاي يک واحد افزايش 
  .يابد مي واحد افزايش ۲۵۱/۰رضايت مشتري  ،تبليغات

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

 يبه نوعکه  يها يتئوردر ابتدا به ترسيم چارچوب 
به . با متغير رضايت در ارتباط بودند پرداخته شد

که در ارتباط با رضايت از سوي  يها يتئورعبارتي 
اجتماعي هاي  پژوهشگران و بزرگان علم شناخت پديده

مطرح گرديده بود جمع آوري گرديد، و سپس به مدل 
ني تحقيق پرداخته شد که در اين زمينه با بهره يتبي

ي از سوي هاي گيري از مطالعات پيشين و مصاحبه
پذيرفته نگارنده بطور شفاهي با بيمه گذاران صورت 

هايي  حدسيات و گمانه نگارنده متغيره بر اساسبود، 
رضايت (عوامل مستقل مؤثر بر متغير وابسته  به عنوان
   . تهيه گرديد) مشتري
مربوط و متغيرهاي  يها يتئوربا بهره گيري از  ‐

   . تحقيق مشخص شدندهاي  مستقل فرضيه
براي سنجش ميزان رضايت مشتريان از شيوه  ‐

متغيرهاي مربوط به  بر اساسنامه نخست صدور بيمه 
معرف سازي و تنظيم پرسشنامه پرداخته شد و سپس با 
استمداد از روش نمونه گيري تصادفي ساده و طبق 

نفر انتخاب  ۳۱۲به تعداد ) وکرانک(فرمول حجم نمونه 
  . شدند

توان گفت فروش خدمات اساساً  مي در واقع
يان فروش از فروش کاالهاست و در اين متر  مشکل

 يها يژگيوزيرا تر  خدمات بيمه امري است مشکل
و تر  خدمات بيمه اين نوع خدمات را ناملموس

کند مشکالتي که  مي از ساير خدماتتر  نامحسوس
  :شرکت بيمه با آنها مواجه هستند عمدتاً عبارتند از

شبکه فروش ضعيف و عدم آگاهي فروشندگان  )۱
ناسب نامهاي  شيوه ‐جديد دنيا يها روشبا 

   ؛جذب و نگهداري نمايندگان
با توجه به ها  افزايش ساليانه حق بيمه  )۲

بيمه گذران از طرف بيمه مرکزي و هاي  درآمد
 – يور بهرهکاهش  –گران بودن نرخ بيمه 

 نييپاخدمات که همان سرعت  نييپاکيفيت 
ارائه خدمات بيمه اي و عدم ارائه تسهيالت 

نحوه  مناسب مانند نحوه پرداخت حق بيمه،
دريافت خسارت که نتيجتاً کيفيت ارائه خدمات 

 ؛گذارد مي بر رضايت بيمه گذاران اثر
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از بين رفتن رقابت واقعي و در نتيجه عدم  )۳
کاهش کارايي و استفاده ناقص از  –اعتماد 
 –جديد بيمه اي  يها طرحارائه  ‐ها يتوانائ

بيمه و  يها شرکتعدم هماهنگي و يکپارچگي 
 ؛بازار قدرت نفوذ کم در

نداشتن بستر مناسب فرهنگي در جامعه، عادت  )۴
کردن به خطر، باورهاي غلط، عدم اعتماد بين 

 ؛بيمه گر و بيمه گذار

 اندرکاران دستکافي در ميان هاي  فقدان انگيزه )۵
 ؛و کارکنان مؤسسات بيمه

تبليغات غير کارآمد و غير مؤثر که طبق نياز  )۶
 جامعه نيست و اثر کمي در جذب و نگهداري

 ؛مشتري دارد

  
 ها پيشنهاد

لزوم وجود شبکه نظارتي دقيق و کارا بر  )الف
فعاليت بيمه گران و استفاده از ابزارها و 

نوين در عوامل کم کاري و کم  يها روش
  .بيمه يها شرکتتوجهي بعضي از 

هاي  ريزي براي آموزش نمايندگان و شبکه برنامه )ب
  .فروش در امر بازاريابي

شرکت بيمه هاي  ارکنان از آئين نامهآگاهي کامل ک )ج
و اطالع رساني سريع، دقيق و صحيح، برنامه 
ريزي در جهت کاهش تعداد مراجعه مشتريان 

  .به شرکت بيمه
جذب و بکارگيري نيروهاي فروش زبده، با  )د

  . تجربه، با تحصيالت مرتبط با بيمه
مناسب و منطقي براي ارزيابي و  يها روشايجاد  )ـه

ارت، سرعت در پرداخت پرداخت خس
جديد بيمه اي که  يها طرحخسارت و ارائه 

  .منجر به جلب رضايت مشتريان گردد
مناسب در هاي  ساده و حق بيمههاي  ارائه بيمه )و

  .جلب رضايت مشتريان بيمه

گسترش فرهنگ بيمه که ابتدا مردم باور نمايند که  )ز
تواند نيازهاي  مي به بيمه نياز دارند سپس بيمه

ها را برآورده کند و باعث اعتماد بين بيمه گر آن
  .و بيمه گذار

پرداخت به موقع خسارت و بدون مشکالت براي  )ح
  .بيمه گذاران

اخذ نظرات مراجعان و رسيدگي به شکايات، و  )ط
و نرم افزارهاي به روز و  ها کيتکناستفاده از 

مرتبط در حوزه اطالع رساني به مراجعان در 
  .باطاتراستاي تقويت ارت

  
  و مآخذمنابع 
نظريه  .۱۳۸۲. الواني، سيد مهدي و بهروز رياحي )۱

نوين مـديريت کيفيـت جـامع در بخـش دولتـي      
  .۴۲، ۴۱شريه تحول اداري، شماره ن .نايرا

ديريت راهبردي م .۱۳۸۳ .انصاري احمد رضا )۲
عوامل و ابزار  .فرهنگ توسعه بيمه در کشور

  .کفصلنامه صنعت بيمه، سال نوزدهم، شماره ي
ابزارهـاي   .۱۳۷۹. همکـاران ؛ و جعفري، مصطفي )۳

 .استراتژيک و فرهنگي مـديريت کيفيـت فراگيـر   
  .انتشارات رسا

تحقيـق در علـوم    يهـا  روش .۱۳۸۴ .جان، بست )۴
مترجم حسـن پاشـا شـريفي و     .تربيتي و رفتاري
  نرگس طالقاني

دوره  ليالتحصـ  فارغپروژه  .۱۳۸۱. حاجبي، آرش )۵
 يها يژگيوتري و چهارم رئيس قطاري، انواع مش

  .نآ
تکريم ارباب رجوع يعنـي  . ۱۳۸۲ .حسيني، ناهيد )۶

هفتـه نامـه آتيـه     .خودمان را جاي آنهـا بگـذاريم  
  .۴۳۴، ۱۵شماره مسلسل 

عوامـل   .۱۳۸۹ .هدي و همکاران، محقيقي کفاش )۷
 –فصـلنامه علمـي    .مؤثر بر وفاداري بيمه گذاران
  .کشماره ي ۲۵ترويجي صنعت بيمه، سال 
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ــع )۸ ــور، ف رفي ــرزپ ــرايش   .۱۳۷۲ .رام ــنجش گ س
روستائيان نسبت بـه جهـاد سـازندگي و عوامـل     

مرکز تحقيقات روستايي، وزارت انتشارات،  .رمؤث
 .جهاد سازندگي

ظريه جامعه شناسي در دوران ن .۱۳۸۵. ريتزر، جرج )۹
ترجمه محسن ثالثي انتشارات علمي، چاپ  .معاصر
 .ميازده

ــل  )۱۰ ــري، خلي ــات   .۱۳۸۲. کالنت ــردازش در تحقيق پ
 .انتشارات شريف: تهران .اقتصادي ‐اجتماعي

مشتري مداري و تکـريم   .۱۳۸۲. محمدي، اسماعيل )۱۱
انتشـارات خـدمات فرهنگـي    : تهران .ارباب رجوع

  .رسام
 .۱۳۷۱ .سـيف نراقـي  مـريم  نادري، عـزت الـه و    )۱۲

تحقيـق و چگـونگي ارزشـيابي آن در     يها روش
  .انتشارات بدر :تهران .چاپ چهارم .علوم انساني
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  ۱۳۹۰ پاييز /سيزدهم شماره /پنجم سال

  

وجه نقد در  نگهداريهاي فرهنگي بر ميزان بررسي تأثير ارزش

  هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

  

  

  سعيد جبارزاده کنگرلويي

  )مسئول مكاتبات( jabbarzadeh.s@gmail.comه يواحد اروم ،يسالمار دانشگاه آزاد اياستاد

  انور بايزيدي

  شيراز يکارشناسي ارشد حسابداري، دانشگاه سراسر

 
  چكيده

 يهاييدارا نگهداريو سطح  يفرهنگ يهان ارزشيهدف اين پژوهش بررسي رابطه ب :مقدمه و هدف پژوهش

ن پژوهش يدر ا يفرهنگ يهاار ارزشيمع. رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استيپذ يهادر شرکت ينقد

  .است ييمرد گراو  يينده، فردگراينان نسبت به آيشاخص فاصله قدرت، شاخص اجتناب از عدم اطم

 يريگاندازه ين برايچنهم و) ۱۹۹۱(از پرسشنامه هوفستد  يفرهنگ يهاارزش يريگاندازه يبرا: روش پژوهش

و اوپلر و ) ۲۰۰۴(بورس از دو مدل اوزکان و اوزکان  يهاشده توسط شرکت نگهداري ينقد يهاييزان دارايم

تهران شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  ۹۲در اين پژوهش، تعداد . استفاده شده است) ۱۹۹۹(همکاران 

 ها مجذورحداقل  يونيرگرس يهاپژوهش از مدل يهاهيجهت آزمون فرضو بررسي  ۱۳۸۱‐۱۳۸۷ زماني يدر دوره

 EViews افزاردر نرم ک و شوارتزيآکائ يارهاين و معييب تبيضرها از آماره ن مدليا سهيو جهت مقا يمعمول

  .استفاده شده است

نده با ينان نسبت به آيطمفاصله قدرت و اجتناب از عدم ا يهادهد که شاخصيپژوهش نشان م يهاافتهي :ها يافته

وجه نقد  نگهداريبا ميزان  ييمرد گراو  ييفردگرا يهاشاخص يف وليوجه نقد رابطه مثبت و ضع گهدارينميزان 

با توجه  يکنترل يرهايدر کنار متغ يي، شاخص فردگرايارزش فرهنگ يرهاين متغياز ب. ف دارنديو ضع يرابطه منف

  .وجه نقد است نگهداريميزان  ير بر روين تأثيرتشيب يسه، دارايمقا يبه معيارها

ن يگزيجـا  ينقـد  يهـا يير دارايو سا ينسبت اهرم يدارا يهادهد که شرکتج پژوهش نشان ميينتا :نتيجه گيري

ـ  ياتيـ نقد عمل يهاانيجاد جريتوانايي ا يدارا يهازان وجه نقد کمتر و بلعکس شرکتيتر، مشيوجه نقد ب تـر  شيب

  .کنندمي نگهداري يترشيدر مواقع نياز، وجه نقد ب يداخل يجهت تأمين مال

  

  وجه نقد نگهداري، فاصله قدرت، يفرهنگ يهاارزش: واژگان كليدي
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  مقدمه

 يهاي مالمين تصميترتياز با اهم يکيامروزه 

مقابله  ين است که چقدر وجه نقد برايها ااکثر شرکت

 به دستر بر طبق آما. کنند نگهداري يبا ابهامات آت

 يهاا شرکتيدر سراسر دن يآمده از منابع اطالعات

 يهايياز کل دارا درصد ۱۵ن يانگيم به طور يسهام

با  يهايير دارايخود را به شکل وجه نقد و سا

ن با مطالعه يچنکنند و هميم نگهداريباال  ينگينقد

 نگهداريسهم  افت کهيتوان دريها مترازنامه شرکت

 يهاها در طول سالييه کل داراوجه نقد نسبت ب

که  يافته است به طوريش يج افزايبه تدر ۱۹۹۵‐۲۰۰۴

 درصد ۹ن يانگيبه طور م ۱۹۹۵ن درصد در سال يا

ش يافزا درصد ۱۷ش از يبه ب ۲۰۰۴بوده و در سال 

گر يد ياز سو). ۲۰۰۹، ١چانگ و نوربخش(افته است ي

رگذار بر ياز عوامل مهم تأث يکي يفرهنگ هر کشور

 يالمللنيو ب يدر سطح مل يحسابدار يهارزشا

مورد  يحسابدار يهادر پژوهش يستيباشد که با يم

به  ياديش زير گراياخ يهادر سال. رديتوجه قرار گ

 يهادر پژوهش يرفتار يهاياستفاده از تئور

د تعامل يمؤ يوجود داشته که همگ يحسابدار

ر اختالف د. باشديگر ميکديط بر يو مح يحسابدار

اختالف  يتواند عامل احتماليم يفرهنگ مل يهاارزش

شناخته شود، لذا انتظار بر اين  يحسابدار يهاهيدر رو

ا ي يستم مليک سيبه عنوان  يط فرهنگياست که مح

شامل زبان، آداب و رسوم، مذهب، قانون،  يامنطقه

و فرهنگ  ي، فناورياجتماع يهاآموزش و سازمان

داشته باشد  يا عناصر حسابدارب يادهيچيتعامل پ يماد

ت يبا توجه به اهم). ۱۳۸۵نت و کاظم پور يخوش ط(

رسد که يها به نظر مييب دارايوجه نقد در ترک يباال

وجه نقد از  نگهداريزان يعوامل مؤثر بر م يبررس

ن پژوهش به يبرخوردار باشد، لذا در ا ييت باالياهم

 يحسابدارات يتر شدن ادبيغن ياز برايل احساس نيدل

 يفرهنگ يهار ارزشيتأث ينه، به بررسين زميدر ا

 نگهداريزان يم يبر رو) ۱۹۹۱و  ۱۹۸۰( ٢هوفستد

رفته شده در بورس يپذ يهاوجه نقد توسط شرکت

  .اوراق بهادار تهران پرداخته شده است

  

  نه پژوهشيشيات و پيادب

ها، شرکت يران ماليمد يف اساسياز وظا يکي

ت يريا به طور اخص مديگردش ه در يت سرمايريمد

ت يريمد يهايها استراتژشرکت. باشديوجه نقد م

ه يته: کنندين مييوجه نقد خود را بر محور دو هدف تع

شرکت و به  يهاانجام پرداخت ين وجه نقد برايو تأم

که در شرکت به صورت راکد  يحداقل رساندن وجوه

 ت کهن طرز تفکر اسيهدف دوم بازتاب ا. مانديم يباق

چ نوع يمصرف نشود، ه يدرست به يياز دارا ياگر اقالم

ن دو يمتأسفانه، ا. شرکت نخواهد داشت يبرا يبازده

ن ييپا. گر در تناقض باشنديکديهدف ممکن است با 

ي وجوه نقد هيکل يريکارگ بهآوردن سطح وجوه نقد و 

به موقع  يهاپرداخت ياناً باعث کمبود وجه نقد براياح

ت وجوه يريمد يها ياستراتژن يبنابرا. دشويشرکت م

 ين دو هدف نوعين ايباشد که ب ياد به گونهينقد با

  ).۱۳۷۶ان يو پارسائ يجهانخان(جاد شود يا يهماهنگ

 ينقد يهاييت دارايريه در مورد مدييک نظر

ه ين نظريباشد که ايم يه سلسله مرتبيشرکت، نظر

زد که پرداين موضوع ميه توازن به ايبرخالف نظر

نه وجه نقد ين سطح بهييران تعيمد ياصل يدغدغه

 ين ماليتأم يچگونگ يتر روشيها بباشد، بلکه آنينم

انجام  يتمرکز دارند و برا يگذارهيسرما يهاپروژه

ب از وجه نقد موجود در شرکت يبه ترت يگذارهيسرما

. کننديو انتشار سهام استفاده م ي، بدهسود انباشتهو 

شرکت را  ينقد يهايي، دارين تئوريا ران طبقيمد

ها يگذارهيانجام سرما يره خواهند کرد تا از آن برايذخ

 نيب يمثبت يک رابطهين يبنابرا. استفاده کنند

 ينقد يهاييشرکت و دارا يگذارهيسرما يها فرصت

و  ينقد يهايين دارايب يي منفک رابطهين يچنو هم
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 يوط به تئورگر مربيد هينظر. اهرم وجود دارد

ران يمد ين تئوريباشد که طبق ايم يندگينما

 يترشيزه بيباال، انگ ينقد يهاييبا دارا يها شرکت

ها در جهت منافع خود يين داراياستفاده از ا يبرا

نه و انجام يزان سطح بهيبه م يدارند و توجه

 ٤لاليو و ٣رايفر(مناسب ندارند  يهايگذار هيسرما

۲۰۰۴ .(  

از عوامل  يکي يفرهنگ هر کشور گريد ياز سو

و  يدر سطح مل يحسابدار يهارگذار بر ارزشيمهم تأث

 يهادر پژوهش يستيباشد که بايم يالمللنيب

هر چند به نظر . رديمورد توجه قرار گ يحسابدار

فرهنگ  ياز معن يکسانيرسد که همه برداشت  يم

ها و د، ارزشير عقاينظ يميداشته و درباره فرهنگ مفاه

 يدر علم مردم شناس يکند وليباورها، به ذهن خطور م

مدرس و (ان شده است ياز فرهنگ ب ياريف بسيتعار

، فرهنگ عبارت يفيدر تعر). ۱۳۸۳ديلمي،  يانتيد

ها، باورها، درك و اي از ارزشاست از مجموعه

هاي تفكر يا انديشيدن كه اعضاي استنباط و شيوه

د و اين همان ها وجوه مشترك دارنسازمان در آن

چيزي است كه به عنوان يك پديده درست به اعضاي 

 گر انينمافرهنگ . شودتازه وارد آموزش داده مي

ميرسپاسي و (بخش نانوشته و محسوس سازمان است 

که هوفستد در سال  يفيجا به تعرنيدر ا). ۱۳۸۵دانايي 

. ميکنياز فرهنگ ارائه کرده است، اشاره م ۱۹۹۱

 يجمع يزيرت که فرهنگ، برنامههوفستد معتقد اس

ز يها متمار گروهيک گروه را از ساي ياست که اعضا

 يهوفستد در ط). ۲۶۰، ۱۹۹۱هوفستد (د ينمايم

بعد  ۴جامع،  يبا انجام پژوهش ۱۹۹۱تا  ۱۹۸۰ يها سال

بعد پنجم  ۲۰۰۱و در سال  يفرهنگ يهااز ابعاد ارزش

  : اين مقوله را به صورت زير مطرح نمود

اجتناب  :ندهياب از عدم اطمينان نسبت به آاجتن

افراد  ياز عدم اطمينان به معناي ميزان اضطراب و نگران

هاي اقتصادي و وجود تحريم. باشديک جامعه مي

ها هاي تجاري کشور و نيز عدم وجود برنامهمحدوديت

ميزان اميد به آينده  يو اهداف بلندمدت همگي بر رو

نسبت به آينده تأثيرگذار  هاافراد و عدم اطمينان آن

هاي ا به عبارت ديگر، ميزان برتري موقعيتياست، 

هاي بدون ساختار از سوي بر موقعيت افتهيساختار 

افراد يک جامعه را اجتناب از عدم اطمينان نسبت به 

  ).۹۰، ۲۰۱۰و هوفستد  ٥جيمويد(نده گويند يآ

به جوامع  مرد گرا: ييزن گرادر مقابل  ييمرد گرا

ها نقش گردد که در آنا سازمان نهادي اطالق ميي

اجتماعي افراد بر حسب جنسيت به روشني تفکيک 

هاي جسورانه و خشن و تأکيد بر شده است و نقش

 همراههاي عاطفي هاي مالي براي مردان و نقشموفقيت

با تأکيد بر کيفيت زندگي براي زنان در نظر گرفته 

جوامع و  به زن گرااز سوي ديگر، . شود مي

ها نقش هايي قابل اطالق است که در آن سازمان

دارد و هم  يهم پوشاجتماعي افراد از نظر جنسيت 

مردان و هم زنان با عاطفه بوده و به کيفيت زندگي 

دهند، لذا رفتار عاطفي و جسورانه هم عالقه نشان مي

تواند وجود داشته باشد در مردان و هم در زنان مي

 ).۱۳۸۶و رشيد پور فرهنگي، كاووسي (

در جوامع فردگرا : گراييفردگرايي در مقابل جمع

شان را کيافراد تنها مراقبت از خود و خانواده درجه 

گر هر کس به فکر يد يبه عبارت. داننديفه خود ميوظ

که  يدر حال. باشدش مييا خانواده خويمنافع خود و 

اد مطرح بوده و افر يتر منافع گروهشيب ييگرادر جمع

فه خود يت و مراقبت از گروه و جمع را وظيحما

  ).۸۹، ۲۰۱۰ج و هوفستد يمويد(دانند  يم

فاصله قدرت دامنه مشارکت افراد : فاصله قدرت

. است يگذاراستيها و سيريگميک جامعه در تصمي

اد است، افراد فرودست يکه فاصله قدرت ز يدر جوامع

ادست را ک با افراد فريجاد رابطه نزديبه ا يليتما

ن ييکه فاصله قدرت پا يکه در جوامع يدر حال. ندارند

ت يبوده و احساس مسئول پاسخگوترران ياست، مد
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نسبت به جامعه و عموم مردم دارند و افراد  يترشيب

با هم  يامانهيک و صميفرودست و فرادست رابطه نزد

 ٧و پارامسواران ٦ديلمي، بزاز يانتي، دياعتماد(دارند 

ان ديگر، درجه نابرابري بين افراد يک يه با بي، )۲۰۰۹

جامعه با فرض نرمال بودن آن جامعه را فاصله قدرت 

  ).۸۹، ۲۰۱۰ج و هوفستد يمويد(نامند مي

در افق : کوتاه مدتدر مقابل افق  ٨افق بلندمدت

ها به سوي آينده تمايل دارند مانند بلندمدت، ارزش

در حالي که  انداز کردن و توجه به دوام و پايداري،پس

ها به گذشته و گيري و افق کوتاه مدت، ارزشدر جهت

ها و اجراي حال معطوف است مانند احترام به سنت

  ).۹۰، ۲۰۱۰ج و هوفستد يمويد(تعهدات اجتماعي 

ا يآ« در پژوهش خود با عنوان و نوربخشچانگ 

وجه نقد  نگهداري يهر کشور بر رو يفرهنگ مل

جه ين نتيبه ا »ا نه؟ير دارد يها تأثران شرکتيتوسط مد

کننده وجه نقد باال،  نگهداري يهادند که شرکتيرس

باال و افق  يينان باال، مرد گرايز از عدم اطميپره يدارا

چانگ و نوربخش، (باشند يم ييد بلند مدت بااليد

کنند که يان ميب) ۲۰۰۲( ٩، للود و کووکييچو). ۲۰۰۹

است، چرا که بر  يتيموضوع با اهم يفرهنگ هر کشور

ن ينه تأميسک و هزيت در مورد ريريدرک مد يرو

. گذاردير ميتأث يندگيها و مشکالت نمايبده يمال

ان يب) ۲۰۰۳( ١٠ت و سرواسيتمار، مارت اسميد

در اصل روابط  يندگيکنند که مشکالت نما يم

ران بوده و يق سهامداران و مدين عاليناسازگار ماب

امداران در رابطه با ن مشکل به درک سهيا يمحتوا

 يهاداشته و در فرهنگ يران بستگينحوه رفتار مد

  .باشديمختلف متفاوت م

معتقدند، با وجود ) ۲۰۰۳( ١١امسونيلياستولز و و 

 يهايريگميتصم يبر رو ين که اثرات فرهنگ مليا

 يدر هر کشور يمال يدر قالب توسعه بازارها يمال

ه رفتار يهت توجن وجود جيافته است اما با ايانعکاس 

ها هنوز فرهنگ وجه نقد توسط شرکت نگهداري

چانگ و نوربخش در . باشديم يتيموضوع با اهم

ستم يبا س يهاافتند که شرکتيپژوهش خود در

 يندگيجهت رفع مشکالت نما يقو يت شرکتيحاکم

وجه نقد دارند  يسطح باال نگهداريبه  يترشيل بيتما

 ١٢تير و مارت اسمتمايد). ۲۰۰۶چانگ و نوربخش (

و ارزش وجوه نقد  يت شرکتين حاکميرابطه ب) ۲۰۰۷(

قرار  يها را مورد بررسشده توسط شرکت نگهداري

ک دالر وجه يدند که ارزش يجه رسين نتيداده و به ا

ت يستم حاکميبا س يهاشده در شرکت نگهدارينقد 

تز، استولز و ينکويپ. ، باالتر استيقو يشرکت

ر يدر پژوهش خود در مورد تأث) ۲۰۰۶( ١٣امسونيليو

سطح  يبر رو ١٤و مصالحه يندگينما يهايتئور

زان يبر م يافتند که هر دو تئوريوجه نقد در نگهداري

  .رگذار استيها تأثوجه نقد توسط شرکت نگهداري

 نگهدارين سطح يرابطه ب) ۲۰۰۷( ١٥نزيکالچوا و ل

 و ارزش شرکت را مورد يندگينما يهانهيوجه نقد، هز

دند که در صورت يجه رسين نتيقرار داده و به ا يبررس

نه پرداخت سود ي، انتخاب گزيندگيوجود مشکالت نما

در سهامداران  يد بهتريآن، د نگهداري يسهام به جا

ن يرابطه ب) ۲۰۰۶( ١٦يکووک و تادس. کنديجاد ميا

کشور جهان مورد  ۴۱را در  يمال يهاستميفرهنگ و س

دند که در يجه رسين نتيا قرار داده و به يبررس

سک مورد يکاهش ر ١٧محوربانک  يمال يها ستميس

مورد استفاده قرار  ييتر در کشورهاشيتوجه بوده و ب

در . دارند يينان بااليرد که اجتناب از عدم اطميگيم

سک يرش ريپذ ١٨بازار محور يمال يهاستميمقابل در س

فاده مورد است ييتر در کشورهاشيمورد توجه بوده و ب

  .دارند ينيينان پايرد که اجتناب از عدم اطميگيقرار م

کنند که در يان ميب) ۲۰۰۹(چانگ و نوربخش 

ران ينان باال، مديبا اجتناب از عدم اطم يهافرهنگ

 يمال يکه به طور مستمر در اثر فشارها ييهاشرکت

رمنتظره دچار کمبود وجه نقد يغ يهاانياز ز يناش

ت ين وضعيت مقابله با اشوند ممکن است جه يم
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 يينقد باال يهاييا دارايرند که وجه نقد و يم بگيتصم

و اسچولر و ) ۱۹۹۶( ١٩ومن و نولنين. کنند نگهداري

ن يخود به ا يهاز در پژوهشين) ۱۹۹۸( ٢٠يروگوسک

ران يت مديموفق يطور کلدند که به يجه رسينت

ن يتر است، بنابراشيب مرد گراها در جوامع  شرکت

به  ين جوامعيران چنيوان انتظار داشت که مدت يم

و استفاده از  يت رقابتيبه مز يابيمنظور دست

  .کنند نگهداري ييک، وجه نقد باالياستراتژ يها فرصت

ران در يمعتقدند که مد) ۱۹۹۶(ومن و نولن ين

نده به منظور يجوامع با نگرش بلند مدت نسبت به آ

شان، وجه نقد نکارمندا يبرا يت شغليفراهم کردن امن

  .کننديم نگهداري يترشينقد ب يهاييو دارا

در پژوهش خود در ) ۲۰۰۹( ٢١يرز و تادسيرم

ها بر بودن شرکت يتير فرهنگ و چند مليخصوص تأث

دند که يجه رسين نتيوجه نقد به ا نگهداريزان يم

وجه نقد  نگهداريزان ينان بر مياجتناب از عدم اطم

 يهاافتهين يچنبت دارد و همر مثيها تأثتوسط شرکت

چند  يهار در شرکتين تأثيدهد که ايها نشان مآن

با توجه به مباحث ذکر . باشديم ينييدر سطح پا يتيمل

ب يوجه نقد در ترک يت بااليشده در باال و اهم

ن پژوهش ي، در ايمال يهايريگميها و در تصمييدارا

ه نقد مورد وج نگهداريزان يبر م ير عوامل فرهنگيتأث

  . قرار گرفته است يبررس

  

  پژوهش  يهاهيفرض

زان يو م يفرهنگ يهان ارزشيب: يه اصليفرض

رفته شده بورس يپذ يهاوجه نقد در شرکت نگهداري

  .وجود دارد يدارياوراق بهادار تهران رابطه معن

  

   يفرع يهاهيفرض

وجه نقد در  نگهداريزان ين فاصله قدرت و ميب )۱

رفته شده بورس اوراق بهادار يپذ يهاشرکت

  ؛وجود دارد يدارتهران رابطه معني

نده و ينان نسبت به آين اجتناب از عدم اطميب )۲

رفته يپذ يهاوجه نقد در شرکت نگهداريزان يم

 يدارشده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني

  ؛وجود دارد

وجه نقد در  نگهداريزان يو م يين فردگرايب )۳

ه شده بورس اوراق بهادار رفتيپذ يهاشرکت

  ؛وجود دارد يدارتهران رابطه معني

وجه نقد در  نگهداريزان يو م ييمرد گران يب )۴

رفته شده بورس اوراق بهادار يپذ يهاشرکت

  .وجود دارد يدارتهران رابطه معني

  

  يجامعه و نمونه آمار

رفته يپذ يهااين پژوهش کليه شرکت يجامعه آمار

 يدوره زمان يهادار تهران براشده در بورس اوراق ب

ن يها در بيناهمگن يوجود برخ. باشدمي ۱۳۸۱‐۱۳۸۷

رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يپذ يهاشرکت

انتخاب  يژه برايط ويشرا يد تا برخيموجب گرد

مورد آزمون در نظر گرفته شود که به شرح  يهاشرکت

  : ر استيز

 ۱۳۸۰ز سال ا يستيبايم ينمونه انتخاب يهاشرکت )۱

   ؛رفته شده باشنديدر بورس اوراق بهادار تهران پذ

 ير دوره مالييپژوهش تغ يها در فاصله زمانشرکت )۲

  ؛اسفند باشد ۲۹به  يها منتهآن ينداده و سال مال

 يمال يگرو واسطه يگذارهيسرما يهاجزء شرکت )۳

 .؛نباشند

شرکت به  ۹۲ط فوق، تعداد يبا در نظر گرفتن شرا

  . دينه انتخاب گردعنوان نمو

  

  ها ل دادهيه و تحليو تجز يابزارها گردآور

ر يمربوط به متغ يهاداده يآورجمع يبرا

به از پرسشنامه استاندارد هوفستد  يفرهنگ يها ارزش

. آن استفاده شده است يباال ييو روا ييايپا ليدل

 ۴۵۰ن يب يفرهنگ يهامربوط به ارزش يهاپرسشنامه
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مورد  يهاشرکت يو حسابدار ينفر از کارکنان مال

پرسشنامه  ۳۷۰ت تعداد يد که در نهايع گرديآزمون توز

 يافزار اقتصادسنجق نرميافت شد که از طريدر

EViews 6 ،ل يه و تحليپژوهش مورد تجز يهاداده

  . قرار گرفت

  

  زان وجوه نقد شرکتيم

زان وجوه نقد يم يريگاندازه ين پژوهش برايدر ا

 )۱: شود که عبارتند ازيستفاده مشرکت از دو روش ا

 ين روش براي؛ در ا)۲۰۰۴(روش اوزکان و اوزکان 

از نسبت مجموع وجه نقد و  ينقد يهايين دارايتع

شرکت  يهاييکوتاه مدت بر کل دارا يگذارهيسرما

؛ )۱۹۹۹(روش اپلر و همکاران  )۲م و يکنياستفاده م

ت که ن تفاوياست با ا يز مشابه روش قبلين روش نيا

کوتاه مدت از  يه گذاريمجموع وجه نقد و سرما

  . شونديهاي شرکت در مخرج، کسر مييمجموع دارا

  

  متغيرهاي کنترلي

زير استفاده شده  يکنترل يدر اين پژوهش از متغيرها

  :است

 =LEVERAGEit متغير کنترلي نسبت اهرمي شرکتi 

ها به ارزش دفتري برابر با نسبت بدهي tدر سال 

  هادارايي

=LIQUIDit هاي نقدي متغير کنترلي ساير دارايي

برابر با نسبت سرمايه در گردش  tدر سال  iشرکت 

کوتاه مدت به کل  يها يگذار هيسرمابه جز وجه نقد و 

  هادارايي

=CFLOWit هاي متغير کنترلي توانايي ايجاد جريان

هاي برابر با نسبت جريان tدر سال  iنقدي شرکت 

  نقد عملياتي بر درآمد فروش

  

  

  

  هاي پژوهشها و يافتهتجزيه و تحليل داده

ــيف  ــار توص ــا  يآم ــه متغيره ــوط ب ــژوهش در  يمرب پ

ـ   ۲و  ۱هاي  صويرت  يرهـا ين متغيو همبستگي جفتـي ب

هــاي آمــار يافتــه .آمــده اســت ۳ صــويرتپــژوهش در ن

ن يدهد که ميانگنشان مي ۲و  ۱ هاي تصويرتوصيفي در 

زان وجه نقد شرکت بر اساس مـدل  يار ميو انحراف مع

و طبق مـدل اوپلـر    ۰۶۶/۰و  ۰۶۳/۰ب ياوزکان، به ترت

ب يسـه ضـر  يا مقاب. باشديم ۰۹۲/۰و  ۰۷۴/۰ب يبه ترت

زان وجه نقـد شـرکت طبـق دو مـدل فـوق      يرات ميتغي

وجـه نقـد در    يهـا داده يافت که پراکنـدگ يتوان در يم

-شيب) ۰۵/۱(نسبت به مدل اوزکان ) ۲۴/۱(مدل اوپلر 

دهد کـه مـدل اوزکـان    ين موضوع نشان ميتر بوده و ا

ـ  يت اتکـا يقابل زان وجـه نقـد   يـ ن ميـي در تع يتـر شيب

در رابطـه بـا   . هـا دارد ط شـرکت شـده توسـ   نگهداري

مستقل استفاده شده براي آزمون هر فرضـيه،   يرهايمتغ

ار شـاخص فاصـله قـدرت بـه     يـ ن و انحراف معيانگيم

 ين مقدار آماره فوق بـرا يو همچن ۴۵/۰و  ۴۷/۲ب يترت

 ‐۸۳/۰شاخص اجتناب از عدم اطمينان نسبت به آينده 

 و بـراي  ۲/۰و  ۶/۰شـاخص فردگرايـي    ي، برا۶۵/۰و 

باشد و با توجه بـه  مي ۲۱/۰و  ۶/۰ ييمرد گراشاخص 

ر شـاخص فاصـله قـدرت    يرات متغييب تغين که ضريا

ت يـ باشـد، از قابل يمـ  کمتـر  گـر يد رهايينسبت به متغ

الزم به ذکر است کـه  . برخوردار است يتر شيب ياتکا

وجه نقد طبق دو مدل اوزکان و  نگه داشتمتغير ميزان 

ا با متغيـر کنترلـي توانـايي    ر ين همبستگيترشياوپلر ب

پــايين بــودن . هــاي نقــدي شــرکت داردايجــاد جريــان

ميانگين شاخص اجتنـاب از عـدم اطمينـان نسـبت بـه      

گر اين مطلب بيان يآينده بر اساس نتايج کووک و تادس

هـاي پذيرفتـه شـده در    است که سيستم مـالي شـرکت  

بورس اوراق بهادار تهران بازار محور بوده و در چنـين  

تر است و پايين بـودن  هايي پذيرش ريسک بيش ستميس

شـده بـر اسـاس دو مـدل      نگهـداري ميانگين وجه نقد 

  .اوزکان و اوپلر نيز داللت بر اين موضوع دارد
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  آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش: ۱تصوير 

  

ــدل  ــايج م ــانت ــيون يه ــاي   يرگرس ــين متغيره ب

 نگهداريميزان  و) ۱۹۹۱(هاي فرهنگي هوفستد  ارزش

و اوپلـر  ) ۲۰۰۴(اوزکـان   يهـا وجه نقد بر اساس مدل

تـا   ۶ هاي صويرتدر  يکنترل يرهايبا متغ همراه) ۱۹۹۹(

ـ  نتايج نشان مي. ارائه شده است ۱۳ ن يدهد که رابطـه ب

شاخص فاصله قدرت و شاخص اجتنـاب از   يمتغيرها

وجه نقد  نگهدارينده با ميزان ينان نسبت به آيعدم اطم

ن شاخص يبق دو مدل اوزکان و اوپلر مثبت و رابطه بط

وجه  نگهداريبا ميزان  ييمرد گراو شاخص  ييفردگرا

نقد بر اساس دو مدل اوزکان و اوپلر منفـي ولـي ايـن    

رهـا  يايـن متغ ي ونيروابط با توجـه بـه ضـريب رگرسـ    

با توجـه بـه مقـدار احتمـال      يف و از لحاظ آماريضع

ر يـ ف و غيرابطـه ضـع  . شـد بادار مـي ير معنـ يغ tآماره 

ــ ــايدار متغيمعن ــاارزش يره ــ يه ــطح  يفرهنگ ــا س ب

پذيرفته شده در بـورس   يهاوجه نقد شرکت رينگهدا

دهد که عوامل ديگـري در  اوراق بهادار تهران نشان مي

هـا تأثيرگـذار   وجه نقد توسط شرکت نگه داشتزان يم

زان يـ ن ميدهد که رابطه بين نشان ميچنج همينتا. است

نسـبت اهرمـي،    يکنترل يرهايوجه نقد و متغ نگهداري

هاي نقدي جايگزين وجـه نقـد و توانـايي    ساير دارايي

و  ي، منفيب منفيهاي نقدي شرکت به ترتايجاد جريان

دار يمعنــ يهــا از لحــاظ آمــارمثبــت و در تمــام مــدل

ون يمـدل رگرسـ   Fدر تمام حاالت طبق آماره . باشد يم

تـوان  يسه دو مدل ميو با مقادار بوده يمعن يبه طور کل

رات وجـه نقـد بـر    يين ميزان تغييتب ييافت که توانايدر

  .تر استشياساس مدل اوزکان ب

  

  
  ادامه آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش: ۲تصوير 
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  پژوهش يرهاين متغيب يجفت يهمبستگ: ۳ تصوير

  

  

  

  

  ه قدرت طبق مدل اوزکانر شاخص فاصليمتغ يونيمدل رگرس: ۴تصوير 
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  ر شاخص فاصله قدرت طبق مدل اوپلريمتغ يونيمدل رگرس: ۵ تصوير

  

 
  )مدل اوزکان(نده ينان نسبت به آير شاخص اجتناب از عدم اطميمتغ يونيمدل رگرس: ۶ تصوير
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  وپلرنده طبق مدل اينان نسبت به آير شاخص اجتناب از عدم اطميمتغ يونيمدل رگرس: ۷ تصوير

  

  

  

  طبق مدل اوزکان يير فردگرايمتغ يونيمدل رگرس: ۸ تصوير
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  طبق مدل اوپلر يير فردگرايمتغ يونيمدل رگرس: ۹ تصوير

  

  

  طبق مدل اوزکان يير مردگرايمتغ يونيمدل رگرس: ۱۰ تصوير
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  طبق مدل اوپلر يير مردگرايمتغ يونيمدل رگرس: ۱۱ تصوير

  

  

  پژوهش طبق مدل اوزکان يرهايمتغ يونيرگرس يمدل کل: ۱۲ تصوير
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  پژوهش طبق مدل اوپلر يرهايمتغ يونيرگرس يمدل کل: ۱۳ تصوير

  

  گيريبحث و نتيجه

ن يهدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه ب

 نگهداريو سطح ) ۱۹۹۱(هوفستد  يفرهنگ يهاارزش

رفته شده در يپذ يهادر شرکت ينقد يهاييدارا

در اين پژوهش عالوه . هران استبورس اوراق بهادار ت

 يکنترل يرهاياز متغ يفرهنگ يهاارزش يرهايبر متغ

ر ي، وجود سا)ينسبت اهرم( ييبه دارا ينسبت بده

د يت تولين وجه نقد و ظرفيگزيجا ينقد ييدارا

ج نشان ينتا. استفاده شده است ياتينقد عمل يهاانيجر

رت فاصله قد يفرهنگ يهاارزش يرهايدهد که متغيم

زان ينده با مينان نسبت به آيو اجتناب از عدم اطم

رفته شده در يپذ يهاوجه نقد در شرکت نگهداري

بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و دو شاخص 

 نگهداريبا سطح  ييمرد گراو  ييفردگرا يعنيديگر 

گر اين اين نتايج بيان. دارند يوجه نقد رابطه منف

نان يل عدم اطميبه دل يانران ايريموضوع است که مد

محتاط بوده و وجه نقد  ينسبت به آينده تا حدود

دارند و از طرف ديگر به دليل خصلت نگه مي يتربيش

چنين و هم ييمرد گراغرور و تکبر ناشي از 

ريسک پذير بوده، رفتار  يتا حدود يطلب منفعت

. کننديم نگهداريجسورانه داشته و وجه نقد کمتري 

اجتناب از عدم اطمينان نسبت به آينده  نتايج شاخص

، چانگ و )۱۹۹۶(ومن و نولن يراستا با نتايج نهم

و نتايج ) ۲۰۰۹( يرز و تادسيو رم) ۲۰۰۹(نوربخش 

ومن و نولن يج نير با نتايمغا ييمرد گراشاخص 

و چانگ و ) ۱۹۹۸( ي، اسچولر و روگوسک)۱۹۹۶(

بطه الزم به ذکر است که را. باشدمي) ۲۰۰۹(نوربخش 

 نگهداريهاي فرهنگي و ميزان بين متغيرهاي ارزش

هاي مورد بررسي ضعيف بوده و از وجه نقد در شرکت

  .باشددار نميلحاظ آماري معني

نتايج پژوهش در رابطه با متغيرهاي کنترلي نشان 

هاي اهرمي باال، هاي داراي نسبتدهد که شرکتمي
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ه به باال کنند و با توجمي نگهداريوجه نقد کمتري 

هاي در شرکت) ۷۶/۰(هاي اهرمي بودن ميانگين نسبت

وجه نقد  نگهداريتحت بررسي، پايين بودن ميزان 

  :تواند به داليل زير باشد مي

هاي تحت بستانکاران و وام دهندگان به شرکت )۱

بررسي، نظارت و پيگيري پاييني در وصول مطالبات 

  .خود دارند

بررسي شده، هاي هاي شرکتاکثر بدهي )۲

هاي بلند مدت با سرسيد طوالني بوده که مستلزم  بدهي

  .باشدوجه نقد باال نمي نگهداري

لال يرا و وينتايج اين رابطه موافق با نتايج فر

  .است) ۲۰۰۴(

دهد که چنين نشان ميهاي پژوهش هميافته

هاي نقد جايگزين وجه هاي داراي ساير داراييشرکت

هاي داراي توانايي تر و شرکتنقد، ميزان وجه نقد کم

هاي نقد عملياتي به منظور تأمين مالي از توليد جريان

 نگهداريتري شيمنابع داخلي در مواقع نياز، وجه نقد ب

   .کنندمي

 يرهايمتغ همراهفرهنگي به  يهاارزش يرهايمتغ

طبق مدل اوزکان و اوپلر به ترتيب قادر به  يکنترل

  .تغييرات وجه نقد هستند درصد ۳۸و  درصد ۴۰تبيين، 

  

  هاي پژوهشپيشنهادهاي ناشي از يافته

کنندگان از اطالعات مالي شود که استفادهپيشنهاد مي )۱

سطوح وجه نقد  يداران در ارزياببه ويژه سهام

ها به بهينه بودن يا شده توسط شرکت نگهداري

   .نبودن آن توجه کنند

بر ميزان شمار تأثيرگذار با توجه به وجود عوامل بي) ۲

وجه نقد از جمله عوامل فرهنگي،  نگهداري

کنندگان از اطالعات شود که استفادهپيشنهاد مي

وجه  نگهداريسطح  يابيها، در ارزمالي شرکت

هاي مديران شرکت از وجوه نقد نقد، به انگيزه

   .شده توجه داشته باشند نگهداري

 نگهداريبه وجود رابطه منفي بين سطح  با توجه) ۳

شود که ، پيشنهاد مييه نقد و نسبت اهرموج

بستانکاران و وام دهندگان در زمان انجام معامالت 

اعتباري و پرداخت وام به شرکت به توانايي آن در 

   .بازپرداخت به موقع بدهي توجه داشته باشند

جا که طبق نتايج اين پژوهش، رابطه بين وجه از آن) ۴

پيشنهاد  هاي نقدي منفي است،نقد و ساير دارايي

سطوح وجه  يکنندگان در ارزيابشود که استفادهمي

ها به ساير شده توسط شرکت نگهدارينقد 

  .هاي نقدي جايگزين وجه نقد نيز توجه کنند دارايي

شود که بورس اوراق بهادار در ارزيابي پيشنهاد مي) ۵

هاي نقدي جايگزين وجه ها، به ساير داراييشرکت

  .نقد نيز توجه کنند

   

  هاي آتيشنهادهايي براي پژوهشپي 

هاي زماني و تکرار اين پژوهش با استفاده از وقفه )۱

  .بيني مدلبررسي اثر افزايش وقفه بر بهبود پيش

ــاد در عوامــل   )۲ ــه نوســانات نســبتاً زي ــا توجــه ب ب

هـا  اقتصادي، فرهنگي و سياسي حاکم بر شـرکت 

هـاي  شـود در پـژوهش  در کشورمان، پيشنهاد مي

يون غيرخطي در تعيـين ميـزان   آتي از مدل رگرس

  .ها استفاده شودوجه نقد شرکت نگهداري

هـاي آتـي ميـزان    شـود در پـژوهش  پيشنهاد مـي  )۳

ـ زهـاي  وجه نقد براي شرکت نگهداري در  ده اني

ر هاي سود ده با استفاده از متغيـ تمقايسه با شرک

مجازي بررسي و مورد آزمون قرار گيـرد، بـدين   

ده، مقدار متغير  سود يها شرکتصورت که براي 

زيان ده صـفر در   يها شرکتمجازي يک و براي 

  .نظر گرفته شود

هاي آتي بـه بررسـي   شود در پژوهشپيشنهاد مي )۴

وجـه نقـد و انگيـزه     نگه داشـت رابطه بين ميزان 

در  ينقـد  يهـا يـي اسـتفاده از دارا  يران بـرا يمد
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 ينــدگينما يطبــق تئــور يجهــت منــافع شخصــ

  .پرداخته شود

هاي آتـي بـر اسـاس    ود در پژوهششپيشنهاد مي )۵

ن يــصــحت ا يبــه بررســ يه سلســله مرتبــيــنظر

ران يمـد  ياصل يموضوع پرداخته شود که دغدغه

باشد، بلکه ينه وجه نقد نمين سطح بهيي، تعيايران

-پـروژه  ين مـال يتأم يچگونگ يتر روشيها بآن

  .تمرکز دارند يگذارهيسرما يها

ت ر ارزش فرهنگي افق بلندمديبررسي تأث )۶

وجه نقد  نگهداريبر ميزان ) ۲۰۰۱(هوفستد 

رفته شده در بورس اوراق بهادار يپذ يهاشرکت

  .تهران

هاي فرهنگي افراط در مقابل ر ارزشيتأث يبررس )۷

وجه  نگهداريبر ميزان ) ۲۰۰۷( ٢٣نکويم ٢٢طيتفر

رفته شده در بورس اوراق يپذ يهانقد شرکت

  .بهادار تهران

در  ينيبزرگ بي هاي فرهنگر ارزشيتأث يبررس )۸

بر ميزان ) ۲۰۰۷(نکو يم ٢٤ينيکوچک بمقابل 

رفته شده در يپذ يهاوجه نقد شرکت نگهداري

  .بورس اوراق بهادار تهران

رگذار بر ميزان ين عوامل تأثيترن مهمييتع )۹

رفته شده در يپذ يهاوجه نقد شرکت نگهداري

ند يبورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرا

  .٢٥يمراتب ل سلسلهيتحل

  

  هاي پژوهشمحدوديت

در اين پژوهش تنها : محدوديت زماني و مکاني )۱

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت

مورد بررسي  ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۱هاي تهران بين سال

  .قرار گرفته است

 ۷ها در طي دوره ران تعدادي از شرکتيتغيير مد )۲

  .ساله پژوهش

اي نمونه در طي هتلفيق و ادغام تعدادي از شرکت )۳

دوره پژوهش و در نتيجه استفاده از اطالعات 

  .هاي پس از ادغامشرکت اصلي در سال

 يآورجمع يپرسشنامه که برا يذات يهاتيمحدود )۴

فرهنگي هوفستد  يهامربوط به ارزش يهاداده

  .استفاده شده است

  

  مآخذ منابع و

). ۱۳۷۶( .ان، عليي، علي و پارسائيجهانخان )۱

  .انتشارات سمت: تهران .جلد دوم .مديريت مالي

 .پور کاظماحسان نت، محسن و يخوش ط )۲

ديدگاه : در حسابداري ييحرفه گرا .)۱۳۸۵(

، حسابدار .فرهنگي در کشورهاي در حال توسعه

  .۴۶‐۵۶، ۱۷۸شماره 

اسماعيل رشيدپور و علي فرهنگي، علي اكبر،  )۳

، ها و سازمانفرهنگ ). ۱۳۸۶( .كاووسي
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  چكيده

غربي زاده شده و در قرن شانزدهم اي است كه در اروپاي  از لحاظ تاريخي شهروندي ايده: مقدمه و هدف پژوهش

كند اما به  شهروندي از جمله مفاهيمي است كه در هر محيطي عمل مي .همزمان با فراگير شدنش انتشار يافته است

ين ا. دبراي آن محيط تعريف شو، شرطي كه امكاناتي كه با آن همراه شده و به آن تشخص و وجود بخشيده

محققين مطرح شد كه حال با توجه به خيل عظيم دانشجويان و در پي طرح اين پرسش در ذهن  پژوهش

توجهي به  ها دانشگاه اساساًآيا  ؟ وشوند مي شهروندان مطلوبي محسوب ها نيادانشگاهي آيا  النيالتحص فارغ

  .آيد مي از اهداف اين تحقيق به شمارها  ه پاسخ به اين پرسش؟ کآموزش شهروندي به دانشجويان دارند

. باشد مي پيمايشي‐بر اين اساس اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي: روش پژوهش

 مستقر در شهر تهران يها دانشگاهجامعه مورد پژوهش در اين تحقيق شامل كليه دانشجويان مشغول به تحصيل در 

ه ک) تنفر تعيين شده اس ۳۸۴حداقل نمونه مورد نياز براي يک جامعه نامحدود ( باشند كه مطابق جدول مورگان مي

  .پرسشنامه به محقق عودت داده شد ۴۳۹ه از ميان ک. دنفر به عنوان نمونه مورد تحقيق انتخاب شدن ۵۰۰تعداد 

تساوي ، آگاهي از مسائل جهاني، استقالل شخصي يها مؤلفه: دهد يمنتايج حاصل از اجراي تحقيق نشان : ها يافته

آگاهي از ، اخالقيهاي  ارزش، شهريهاي  ارزش، صلح و حل تضادها، يدموكراس، يچند فرهنگتنوع و ، جنسيت

در رتبه اول تا دوازدهم  خانوادگيهاي  ارزشو  مربوط به كارهاي  ارزش، پرستي هويت ملي و وطن، محيط زيست

  .قرار دارند

از  جنسيتتساوي  و آگاهي از مسائل جهاني، استقالل شخصيهاي  در ايجاد زمينه ها دانشگاه: نتيجه گيري

هويت ، آگاهي از محيط زيست يها مؤلفهاما در زمينه . اند کردهاصلي آموزش شهروندي بسيار عالي عمل  يها مؤلفه

 .اند نمودهبسيار ضعيف عمل  خانوادگيهاي  ارزشو  مربوط به كارهاي  ارزش، پرستي ملي و وطن

  انشهر تهر، دانشگاه، آموزش شهروندي، شهروند، آموزش: واژگان كليدي
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  مقدمه

مفهوم شهروندي در جوامع مختلف و در ادوار زماني 

اين  در اغلب. تغييراتي شده است خوش دستمتفاوت 

هاي حقوقي شهروندي مورد تأكيد قرار  جنبه، تعاريف

گرفته است با اين همه تجربه شهروندي تنها به پايگاه 

حقوقي فرد بستگي ندارد بلكه به روابط بين افراد و 

  )۱۳۸۲، ذكايي( .اجتماعي نيز متكي استهاي  گروه

به معناي جامعه ) شهر( واژ شهروند مرکب از دو کلمه

وابسته و در ، به معناي عضو) وند( انساني فرهنگمند و

شهر است که از اين  الزم، اين جا بيانگر جزء خارج

آيد که  مي واژه مرکب معناي انتزاعي مناسبي به دست

را داراست و در واقع بار عقالني ، به نوعي در خود

  : شود مي بدين گونه بيان

نسبت به عضويت ، از پذيرش آگاهانه و با دليل )۱

کند که بر مبناي توجيهات  مي در جمع حکايت

خرد پسندي انجام گرفته باشد پس بر جهانگردي 

  ؛کند نمي که در جامعه غير خود باشد صدق

قابليت پذيرش در جمع و شمارش در رديف  )۲

 ه باشد پس فقط شامل انسانديگران را داشت

  ؛باشد مي

از وجود رابطه متقابل ميان فرد و ديگران در يک  )۳

  ؛کند مي جامعه حکايت

از وجود تعهدهاي دوجانبه ميان فرد و جامعه  )۴

  )۱۳۸۴ ناري ابيانه( .دهد مي خبر

انجام گرفته در هاي  آخرين پژوهش بر اساس

هاي  شهروندي در دورههاي  كشورهاي صنعتي آموزش

ش از دانشگاه متمركز بر معرفي فالسفه و پي

فالسفه حوزه آموزش و ، انديشمندان حوزه سياست

، و برنامه ريزان مشهور گذاران استيس، تعليم و تربيت

 ).۲۰۰۳ تراويس( رهبران سياسي و غيره بوده است

هاي  دهند آموزش مي نشانها  همچنين پژوهش

شهروندي در نظام آموزش و پرورش از طريق سه 

اين سه  .آيد مي جراي متمايز ولي مرتبط به هم پديدم

  : مجرا شامل

تقويت مسئوليت اجتماعي و اخالقي  )١

 ؛آموزان دانش

 ؛تقويت سواد سياسي )٢

 ).٢٠٠٣ وليماي و وب( ارتباطات اجتماعي )٣

اما در نظام آموزش عالي در كشورهاي صنعتي 

عالوه بر پيگيري سه مجراي مورد اشاره در آموزش و 

ي ديگري نيز در جهت بهبود آموزش پرورش مجار

از قبيل تمرين  .شود مي شهروندي به كار گرفته

به عبارت ديگر  .دموكراسي و گفتمان شهروندي

احترام به ، آموزش عالي با تقويت حس نوع دوستي

قانون و رعايت حقوق ديگران سعي در بهبود آموزش 

 رابينز( نمايد مي بيش از پيش آموزش شهروندي

۲۰۰۴.(  

در آموزش شهروندي ها  مجموع دانشگاهدر 

 گوناگوني را بر عهده دارند كه بطور كليهاي  نقش

نخست  .توان در چند بعد اصلي خالصه نمود مي

شهر  تر روشنبه بيان  .است ١آموزش فرهنگ شهروندي

و شهرنشيني نيازمند فرهنگ مختص به خود است كه 

با توجه به رشد شهرنشيني ضروري است فرهنگ آن 

در آموزش شهروندي نيز يكي از  .ز آموزش داده شودني

كه  .است ٢مسائل مهم آموزش فرهنگ آپارتمان نشيني

رسمي و هاي  اين مهم در دانشگاه از طريق آموزش

دانشجويي به هاي  غيررسمي همانند زندگي در خوابگاه

   .گردد مي دانشجويان عرضه

خود هاي  كه رابينز در پژوهش گونه همان ؛دوم

دانشگاه با دارا بودن ساختار ، كرده است اشاره

دانشجويان را در جهت مبدل شدن به ، دموكراتيك

 تر روشنبه بيان  .نمايند مي شهروند دموكراتيك كمك

به ، عالوه بر آموزش فرهنگ شهرونديها  دانشگاه

  .كنند مي تقويت احساس شهروندي نيز كمك
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خدمات دانشگاهي نه تنها در جهت  ؛سوم اينكه

درك « يكه بسا فراتر از آن يعن، ش شهرونديآموز

نكته آخر اينكه ؛ و در حركت است ٣احترام به شهروند

 »به آموختنها  امروزه و در هزاره سوم دانشگاه

در تالش هستند كه ها  پردازند بلكه دانشگاه نمي

 .دهند مي را آموزش »آموختن چگونه درست آموختن«

روندي است كه چنين آموزشي به طور حتم تربيت شه

 كه احترام فراواني براي شهروندي قائل خواهد بود

  ).۲۰۰۳ تورانس(

شهروندي و هاي  بنابراين با توجه به اهميت آموزش

هدف ، در تحقق چنين مهمي ها دانشگاهنقش ويژه 

در  ها دانشگاهاصلي اين مقاله پژوهشي شناسايي نقش 

  .باشد مي بهبود آموزش شهروندي

  

  ندي تاريخچه آموزش شهرو

آموزش شهروندي براي نخستين بار در دوران 

پديدار شده ) سال قبل از ميالد ۷۷۶‐۴۷۹( يونان باستان

دوران كالسيك آموزش شهروندي ، به اين دوران .است

در اين دوران آنچه كه افراد نيازمند به  .شود يماطالق 

مورخان يكي از  .شد مي يادگيري بودند آموزش داده

رد آموزش شهروندي در اين دوره داليل پيدايش رويك

و گسترش شهرنشيني ذكر  ٤را به دليل ايجاد شهر

در واقع در اين دوران قبيله گرايي و زندگي ، کنند يم

مبدل به زندگي شهري و ايجاد شهرهاي بزرگ اي  قبيله

 چيهالبته شهرهايي همانند آتن در اين دوران  .٥شده بود

ر ادامه در قرن د .كرد نمي نفر تجاوز ۰۰۰/۵۰از  گاه

پنجم قبل از ميالد شهر روم پديد آمد و تا قرن اول قبل 

. دقوانين و مقررات ويژه شهروندي تدوين ش، از ميالد

لبته در اين دوران عالوه بر تحوالتي كه در اين دو ا

جهان ابرشهر پرسپوليس  يآن سودر ، آمد مي شهر پديد

ل رشد و به عنوان نماد و اوج هنر تمدن ايرانيان در حا

ايرانيان نيز قواعد و قوانين مدوني در زمينه  .نمو بود

مبتني ها  بسياري از آموزش .شهروندي تدوين كردند

  ٦.)۲۰۰۴، هيتر( شهروندي بودهاي  بر آموزش

دوره دوم پس از دوران كالسيك در گسترش 

 نام بردهها  آموزش شهروندي دوران طغيان و انقالب

 ـران گسترش دولت اين دوران پس از دو .شود مي

در اين دوران كه مصادف با قرون  .شهرها ظهور يافت

ميالدي است بر جمعيت شهرنشين افزوده  ۱۶و  ۱۵

شد و شهرهاي بزرگ متعددي در سرتاسر جهان 

بيشترين تمركز شهرها در كشورهاي  .پديدار شد

   .فرانسه و آلمان بود، انگلستان

ي در اين دوران با توجه به گسترش خودكامگ

هاي  حقوق شهروندي ويژه افراد و گروه، پادشاهان

، كه اين افراد و گروه هانيز در چند دسته .خاص بود

قواي نظامي و بازاريان ، كشيشان، خانواده سلطنتي

بقيه افراد تحت عناوين ؛ و شد مي متمول خالصه

 .برده و غيره از چنين حقوقي برخوردار نبودند، كارگر

شهروندي در اين دوران هاي  از سوي ديگر آموزش

براي دو گروه مورد اشاره متفاوت اما براي هر دو گروه 

، شد مي و كارگرانها  گروه اول كه شامل برده .آسان بود

گذاشتند و  مي بايست به گروه اشراف و برتر احترام مي

گروه دوم ؛ و تمرد و مقاومتي را نداشتند گونه چيهحق 

توانستند هر  مي پس از احترام به مقام شاه و كليسا

خواهند از بردگان بردگي بكشند و طلب  مي اندازه كه

روسو در شرحي با عنوان  .احترام و فرمانبري نمايند

داخلي هاي  تعهدات اجتماعي يكي از داليل انقالب

 .شمارد يبرمانگلستان را وجود قوانين متضاد شهروندي 

ر فراواني را دهاي  و انقالبها  تحوالتي كه بعدها جنگ

  .)۲۰۰۸ ماكدون( اروپا پديد آورد

 يها سالدر مجموع قوانين نوين شهروندي در 

 .در اروپا و امريكا گسترش يافت) ۱۷۷۰تا  ۱۸۰۰(

انجام گرفته نخستين بار در هاي  پژوهش بنا بربطوريكه 

كتابي تحت عنوان  ٨و باسدو ٧رزويتز ۱۷۷۳سال 

در در ادامه  .را منتشر كردند »آموزش به شهروندان«
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نماي كلي «كتابي تحت عنوان  ٩استفاني ۱۷۹۹سال 

اين  .را در فرانسه منتشر كرد »دانش تعليم و تربيت

گرفته از كتاب رزويتز و باسدو  ريتأثكتاب تا حدي 

به مباحث مربوط به تغيير  يتر قيعماما بصورت  .بود

 آموزش جهت آموزش شهروندي بهتر راهاي  در شيوه

نقطه آغازين توجه به آموزش در نهايت ؛ و پرداخت مي

شهروندي و ضرورت گنجاندن آن در نظام آموزش و 

در دوران وزارت  ۱۸۰۷‐۱۸۰۸هاي  پرورش به سال

در اين  .گردد مي در كشور پروس بر ١٠آموزش همبولت

دوران همبولت شوراي آموزش را راه اندازي كرد كه 

نوين در اي  هدف از تاسيس اين شورا توجه به شيوه

، اسميت( بود ١١هروندي به شهروندان پروسيآموزش ش

۲۰۰۶.(  

، شهروندي نهادهاهاي  بطور كلي در آموزش

گذارند كه برخي از  ريتأثو متغيرها متعددي ها  سازمان

  : اين نهادها عبارتند از

  ؛نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالي )١

 ؛سياسي مؤسساتو  يو ملدولت محلي  )٢

انتظامي قضايي و نيروي ، سيستم حقوقي )٣

 ).٢٠٠٤ واتسون( .كشورها

ضروري است ) ۲۰۰۴( ١٢از نظر تروسدل

زير هاي  شهروندي در قالبهاي  مفاهيم آموزش

  : عرضه گردد

 ؛آموزش مفاهيم دموكراسي و مشاركت جويي )١

  ؛حقوق شهروندي و پاسخگو بودن )٢

تنوع و ، كثرت گرايي، يچند فرهنگآموزش درك  )٣

  ؛پيوستگي اجتماعي

سالمت و رفاه ، تماعياج مؤسساتشناخت  )٤

  ؛اجتماعي

  ؛مليتي چندهاي  و شركت مؤسساتآشنايي با  )٥

 ؛تقويت حس ملي و ميهن پرستي )٦

ملي و ، شهروند محلي( شدن ١٣چند شهروندي )٧

  ؛)يالملل نيب

  ؛برابر و شرايط رقابتيهاي  توجه به فرصت )٨

و گسترش امور  ١٤آزاديخواههاي  توجه به ارزش )٩

  ؛صنفي

  ؛متنوع هاي ترويج ايدئولوژي  )١٠

گسترش ، تورم پيش رو، توجه به اقتصاد آزاد )١١

  ؛مبتني بر بورس و پرداخت مالياتهاي  بازار

داخلي و هاي  و درگيريها  آشنايي با تاريخ جنگ )١٢

 ؛هر كشور يالملل نيب

، اقتصادي، آشنايي با مجموعه حوادث اجتماعي )١٣

  ؛مختلفهاي  سياسي و فرهنگي از طريق رسانه

ي و احترام به محيط تقويت حس طبيعت گراي )١٤

  ؛زيست

  .آماده ساختن افراد براي آينده مبهم )١٥

 يها مؤلفه نيتر مهم) ۲۰۰۷( و ديگران ١٥شرمن

  : اند کردهشهروندي را شرح زير اعالم هاي  آموزش

از  ؛دانش و شناخت شرايط جديد شهروندي )١

بين هاي  و تفاوتها  مذهب، قبيل حقوق بشر

كننده  شناخت اجزاء و عوامل ايجاد، اديان

انتخابات و چانه ، دموكراسي از قبيل مجلس

  ؛زني سياسي و شناخت اجتماعات جهاني

 ؛ارتباطي دروني و بيرونيهاي  توسعه مهارت )٢

از قبيل آموختن چگونه انديشيدن به مسائلي 

، روحي، ديني، از قبيل مسائل اجتماعي

  ؛وجداني و فرهنگي است

كسب مهارت در مشاركت جويي و توانايي  )٣

از قبيل توانايي  ؛خ دهي به شرايط محيطيپاس

تصميم گيري در مشاركت در ، انجام مذاكره

پاسخ دهي ، دانشگاه و مدارسهاي  فعاليت

 مناسب به فرآيند مشاركت جويي ديگران

 ).٢٠٠٧ شرمن و ديگران(
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  راهکارهاي آموزش شهروندي 

همان طور كه گفته شد آماده سازي شهروندان براي 

ملي و يا ، در يك زمينه محليزندگي و زيست 

هاي تربيتي  مستلزم فراهم سازي فرصت، يالملل نيب

، در صورتي كه نيك بنگريم ژهيبه و. باشد مناسب مي

تربيت شهروندي با فلسفه تأسيس نظام آموزش و 

زيرا در يك برداشت كلي ، پرورش گره خورده است

تربيت ، هدف اصلي از ايجاد و توسعه نظام آموزشي

باشد و آينده هر  ان مؤثر و فعال براي جامعه ميشهروند

نوع نگاه و بينش ، آگاهي، كشوري بر ميزان توانمندي

شهروندان آن نسبت به امور مختلف كشور و جهان 

در جوامعي نظير كشور ايران ، از اين رو. بستگي دارد

، كه اين هدف كمتر مورد توجه واقع شده است

ولويتي پنهاني ا، آموزش و پرورش شهروندان مناسب

 ).۱۳۸۱ ايماني جاجرمي و همکاران( رود به شمار مي

هاي معيني وجود دارد  ها و مكان به طور كلي مجموعه

كه ، توانند شهروندي را بياموزند كه اكثر افراد در آن مي

نظام ، كند خانواده كه فرد در آن رشد مي، از جمله آنها

هاي رسمي و غيررسمي  آموزش، اي آموزش مدرسه

هاي  محل كار و مشاركت در فعاليت، پس از مدرسه

در اينجا بحث متمركز بر نظام آموزشي با . مدني است

در اين راستا براي پرورش . تأكيد بر برنامه درسي است

توان  شهروندي حداقل ميهاي  ها و ارزش ويژگي

  : )۱۳۸۷ مدانلو( زير را برشمرد هايراهكار

هاي  ق برنامهآموزش مستقيم شهروندي از طري )الف

  درسي

وجود ، عزم راسخ براي تربيت شهروندي هنشان ننخستي

برنامه درسي ويژه براي اين امر است تا از طريق 

را تجربه اجتماعي آموزان يك فضاي  دانش، اجراي آن

، اين چگونگي مستلزم آن است كه مقامات. نمايند

بازانديشي مجددي ، آموزشي و مدارس گذاران استيس

مناسب بودن موضوعات درسي سنتي براي  را نسبت به

دو شكل يا الگوي اصلي . تربيت شهروندي انجام دهند

  : براي آموزش مستقيم از طريق برنامه درسي وجود دارد

منظور از : هاي درسي مجزا آموزش از طريق برنامه) ۱

آموزش شهروندي در قالب يك ، برنامه درسي مجزا

هاي درسي  امهبرنامه درسي خاص و جدا از ساير برن

علوم ، براي مثال در كنار دروسي نظير رياضيات. است

اي براي شهروندي در  درس ويژه، تجربي و مانند آن

برنامه درسي تربيت ، در اين شيوه .نظر گرفته شود

شركت كنندگان ، شهروندي با توجه به پارامترهاي زمان

  . شود و معلمان تدوين و اجرا مي

در : هاي درسي درهم تنيده آموزش از طريق برنامه) ۲

هاي  تربيت شهروندي با موضوعات و برنامه، اين شيوه

در ، شود مي درسي ديگري كه در مدارس آموزش داده

تلفيق ، منظور از درهم تنيده كردن. شود هم تنيده مي

مباحث شهروندي با دروس نزديك و مرتبط به 

از لحاظ . باشد يكديگر در قالب يك درس خاص مي

طرفداران و منتقدان ، ر يك از اين دو رويكرده، علمي

چون  ييدر کشورهابراي مثال . خود را داراست

كره و سنگاپور بيشتر بر موضوعات مجزا ، کنگ هنگ

شود زيرا به علت فرصت زمان اندك مدارس  تأكيد مي

عمالً تربيت ، اي از مربيان هاي پايين پاره و صالحيت

شكل شده و شهروندي به شكل درهم تنيده دچار م

اما در  .آورد را بوجود مي قيعم ريغيادگيري سطحي و 

هاي درهم تنيده  اي ديگر از نقاط جهان از برنامه پاره

در اين شكل باور عمومي بر اين است . شود حمايت مي

كه مفاهيم شهروندي به شكل موضوع درسي خاص 

زيرا در اين حالت تنها اطالعات افراد را ، تدريس نشود

 اده و بر نگرش و منش آنها كم اثر خواهد بودافزايش د

  )۱۳۸۵ پيري(

رسد استفاده از هر دو شكل پرورش  بهر حال به نظر مي

) برنامه مجزا و نيز درهم تنيده(، شهرونديهاي  ارزش

هاي تربيت شهروندي را بهتر ممكن  حصول به هدف

هاي درسي ويژه و  در صورتي كه برنامه. سازد مي
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شهروندي تدوين شود و يا اينكه  مجزايي براي تربيت

شهروندي به صورت درهم تنيده عرضه هاي  ارزش

: زير باشد تواند مشتمل بر موارد اهداف آن مي، شود

  )۱۳۸۷ مدانلو(

ها  آموزان در تعبير و تفسير ارزش كمك به دانش )۱

، و مفاهيمي كه توسط وسايل ارتباط جمعي

   ؛شود منتقل مي …اينترنت و 

ي الزم براي رشد روحي و فراهم سازي مبنا )۲

   ؛آموزان رواني دانش

توسعه حس قدرشناسي و تقدير نسبت به ميراث  )۳

  ؛فرهنگي و تقويت هويت ملي

  ؛شخصي يافزايش مسئوليت پذير )۴

  افزايش آگاهي از قوانين و مقررات اجتماعي )۵

فراهم كردن راهنمايي براي رفتار در زندگي  )۶

  ؛روزمره

صيت كمك به افراد جهت دستيابي به يك شخ )۷

  ؛مستقل و منطقي

   ؛مبارزه با بدرفتاري با محيط زيست )۸

در سطح ملي و ( افزايش و ارتقاي صلح )۹

   ؛)المللي بين

  ؛تقويت غرور ملي در سطح جامعه )۱۰

  ؛تقويت مبناي خانواده )۱۱

برابري و ، عدالت يها ارزشافزايش احترام به  )۱۲

  ؛مانند آن

  ؛تقويت و تسريع رشد و توسعه اقتصادي )۱۳

ها براي دختران  اوي فرصتافزايش احترام و تس )۱۴

  ؛و زنان

جلوگيري از آسيب رساني اجتماعي و افزايش  )۱۵

  ؛بردباري و تحمل

 .پذيرش نظم و تبعيت از قوانين اجتماعي )۱۶

  )۱۳۸۶ فروز دل(

) معاصر و چهچه از منظر تاريخ گذشته ( بطور کلي

که از آن با  شهروندي آموزش گفت که توان مي

تربيت براي حيات «، »تربيت شهروند«تعبيرهايي چون 

مدني مبتني بر  تربيت«و » تربيت دمکراتيک«، »جمعي

يعني اين که نظام آموزشي به ، شود مي ياد» حقوق بشر

تربيت شهرونداني همت گمارد که ضمن احساس 

قانون در  تيو رعادلبستگي به ميهن و سرزمين خود 

اين قابليت نيز در آنان به وجود ، زندگيهاي  همه زمينه

نا موجه از سوي هاي  در صورت اقتدار طلبيآيد که 

مدني که در آن عضويت هاي  دولت از طريق تشکل

. به نقد و ارزيابي عملکرد دولت بپردازند، دارند

  ).۱۳۸۴ سجادي(

مبتني بر متون آموزشي و تعليمات  عمدتاًها  اين آموزش

 در نظرها  که براي اين آموزشهايي  در برنامه. اند يرسم

ر صدد آن هستند که اطالعات مختلفي در د، گيرند مي

ساختار و عملکرد ، تاريخ و جغرافياي کشورهاي  زمينه

. دستگاه حکومت و قانون اساسي به افراد ارائه دهند

هدف غايي همانا آگاه سازي از طريق ارائه و انتقال 

هاي  اين برداشت مبتني بر رويکرد. اطالعات است

لم نقش مسلط و مستقيم در آموزش است که در آن مع

کند و دانش آموزان مجال و انگيزه  مي محوري ايفا

  .)۱۳۸۲ سعيدي( کمتري در ابتکار و مشارکت دارند

تعريف گسترده از شهروندي ، در سوي ديگر اين طيف

شهروندي به مفهوم ، بر اساس اين تعريف. وجود دارد

مردم اي  آگاهي از خود به عنوان عضوي از جامعه

روندان بايد به طور فعال در عرصه ساالر است که شه

. زندگي حاضر شوند و حقوق خود را به دست آورند

مقامات حاکم نيز بايد شرايط الزم را براي اين مقصود 

اين تلقي از مفهوم شهروندي به . فراهم سازند

هاي  است از روشاي  شود که آميزه مي رويکردي منجر

 که به آن آموزش شهروندي، رسمي و غير رسمي

متون و تعليمات رويکرد ها  در اين آموزش. گويند يم

شود اما شهروندان را به تحقيق  مي فشرده به کار گرفته

  . کنند مي آن ترغيب يها مؤلفهو تفحص در بسياري از 
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  مدل مفهومي پژوهش

  
  )۱۳۸۲ اجارگاهو فتحي و( مدل مفهومي تحقيق:  ۱نمودار 

  

يست بلکه آگاه سازي ن در اينجا هدف غايي صرفاً

خود هاي  شهروندان بايد با کمک اين اطالعات مهارت

عالي باور داشته هاي  را نيز ارتقاء بخشند و به ارزش

آموزشي نيز که براي اين مقصود در هاي  روش. باشند

مستقيم هاي  شود متنوع است و روش مي نظر گرفته

معلم مدار و غير مستقيم مشارکتي را در داخل و خارج 

  ).۱۳۸۲ سعيدي( گيرد مي رسمي در براي ه از آموزش

  

  روش پژوهش

اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر 

  . باشد مي پيمايشي‐روش توصيفي

  

  جامعه و نمونه مورد پژوهش

جامعه مورد پژوهش در اين تحقيق شامل كليه 

مستقر  يها دانشگاهدانشجويان مشغول به تحصيل در 

 ه مطابق جدول مورگانباشند ك مي در شهر تهران

 کيحداقل نمونه مورد نياز براي يک جامعه بيشتر از (

 ۵۰۰که تعداد ) باشد مي نفر ۳۸۶نفر  صد هزار

پرسشنامه کامل  ۴۳۹پرسشنامه توزيع که از اين ميان 

مونه مورد پژوهش از ن. دشده به محقق عودت داده ش

تصادفي ساده ‐طريق روش نمونه گيري خوشه اي

شامل واحدهاي دانشگاه  ها سر خوشه. دانتخاب شدن

، غرب، شرق، مرکز، جنوب، آزاد اسالمي تهران شمال

  .باشد مي تهران پزشکي و علوم و تحقيقات

   روش گرد آوري و تجزيه تحليل اطالعات

براي جمع آوري اطالعات در اين پژوهش از دو روش 

طيف اي  گويه ۴۸پرسشنامه ( و ميدانياي  کتابخانه

  .اده شده استاستف) ليكرت

  

  پژوهش سؤاالتآزمون 

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۱فرض 

هاي  ارزش در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

 . در حد مطلوب بوده است اخالقي

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۲فرض 

هاي  ارزش در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

  .در حد مطلوب بوده است شهري
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  در ابعاد مختلف آموزش شهروند ها دانشگاهيابي عملكرد ارز: ١جدول 

 t df Sig. (2-tailed) Upper Lower Mean Difference ها فرضآزمون 
 1.9902- 2.8234- 2.40678- 000. 438 11.564-  ۱فرض 

 1.3973- 2.5688- 1.98305- 000. 438 6.777-  ۲فرض 

 2.7700- 3.5690- 3.16949- 000. 438 15.881-  ۳فرض 

 2.5701- 3.3621- 2.96610- 000. 438 14.993-  ۴فرض 

 2.3127- 3.1111- 2.71186- 079. 438 13.598-  ۵فرض 

 2.5095- 3.3210- 2.91525- 200. 438 14.383-  ۶فرض 

 2.2229- 3.0653- 2.64407- 059. 438 12.565-  ۷فرض 

 1.9679- 2.8118- 2.38983- 000. 438 11.338-  ۸فرض 

 2.4281- 3.2329- 2.83051- 000. 438 14.079-  ۹فرض 

 2.2107- 3.1114- 2.66102- 087. 438 11.827-  ۱۰فرض 

 2.4082- 3.2528- 2.83051- 000. 438 13.417-  ۱۱فرض 

 2.2292- 3.0928- 2.66102- 000. 438 12.336-  ۱۲فرض 

  

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۳فرض 

 استقالل شخصي آموزشدر  ها دانشگاهعملكرد 

  .در حد مطلوب بوده است

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۴فرض 

در  دموكراسي در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

  .حد مطلوب بوده است

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۵فرض 

هاي  ارزش در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

  .در حد ضعيف بوده است مربوط به كار

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۶فرض 

هاي  ارزش در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

  .در حد ضعيف بوده است خانوادگي

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۷فرض 

آگاهي از محيط  در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

  .در حد ضعيف بوده است زيست

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۸فرض 

چند تنوع و  در آموزش ها دانشگاهد عملكر

   .در حد مطلوب بوده است يفرهنگ

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۹فرض 

صلح و حل  در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

   .در حد مطلوب بوده است تضادها

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۱۰فرض 

هويت ملي و  در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

  . در حد ضعيف بوده است ستيپر وطن

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۱۱فرض 

آگاهي از مسائل  در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

   .در حد مطلوب بوده است جهاني

از نظر دانشجويان نمونه مورد پژوهش : ۱۲فرض 

 تساوي جنسيت در آموزش ها دانشگاهعملكرد 

  . در حد مطلوب بوده است

  

  ها مؤلفهدر زمينه  ها دانشگاهلكرد تعيين سطح عم

گردد در جـداول فـوق    مالحظه ميكه  گونه همان

 هـا  دانشـگاه وضعيت عملكرد  شاخص مركزي ميانگين

 دانشـجويان را نشـان  از ديـدگاه   در آموزش شهروندي

ر اساس اطالعات موجود در جـداول مـذكور   ب. دده مي

، آگاهي از مسـائل جهـاني  ، استقالل شخصيي ها مؤلفه

  ، راسيــدموكي، چند فرهنگتنوع و ، ساوي جنسيتت
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 در ابعاد مورد پژوهش ها دانشگاهمقايسه عملكرد  :٢جدول 

 ضريب فني نيمه متريک ليکرت ابعاد

 ۳/۶۹ ۲/۲۵۳۵  اخالقيهاي  ارزش

 ۳/۸۸ ۲/۵۳۶/۷۵  شهريهاي  ارزش

 ۴/۸۹ ۴/۷۵۶۲/۷۵  استقالل شخصي

 ۴.۱۱ ۵۴ ۳/۲۵  دموكراسي

 ۲/۸۰ ۱/۲۵۳۰/۷۵  وط به كارمربهاي  ارزش

 ۲/۷۳ ۱۲۹/۷۵  خانوادگيهاي  ارزش

 ۳/۵۵ ۲۳۳/۲۵  آگاهي از محيط زيست

 ۴/۲۰ ۳/۵۵۴  يتنوع و چند فرهنگ

 ۴/۰۲ ۲/۷۵۳۹/۲۵  صلح و حل تضادها

 ۳/۴۱ ۱/۵۳۱  پرستي هويت ملي و وطن

 ۴/۷۳ ۴/۲۵۵۷/۷۵  آگاهي از مسائل جهاني

 ۴/۶۸ ۳/۷۵۵۴/۷۵  تساوي جنسيت

  

هـاي   ارزش، شـهري هـاي   ارزش، صلح و حل تضـادها 

ــي ــاهي از محــيط زيســت ، اخالق ــي و ، آگ ــت مل هوي

هـاي   ارزشو  مربـوط بـه كـار   هاي  ارزش، پرستي وطن

ـ      خـانوادگي  ـ . ددر رتبـه اول تـا دوازدهـم قـرار دارن ه ب

اسـتقالل  هـاي   در ايجـاد زمينـه   ها دانشگاهعبارت ديگر 

 ي جنسـيت تسـاو  و آگاهي از مسائل جهـاني ، شخصي

آگـاهي  ي ها مؤلفهاما در زمينه  اند کردهبسيار عالي عمل 

هاي  ارزش، پرستي هويت ملي و وطن، از محيط زيست

بسـيار ضـعيف    خـانوادگي هـاي   ارزشو  مربوط به كار

  .اند نمودهعمل 

  

  خالصه و نتيجه گيري

مبتني بر متون  شهروندي عمدتاًهاي  آموزش

که براي هايي  نامهدر بر. اند يرسمآموزشي و تعليمات 

در صدد آن هستند که ، گيرند مي در نظرها  اين آموزش

تاريخ و جغرافياي هاي  اطالعات مختلفي در زمينه

ساختار و عملکرد دستگاه حکومت و قانون ، کشور

هدف غايي همانا . اساسي به دانش آموزان ارائه دهند

اين . آگاه سازي از طريق ارائه و انتقال اطالعات است

مستقيم در آموزش است هاي  اشت مبتني بر رويکردبرد

کند و  مي که در آن معلم نقش مسلط و محوري ايفا

دانش آموزان مجال و انگيزه کمتري در ابتکار و 

  ).۱۳۸۶برامو( .مشارکت دارند

 نتايج حاصل از اجراي پژوهش به شرح زير

  : باشد مي

نفر دانشجويان نمونه مورد  ۴۳۹از مجموع  -

 ۲۰۸درصد مرد و  ۶/۵۲نفر معادل  ۲۳۱، پژوهش

  .اند بودهدرصد زن  ۴/۴۷نفر معادل 

نفر دانشجويان نمونه مورد  ۴۳۹از مجموع  -

، سال ۲۵‐۱۸درصد  ۱۵.۹نفر معادل  ۷۰، پژوهش

نفر  ۱۶۵، سال ۳۰‐ ۲۶درصد  ۳۶نفر معادل  ۱۵۸

نفر معادل  ۴۶سال و  ۴۰‐۳۱درصد  ۳۷.۶معادل 

  .اند شتهداسال سن  ۴۱درصد باالتر از  ۵/۱۰

نفر دانشجويان نمونه مورد  ۴۳۹از مجموع  -

 ۱۵۱درصد مجرد و  ۶/۶۵نفر معادل  ۲۸۸، پژوهش

 .اند بوده متأهلدرصد  ۴/۳۴نفر معادل 
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  در ابعاد مورد پژوهش ها دانشگاهمربوط به مقايسه عملکردها  :۲نمودار 

  
  

نفر دانشجويان نمونه مورد  ۴۳۹از مجموع  -

 ۱۱۱، درصد كارداني ۷.۵نفر معادل  ۳۳، پژوهش

نفر معادل  ۲۱۹، درصد كارشناسي ۲۵.۳نفر معادل 

درصد  ۳/۱۷نفر معادل  ۷۶درصد ارشد و ۹/۴۹

 .اند بودهدانشجوي دكتري 

محاسـبه   tبا توجه به : اخالقيهاي  ارزش آموزش -

بحراني جدول در سطح خطـاي   tمقدار شده كه از 

 بزرگتــــر اســــت و ســــطح معنــــي داري ٠٥/٠

)sig=0.000( ،توان چنين تفسير که فـرض   ميH0 

  . شود مي تاييد

محاسـبه   tبا توجه به : شهريهاي  ارزش آموزش  -

بحراني جدول در سطح خطـاي   tمقدار شده كه از 

 بزرگتــــر اســــت و ســــطح معنــــي داري ٠٥/٠

)sig=0.000( ،توان چنين تفسير که فـرض   ميH0 

  .شود مي دتايي

محاسـبه   tبا توجه بـه  : استقالل شخصي آموزش  -

بحراني جدول در سطح خطـاي   tمقدار شده كه از 

 بزرگتــــر اســــت و ســــطح معنــــي داري ٠٥/٠

)sig=0.000( ،توان چنين تفسير که فـرض   ميH0 

  .شود مي تاييد

محاسبه شده كـه   tبا توجه به : دموكراسي آموزش -

 ٠٥/٠بحراني جـدول در سـطح خطـاي     t مقداراز 

، )sig=0.000( بزرگتــر اســت و ســطح معنــي داري

  .شود مي تاييد H0توان چنين تفسير که فرض  مي

 tبـا توجـه بـه    : مربوط به كارهاي  ارزش آموزش -

بحراني جدول در سطح  tمقدار محاسبه شده كه از 

 داري بزرگتــر اســت و ســطح معنــي ٠٥/٠خطــاي 

)sig=0.079( ،توان چنين تفسير که فـرض   ميH0 

  . شود مي رد

 tبـا توجــه بــه  : خــانوادگيهــاي  ارزش آمـوزش  -

بحراني جدول در سطح  tمقدار محاسبه شده كه از 

 بزرگتــر اســت و ســطح معنــي داري ٠٥/٠خطــاي 

)sig=0.20( ،توان چنين تفسير کـه فـرض    ميH0 

  .شود مي رد

 tبـا توجـه بـه    : آگاهي از محيط زيسـت  آموزش -

بحراني جدول در سطح  tمقدار محاسبه شده كه از 
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 بزرگتــر اســت و ســطح معنــي داري ٠٥/٠خطــاي 

)sig=0.059( ،توان چنين تفسير که فـرض   ميH0 

  .شود مي رد

 tبـا توجـه بـه    : يچنـد فرهنگـ  تنـوع و   آموزش -

بحراني جدول در سطح  tمقدار محاسبه شده كه از 

 بزرگتــر اســت و ســطح معنــي داري ٠٥/٠خطــاي 

)sig=0.000( ،توان چنين تفسير که فـرض   ميH0 

  .شود مي تاييد

محاسبه  tبا توجه به : صلح و حل تضادها آموزش -

بحراني جدول در سطح خطـاي   tمقدار شده كه از 

 گتــــر اســــت و ســــطح معنــــي داريبزر ٠٥/٠

)sig=0.000( ،توان چنين تفسير که فـرض   ميH0 

  .شود مي تاييد

 tبا توجـه بـه   : پرستي هويت ملي و وطن آموزش -

بحراني جدول در سطح  tمقدار محاسبه شده كه از 

 بزرگتــر اســت و ســطح معنــي داري ٠٥/٠خطــاي 

)sig=0.087( ،ر که فـرض  توان چنين تفسي ميH0 

 .شود مي رد

 tبـا توجـه بـه    : آگاهي از مسائل جهـاني  آموزش -

بحراني جدول در سطح  tمقدار محاسبه شده كه از 

 بزرگتــر اســت و ســطح معنــي داري ٠٥/٠خطــاي 

)sig=0.000( ،توان چنين تفسير که فـرض   ميH0 

 دتايي

محاسبه شـده كـه از    tتوجه به  با: تساوي جنسيت -

ــي جــدول در ســطح خطــاي   tمقــدار   ٠٥/٠بحران

، )sig=0.000( بزرگتــر اســت و ســطح معنــي داري

 شود مي تاييد H0توان چنين تفسير که فرض  مي

بر اساس اطالعات موجود در جداول آزمون  -

ي ها مؤلفه: گانه ي دوازدهها مؤلفهسطح اي  مقايسه

تساوي ، آگاهي از مسائل جهاني، ستقالل شخصيا

صلح و ، دموكراسيي، چند فرهنگتنوع و ، جنسيت

هاي  ارزش، شهريهاي  ارزش، حل تضادها

هويت ملي و ، آگاهي از محيط زيست، اخالقي

هاي  ارزشو  مربوط به كارهاي  ارزش، پرستي وطن

ه ب. ددر رتبه اول تا دوازدهم قرار دارن خانوادگي

استقالل هاي  در ايجاد زمينه ها دانشگاهگر عبارت دي

تساوي  و آگاهي از مسائل جهاني، شخصي

اما در زمينه  اند کردهبسيار عالي عمل  جنسيت

هويت ملي و ، آگاهي از محيط زيستي ها مؤلفه

هاي  ارزشو  مربوط به كارهاي  ارزش، پرستي وطن

 .اند نمودهبسيار ضعيف عمل  خانوادگي

  

  پيشنهاداها

و پرورش شهروندي الزم است كه يك  آموزش -

، با دسترسي آسان براي كل جمعيت، فرايند باز

باشد و بايستي استعداد  …بدون هرگونه تبعيض و

فرهنگ و ، هايي كه در اقتصاد برخورد با جهش

  .افتد را تقويت كند جامعه به طور كلي اتفاق مي

ثباتي شغل در حال  از آنجا كه نگراني راجع به بي  -

بايستي در جهت ايجاد يك ها  تالش، است افزايش

ورت ص، يكار مرتبط با آموزش و پرورش شهروند

اين موضوع متضمن جريانات جديد در . گيرد

ارتقاء همكاري بين استخدام كنندگان و استخدام 

كه به هايي  ها و مهارت بسط شايستگي، شوندگان

آميز در الگوهاي  زمينه شركت موفقيت در افراد

د و تغيير پذيري شغلي و خلق يك متنوع تولي

  . باشد ، ميکند مي کمکشهروند آگاه و مولد 

جامعه شهري فعال به معني شناخت مشاركت   -

اجتماعي هاي  غيردولتي و گروه يها سازمانتر  قوي

 يها يخط مشهمچنين پذيرش آنها در ، محلي

در . استي نظارت و ارزشيابي آموزش، مشورتي

اي كه به  زماني و ماليبه معني پشتيباني سا ضمن

مشاركت د؛ لذا باش مي، عهده بخش عمومي است

تواند يك ابزار كارآمد  مي ها دانشگاههاي  در فعاليت

   .شهروندي بشمار آيدهاي  در بهبود آموزش
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مشاركت توده جوان عنصر كليدي در حفظ يك  -

توده هاي  سازمان ازپشتيباني . فرهنگ با نشاط است

و يا بيرون از  ها دانشگاهدر  نشايها پروژهجوانان و 

سازد كه با حقوق و  آنها را قادر مي، آن

از طريق رويكردهاي يادگيري  شانيها تيمسئول

آشنا شده و در تقويت جامعه شهري ، غيررسمي

  .شركت نمايند

آماده سازي شهروندان براي زندگي و زيست در  -

مستلزم ، يالملل نيبملي و يا ، يك زمينه محلي

. باشد هاي تربيتي مناسب مي فرصت فراهم سازي

تربيت ، در صورتي كه نيك بنگريم ژهيبه و

گره ي آموزشهاي  شهروندي با فلسفه تأسيس نظام

زيرا در يك برداشت كلي هدف ، خورده است

به ويژه  اصلي از ايجاد و توسعه نظام آموزشي

تربيت شهروندان مؤثر و فعال براي ، آموزش عالي

ه هر كشوري بر ميزان باشد و آيند جامعه مي

نوع نگاه و بينش شهروندان آن ، آگاهي، توانمندي

. نسبت به امور مختلف كشور و جهان بستگي دارد

در راستاي  ها دانشگاهضروري است  از اين رو

تحقق بعد خدمات اجتماعي بيش از پيش به چنين 

  .توجه نماييد ييها آموزش

 ،عزم راسخ براي تربيت شهروندي هنشان ننخستي -

تا از  باشد مي وجود برنامه درسي ويژه براي اين امر

اجتماعي يك فضاي  شجوياندان، طريق اجراي آن

اين چگونگي مستلزم آن است كه . را تجربه نمايند

ها،  دانشگاهعالي و  آموزش گذاران استي، سمقامات

بازانديشي مجددي را نسبت به مناسب بودن 

 موضوعات درسي سنتي براي تربيت شهروندي

  .انجام دهند

و ها  در تعبير و تفسير ارزش جويانكمك به دانش -

 اينترنت و، مفاهيمي كه توسط وسايل ارتباط جمعي

   .شود منتقل ميغيره 

الزم براي رشد روحي و  هايفراهم سازي مبنا -

   .جويانرواني دانش

توسعه حس قدرشناسي و تقدير نسبت به ميراث  -

  .جوياندانشدر  فرهنگي و تقويت هويت ملي

يك  يها تيمسئولكمك به فهم دانشجويان از  -

 .جامعه و محيط، شهروند نسبت به ديگران

درك و شناخت دانشجويان از حقوق و تعهداتي كه  -

 .ملت و جهان دارند، شان جامعه در قبالشهروندان 

، كمك به فهم رفتار اخالقي در زندگي شخصي -

  .اي و عمومي دانشجويان حرفه

نين و مقررات ملي و آشنايي دانشجويان با قوا -

اسناد و مسائل قانوني و مرتبط با ، المللي بين

  .دموكراسي و حقوق انساني، شهروندي

مدني و اخالقي هاي  آشنايي دانشجويان با مسئوليت -

  .هاي خاص مردم در مشاغل و رشته

هاي جامعه را  ضروري است دانشجويان ويژگي -

و  ها مليت، بشناسند و حقوق افراد مختلف از نژادها

  .مذاهب گوناگون را آشنا شوند

هاي  الزم است تا دانشجويان مهارتها  در آموزش -

هاي  مختلف شهروندي مانند توانايي بيان ديدگاه

ارزشيابي  ، نوشتن نامه، اي تحليل رسانه، خود

، تبليغ براي نماينده مورد نظر، انتخاب شوندگان

  .را كسب كنند... قدرت سازماندهي مطالب و

هي دانشجويان از عوامل مخرب و كمك به آگا -

آسيب رساندن به محيط زيست و اطالع رساني از 

نقش ويژه و حائز اهميت محيط زيست در توسعه 

  .پايدار

توانايي ( تفكر انتقاديهاي  كمك به كسب مهارت -

  .)نقد و انتقاد

تقويت روحيه قدرشناسي نسبت به ميراث فرهنگي  -

  .ويانكشور خود و ساير كشورها در ميان دانشج
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، آگاهي از بعد جهاني مسائلي همچون مهاجرت -

اقتصادي  يها بحران، حقوق مصرف كننده، تجارت

  ...و

تمرين و آزمون و خطا در تحمل هاي  ايجاد زمينه -

هاي مختلف و كسب سعه صدر در محيط  ديدگاه

  .دانشگاهي

ايجاد توانايي ارزيابي مسائل مختلف جهاني و  -

ادالنه در گيري منطقي و ع توانايي تصميم

 .دانشجويان

عدالت ، تشويق به داشتن روحيه قانون مداري -

  .خواهي و ميل به حقيقت جويي

  

  : مآخذمنابع و 

. )۱۳۸۱. (حسين و همکاران، ايماني جاجرمي )۱

ديريت شهري پايدار، بررسي تجارب مشارکتي م

. ها و شوراهاي اسالمي شهرهاي ايران يشهردار

 .ان اير هاي يشهردارانتشارات سارمان 

. شارکت براي مديريت شهرم .)۱۳۸۶. (فريبا، برامو )۲

 .۴۳۵۴شماره ، روزنامه همشهري

ررسي حقوق شهروندي از ب ).۱۳۸۵. (مريم، پيري )۳

. ديدگاه محيط زيست به منظور ارائه الگوي مناسب

دانشگاه علوم و ، ي ارشدپايان نامه مقطع کارشناس

  .تحقيقات

 :انتهر. جامعه مدني .)۱۳۷۸. (علي، تاجيک )۴

 .نو طرح

شهروندي و حقوق و . )۱۳۸۶. (محمد تقي، دلفروز )۵

 .علوم اجتماعي، کتاب ماه، ها يتمسئول

. آموزش شهروندي). ۱۳۸۲. (محمد سعيد، ذکايي )۶

 .۳شماره  ،مجله تربيت

نگرش شورا و شهرداري ) ۱۳۸۲. (پدرام، سعيدي )۷

سال . ها يشهردارفصلنامه . به آموزش شهروندي

 .۵۱شماره ، پنجم
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  چكيده

قومي و زوال هويت ملي نظريات افرادي هاي  و جنبشها  اساس نظريه رشد هويتبر  :مه و هدف پژوهشمقد

جهاني شدن باعث گسترش آگاهي و فشرده شدن زمان و مکان در آن به خاص  ،»گيدنز«و » فدراتسون«چون 

نيز در اين عرصه ها  رسانهو  ملي شده استهاي  خاص قومي و تضعيف هويتهاي  گرايي فرهنگي و ظهور هويت

 ،ملي کمک شاياني کرده استهاي  خاص قومي و در بعضي اوقات هويتهاي  دخيل داشته و به رشد هويت

  .است هدف از مقاله حاضر، مطالعه امکان رسانه ملي در تقويت و تعميق همبستگي اقوام ايراني بنابراين

از روش نظريه مبنائي پيرامون امکان نقش آفريني رسانه  در اين نوشتار از روش کيفي با استفاده: روش پژوهش

از طريق پرسش سئواالتي از کارشناسان و اصحاب رسانه به  چنانکهايم  ايراني، بهره گرفته ملي و همبستگي اقوام

نمونه گيري  همچنين روش اند نفر که متعلق به اقوام ايراني هستند اين مباحث مورد مداقه قرار گرفته ۱۸تعداد 

  .انجام شده استگلوله برفي با استفاده از روش  در ادامه و بوده هدفمند

 ،در سه مرحله کد گذاري بازها  داده و تحليل بنابراين پژوهشگر بعد از دسترسي به اشباع نظري با تجزيه :ها يافته

اعتمادسازي، ملي غير متمرکز بودن، قانونمندي، هاي  به فرضياتي در مورد لزوم وجود ويژگي محوري و انتخابي

  .بودن و مخاطب شناسي براي ايفاي نقش همبستگي ميان اقوام ايراني براي رسانه ملي دست يافته است

الزم براي تقويت همبستگي اقوام ايراني هاي  دهد که رسانه ملي ظرفيت مي ر نتيجه اين مطالعات نشان :نتيجه گيري

فرضيات بدست آمده از روش نظريه مبنائي، امکان ايفاي نقش و ها  تواند با توجه به يافته مي را داراست و

  .همبستگي ميان اقوام ايراني را داشته باشد

  رسانه ملي ،انسجام و همبستگي ،اقوام ايراني ،هويت قومي: واژگان كليدي
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  مقدمه

ــداز  ــاز ري ــون   ب ــي همچ ــوام ايران ــا يآذراق  ،ه

 و سـاير اقـوام  هـا   فـارس  هـا،  تـرکمن  ها، ، بلوچکردها

در ايـــن ســـرزمين بـــه مســـالمت و بـــا کمتـــرين  

و ايرانيـان در هـر مرحلـه تـاريخ،      انـد  تنازعات زيسته

وام دار شــجاعت و بصــيرت يکــي از اقــوام بودنــد و 

 الجـرم آنچــه کــه ملـت ايــران را تشــکيل داده اســت  

ي ايــن اقــوام بــوده و آنچــه کــه تــک اعضــا بــه تــک

ــه    ــوم و البت ــرزمين، آداب و رس ــظ س ــه حف ــر ب منج

ــز ــان فارســي ني ــه  حفــظ زب  خــاطر ازشــده اســت ب

يـان اقـوام ايرانـي بـوده     م هـا و مـودت   خود گذشتگي

ــي شــک  ــتمرار هونضــج، دوام و  اســت و ب ــاس  تي

هـاي   ايرانـي، در طـول تـاريخ مـديون گـروه      فرهنگي

لرهـــا، ، هـــا يآذر، کردهـــامختلـــف قـــومي نظيـــر 

بـوده اسـت چـرا کـه     هـا   و عـرب هـا   ترکمن ها، بلوچ

فرهنگـي بـه    ‐ هـويتي هـاي   هر يک با افـزودن اليـه  

 از ايـن روي  .انـد  غنـا و عظمـت آن افـزوده    دير پايي

قوميـت و قـوم گرايـي در ايـران را     » حميد احمـدي «

ـ بـر ا امـا  . پنـدارد  نمـي  بيشاي  افسانه بـاور اسـت    ني

بـه بعـد تحـت تـأثير عوامـل       که از اواسط قرن بيستم

ايــن موضــوع  )يو خــارجاعــم از داخلــي ( متعــددي

قـومي اهميـت   هـاي   گرفتـه و جنـبش   در ايران شکل

ــه ــد يافت ــت گ  ،ان ــوم و قومي ــو و   ق ــث ن ــي مبح راي

جديدي اسـت نـه از بابـت آنکـه ملـت ايـران داراي       

بلکـه از آن   و مـذاهب مختلـف نبـوده اسـت     هـا  زبان

ــت    ــد هوي ــه رش ــاس نظري ــر اس ــه ب ــت ک ــا  جه و ه

ــبش ــاي  جن ــات  ه ــي نظري ــت مل ــومي و زوال هوي ق

جهـــاني  ،»گيــدنز «و » فدراتســون «افــرادي چــون   

شدن باعث گسـترش آگـاهي و فشـرده شـدن زمـان      

در آن بــه خــاص گرايــي فرهنگــي و ظهــور و مکــان 

هــاي  خــاص قــومي و تضــعيف هويــتهــاي  هويــت

 از ايــن روي. )۷ ،۱۳۸۶،احمــدي( .ملــي شــده اســت

در پــي مرکــز گرايــي دولــت  ،اوايــل قــرن بيســتم در

ــروه   ــران، گ ــدرن در اي ــاي  م ــه ه ــي و قبيل در اي  ايل

همان شکل سـنتي خـود وجـود داشـتند، امـا تحـت       

در هــا  تبلــور ايــن گــروه تــأثير فراينــدهاي جهــاني و

ــو  ــاختار سياســــي از يــــک ســ ــکل و ســ و  شــ

ــران از     ــازي در اي ــت س ــد مل ــي در فراين تمرکزگراي

بــه اي  ايلــي و قبيلــه هــاي  ســوي ديگــر، گــروه  

 شـدند در ايـن ميـان بـا رشـد      قومي تبديلهاي  گروه

ارتباطــاتي و  يهــا يفنــاورپيشــرفت عــواملي چــون 

ــايي  ارتقــاي ســطح  ،سســت شــدن مرزهــاي جغرافي

و نيــز شــناخت مــردم نســبت  عمــومي هــاي  اهيآگــ

ــت ــه هوي ــاي  ب ــان  ه ــود، امک ــاعي خ ــردي و اجتم ف

ــاعي، سياســي، اقتصــادي   ــر مناســبات اجتم درک بهت

هـاي   و تبعـيض هـا   سـتم  هـا،  و فرهنگي و احياناً ظلـم 

ــراري      ــان برق ــوام، امک ــين اق ــط ب ــود در رواب موج

هـم ريشـه و    يهـا  گـروه روابط فرامرزي بـا اقـوام و   

مداخلــه جويانــه بــازيگران  ريتــأثهــم تبــار، نقــش و 

ــه ــو اي  منطق ــ نيب ــيت   يالملل ــت و حساس ــر اهمي ب

ــت ــا  قوميـ ــتهـ ــزوده اسـ ــروزه،  .افـ ــابراين امـ بنـ

صـحيح فرهنگـي در مـورد تنـوع     هـاي   سياستگذاري

مســائل پــيش روي  نيتــر مهــمفرهنگــي و قــومي از 

   .هاست دولت

  

  له ئبيان مس

وجـود اختالفـات    مسـئله کـه  با توجـه بـه ايـن    

ــرن بيســتم    ــا اواســط ق ــران ت ــاني در اي ــذهبي و زب م

عامــل اساســي گرايشــات مرکــز گريــز نبــوده و تنهــا 

کـه ايـران شـاهد ظهـور      اسـت از اين تاريخ بـه بعـد   

بــراي سياســي کــردن ايــن  ييهــا تــالشگرايشــات و 

ــا هــا  در ايــن ميــان رســانه. اختالفــات بــوده اســت ب

موزشــي، خبــري،  داشــتن کارکردهــاي مختلــف آ  

ســرگرمي و هــدايت گــري در بعضــي اوقــات منجــر 

ــاص   ــه خ ــيگراب ــده  ي ــگ ش ــد  فرهن ــين ان در چن

ــوان در نظــر گرفــت مــي شــرايطي ــزايش حــس  ت اف
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ناسيوناليســـتي اقـــوام کـــه تحـــت تـــأثير افـــزايش 

توانـد منجـر    مـي  باشـد  مـي  و جهـاني شـدن  ها  رسانه

ــي ــه قوميــت گراي ــران ب ــا اتخــاذ  ودشــ در اي ــا ب و ي

هـا   و اسـتفاده صـحيح از رسـانه    درسـت  يها استيس

در ايـران  . مانع ايجاد افتراق ميـان اقـوام ايرانـي شـود    

کــه در  نيــز شــبکه راديــويي و تلويزيــوني انحصــاري

قالـــب رســـانه ملـــي شـــکل گرفتـــه اســـت داراي 

ــش  ــا و نق ــايي  کارکرده ــت  ه ــران اس ــه اي  در جامع

بنــابراين مطالعــه پيرامــون رســانه ملــي و همبســتگي 

توانـد امکـان رسـانه ملـي      مـي  اقوام ايرانـي و انسجام 

ــردازش     ــورد پ ــتگي م ــش همبس ــاي نق ــراي ايف را ب

صـدا و  « قرار دهد و بـا توجـه بـه ايـن موضـوع کـه      

ــران    ــالمي اي ــوري اس ــيماي جمه ــانه  » س ــا رس تنه

ــور  ــنيداري در کش ــداري و ش ــي دي ــد پرســش  م باش

 رسـانه ملـي   کـه  شـود  مـي  اصلي مقاله چنـين مطـرح  

ــيما ( ــدا و س ــوان ) ص ــه عن ــانه   ب ــا رس ــو و تنه رادي

ــانتلويزيـــوني در کشـــور ــاد و تعميـــق  ، امکـ ايجـ

  داراست؟ را همبستگي اقوام ايراني

  

  پژوهش ادبيات

  هويت قومي و ملي) ۱

وقت سازمان ملل در نهم  کل ريدب» پطروس غالي«

هشـدار داد كـه امنيـت جهـاني بـه علـت        ۱۹۹۳نوامبر 

گسترش منازعات قومي پس از پايـان جنـگ سـرد در    

او در گزارش خود اعالم نمود كه . معرض تهديد است

جنـگ   ۱۲۷، ۱۹۹۳از پايان جنگ جهاني دوم تـا سـال   

مبتني بر اختالفات قـومي بـوده    ها آنرخ داده كه بيشتر 

اكثر جوامـع در جغرافيـاي مختلـف جهـاني از     است و 

بني هاشمي ( اند پيامدهاي چنين خشونتي در امان نبوده

 ريتـأث « در مقالـه  نيز» مهديه يعقوبي پور« ).۶۶۲ ،۱۳۸۲

هويت ملـي را از   ،»جهاني شدن فرهنگ بر هويت ملي

انواع هويت جمعي و بـه معنـاي احسـاس همبسـتگي     

عاطفي با اجتماع بزرگ ملي و قومي و احساس عاطفي 

 با اجتماع بـزرگ ملـي و قـومي و احسـاس وفـاداري     

هويـت ملـي زاده عصـر     ،دانسته است که بر اين اساس

باشد که ابتدا در اروپا سر بر آورده و آنگاه از  مي جديد

ديگر  يها نيسرزمزدهم به خاور زمين و اواخر سده نو

دارد  نيـز وجـود   تعـاريفي مختلفـي   امـا راه يافته است 

همـان احسـاس    ،هويـت ملـي   ،چنانکه در يک تعريف

تعلق و تعهد نسبت به اجتماع ملـي و نسـبت بـه کـل     

هويت  ،توان گفت مي جامعه در نظر گرفته شده است و

منشـا  به اين معناست که افراد يک جامعـه نـوعي    ملي

 ،در تعريفـي ديگـر   و مشترک را در خود احساس کنند

 ،و آثـار مـادي  هـا   يـي از نشـانه  ا هويت ملـي مجموعـه  

فرهنگي و رواني است که سبب تفاوت جوامع  ،زيستي

سنتز و  نيتر ياصل ،هويت ملي ،لذا .شود مي از يکديگر

عـام  هـاي   خاص و هويت يها تيهوحلقه ارتباط بين 

در تعريفـي   و )۱۹۷ ،۱۳۷۹حاجيـاني  ( .فرا ملي اسـت 

 بنيـاد  بـر  را قومي هويت )۱۳۸۱(» گل محمدي« ديگر

 و رسوم و آداب ،مذهب زبان، نظير فرهنگيهاي  شناسه

 يـا  تمـام  با افراد آن با كه كند مي تعريف پيشينه تاريخي

امـا  . يابنـد  مـي  پيونـد  گروه يك هويتيهاي  جنبه برخي

چـون  واقعيت امر اين اسـت کـه مفهـوم اصـطالحاتي     

قومي و قبايل در نزد صاحب نظـران  هاي  گروه ،قوميت

ــت  ــان نيس ــن    .يکس ــراي اي ــد ب ــوم واح ــکل مفه مش

و هــا  کنــد کــه قوميــت مــي زمــاني بــروز ،اصــطالحات

قومي به عنوان گروه غير متمرکـز و مجـزا از   هاي  گروه

اين رهيافت در حالي است که . شوند مي دولت تعريف

ــا   ــاريخي و فرهنگــي کشــور پهن ــه ت ــران و تجرب ور اي

ايـن مفهـوم بنـدي از     ،اسـالمي و دينـي  هـاي   برداشت

قنبـري  . (دبر مي قومي را زير سئوالهاي  قوميت و گروه

ولي به طور کلي هويـت قـومي و ملـي از     )۳۳، ۱۳۸۸

انواع هويت جمعي و بـه معنـاي احسـاس همبسـتگي     

عــاطفي بــا اجتمــاع بــزرگ قــومي و ملــي و احســاس 

هويت ملي و قـومي در کشـاکش   . وفاداري با آن است

بـا آنکـه هويـت    . گيـرد  مي از ديگران شکل »ام«تصور 
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زاده عصـر   »هويت ملـي «اما . قومي سابقه تاريخي دارد

د است که ابتدا در اروپـا سـر بـرآورد و آنگـاه از     جدي

 .اواخر قرن نوزدهم بـه مشـرق زمـين راه يافتـه اسـت     

آگـاهي بـه وجـود     ،در ايران نيـز .)۱۳۳ ،۱۳۸۲اشرف (

چنان ريشه کني دارد کـه   ،خويشتن به عنوان يک ملت

 بـاز  »کتاب دينـي باسـتاني ايرانيـان   «تاريخ آن به اوستا 

ــون دينــي زر. گــردد مــي ــز شــاهنامه در مت تشــتي و ني

 پيوسـته بـا واژه ايـران و ايرانشـهر برخـورد      ،فردوسي

در معنـاي   »هويت ملـي «از طرفي ديگر مفهوم  .کنيم مي

زمـاني و مکـاني    ،زباني ،ديني ،قومي ،يکپارچه سياسي

با مفهوم هويت ملي در عصر جديد هايي  آن که شباهت

دارد چنانکه در قرن سوم مـيالدي از سـوي پادشـاهان    

فـراز   ،اساني وارد تاريخ ايران شده است و بعد از آنس

زيادي در مفهـوم هويـت اقـوام ايرانـي و     هاي  و نشيب

هويت ملي با تحوالت پيش آمده در طول تاريخ ايـران  

روشــنفکران عهــد  ،پــيش آمــده اســت و در ايــن ميــان

مشروطه در جستجوي مفاهيم تازه سياسـي بـه تفسـير    

ويت چنـد هـزار سـاله    و ه »ايران«همان مفهوم قديمي 

ايراني دست زدند و کوشيدند تحولي انقالبي در مفهوم 

) ۱۶۱، ۱۳۸۲اشـرف  ( هويت ملي و قومي پديد آورنـد 

دوام و اسـتمرار   ،اما واقعيت امر ايـن اسـت کـه نضـج    

هـاي   مـديون گـروه   ،هويت ملي ايران در طـول تـاريخ  

 هـا،  بلـوچ  ،لرهـا  هـا،  تـرک  ،مختلف قومي نظير کردهـا 

چـرا کـه هـر يـک بـا       .بوده اسـت ها  و عربها  ترکمن

غنـا و   ،فرهنگي بـه ديرپـايي   –هويتي هاي  افزودن اليه

بدين لحـاظ هويـت ملـي ايـران      .اند عظمت آن افزوده

فرهنگ و هويت  ،عام و فراگيرهاي  خود به نوعي جنبه

 ،شـکل يگانـه   قومي بوده که در گـذر زمـان  هاي  گروه

ملـت کهـن و   يـک   و انـدازه در حد  ،فراقومي واحد و

هويت فرهنگي و ملي  ،از طرف ديگر. ديرپا يافته است

محلـي و  هـاي   است کـه هويـت  اي  ايراني چتر گسترده

قومي را در درون خود دارد و عنصر پيوند دهنده اقوام 

در حـالي   ،هر يک از اقوام ايرانـي  ،به تعبير ديگر .است

برخـوردار هسـتند، زمينـه    اي  که از هويت قومي ويـژه 

را موجـب شـده    ها آناز مشترکات، يگانگي اي  گسترده

  .است

  

   مديريت تنوع فرهنگي و قوميهاي  سياست ) ۲

تنوع فرهنگي و قومي به مجموعـه   يها استيس   

شود که در جهت مديريت تفاوت  مي اطالق ييها روش

در  هـا  اسـت يسايـن  . آينـد  مي و تنوع قومي به اجرا در

جوامع مختلف بنا به داليل و عوامل متعـددي متفـاوت   

اما بايد بـر ايـن نکتـه تاکيـد کـرد کـه تمـامي        . هستند

بـه ويـژه قـدرت     هاي قومي تجلياتي از قدرت سياست

منـافع ايـدئولوژيك،    ريتأثگروه مسلط هستند كه تحت 

و  آذري( سياسي، مـادي، محيطـي و هماننـد آن اسـت    

ــيني ــن ر) ۲۳ ،۱۳۸۹ حس ــالحي« وياز اي ــري ص » امي

دو مدل و الگوي عمـده سياسـت گـذاري    نيز ) ۱۳۸۵(

قومي و فرهنگي مطرح در ادبيات سياسـي و اجتمـاعي   

مـدل   کنـد کـه   مي را همانند سازي و تکثرگرايي مطرح

بــر اســاس تحقيقــات جامعــه شــناس  هماننــد ســازي

ــابد» نوردوگــ. ما .ميلتــون« آمريکــايي هماننــد « ر کت

همانندسـازي   فت مرحلهه »ييسازي در زندگي امريکا

 ،همانند سازي مادي ،همانند سازي ساختاري ،فرهنگي

 ،بينشـي  –همانند سازي ايستايي  ،همانند سازي هويتي

همانند سازي مدني و هماننـد سـازي رفتـاري معرفـي     

امـا نکتـه قابـل    ) ۱۳۸۵،۵۴ اميـري  صالحي( .شده است

توجه آن است که همانند سازي همـراه بـا خشـونت و    

فرهنگي و سياسـي تبعـات بعـدي     ،فشارهاي اقتصادي

بـراي  اي  جبران ناپذيري دارد و به عنـوان مـانع عمـده   

 قـومي يـا اقليتــي  هـاي   رشـد و تکامـل فرهنـگ گـروه    

همانند سازي در بعد فرهنگي بيـانگر تبعيـت   . باشد مي

يک گروه قومي از خصايص فرهنگـي گـروه ديگـر در    

 ،ست و غايت امر آنا ...و مذهب  ،زبان مثلهايي  زمينه

اين است که از رهگذر اجـراي فرآينـد هماننـد سـازي     

فرهنگي متمايز و منفرد سابق، ديگر هاي  فرهنگي، گروه
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قابل تمييز و تشخيص  شانيها ارزشاز لحاظ رفتارها و 

در  امـا ) ۵۷ ،۱۳۸۵ اميـري  صـالحي ( از يکديگر نباشند

در مورد تنوع فرهنگي، دو خـط سـير    نيز سطح جهاني

کلي وجود دارد؛ نخست خط سيري که به حفـظ تنـوع   

کند و دوم  حمايت مي آن فرهنگي و قومي بها داده و از

 خط سيري که ايده يک دولت، يک ملت و يـک زبـان  

. کنـد  مـي  را دنبـال ) يـک فرهنـگ   تـر  جامعبه عبارت (

سير امروزه در برخي از کشورها به داليل متعددي خط 

به سمت حفاظت و حمايت از تنوع فرهنگي است امـا  

هنوز در اکثر کشورها، به دليـل جـذابيت پاينـده ملـت     

ــد     ــر مانن ــل ديگ ــي عوام ــگ و برخ ــت و يکرن يکدس

اقليـت را   يها گروهکه وجود ( تاريخ محور يها نگرش

، امنيتـي کـردن   )داننـد  مـي  بقاياي حوادث تلخ تاريخي

توطئه و عواملي ديگر  افراطي مسايل قومي، غلبه نظريه

و حقوق جمعي  نظير آن، باعث انکار حقوق شهروندي

 .مختلف فرهنگي و قومي شده اسـت  يها گروهافراد و 

 ناصـر فکـوهي  همچنـين  ) ۲۴ ،۱۳۸۹ و حسيني آذري(

 در پــيش گفتــار ترجمــه کتــاب قــوم شناســي )۱۳۸۳(

 ،محلـي ( ، سه نوع الگوي فرهنگي قومي»نروالن برتو«

 و الگوهـاي ملـي را مطـرح    الگوهاي جهاني ،)اي منطقه

 ،کنـد کـه بـر اسـاس آن الگوهـاي فرهنگـي قـومي        مي

آينـد و داراي   مـي  بـه شـمار  اي  الگوهاي محلي منطقـه 

عميقي در حيات اجتمـاعي  هاي  ارزش تاريخي و ريشه

هستند و الگوهاي جهاني کـه بـا بحـث جهـاني شـدن      

زنـدگي انسـان از   هـاي   شوند تمـامي عرصـه   مي مطرح

فرهنگــي انســان را در هــاي  تــا عرصــه قتصــاد گرفتــها

و با از ميان برداشتن تنوع و غناي فرهنگـي   اند برگرفته

فرهنگـي دارد سـبب   هـاي   موجود که ريشه در تفـاوت 

شوند اما اين بـدان   مي فقير شدن ميراث فرهنگي انسان

معنا نيست که هر گونه مقاومـت و مبـارزه بـا جهـاني     

اشد براي همين الگوي سومي ب مي شدن داراي بار مثبت

در خـالل   غالباًکه امروزه  )رسمي( چون الگوهاي ملي

شـوند   مـي  ملـي اعمـال  هـاي   دولـت هاي  سياستگذاري

براي مبارزه اي  ممکن است دفاع از هويت ملي را بهانه

امـا گـاه خـود الگوهـايي را      ،با جهاني شدن قرار دهند

ي جامعه کنند که هيچ گونه خوانايي با نيازها مي تحميل

 بيشتر دغدغه بقاي سياسـي بـه چشـم    ها آنندارد و در 

وجود داشته  خورد تا دل نگراني براي رفاه اجتماعي مي

بيشـترين   الگوهاي ملي امروز نيز در ساير موارد،. باشد

آورنـد و   مي وارداي  فشار را بر الگوهاي قومي يا منطقه

ن است استقرار دولت ملي و اقتدار آ طبعاًبهانه اين امر، 

دهد که  مي اما بايد توجه داشت که تجربه تاريخي نشان

به انسـجام و اقتـدار    لزومتضعيف و از ميان رفتن اقوام 

گـردد کـه    مـي  بنـابراين مشـاهده  . شـود  نمي ملي منجر

موضوع تقابل، هماهنگي يا تضاد ميان اين سه گـروه از  

الگوها از محورهاي اساسي مورد بحـث در چـارچوب   

  )۱۲ ،۱۳۸۳برتون ( .کنوني است مليهاي  دولت

ديگري هـم مبـاحثي چـون توجـه بـه       کرديرودر 

شوند کـه   مي حقوق فرهنگي و حقوق شهروندي مطرح

ـ ويدكاسـتلز و  در اين مورد،  حقـوق  ) ۱۳۸۲( سـون  دي

  :دانند  مي فرهنگي را شامل موارد زير

  دستيابي كامل به فرهنگ و زبان اكثريت .۱

 اقليت يها فرهنگو  ها زبانحق حفظ  .۲

 هاي زنـدگي متفـاوت   و شيوه ها سنتحق داشتن  .۳

در داخــل چهــارچوب عمــومي قــانوني كــه بــر (

 )تعصب فرهنگي مبتني نيست

 برابري آموزشي .۴

 المللي حق داشتن ارتباطات ميان فرهنگي و بين .۵

افراد يک جامعه طبق اصل برابـري و   بنابراين همه

» حقـوق مسـاوي  «از  منـد  بهـره شهروندي مشترک بايد 

رفتـار شـود و هـيچ معيـار      ها آنبا » يکسان«بوده و به 

. فرهنگي و قومي مايه برتري فردي بر فرد ديگر نشـود 

اين حق مشترک و مساوي بودن بـا ديگـر شـهروندان    

حـق  «اما شهروندي رويه ديگري نيـز دارد و آن  . است

شـهروندان حـق دارنـد کـه در     . اسـت » متفاوت بـودن 

ن عناصر فرهنگي متفاوت از کل جامعه عناصري همچو
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گفتمان کثرت گرايي فرهنگي اين بعـد را نيـز   ...د باشن

مد نظر داشته و يکي از اصول مهمي که بعضـي بـدان،   

از حـق متفـاوت    يمنـد  بهرهکنند همين اصل  مي تاکيد

توان در  مي شايد به نظر برسد اين بحث را. بودن است

ا بايـد توجـه   چارچوب حقوق جمعي نيز مطرح کرد ام

در دفاع از تنوع فرهنگي  ها براليلداشت که بسياري از 

 و قومي ذيل اصل شهروندي بـه حقـوق فـردي تاکيـد    

توانـد   مي معتقدند دفاع از حقوق جمعي ها آن. کنند مي

توسـط  » انتخـاب عقالنـي و آزاد  « منجر به نقض اصل

اجتماعي در مورد افراد شود، بدين مفهوم که  يها گروه

. ايجـاد کنـد   هـا  آندرون گروهي براي  يها تيمحدود

فکري فلسفه ليبراليسـم   يها انيبنتوضيح اينکه يکي از 

که فـرد   دارند يماظهار ها  فرد محوري است؛ ليبراليست

بايد خود روش زندگي خود را انتخاب نمايـد و نبايـد   

فرهنگـي و   يهـا  گـروه توسط الزامات و اصول قطعـي  

افـراد  » يگـر  نشيزگخود «قومي خود، ارزش و اصل 

ــين الزامــات اخالقــي   هــا آن. نقــض شــود ــد ب معتقدن

در يک سيستم دموکراتيـک  ) عام و مشترک( شهروندي

فرهنگـي  ( و تعهداتي که افراد بايد در مورد اجتماعاتي

عضـويت دارنـد، داشـته باشـند      ها آنکه در ) و مذهبي

بـر ايـن    ها آنهمچنين . ناسازگاري اساسي وجود دارد

ليبراليسـم بـر مبنـاي تعصـب و      يهـا  رزشاباورند که 

نيسـت  ) طرفداري از يک فرهنـگ ( طرفداري فرهنگي

و هويت خواهـان آن  » تفاوت« يها يتئور که يحالدر 

به عبارت ديگر ليبراليسم يک فلسفه اخالقي و  .هستند

سياسي است که خواهان يک دولت مشروع و قـانوني  

بنـابراين ايـن دسـته    . بر مبناي اصول بي طرفـي اسـت  

هويت و تجليل از تفاوت اين  يها استيسمعتقدند که 

البته اين ديدگاه امروزه هرچنـد  . کند مي اصول را نقض

که قبالً نيز گفتيم  يطور همانطرفداران زيادي دارد اما 

 جهـان شـمول  خـود را   يهـا  ارزشليبراليسم اصول و 

چند فرهنگ گرايي هاي  پندارد و حتي امروزه نظريه مي

ـ گرا کثـرت  که يحالدر . شوند مي ليبراليستي مطرح  اني

گفتمـان  ) يا چند فرهنگ گرايي در شـکل عـام خـود   (

 خود را فراتر از فلسفه سياسي ليبراليسم و سوسياليسـم 

 و حسـيني  آذري( .داننـد  مـي  ديگرهاي  و يا ايدئولوژي

مربـوط بـه   هـاي   اما در ميان تمام سياسـت  )۴۹ ،۱۳۸۹

و فرهنـگ و   هـا  فرهنـگ چگونگي رابطـه بـين خـرده    

از سياست همسان سازي گرفته تا سياست  ،هويت ملي

 کساني چون يها شهيدر اندليبراليسم بازسازي شده که 

 اما افراد ديگري چـون  .استتبلور يافته  »ويل کيمليکا«

نظرات ديگري دارنـد و اعتقـاد    مه» سيورگن هابرما«

اسـت   ييها استيسسياست شناسايي از ديگر دارند که 

بـا   هـا  فرهنـگ که توانايي مديريت رابطه ميـان خـرده   

که بخشي از  سياست شناسايي ،فرهنگ ملي را داراست

کند  مي مکتب جامعه گرايي است به طور خاص تالش

رابطه خرد و کل را به هـم پيونـد زنـد چـرا کـه در      تا 

 جامعه گرايي، بر ارزش جامعـه در مقابـل فـرد تاکيـد    

فلسفي تجدد به طور کلي هاي  کند و لذا منتقد بنيان مي

جامعـه   شـه يدر اند. و ليبراليسم به طور خـاص اسـت  

 کـل گرايي، زندگي فردي يا به عبارتي خيـر فـردي در   

؛ بخشد معنـادار اسـت   مي خير جوامعي که به او هويت

توانـد تبعـات منفـي     مي برتر از خير فرديهاي  خيرلذا 

 .را خنثـي کنـد  اي  و هستهاي  ذرههاي  منبعث از گرايش

ــاري و ( ــمانص ــابراين )۲۴، ۱۳۸۹ يريض ــورگين  بن ي

کنش ارتبـاطي  هاي  هابرماس در پي مطرح کردن نظريه

رويکـردي نـو بـه مباحـث پسـت       ،و گستره همگـاني 

با مطرح کـردن   ومدرنيسم و جهاني شدن داشته است 

عي در افــزايش ســ »ياخــالق گفتمــان« بحثــي بــه نــام

به قانون و رابطه آن با اخالقيـات بـوده    شيها يدلبستگ

مـدل  « در مقالـه » انصـاري و ضـميري  « چنانکـه . است

تعميق و گسترش روابـط بـين   هاي  نظري بررسي شيوه

 متـذکر » )در ايـران ( و فرهنـگ ملـي   هـا  هنگفرخرده 

 –اخالقـي  « رويکـرد هابرمـاس، گـرايش    شوند که مي

اخالقـي را بـه   هـاي   است که ابعـاد و سـويه  » فرهنگي

کننـد کـه    مـي  کنـد و بيـان   مـي  آورد و آشکار مي سطح
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کنـد،   مـي  صحبت» اخالق گفتماني« هابرماس اکنون از

ــالوگ آزاد  ــدلي کــه در اشــتياق و آرزوي دي ــر،  ،م براب

صريح ولي محترمانه بين شهروندان با عالئـق و پـيش   

هـاي   خواهنـد روش  مـي  گوناگون است کـه هاي  زمينه

بنابراين براي آشنايي با اين  .بهتر با هم زيستن را بيابند

، بهتر اسـت بـا چهـار    )اخالق گفتماني( مدل هابرماس

  :ويژگي آن آشنا شويم

ايـد  تواند نقشـي داشـته باشـد نب    مي هر کسي که .١

  .حذف شود

به همه مشارکت کنندگان فرصت برابـري بـراي    .٢

  .ايفاي نقش داده شود

گوينـد   مـي  مشارکت کنندگان بايد معناي آنچه را .٣

  .بيان کنند

ارتباط بايد رها و فارغ از اجبار دروني و بيروني  .٤

 . باشد

» اخالق گفتمـاني « در يک جمله پس اگر بخواهيم

ر سـوداي  را خالصه کنيم ايـن اسـت کـه هابرمـاس د    

نقطـه نظـر   « به سـمت يـک   هدايت مشارکت کنندگان

يعني اين مسئله که چـه چيـزي بـراي    ( .است» اخالقي

درست يا بهتر است، نـه فقـط آنچـه     نفع يذهمه افراد 

 ۳۲ ،همـان ( )براي من يا براي اجتماع من خوب است

‐ ۳۱(  

  

  ابعاد مسائل اقوام ايراني) ۳

تشکيل فرقه دمکـرات آذربايجـان   با توجه به اينکه 

گردد و  مي بر ش. ه ۱۳۲۴در سال  يور شهيپبه رهبري 

اعالم موجوديت جمهوري خودمختار مهابـاد در سـال   

 ،توسط حزب دمکرات کردسـتان  ش. ه ۱۳۲۴ ‐ ۱۳۲۵

 يراحمـد يبوتعارضات مستمر و متعدد لران بختياري و 

منظور اعراب جنوب به  طلبانه استقاللبا دولت، حرکت 

هاي  خوزستان و تشکيل عربستان مستقل در سال هيتجز

ــا هــا  طــوالني بلــوچ نســبتاًمنازعــات  ۱۳۲۴و  ۱۳۱۵ ب

قومي در کردستان، ترکمن صحرا هاي  قاجاريه و بحران

 –قـومي  هاي  از چالشهايي  و جنوب شرق ايران نمونه

 ايلي از يکصد ساله گذشته در قلمرو جامعه ملي کشور

افـزايش حـس    )۱۵، ۱۳۸۵ يريـ ام صـالحي ( .باشـد  مي

توانـد   مي مسائل مختلفي ريتأثناسيوناليستي اقوام تحت 

قـومي در   مسـئله  يکنـون ابعـاد   ،در مدل صـالحي باشد 

ــه در بســترهاي اقتصــادي  ــا مطالع ــران ب ، فرهنگــي ،اي

انجام گرفته است که در  يالملل نيبسياسي و  ،جتماعيا

مسـائل   يهـا  علـت ذيل هر بستر، مواردي را به عنـوان  

 ،اقوام ايراني نام برده اسـت کـه در بسـترهاي فرهنگـي    

قومي به نقش رسـانه و  هاي  جنبش يالملل نيبسياسي و 

 ،در بسـتر فرهنگـي  . باشد مي مرتبطنقش نخبگان اقوام 

در جهت تحريک و تبليغ افکار قـوم  ها  گسترش رسانه

گرايانه عنوان شده اسـت و بـه خـاطر کـارکرد اطـالع      

مواردي به شـمار آمـده کـه منجـر بـه      جزو  ،رساني آن

 در نسـاج هـم   .ايجاد مسئله و جنبش قومي شده اسـت 

مـوارد زيـر را    ،بخش هويت خـواهي قـومي در ايـران   

 ؛قـومي  و زباني عاليق گيري شكل : بررسي کرده است

 طـرح  ؛)قـومي  خودآگـاهي ( قـومي هـاي   آگـاهي  رشد

 طـرح  ؛فرهنگـي  تقاضـاهاي  طرح ؛اقتصادي تقاضاهاي

 ؛قـومي  يهـا  گروه و احزاب تشكيل ؛سياسي تقاضاهاي

از  جدايي خـواهي  و طلبي استقالل ؛خشونت به گرايش

مسائلي هستند که موجب شکل گيري هويـت خـواهي   

از سوي ديگـر عـدم توسـعه    . شوند مي قومي در کشور

تواند منجر به اين نارضايتي شود چنـان کـه    مي متوازن

نوشته سيد » مديريت منازعات قومي در ايران« کتاب در

 ،ايــالم ،کردســتان يهــا اســتان ،اميــري رضــا صــالحي

جزو توسعه نيافته ترين  سيستان و بلوچستان ،کرمانشاه

اقتصـادي و اجتمـاعي   هـاي   کشور در زمينـه  يها استان

تـا   ۱۳۶۵مربوط به سال ها  که البته اين شاخص اند بوده

  .باشد مي ۱۳۷۵سال 

  

 
  انسجام و همبستگي )۴



  فرهنگي و فاطمه پورمعصومعلي اكبر  
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نقش بسيار زيادي در ايجـاد   ،جمعيوسايل ارتباط 

مشـترک بـين افـراد    هاي  اين وضعيت و تقويت ويژگي

تقويت نقـاط مشـترک وحـدت     ا هستنديک جامعه دار

 هاست تفاوتبخش و ايجاد تفاهم و رفع حساسيت در 

مختلـف و در  هـاي   تا به تفاهم بين دارنـدگان فرهنـگ  

يکـي از ايـن نقـاط     .نهايت انسـجام ملـي منجـر شـود    

ــوروز اســت کــه مشــترک ، )۱۳۸۴( قمــري اســطوره ن

اسطوره نوروز را به عنوان نماد همبسـتگي ملـي اقـوام    

کند که با ورود اسـالم   مي کند و تاکيد مي ايراني معرفي

اسـطوره و   ،با نضج و گسترش تشـيع  ژهيبه و ،به ايران

ايرانيان رخت بر هاي  آيين نوروز از ميان اساطير و آيين

عنـوان سـنتي پسـنديده مـورد      بلکه بقاي آن به ،نبست

به حيـات   ،گرفتن هويت اسالميو با توجه قرار گرفت 

ــه داد  ــي خــود ادام ــ« .و نقــش آفرين و » هزراعــت پيش

خويش عواملي چـون   پژوهشدر هم ) ۱۳۸۸( »يفرج«

هـاي   بهره گيري از نخبگـان قـومي عـرب در مـديريت    

ــي ــاه هــاي  اتخــاذ سياســت ،اجراي ــومي مناســب، رف ق

و در نهايت سـازماندهي   اجتماعي و فرهنگياقتصادي، 

ــانوني و هــاي  و تقويــت احــزاب و تشــکل سياســي ق

شناســنامه دار را بــه عنــوان راه کارهــايي بــراي حفــظ 

هم در رابطه با حفظ انسـجام  « قادري .دانند مي انسجام

شود کـه   مي ملي با داشتن رويکرد به قوم بلوچ، ياد آور

ن و احتـرام بـه   حکومت نا گزير از به رسـميت شـناخت  

حقوق همه اقوام، مذاهب و پاسخگويي بـه مطالبـات و   

انتظارات مشروع و قانوني آنان و در نهايت اسـتفاده از  

 يهـا  هـدف در جهت رسـيدن بـه    ها آنتوان و ظرفيت 

ملي است و اعتقاد دارد کـه اقـوام نيـز بايـد در ضـمن      

هويتي، خـود را در گفتمـان   هاي  و گزاره ها مؤلفهحفظ 

لي تعريف نموده و به جاي تقابل و منازعه بـا  هويت م

هويت ملي، تعامل و همکـاري بـا آن را مـورد اهتمـام     

اين امـر ميسـر نخواهنـد     دارد که مي قرار دهند و اذعان

شد، مگر با افزايش آسـتانه تحمـل در برابـر آگـاهي و     

که بيان هـر مطالبـه و   اي  مطالبات فزاينده اقوام به گونه

بنـابراين، سياسـت   . هديد تلقي نگرددانتظاري به مثابه ت

پذيرش تکثـر   ،راهبردي ايران براي تقويت انسجام ملي

 نيتـر  متناسـب و  نيتـر  مناسـب به عبارت ديگر، . است

سياسـت   ،الگوي سياسـت قـومي بـراي جامعـه ايـران     

به اسـتناد   ؛۱۳۷۹ يانيحاج( .باشد مي وحدت در کثرت

» تهمچنــين بــر اســاس مطالعــا )۴۷ ،۱۳۸۴ يقمــراز 

يکي از راه کارهاي کـاهش بحـران،    ،)۱۳۸۸(«  راديانم

تقويت احساس رواني تعلق است که در نهايت باعـث  

کاهش بحران خواهد شد، چنانکه هرگاه اقوام احساس 

 امنيـت ايجـاد   ،هسـتند  کنند کـه شـهروند درجـه يـک    

ذات هويت نـوعي احسـاس اسـت کـه در آن      .شود مي

 دانند کـه  مي ه فردنظام متعلق به خود را منحصر ب ،افراد

عظمت و بزرگي بـه همـراه داشـته     ها آنتواند براي  مي

کننــد کــه عظمــت و  نمــي زيــرا اقــوام احســاس باشــد

وقارشان به سرزمين ملي بستگي دارد که اين مسئله نيز 

در توسعه سياسي، تقويـت خواهـد   ها  با وجود نابرابري

 بر اساس مقوله توزيع و بحران توزيع که مراديـان  .شد

در مقاله خود مطـرح کـرده اسـت، توزيـع در     ) ۱۳۸۸(

توسعه با دو مقوله برابري و ظرفيت در ارتبـاط اسـت،   

دهـد،   مـي  که برابري را نشـان اي  در واقع يک سر رشته

توزيـع   هـا  آنخواهند بين  مي در دست اقوامي است که

ن در دسـت دولـت مرکـزي    آصورت گيرد و سر ديگر 

اهد منابع را توزيـع  خو مي خودهاي  است که با ظرفيت

ر اين ميان به هم خوردن تعـادل موجـب ايجـاد    د. دکن

بحران توزيـع خواهـد شـد و اعتقـاد دارد کـه مفهـوم       

نيست و معاوضه به بي  معاوضهعدالت در دنياي جديد 

نبايـد اجـازه دهنـد فقـط     ها  انجامد و دولت مي عدالتي

، قـدرت  انـد  طبيعـي بـوده  هاي  اقوامي که داراي فرصت

بايـد بـه    ،عدالت عالوه بـر برابـري اقـوام    مفهوم .يابند

ظرفيت دولت نيز توجه داشته باشد، جايي که دولت با 

که به سرنوشـت معتقدنـد، ظرفيـت     اقوامي طرف است

کم و در جايي که اقـوام بـه سرنوشـت خودسـاخته و     

پـس وجـود   . اعتراض معتقدند، ظرفيت باال الزم اسـت 
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و ثبـات خواهـد   تضمين کننده صلح  ،برابري در جامعه

بـر تنفـر و نارضـايتي     ،عميـق هاي  بود، وجود نابرابري

از حکومت مرکزي که ناتوان از اصـالح ايـن   ها  قوميت

دامـن   ،عدم توازن يا در پي حفظ وضع موجـود اسـت  

ـ ااما با توجه به همه  .خواهد زد اي  ، عـدالت واژه هـا  ني

هـاي   متعـددي از سـوي ديـدگاه   هـاي   است که ارزيابي

اما در دنياي  ،مورد آن صورت گرفته استمختلف، در 

و هـا   متکثر کنـوني، عـدالت بـدون توجـه بـه تفـاوت      

 عباســي .مردمــي امکــان پــذير نيســتهــاي  مشــارکت

گـذار بـر ايجـاد     ريتـأث عوامـل   ،در مقاله خود) ۱۳۸۸(

اجتمـاعي و   ،همبستگي را با توجه به وضعيت سياسـي 

 از بـين بـردن سـوء    چون يموارد ،فرهنگي قوم ترکمن

رو در هـاي   گفتگو ،همدلي و تيميصمايجاد  ها، تفاهم

شناخت دقيق  ،رو و بدون واسطه با مردم به طور مداوم

اجتماعي و به کـار گيـري   هاي  و فني معضالت و خالء

 منطقي متخصصان و نخبگـان قـومي در امـور اجرايـي    

حـل  هاي  نيز راه کار بر اساس پژوهش قاسمي. داند مي

 ،ايـران در سـه حـوزه سياسـي    قوميت گرايي در  مسئله

    »:اشدصورت زير بتواند به  مي اقتصادي و فرهنگي

 حوزه سياسي  )الف

فرهنـگ اسـالمي و ملـي    هاي  نهادينه کردن ارزش .١

   ؛يکپارچه

سياســي هــاي  هوشــياري در مقابــل بهــره بــرداري .٢

   ؛خارجي از اقوامهاي  قدرت

اعتـدال و تـنش زدايـي در سياسـت      ،واقع گرايي .٣

  .خارجي

   حوزه اقتصادي) ب

دست يافتن به يک توسعه متوازن و توزيع عادالنه  .١

  ؛ثروت ميان مناطق مختلف

  ؛قانونيهاي  برآوردن خواسته .٢

  

  حوزه فرهنگي ) ج

   ؛پرهيز از سياست همگون سازي .١

توجه و احترام به اقوام و جلـب اعتمـاد و اعتمـاد     .٢

   ؛ها آنسازي ميان 

   ؛پرهيز از سياسي کردن مسائل فرهنگي .٣

   .داشتن ديدگاه برابر به همه اقوام .٤

نيز راه کارهاي اجرايي در جهت  )۱۳۸۸( « قنبري 

تعلق و وفاداري بيشتر اقوام در حوزه فرهنگـي   ،توسعه

  :کند مي و اجتماعي را چنين معرفي

شناساندن و تبيين عوامل به نسبت پايدار و فراگير  .١

  ؛تهديد کننده منافع و هويت ديني و ملي

برجسته تاريخي هاي  مفاخر و شخصيتشناساندن  .٢

 هـا  آنقومي و مطرح سـاختن  هاي  و معاصر گروه

 ؛در سطح ملي

تدوين تاريخ مشترک و جامع اقوام جهـت تبيـين    .٣

ــنماهمگرايــي بيشــتر و  ــر اني ــدهاي  ت شــدن پيون

  ؛ن با هويت ديني و مليآتاريخي 

و رفتارهـاي فرهنگـي اقـوام    هـا   احترام بـه سـنت   .٤

  ؛توسط نهادهاي حاکميت

تاکيد بر مشترکات مذاهب اسالمي و سهيم بـودن   .٥

 ؛در محصوالت فرهنگي جامعه

ــا   .٦ ــان ملــي ب جلــوگيري از ايجــاد تقابــل ميــان زب

  .محليهاي  زبان

دهـد کـه شـعار انقـالب      مي همچنين قنبري ادامه 

اسالمي از همان ابتداي شکل گيري، بر اساس وحـدت  

 هـا،  مکـان و ها  اسالمي بوده است و اگر در بعضي زمان

شايد  ،قومي پيش آمده استهاي  مسائلي از ناحيه گروه

بتوان به حساب عدم تجربه مديريت انقالب گذاشـت؛  

تشديد تحريکات داخلي و خارجي  ،هرچند در اين بين

را پس از پيروزي انقـالب اسـالمي راجـع بـه مسـائل      

  . نبايد فراموش کرد ،قومي

  

  

  ها رسانهقدرت ارتباطي  )۵
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جمعــي و افــزايش قــدرت هــاي  نهبــا ظهــور رســا

ارتباطي ميـان افـراد يـک جامعـه و دسترسـي اعضـاي       

خاص گرايي و عـام گرايـي   جامعه به وسايل ارتباطي، 

قــدرت پيــدا کــرده اســت و اي  فرهنگــي جايگــاه تــازه

در شکل دهي افکار يک جامعه و جهت دهـي  ها  رسانه

 حرکت جامعه، توجه به ايـن مفـاهيم   يو سوبه سمت 

در همچنـين   کنـد  مـي  از اهميت بسياري برخـوردار  را

 هـا،  توسـط احـزاب، گـروه   ها  اختيار گرفته شدن رسانه

گذاري بر نگاه جامعـه،   ريتأثبراي ها  سنديکاها و دولت

بـر افکـار    ريتأثدر ها  جايگاه ويژه رسانهنشان از مقوله 

شـده  اي  امروزه آگاهي ملي، آگاهي رسانه .عمومي دارد

منجـر  اي  رسانه يها اميپو ها  ا كه انگارهاست؛ بدين معن

به تغيير مهمي در درك افراد از مفهـوم ملـت و تجربـه    

جمعـي  هـاي   رسـانه و  از هويت ملي شده اسـت  ها آن

 يهـا  فرهنـگ تواننـد زمينـه ذهنـي همگرايـي ميـان       مي

مختلف را فراهم آورند و از رهگـذر آن، فرآينـد ملـت    

كـه   يطـور  همـان . سازي و وفاق ملي را هموار نمايند

معمـوالً بنـا بـه روابـط قـدرت بـا       هـا   ذكر شـد رسـانه  

 مختلف اجتماعي، رفتاري متفـاوت در پـيش   يها گروه

 يهـا  گـروه به ها  بدين جهت نوع نگاه رسانه. گيرند مي

 هـا  آنجنسي، سـني، نـژادي، قـومي، زبـاني و هماننـد      

اي  برجسته مطالعات رسـانه هاي  همواره از جمله حوزه

مفاهيمي چون مالکيت رسانه اي، محتـوا و  بوده و ذيل 

بـر مخاطبـان و    هـا  آنمحتواي  ريتأثگفتمان رسانه اي، 

مخاطبـان از متـون   ) خوانش و يا رمزگشـايي ( دريافت

توان ادعا کـرد   مي .اند مورد بررسي قرار گرفتهاي  رسانه

 نيتـر  يديـ کلکه در زمينه محتوا و گفتمـان رسـانه اي،   

اجتماعي  يها گروهو ها  سانهمفهومي که به رابطه بين ر

 ،مـذهبي  ،قـومي ( محلـي  يها فرهنگمختلف از جمله 

. اسـت » بازنمـايي « پـردازد، مفهـوم   مي )زباني و امثالهم

بازنمايي مفهومي پيچيده و داراي سطوح مختلف بـوده  

هويت  ،واقعيت ،ايدئولوژي ،و با مفاهيمي چون قدرت

و  آذري( .در ارتبـاطي تنگاتنـگ اسـت    هـا  آنو همانند 

: نويسـد  مـي  در اين بـاره  يزن» رميل« )۵۳، ۱۳۸۹ حسيني

 هـا  ملت. كند، باورها هستند ها را منسجم مي آنچه ملت«

آيند كه اعضايشان يكديگر را به عنـوان   مي زماني پديد

مناسـبي   يها يژگيوبپذيرند و باور كنند كه در  وطن هم

توانند منتقل شوند مگر  اما اين باورها نمي. سهيم هستند

، همـان ( »هاي جمعـي  رسانه )نهادهايي چون( از طريق

هاي  در باب اهميت توجه به رسانه و سياستگذاري )۵۱

 يگـذار  اسـت يس نويسـد  مـي  )۱۳۷۹( اجاللي ،فرهنگي

به معناي کالن آن، بنا به ماهيت، فرابخشـي   فرهنگي را

زيرا چنين برداشتي  ،فراحکومتي .استومتي هم فراحک

از فرهنگ کـل زنـدگاني مردمـان را در برمـي گيـرد و      

فرهنگ امري است مربوط به عمـوم و گـروه کوچـک    

، نـه از نظـر   )اعم از مديران و کارشناسان( دولت مردان

حقوقي و نه از نظـر توانـايي، قـادر بـه اجـراي چنـين       

رهبران بلند پايه مذهبي، سياسي و . نيستند ييها استيس

و هشـدار و   ريتنـو فرهنگي نقـش خـاص خـود را در    

ــد  ــه مســائل دارن ــراي . جلــب توجــه عمــومي ب ــا ب ام

ــراي حــل  يگــذار اســتيس ــدام ب ــزي و اق ــه ري ، برنام

 ،دولـت مـردان   ،مشکالت، همگان اعم از سياستمداران

 ،دانشـمندان  ،روحانيون و روشنفکران شامل هنرمنـدان 

ــاران   ــه نگ ــوفان و روزنام ــان ،فيلس ــتادان و  ،معلم اس

 .مختلف اجتماعي بايد مشارکت داشته باشندهاي  گروه

ــ( ــوع   )۵۸ ،۱۳۷۹ ياجالل ــر ن ــم ديگــر در ه ــه مه نکت

 ،و برنامه ريزي در مورد بخش فرهنـگ  يگذار استيس

خـدمات  . توجه به هر دو سوي عرضه و تقاضـا اسـت  

کـه تقاضـاي    فرهنگي از نوع خدمات اجتماعي نيسـتند 

تـوان   نمي پس. موجود باشد ها آنگسترده عمومي براي 

برنامـه   هـا  آنبـراي گسـترش   هـا   به سرانه اتکابه  صرفاً

رغبـت و   ،براي استفاده از خدمات فرهنگي. ريزي کرد

 نويسد کـه  مي و همچنين) ۶۱ ،همان( .عالقه الزم است

چه فردي و چه جمعي به رشـد صـنايع    ،بيان فرهنگي«

فرهنگي وابسته شـده و ايـن صـنايع نقـش کليـدي در      

همچنـين   ).۶۶همان، (» اند آثار پيدا کرده ديو تولپخش 
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دهـد در   مـي  نشـان  ۱شـماره  که نمودار  يطور همان   

دو گفتمـان   ارتباط با واقعيت وجـودي تنـوع فرهنگـي   

ــي را ــي کل ــرد    م ــك ك ــم تفكي ــوان از ه ــان . ت گفتم

اي  و سياست رسانهاي  همانندسازي که در عرصه رسانه

به دنبال انحصار رسانه اي، طـرد و يـا سـوء بازنمـايي     

است ممکن است امنيت ملي را مـد نظـر داشـته باشـد     

ولي اين نوع امنيت از آنجـايي کـه امنيـت اجتمـاعي و     

 کند بـي شـک   مي تلف را تهديدمخ يها فرهنگانساني 

امـا در  . تواند امنيت ملي پايداري را تضمين نمايـد  نمي

طرف ديگر گفتمان حمايت از تنوع فرهنگي که امکـان  

 متنـوع فـراهم   يهـا  فرهنـگ را بـه  اي  دسترسي رسـانه 

کند و براي تنوع فرهنگي موجود تنـوع ارتبـاطي را    مي

اجتماعي دهد به علت حمايت از امنيت  مي مد نظر قرار

و انساني دست آخـر امنيـت ملـي را نيـز بـه صـورتي       

   .خودجوش و داوطلبانه فراهم خواهد نمود

  

  پيشينه تحقيق

  تحقيقات داخلي )۱

ضـرورت  «اي بـا عنـوان    راد در مقاله محسنيان    

توجه به مقوله ارتباطات ميان فرهنگي در جامعه ايـران  

» اطالعـاتي به منظور مواجهه صحيح با تحوالت جامعه 

با اشاره به تنوع فرهنگـي و قـومي در ايـران، بـا ارائـه      

 شواهد و آماري به پديده قوم مـداري در ايـران اشـاره   

وي عدم شفافيت در مورد آمار و ارقام اقـوام و  . کند مي

و نبود تناسب ميان سـهم هـر يـك از اقـوام در      ها زبان

ن هاي راديـو و تلويزيـو   ها و برنامه دسترسي به فرستنده

ي نمايد و وضـعيت موجـود را بـا مفـاهيم     مي را مطرح

ـ خيابان « ،»ارتباطات عمودي« چون تـراز  « ،»طرفـه  کي

توصـيف  » استثمار درون كشـوري « و» نابرابري« ،»منفي

و » مخاطبـان ناخشـنود  « كنـد و نتيجـه آن را ايجـاد    مي

هـا در فراينـد افـزايش     تمايل به استفاده از ساير رسـانه 

در دراز » تعـارض و بحـران  « وامكان گزينش مخاطب 

محسنيان راد در ادامه با اشاره به توسـعه  . داند مدت مي

 يگـر  نشيگـز ارتباطات و افزايش قدرت  يها يفناور

 ۱۴۰۰كند كه تا سال  گيري مي مخاطبان اين چنين نتيجه

هاي ارتباطات، همـراه بـا    ش در سايه توسعه فناوري. ه

در كشورهاي گسترش توجه به ارتباطات ميان فرهنگي 

گيـري   ديگر و رعايت قواعد آن در جهان، ضمن شـكل 

مخاطبان را بسيار  يگر نشيگزبازار متنوع پيام، قدرت 

افزايش خواهد داد و قطعاً اين قدرت سبب خواهد شد 

يك كه مخاطبان ناخشنود ناشي از ارتباطات عمودي و 

هايي قـرار   درون كشوري، خود را در معرض پيام طرفه

دهند كه عالوه بر مشـابهت زبـاني، فاقـد پروپاگانـداي     

. مذهبي ديگر و داراي نگاه ارزشي به مذهب آنان باشد

اگر در ايران، از هـم اكنـون توجـه بـه رعايـت قواعـد       

ارتباطات ميان فرهنگي توسعه نيابد، در آينده كشور بـا  

هد شد كه متناسب با همبستگي هايي مواجه خوا چالش

در نيز  )۱۳۷۷( حکيم پور) ۱۳۸۲راد محسنيان ( .نيست

نقــش صــدا و ســيما در تحکــيم «پژوهشــي بــا عنــوان 

به نقش راديو و تلويزيـون در کمـک بـه    » وحدت ملي

وي اين نقـش را از طرقـي   . وحدت ملي پرداخته است

چون دادن خودآگاهي ملي به اقوام و انتقـال همگرايـي   

به همگرايي ملـي، تحريـک احساسـات ملـي از      محلي

طريق انعکاس ميراث مشترک تاريخي و فرهنگي اقـوام  

و نيازهاي اقوام ها  مختلف ايراني و نيز انعکاس خواسته

 يهـا  يگـذار حکيم پور، سياست . شمرد مختلف بر مي

ملـي  هـاي   فرهنگي و تبليغي دولتهاي  نادرست رسانه

مخـرب مبتنـي بـر    هاي  همانند راديو و تلويزيون و برنام

در راديـو و  ها  مذهبي اقليت ‐تبعيض و تحقير فرهنگي

بحران قومي «تلويزيون را از جمله عوامل پيدايي پديده 

 ها شاخصاين پژوهش در ادامه به  .کند ذکر مي »يا ملي 

و عناصر مختلف وحدت ملي از جمله زبان، سـرزمين،  

وي در . پردازد  مي فرهنگ و نژاد ،دين و مذهب، تاريخ

مورد هر يک از اين عناصر، نقش صدا و سيما را بدين 

ديـن و مـذهب بـه     ،کند که نبايد زبـان  صورت ذکر مي

صـدا و سـيما   هـاي   عنوان محور وحدت ملي در برنامه
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قرار گيرد، زيرا اين امر به معناي حذف بخش زيادي از 

 دينـي هـاي   و اقليـت ) زبـان  يفارسـ  ريـ غ( حوزه زباني

و اتباع اهـل سـنت از   ) ، زرتشتيان و يهوديانمسيحيان(

دايره هويت ملي خواهد انجاميد و در مقابل به اهميـت  

تاريخ و فرهنگ و نژاد اشاره کرده و معتقد اسـت ايـن   

توانند وحـدت   ديگر ميهاي  بهتر از شاخصها  شاخص

ملي کشور را بر مبناي يک هويت ملي پايـدار تحکـيم   

 .کشـور را در بـر گيرنـد    بخشيده و کليه افـراد و اقـوام  

در پايـان نامـه   نيز ) ۱۳۸۱( صالحي). ۱۳۷۷پور حکيم (

خبر و وحدت ملي، بررسي نقش پخش « خود با عنوان

در تحکـيم مبـاني وحـدت     ها شهرستانسراسري اخبار 

بـا اسـتفاده از   » نظر خواهي از مردم شهر سـنندج  ،ملي

پخـش سراسـري اخبـار     ريتأثروش پيمايش به بررسي 

استان کردستان در تقويت وحدت ملي در ميـان مـردم   

وهش مبتنـي بـر ارتبـاط    ژفرضيه اين پ. پردازد منطقه مي

 هـا  شهرستانپخش سراسري اخبار ( مثبت اين دو متغير

چهـارچوب نظـري ايـن    . است) و تقويت وحدت ملي

 ‐بر مبنـاي نظريـه کـارکردگرايي     طور عمدهتحقيق به 

فرضيه اصلي ها  در قسمت يافته. توار استساختاري اس

شــود کــه پخــش  تحقيــق تاييــد شــده و مشــخص مــي

و اعتقــادات  هــا ارزش ،هــا شهرســتانسراســري اخبــار 

 .کنـد  ملي مردم را مستحکم مي يها يوفادارمشترک و 

استاني صدا و هاي  بررسي نقش شبکه) ۱۳۸۱ ،صالحي(

که مطالعـه مـوردي شـب   ( سيما در تعامل اجتماعي اقوام

موضوع پژوهش کريم شـعبانلو  ) استان آذربايجان غربي

شعبانلو در . به انجام رسانده است ۸۱است که در سال 

بررسـي نقـش صـدا و سـيماي      به دنبـال  خود پژوهش

در ايجــاد تعامــل اجتمــاعي در بــين اقــوام  غ. آاســتان 

مختلف استان، تعميق باورهاي ديني مشترک بين اقوام، 

تعميق هويت ملي بين اقوام، اشاعه فرهنـگ مشـارکت   

بـوده و در نهايـت راهبردهـايي عملـي و      در بين اقوام

 .اجرايي با توجه به دستاوردهاي تحقيق ارائه داده است

يـت ملـي، همزيسـتي    هو ،باورهاي ديني مشـترک  ،قوم

مسالمت آميز، فرهنگ مشارکت و منافع مشترک نيـز از  

جمله مفاهيم موجود در اين پژوهش است کـه محقـق   

عملکـرد صـدا و    هـا  آنسعي بر آن دارد تا بـا تعريـف   

را در ايجاد تعامل اجتماعي و قـومي   غ. آسيماي مرکز 

ي در ادامــه دو سياســت مهــم اجتمــاعي در و. دبســنج

کنـد و بـر اسـاس آن سـه      مي س معرفيناججوامع نامت

الگوي عمده، ماهيت سياست قومي را در جوامع چنـد  

 :کند مي قوميتي به شرح زير معلوم

همانند سـازي يـا يـک شـکلي فرهنگـي يـا        .١

 ؛سياست يکرنگي فرهنگي

 ؛تکثر گرايي مساوات طلبانه .٢

  .تکثرگرايي نا برابر .٣

شعبانلو همچنين الگوي متناسب سياست قومي را 

ران ارائه و مبحث قوميت را در چهار حوزه اصلي در اي

 به بحث فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي

در پژوهش خود با  هم) ۱۳۸۸( منصور ساعي .نشيند مي

هويت  يها مؤلفهميزان و چگونگي بازنمايي « عنوان

الف و پرمخاطب تاريخي تلويزيون هاي  ملي در سريال

به » )۱۳۵۹ ‐۱۳۸۸( اسالمي از انقالبدر سه دهه بعد 

بازنمايي تلويزيون،  نظام اين نتيجه رسيده است که

ا بيش از ر» تواقعي قفقف قث ۴۵ئذب« نقش

هويت  يها مؤلفهبازتابندگي جريان واقعي عناصر و 

در واقع تحت تاثيرسياست . ملي بر عهده دارند

هويتي موجود در  يها مؤلفهبازنمايي تلويزيون، 

ايدئولوژيک پيدا اي  صبغهمورد بررسي هاي  سريال

توان تلويزيون ايران را يک  مي براين اساس،. کرده است

ايدئولوژي نظام سياسي دانست  ةدستگاه بازتوليدکنند

کند تا ازطريق آن نظام ارزشي و باوري  مي که سعي

با گرايش خاص ( جامعه را در راستاي هويت اسالمي

تصور  ،ها بر پايه اين مفروضه. خود هدايت کند) شيعي

تلويزيون به مثابه پوياترين دستگاه ايدئولوژيک فراگير، 

. در ساخت و بازنمايي هويت ملي ممکن خواهد بود

در تمام ها  زيرا نتايج اين پژوهش نشان داد که سريال
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ابعاد اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، سياسي و مدرن، 

ايراني، قومي و مدرن  يها مؤلفهنگاهي تقليل گرايانه به 

اسالمي در باالترين  يها مؤلفهدر حالي که . اند هداشت

  .اند سطح بازنمايي شده

 
 تحقيقات خارجي )۲

 ،مختلف جنسي يها گروهدر زمينه نحوه بازنمايي 

هــاي  مــذهبي و هماننــد آن در رســانه ،قــومي ،نــژادي

هـاي   پـژوهش ) اعم از مکتوب و الکترونيکي( مختلف

تـوان   مـي  انجام گرفته متعددي را در کشورهاي ديگـر 

    :شود مي به موارد زير اشاره برشمرد که براي نمونه

را درباره گفتمـان  اي  پروژه گسترده ،ن دايكو. يتئو ا 

در دانشگاه آمستردام انجام  ۱۹۸۰و نژاد پرستي از سال 

تئوري تحليل گفتمـان خـود را در مـورد     داده و در آن

قـومي و   يها گروهبا تمرکز بر بازنمايي اي  متون رسانه

يـن پـروژه بـي    ا. تمورد استفاده قرار داده اسها  اقليت

و گسـترده تـرين پژوهشـهاي انجـام      نيتر مهمشک از 

فراتر رفته و در ها  گرفته در دنياست که از حوزه رسانه

اند كه  آن گفتمانهاي گوناگوني مورد مطالعه قرار گرفته

هـاي روزمـره، كتابهـاي درسـي      از مكالمـه  انـد  عبارت

هـاي خبـري مطبوعـات، مـذاكرات      تان، گزارشدبيرس

وي در ايـن  . پارلماني، گفتمان علمي و گفتمان شركتي

مجموعه پژوهشها بر روابط بين سـاختارهاي گفتمـان،   

هاي قـومي   شناخت اجتماعي پيشداوريها درباره اقليت

هاي نژاد پرستي در  و مردم جهان سوم و بازتوليد شيوه

هـاي ون دايـك    وهشپژ .شود مي جوامع غربي متمرکز

ها و مكالمات روزانه  درباره تعصب قومي در معاشرت

اجتماعي برخي انواع  ‐به روشني بر جانبداري سياسي

در لهسـتان ون  . زنـد  گفتمانهاي روزمره مهر تاييد مـي 

قـومي   يهـا  گـروه دايك دريافت داستانهايي كه درباره 

اقليت بر سر زبان افراد گروه اكثريت افتاده، اين اسـت  

از نظر فرهنگي و فيزيكـي تهديـد   » ها خارجي« كه اين

ــب   ــه و غري ــد، بيگان ــدني  آميزن ــد، درك ناش ــد،  ان ان

، غير قابل اعتمادنـد، المـذهب و مسـتعد    اند غيرمنطقي

اين تصوير خشن و هميشگي از ايـن  . اند انجام جنايت

افراد بدين معناست كه داستانهاي نامطلوبي كه دربـاره  

ت، با تحليل قصه پريان موردنظر هاس ها ورد زبان اقليت

همخـواني و   ‐حتـي بـدون دسـتكاري زيـاد     ‐پروپ 

همچنين ون دايـک  ). ۲۱۴، ۱۳۸۳توالن ( داردمطابقت 

 در مورد تصورات مردم آلمان بدين نتيجـه رسـيد کـه   

مردم آلمـاني زبـان قهرمانـان يـا قربانيـان و اعضـاي       «

 هـا بـراي مـا    اقليـت ... اند غيرخودي، قهرمانان دروغين

سـر و صـدا بـه راه    : آورند مشكالت مختلف به بار مي

كننـد، مشـاغل و    هـا را كثيـف مـي    اندازند، خيابـان  مي

كننـد و در انجـام جنايـت     هايمان را تصاحب مـي  خانه

ون دايك در مـورد  ). ۲۱۴، ۱۳۸۳توالن (» دست دارند

مطبوعات غربي و به ويژه « :نويسد مطبوعات غربي مي

هـا،   منفـي از اقليـت   نشريات جناح راسـت تصـويري  

كنند و در نتيجه  توليد مي) باز( مهاجران و پناهندگان را

سبب افـزايش بـيش از پـيش تعصـبات، نابردبـاري و      

هـا در اروپـا و آمريكـاي     تبعيض عليـه جهـان سـومي   

ـ داون ( »شوند شمالي مي  ،»هـودايي « ).۳۳۰، ۱۳۸۲ کي

در تحقيقي با استفاده از روش تحليل محتوا نوع نگـاه  

 هاي دولتي را در جمهوري خلق چـين، از سـال   نهرسا

مورد بررسي قـرار داده  ها  درباره اقليت ۱۹۸۹تا  ۱۹۴۹

هـا   مقاله مربوط به اقليت ۱۵۰۲وي بدين منظور . است

مــاه  ۴۸۲را در روزنامــه مــردم در يــك دوره بــيش از 

هاي اين تحقيق عبـارت اسـت از    يافته. كند بررسي مي

سـطوح بـااليي از تنشـهاي    اينكه؛ زماني كه در كشـور  

كند مطبوعات رسمي گرايش دارنـد در   قومي بروز مي

اقليت مطالبي را چـاپ   يها گروهمورد منافع و عاليق 

اي بـه   البته در حقيقت اين مطالب عمومـاً اشـاره  . كنند

وي . كنند اقليت نمي يها گروهاعتراضات و شورشهاي 

مـان  گيرد كه تاكتيك پروگاندايي دولـت در ز  نتيجه مي

هاي سركش اين اسـت كـه بـه منـافع      مواجهه با اقليت

ها تحت رهبـري   اقتصادي و اجتماعي مربوط به اقليت
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يعنـي منـافعي کـه    . حزب كمونيست چين، تاكيد كنـد 

  .آيد مي فراهمها  توسط اين حزب براي اقليت

  

 تحقيق روش

  نظريه مبنائي) ۱

با توجه به پرسـش مطـرح شـده در بيـان مسـاله،       

پژوهشگر بـراي مطالعـه ابعـاد پديـده از روش نظريـه      

 تعريـف  مبنائي استفاده کرده است چنانکـه بـر اسـاس   

، فرايند نظريه مبنايي يـک  )۱۳۹۰(» استراس و کوربين«

 اسـت کـه در نهايـت    سيسـتماتيک هـاي   سلسله رويـه 

 را ايجـاد اي  پديـده مبتني بر استقرا، دربـاره ي  اي  نظريه

پژوهش نيز مشتمل بـر  هاي  يافته در اين روش،کند  مي

کـه بـا    شـوند  مـي  تنظيم نظري واقعيت تحـت بررسـي  

استفاده از سه نوع کدگذاري باز، محوري و انتخابي بـه  

نظريه مبنـايي از سـه   . پردازد ها مي تجزيه و تحليل داده

 .گيرد مي شکل ها مفاهيم، مقوالت و گزاره عنصر اصلي

در  با توجه به نوع روش اتخاذ شده، پژوهشگربنابراين 

بـا تمرکـز بـر شـيوه مصـاحبه،      ها  بخش گرداوري داده

خويش را از کارشناسان و اصحاب ارتباطـات  هاي  داده

با استفاده از روش نمونه گيـري  بدست آورده است که 

هدفمند، اقدام به شناسايي افراد با مبحث پژوهش کرده 

شتن حساسيت و دقت فراوان، بـا اسـتفاده   و سپس با دا

 کارشناسـان از روش گلوله برفي توانسته است با سـاير  

ارتباط برقرار کرده و مصاحبه انجام داده و يا اقـدام بـه   

 نفر ۱۸پژوهشگر با  ،ند در نهايتارسال پرسشنامه باز ک

 کارشناس رسـانه کـه از همـه اقـوام ايرانـي بودنـد،      از 

  .مصاحبه انجام داده است

  

  تجزيه و تحليل داده ها )۲

هـا  در تحقيق با روش نظريـه ميـداني، تحليـل داده   

همچنـين  . نقش محوري در دست يافتن به نظريـه دارد 

کردن و تحليل   آوري، مرتب در اين روش، مراحل جمع

در درون ايـن   .ها با يکديگر ارتباطي متقابل دارنـد داده

ــر، تحليــل داده ــورد   چــارچوب فراگي ــراي هــر م هــا ب

کلـي از   شـه يسـاخت اند کار مفهوم آفريني و  اندر دست

گـذاري در روش  کـد  .طريق فرآينـد کدگـذاري اسـت   

ي عمليـاتي اسـت کـه در آن    دهندهنظريه مبنايي، نشان 

بـا   شـوند و آنگـاه  پردازي مـي   رد شده، مفهومخها داده

-کـد  . شوندپيوند زده ميهاي تازه، دوباره به هم روش

گذاري فرايندي محوري است کـه امکـان رسـيدن بـه     

در  چنانکـه  .سازدها فراهم ميها را بر اساس دادهنظريه

هـاي مجزايـي تفکيـک    ها به بخـش گذاري آزاد دادهکد

-هـا و تفـاوت  شوند تا شباهت شده و دقيقاً ارزيابي مي

هايي در پرسش ها آنهايشان نشان داده شود و به کمک 

ــده ــورد پدي ــورد نظــر، م ــهي م کــه اطالعــات  آن گون

در . شـود دهنـد، مطـرح مـي   آوري شده نشان مـي  جمع

يـک مشـاهده،    توان گفت که مي توضيح کدگذاري آزاد

کنيم و سپس بـه   يک جمله يا يک پاراگراف را جدا مي

ها يا رويـدادهاي جداگانـه   هر يک از اين موارد يا ايده

در . که نماينده يک پديده باشد چيزي. دهيم يک نام مي

ي هايي که در مرحلهکدگذاري محوري مفاهيم و مقوله

، در ترکيبـي تـازه بـه    انـد  ه  گـذاري آزاد تجزيـه شـد   کد

-در اين مرحله، مشخص مـي . شونديکديگر متصل مي

گردد که چگونه يک مقولـه واحـد بـا مقـوالت ديگـر      

نش و هـاي کـ   استراتژي ،ها زمينه ،مرتبط است و شرايط

گـذاري  کـد  شـود و در  نتايج آن به دقت جسـتجو مـي  

انتخابي مقوالتي که براي ساختن چارچوب نظري اوليه 

به سـخن ديگـر،   . شونداند، با هم ترکيب مي تنظيم شده

اي کامالً ساخته و گذاري انتخابي نظريهي کددر مرحله

در واقع اين مرحلـه از تحقيـق    .شودپرداخته نمايان مي

گيرد و تنها هنگـامي کـه    رد استفاده قرار نميهمواره مو

اي گسترده را داشته باشيم به آن وارد  قصد ايجاد نظريه

گاه محقق در فرايند تحقيق در همان مرحلـه  . شويم مي

  .رسد کدگذاري محوري به نتايج دلخواه مي
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  پژوهشهاي  يافته )۴

پژوهشگر با انجام سه مرحلـه کدگـذاري بـر روي    

ابعـاد  هـا   مقوالت و گـزاره  ،دستيابي به مفاهيمو ها  داده

پديده مورد مطالعه يعني امکان رسـانه ملـي در تعميـق    

هـاي   همبستگي اقوام ايراني را با دست يابي به فرضـيه 

در ايــن مطالعــه  .زيــر مــورد مطالعــه قــرار داده اســت

الزامـات   ،رسانه ملـي هاي  نقش ،رسانه مليهاي  ويژگي

بزارهاي ايجـاد همبسـتگي و   ا ،نقش آفريني رسانه ملي

کارکردهاي ايفاي نقش همبستگي رسانه ملي در تعميق 

همبستگي اقوام ايراني از ابعاد و شرايط وقوع پديده به 

  .آيند مي شمار

  

  الزم براي رسانه مليهاي  ويژگي )۱

هـاي   شـامل تصـميم گيـري   : ساختار غير متمرکـز   .١

منعطف و عدم تمرکز در مرکز و تفويض اختيارات 

  ؛باشد مي ها استانبه مراکز 

زماني قابل تعريف اسـت کـه نظـارت    :  يمند قانون .٢

  ؛عمومي بر صدا و سيما محقق شود

در بر زماني امکان پذير است که : ملي بودن رسانه  .٣

جغرافيـايي امکـان    يريـ بـر گ محتوايي و در  يريگ

بتواند امکـان پوشـش و    رسانه ملي پذير باشد يعني

بازتاب عقايد و پوشش جغرافيايي را در دسترسـي  

  ؛همه اقوام به رسانه ملي را مهيا سازد

رسانه ملـي زمـاني امکـان پـذير     : مخاطب شناسي  .٤

توجه بـه   ،پرورش انتظار ،است که ساخت رضايت

ــاب خواســت   عالئــق و ذهنيــت ــا بازت مخاطــب ب

  ؛مخاطب همراه باشد

اين ويژگي رسـانه ملـي در صـورت    : اعتمادسازي  .٥

 .بود خواهدرعايت صداقت و ارائه شفافيت برقرار 

  

  رسانه مليهاي  نقش )۲

تواند بـا   مي نقش خبري رسانه ملي: نقش خبري  .١

  ؛اطالع رساني و تشريح اخبار همراه باشد

 ايــن نقــش رســانه ملــي: نقــش هــدايت گــري  .٢

تکـوين  تواند بـا داشـتن کـارکرد آموزشـي و      مي

  ؛مرجع هدايت جامعه را به عهده بگيردهاي  گروه

توانـد بـا    مـي  رسـانه ملـي  : نقش توسعه بخـش   .٣

پرورش فرهنگ عمومي جامعه و قـدم نهـادن در   

 .امکان پذير باشد ،راه توسعه جامعه

  

الزامات نقش آفريني رسـانه ملـي جهـت ايجـاد      )۳

  ايراني همبستگي اقوام

زبان ارتباط دهنـده  به عنوان : زبان مشترک ارتباطي  .١

توانـد   مي و بيان خاطرات مشترک ميان اقوام ايراني

به عنوان يکي از الزامات نقش آفريني رسـانه ملـي   

  ؛باشد

 کـه : مشترک ميان اقوام ايرانـي   يها مؤلفهتوجه به  .٢

  ؛تواند موجب وحدت ميان اقوام شود مي

الزمه توجه به هويـت  : ميان اقوام هاي  باور تفاوت .٣

ايراني براي ايفاي نقش همبستگي رسانه ملـي  اقوام 

  ؛است

زمـاني امکـان پـذير    : رصد و توجه به هويت ملي  .٤

توجـه بـه    ،است که چند بعدي بودن هويـت ملـي  

هويت ساز ملي با توجه به شرايط زماني  يها مؤلفه

 ،تاريخ مشـترک  ،تمدن مشترک يها مؤلفهو قابليت 

ميـــراث سياســـي مشـــترک و  ،مـــذهب مشـــترک

در ايجاد هويـت ملـي متبلـور     مشترکهاي  اسطوره

  ؛باشد

تواند با اولويت قرار دادن  مي :توجه به هويت اقوام  .٥

الزمـه   هـا  آنزبان مادري اقوام و فرهنگ  يها مؤلفه

  ؛ايفاي نقش همبستگي اقوام ايراني شود

 ،اسـتاني هـاي   بومي شدن شـبکه : اي  عدالت رسانه .٦

ه امکانات اعتدال در ارائ ،محليهاي  توجه به رسانه

هـاي   اسـتاني و واگـذاري رسـانه   هاي  فني به شبکه

 توانـد در قالـب   مـي  محلي بـه کارشناسـان محلـي   
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عريف شود که در اين صـورت  ت »يا عدالت رسانه«

به عنـوان يکـي از الزامـات نقـش     اي  عدالت رسانه

  ؛آفريني رسانه ملي در همبستگي اقوام ايراني است

فرهنگـي اقـوام   توجه به حقـوق انسـاني و حقـوق     .٧

ايراني نيز از ديگر الزامات نقش آفريني رسانه ملـي  

 .جهت تعميق همبستگي اقوام ايراني است

 
به ابزارهاي ايجاد همبستگي ميان اقوام ايراني نيز  )۴

 :باشد مي زير صورت

  ؛پرورش حس هم ذات پنداري .١

   ؛افزايش حس مشارکت .٢

  ؛برجسته سازي اهداف مشترک .٣

  ؛رکبرجسته سازي منافع مشت .٤

  ؛برجسته سازي دشمن مشترک .٥

 .برقراري تعامالت ميان فرهنگي ميان اقوام ايراني .٦

 
نتايج و کارکردهاي ايفاي نقش رسانه ملـي نيـز   ) ۵

 : باشد مي بدين صورت

ترسيم ايران فرهنگي که بـا تمرکـز بـر فرهنـگ و      .١

  .؛تاريخ ايراني ميسر خواهد شد

مخاطـب در   ييبازنمـا که با : اقوام ايراني ييبازنما .٢

  ؛رسانه ملي امکان پذير خواهد شد

که با ايجاد ديالکتيـک ميـان   : رشد فرهنگ ايراني  .٣

  .ميسر خواهد شد ها آنفرهنگ اقوام و تعامل ميان 

که با توجه به رعايت : احترام به حقوق شهروندي  .٤

و حفظ حقوق فرهنگي اقوام ايراني توسط رسـانه  

  ؛ملي امکان پذير خواهد شد

که بـا توجـه بـه نقـش آفرينـي      : عدالت  ييبازنما .٥

 ،هـدايت گـري   ،خبـري هـاي   رسانه ملي در نقش

و همبستگي با ملزم شدن رسانه ملي بـه  اي  توسعه

از نتـايج   اين مقوله يکـي  ،اي عدالت رسانه رعايت

و کارکردهاي اصلي نقش آفريني رسـانه ملـي در   

 ؛جهت همبستگي اقوام ايراني است

  نتيجه گيري 

ــئل  ــه مس ــه ب ــي توج ــتگي مل ــاق و همبس از  ه وف

از ابتـداي  . اسـت  شـناخته شـده   ضروريات اين قـرن 

 ،ملـي در قـرن هفـدهم مـيالدي    هـاي   تشکيل دولـت 

بـه   ،ملـي هـاي   قـومي جـداي از هويـت   هـاي   هويت

 .انـد  عنوان چالش در برابـر دولـت ملـي مطـرح بـوده     

قوميــت گرايــي و افــزايش هويــت خــواهي  چنانکــه

ــومي و     ــرت ق ــه داراي کث ــورهايي ک ــومي در کش ق

ــت و     ــد هس ــال رش ــتند در ح ــي هس ــرت فرهنگ کث

تمرکزگرايـي در فراينـد ملـت سـازي در      ريتـأث تحت 

هـاي   بـه گـروه  اي  ايلـي و قبيلـه  هـاي   ، گروهنيز ايران

ــديل شــدند  ــومي تب ــانه ق ــاي  ، از ســوي ديگــر رس ه

ــو و تلوي ــون راديـ ــتن جمعـــي چـ ــا داشـ ــون بـ زيـ

ــش ــا و نق ــاي  کارکرده ــدايت  ه ــايي ه ــف توان مختل

صـدا و سـيماي   « جامعه را دارا هسـتند در ايـران نيـز   

ــران  ــوري اســالمي اي ــانه  » جمه ــوان يــک رس ــه عن ب

ــوني  ــويي و تلويزيـ ــاري راديـ ــي انحصـ ــد  مـ توانـ

ــت ــا  ظرفي ــته  ه ــود را داش ــاص خ ــاي خ و کارکرده

ــه پرســش اصــلي   باشــد، ــن مقال ــن روي، در اي از اي

 بـه عنـوان  ) صـدا و سـيما  ( رسـانه ملـي   کهاين است 

ــا رســانه  ــوني در کشــورتنه ــو و تلويزي  ، امکــانرادي

ــي    ــوام ايرانـ ــتگي اقـ ــق همبسـ ــاد و تعميـ  را ايجـ

ــه  ايــن مطالعــه داراســت؟ ــا اســتفاده از روش نظري ب

ــا اصــحاب رســانه و ارتبا طــات مبنــائي و مصــاحبه ب

کـه   هـائي داشـته اسـت    وام ايرانـي يافتـه  متشکل از اق

ــا داشــتن ويژگــي  ــر متمرکــز هــاي  رســانه ملــي ب غي

مخاطـب شناسـي    ،قانونمنـد بـودن   ،ملي بـودن  ،بودن

ــازي  ــاد س ــي و اعتم ــش  م ــد نق ــاي  توان ــره ، يخب

ــري و توســعه  ،آموزشــي ــدايت گ را در جهــت اي  ه

همچنـين وقـوع    ...د همبستگي اقوام ايرانـي ايفـا کنـ   

اين پديـده بـا الزامـاتي همـراه اسـت کـه در شـرايط        

 يهـا  مؤلفـه توجـه بـه    تحقق زبان مشـترک ارتبـاطي؛  

ميـان  هـاي   مشترک ميان اقـوام ايرانـي؛ بـاور تفـاوت    



  فرهنگي و فاطمه پورمعصومعلي اكبر  
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ــه    ــه هويــت ملــي؛ توجــه ب ــوام؛ رصــد و توجــه ب اق

توجـه بـه حقـوق    و اي  هويت اقـوام؛ عـدالت رسـانه   

انـي امکـان پـذير    انساني و حقوق فرهنگـي اقـوام اير  

بــر اســاس نتــايج ايــن پــژوهش      .خواهــد بــود 

ــتگي    ــش همبسـ ــاي نقـ ــراي ايفـ ــاي الزم بـ ابزارهـ

ــتفاده از ابزارهـــاي  پـــرورش حـــس هـــم ذات اسـ

برجســته ســازي  ؛افــزايش حــس مشــارکت ؛پنــداري

ــافع مشــترک  ؛اهــداف مشــترک  ؛برجســته ســازي من

ــان   برجســته ســازي دشــمن مشــترک و تعــامالت مي

ــي  ــوام ايران ــان اق باشــند، در نتيجــه  مــي فرهنگــي مي

امکان ايفاي نقـش همبسـتگي و يـا تقويـت انسـجام      

ــا   ــوام ايرانــي ب ــان اق ــر گــرفتنمي هــاي  ويژگــي در ب

ذکـر شـده، توجـه بـه      يهـا  نقـش بدست آمده، ايفاي 

ــتگي  ــاي همبســ ــتفاده از ابزارهــ ــات و اســ  الزامــ

نتـايج ايفـاي نقـش همبسـتگي را بـا دسـت        تواند مي

ــران فرهنگــي و   ــايجي چــون ترســيم اي ــه نت ــافتن ب ي

رشـد فرهنـگ ايرانـي کـه بـا       ؛اقـوام ايرانـي   ييبازنما

 هــا آنتعــامالت ميــان فرهنــگ اقــوام و تعامــل ميــان 

و  احتـرام بـه حقـوق شـهروندي     .ميسر خواهـد شـد  

در نتيجـه  . داشـته باشـد   عـدالت  ييبازنمـا در نهايت 

ــن م ــان اي ــات نش ــي طالع ــي    م ــانه مل ــه رس ــد ک ده

ــت ــاي  ظرفي ــوام  ه ــت همبســتگي اق ــراي تقوي الزم ب

هـا   توانـد بـا توجـه بـه يافتـه      مـي  ايراني را داراست و

ــائي،    ــه مبن ــده از روش نظري ــت آم ــيات بدس و فرض

امکان ايفـاي نقـش همبسـتگي ميـان اقـوام ايرانـي را       

  .داشته باشد

  

  و مآخذ منابع

 .)١٣٨٩( .ميرحسين و فائق حسيني ،آذري .١

محلي و گفتمان جديد حمايت از تنوع هاي  سانهر

فرهنگي با نگاهي بر عملکرد صدا و سيماي مرکز 

 واحد آموزش و پژوهش: اروميه  .آذربايجان غربي

 .صدا و سيماي مرکز آذربايجان غربي

گرايي در  قوميت و قوم). ١٣٨٦( .احمدي، حميد .١

نشر : تهران. چاپ دوم .واقعيتايران، افسانه و 

 .ني

و  يگذار استيس). ١٣٧٩( اجاللي، پرويز .٢

 .نشر آن: تهران .ريزي فرهنگي در ايران برنامه

 .)١٣٩٠( آنسلم و جوليت کوربين ،استراسس .٣

 .ترجمه بيوک محمدي ،اصول روش تحقيق کيفي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران

 .فرهنگي

به  .قوميت ،مليت ،هويت .)١٣٨٣(. حمد، ااشرف .٤

موسسه تحقيقات : تهران  .کوشش حميد احمدي

 .و توسعه علوم انساني

 .)١٣٨٩( .منصور و عبدالحسين ضميري ،انصاري .٥

تعميق و گسترش هاي  مدل نظري بررسي شيوه

در ( و فرهنگ مليها  روابط بين خرده فرهنگ

: تهران .٣هويت  ي نامهپژوهش  ،)ايران

 .پژوهشکده تحقيقات استراتژيک

شأن قوميت و ). ١٣٨٢( .بني هاشمي، ميرقاسم .٦

 .ناسيوناليسم قومي در مطالعات امنيت ملي

فصلنامه مطالعات راهبردي، سال ششم، شماره 

پژوهشكده، : تهران. ٢١سوم، شماره مسلسل 

 .مطالعات راهبردي

گفت و گوي بين  ). ١٣٨٤( .حاجياني، ابراهيم .٧

در همبستگي ملي در  .ي و انسجام مليفرهنگ

به كوشش داريوش ). مجموعه مقاالت( ايران

  .موسسه مطالعات ملي: قمري، تهران

نقش صدا و سيما در ) ١٣٧٧( .پور، محمد حكيم .٨

مركز تحقيقات، : تهران .تحكيم وحدت ملي

اي صدا و سيما، واحد  مطالعات و سنجش برنامه

 ..رياست

 .)١٣٨٨( .نجف و برات فرجي ،زراعت پيشه .٩

و احزاب در ميان قوم ها  جريان شناسي گروه



  آفريني رسانه ملي در همبستگي اقوام ايراني امكان نقش 
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پيش شماره  ،فصلنامه آفاق امنيت .عرب خوزستان

 ). ع( دانشگاه جامع امام حسين: تهران .اول

ميزان و چگونگي  .)١٣٨٨( .منصور ،ساعي .١٠

الف هاي  هويت ملي در سريال يها مؤلفهبازنمايي 

از و پرمخاطب تاريخي تلويزيون در سه دهه بعد 

دانشگاه : تهران  .)١٣٥٩ ‐١٣٨٨( اسالمي انقالب

 .عالمه طباطبائي

بررسي نقش صدا و  .)١٣٨١( .کريم ،شعبانلو .١١

در ايجاد تعامل اجتماعي در  غ. آسيماي استان 

مرکز آموزش و پژوهش  .بين اقوام مختلف استان

 .ان غربيصدا و سيماي استان آذربايج

نگاهي اجمالي به قوم  .)١٣٨٨( .عبداهللا ،عباسي .١٢

فصلنامه آفاق  .اجتماعي –مسايل سياسي  .ترکمن

دانشگاه جامع امام : تهران .پيش شماره اول ،امنيت

         ).ع( حسين

ديريت منازعات م. )١٣٨٥( .رضا ،صالحي اميري .١٣

 .مرکز تحقيقات استراتژيک: تهران  .قومي در ايران

خبر و وحدت ملي،   ).۱۳۸۱( .محسنصالحي،  .۱۴

در تحكيم  ها شهرستانبررسي نقش پخش اخبار 

مباني وحدت ملي، نظرخواهي از مردم شهر 

: تهران نامه كارشناسي ارشد، سنندج، پايان

  .دانشكده صدا و سيما

هويت قومي و راه  .)١٣٨٨( .علي اصغر ،قنبري .١٥

 .کارهايي براي تعلق بيشتر اقوام به اجتماع ملي

دانشگاه جامع امام : تهران .نشريه آفاق امنيت

  .)ع( حسين

 همبستگي ملي در ايران). ۱۳۸۴( .قمري، داريوش .۱۶

 .موسسه مطالعات ملي: تهران ).مجموعه مقاالت(

). ١٣٨٢( .ليستر، كاستلر، استفان و ديويدسون .١٧

 .لو مهاجرت و شهروندي، ترجمه فرامرز نقي

  .انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران

جهاني شدن  .)١٣٨١( .احمد ،گل محمدي .١٨

  .نشر ني: هران ت .هويت ،فرهنگ

ضرورت توجه به ). ١٣٨٢( .محسنيان راد، مهدي .١٩

مقوله ارتباطات ميان فرهنگي در جامعه ايراني به 

منظور مواجهه صحيح با تحوالت جامعه 

سال چهاردهم، شماره   فصلنامه رسانه، .اطالعاتي

 .اول

توسعه بر مسائل  ريتأث .)١٣٨٨( .محسن ،مراديان .٢٠

 ،پيش شماره اول ،فصلنامه آفاق امنيت .قومي ايران

 دانشگاه جامع امام حسين: تهران  .١٣٨٨زمستان 

  )ع(

مطالعاتي در تحليل ). ۱۳۸۲( .اي ون دايك، تئون .۲۱

 .كاوي انتقادياز دستور متن تا گفتمان : گفتمان

مركز مطالعات و : ترجمه گروه مترجمان، تهران

 .ها تحقيقات رسانه

جهاني شدن  ريتأث .)بي تا( مهديه ،يعقوبي پور .۲۲

 .فرهنگ بر هويت ملي
23. Hoddie, Matthew (2006). Minorities in the 

Official Media: Determinants of state 
Attention to Ethnic Minorities in the 
people's Republic of china, SAGE 
Publications 
(http://www.sagublications.com). 
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مات يدر تصم يمشتر يمند يتت خدمات و رضايفين کيرابطه ب يابيارز

  الميا شهر يان دفاتر خدمات مسافرتيمشتر يرفتار

  

  ده رشادت جويحم
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  ali_neamatizad62@yahoo.com )مسئول مكاتبات (  

  اردکان  ييمحمد ابو

  abooyee@ut.ac.irدانشگاه تهران  دانشيار

 
  چكيده

توانند مشتريان خود را حفظ کننـد موفـق يـا شکسـت      مي بنا به اينکه تا چه حدها  شرکت :مقدمه و هدف پژوهش

دفاتر خدمات مسافرتي نيز به عنوان يک سازمان خدماتي از اين امـر مسـتثني نيسـتند و    . شوند مي خورده محسوب

مسئله اصـلي ايـن تحقيـق    ؛ لذا باشند مي دهي و افزايش سود آنها نيز خواهان باال بردن سطح رضايت مشتريان خود

 اين بود که به ارزيابي رابطه بين کيفيت خدمات و رضايت مشتريان دفاتر خدمات مسافرتي شهر ايـالم پرداختـه و  

  رفتاري اين مشتريان را مورد بررسي قرار دهد ماتيبر تصمگذاري اين عوامل  ريتأثميزان 

در تحقيق همبستگي هدف اصلي آن . يك پژوهش توصيفي از نوع همبستگي استپژوهش حاضر  :روش پژوهش

است که مشخص شود آيا رابطه اي بين دو يا چند متغير کمي وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه و حـد  

  آن چقدر است؟

 فرضـيه دوم  نيبنـابرا . باشـد  يم هاي پژوهش بيانگر وجود رابطه مستقيم ميان اين دو متغير يافته :هاي پژوهش يافته

دهـد کـه بـين     مـي  نشـان هـا   شود؛ نتيجه آزمون مقايسه ميانگين مي مبني بر وجود رابطه مثبت بين دو متغير پذيرفته

 نشـان هـا   ديدگاه زنان و مردان از لحاظ کيفيت خدمات تفاوت معناداري وجود ندارد؛ نتيجه آزمون مقايسه ميانگين

  . زن و مرد تفاوت معناداري وجود نداردمشتريان  ميزان رضايتدهد که بين  مي

مستقيم و مثبتي بر  ريتأثدهد که کيفيت خدمات  مي گردآوري شده نشانهاي  نتايج به دست آمده از داده: گيري نتيجه

غير مستقيمي از طريق  ريتأثضمن اينکه کيفيت خدمات نيز . مشتري و تصميمات رفتاري دارد مندي رضايت

هر چه ميزان کيفيت خدمات دفتر مسافرتي باالتر  به عبارت ديگر. تري بر تصميمات رفتاري داردمش مندي رضايت

مشتري نسبت به استفاده از دفتر مطبوع  يوفادارمثبت گذاشته و باعث  ريتأثباشد بر روي ميزان رضايت مشتري 

  . گردد مي خود

  ايالم، دفاتر خدمات مسافرتي، ريتصميمات رفتا، مشتري مندي ، رضايتکيفيت خدمات :واژگان كليدي



  محمد ابويي اردكانحميده رشادت جو، علي نعمتي زاد و  
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  مقدمه

استفاده از خدمات  ي تجربهم يتوان مي از ما کيهر 

خدمات ، مهيخدمات ب، يخدمات آموزش، يبانک

ن يا. ميذهن خود مرور کن را در... و يو درمان يبهداشت

، چشم نواز، خلوت، آرام يطيادآور محيتواند  مي تجربه

. ا برعکس باشدي آراسته و يظاهر، مانهيصم يبرخورد

ا ي يدر خشنود ين عوامل سهميک از ايهر 

 ين امر براين تجربه را دارند و ايما از ا يناخشنود

ت ين جهت حائز اهميگرا از ا يمشترهاي  سازمان

جه ينت در يت مشتريکسب رضا ياست که آنان در پ

 ياقتصادهاي  و بنگاهها  شرکت. باشند مي شتريسود ب

به  ياضاف يخدمات بهتر و گاه رند که با ارائهيناگز

را  يديجد انيمشتر، پرداخته يرقابتهاي  تيجاد مزيا

ان خود را حفظ نموده و يمشتر ايو جذب نموده 

در  يمشتر تين رو نقش رضاياز ا. نديماندگار نما

ش يش از پيبها  ت شرکتيا عدم موفقيت و يموفق

 نکه تا چه حديبنا به اها  شرکت. برجسته شده است

ا شکست يان خود را حفظ کنند موفق يانند مشترتو مي

ل امروزه در ين دليبه هم. شوند مي خورده محسوب

ان به يارتباط با مشترهاي  برنامه يصنعت يکشورها

 ي سرلوحهمنظور جذب و وفادار کردن آنان در 

ا خدمات قرار يعرضه کنندگان کاال  يابيارزهاي  برنامه

ک يز به عنوان ين يدفاتر خدمات مسافرت. گرفته است

ز يستند و آنها نين ين امر مستثنياز ا يسازمان خدمات

ان خود و يت مشتريخواهان باال بردن سطح رضا

  .باشند مي يده ش سوديافزا

    

  مسئلهبيان 

در  ها ييجا جابهع مسافرت و يبا توجه به رشد سر

، ک سويسطح کشور و رشد به نسبت کمتر خدمات از 

ق انجام خدمات مناسب يطراز  ياز به حفظ مشتريو ن

سطح و ، زانيدر م يراتييست تغيبا مي گريد ياز سو

 . جاد نمودينوع خدمات ا

با  ستيبا يم يو دفاتر خدمات مسافرتها  شرکت

 ييشناسا يقات و مشاهدات خود در پياستفاده از تحق

ن يا ريتأثو گسترش  يت مشتريعوامل موثر بر رضا

چرا که ، عوامل باشندن يق بهبود کارکرد ايعوامل از طر

ت يا عدم موفقيت و يدر موفق يمشتر تينقش رضا

ن يبه هم. ش برجسته شده استيش از پيبها  شرکت

هاي  برنامه افتهيتوسعه  يل امروزه در کشورهايدل

ان به منظور جذب و وفادار کردن آنان يارتباط با مشتر

ا يعرضه کنندگان کاال  يابيارزهاي  برنامهي  هدر سرلوح

  . ات قرار گرفته استخدم

ک سازمان يز به عنوان ين يدفاتر خدمات مسافرت

ان خود يت مشتريخواهان باال بردن سطح رضا، يخدمات

 يل عدم دسترسيباشند اما به دل مي يده ش سوديو افزا

نه به يالزم در زم يبه اطالعات مرتبط و دانش و آگاه

و  مندي رضايتموثر بر  يفيعوامل ک يريکارگ

 يريت چشمگينه موفقين زميدر ا، انيمشتر يماندگار

ن يق اين تحقيا يلذا مسئله اصل؛ اند اوردهينرا بدست 

ت يت خدمات و رضايفين کيرابطه ب يابيبود که به ارز

 الم پرداخته ويشهر ا يان دفاتر خدمات مسافرتيمشتر

ن يا يرفتار ماتيبر تصمن عوامل يا يگذار ريتأثزان يم

ق ين طريقرار دهد تا از ا يان را مورد بررسيمشتر

ان يدر م يگاه مناسب و درخوريدفاتر بتوانند به جا

  . ان وفادار خود نائل گردنديمشتر

    

  موضوع تحقيق  ضرورتت و ياهم

ار خطرناک يبس ين رقابتيط سنگيک محيدر 

 يمشترهاي  شيبدون گرا يخواهد بود اگر شرکت

بوده و  يار رقابتيشتر بازارها بسيب. ت کنديفعال يمدار

د کنند و يد محصوالت مرغوب توليباها  سازمان

انشان همواره يت باال ارائه کنند تا مشتريفيبا ک يخدمات

امروزه . بمانند يباشند و به آنها وفادار باق يراض

 يت مشتريدن به رضايهدف تجارت رس نيتر ياصل

و  يت مشتريرضا، ت خدماتيفين کيرا بياست ز
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. و محکم وجود دارد آشکار يباال ارتباط يسودده

 يان راضيحفظ مشترها  سازمان يد بقاين کليبنابرا

د يجد يبدست آوردن مشترهاي  نهيرا هزياست ز

پول ، پنج برابر زمان، موجود يمشتر ينسبت به نگهدار

 ت خدماتيحال با توجه به ماه. از دارديگر نيو منابع د

ک يبودن و تفک يا آنيدر لحظه ، از نظر ناملموس بودن(

را  يت مشتريکه رضا يعوامل ييشناسا... ) يريناپذ

کاتلر و ( برخوردار است ييت بااليکند از اهم مي جلب

  ) . ۸۰۹/۱۳۷۷آرم استرانگ 

ز ين ين موضوع در مورد دفاتر خدمات مسافرتيا 

با . کند مي دايبا توجه به نوع خدمات آنها مصداق پ

هاي  ت سازمانيآمار منتشر شده در سا توجه به

در  يکشور ييمايارت و هواپيحج و ز، يشگرگرد

در  يو خارج يداخلهاي  ر حجم مسافرتياخهاي  سال

و  ياد شده و تعداد دفاتر خدمات مسافرتيران زيا

 نيبنابراآنها رو به رشد است  يخدمت رساني  هنحو

سه يخدمات دفاتر را مقا يان عملکرد و چگونگيمشتر

. زنند مي تخابمراجعه به آنها دست به ان يکرده و برا

دفاتر ي  هتواند مورد استفاد مي ق حاضرين رو تحقياز ا

مشابه قرار  يخدماتهاي  و سازمان يخدمات مسافرت

ت و يان هرچه بهتر اهميب ير براينکات ز. رديگ

  :ان شده استيق بيضرورت موضوع تحق

 يان دفاتر مسافرتين که ميسنگ يرقابت يدر فضا •

ت باال يفيخود را با ک د خدماتيک دفتر بايوجود دارد 

 . باشند يان همواره راضيارائه کند تا مشتر

ح در مورد عوامل مرتبط با يداشتن اطالعات صح •

کند خدمات را به گونه  مي به ما کمک يت مشتريرضا

 . ان هماهنگ باشديمشتر يازهايم که با نيارائه ده يا

 يمات رفتاريتصمي  هکه تاکنون در حوز يمطالعات •

زان يرابطه و آزمون م يکمتر به بررس ،صورت گرفته

ت يفيکمندي،  رضايتمانند  يعوامل رفتار ريتأث

ن يپرداخته و همچن يدر صنعت گردشگر... خدمات و

ي  هن حوزيدر ا ينکه تاکنون مطالعه ايبا توجه به ا

انتخاب ي  هنيالم سابقه نداشته و زميدر شهر ا يپژوهش

ن مطالعه يچن خألز يالم نيمطالعه در شهر ا يبرا شده

 به نظر يق ضرورين تحقيلذا انجام ا، را دارد يا

 . رسد مي

  

  اهداف تحقيق 

  ياصلهدف 

مندي  رضايتت خدمات و يفين کيبي  هن رابطييتع

آن  ريتأثالم و يشهر ا يان دفاتر خدمات مسافرتيمشتر

   يمشتر يمات رفتاريبر تصم

  

  ق يتحق ياهداف فرع

و ت خدمات يفين کين رابطه بييتع •

  يمشتر مندي رضايت

و  و يمشتر مندي رضايتن ين رابطه بييتع  •

  يمات رفتاريتصم

  

 :قيهاي تحق فرضيه   

H1 :رابطه  يمشتر مندي رضايتت خدمات با يفيک

  . دارد

H2 :يمشتر يمات رفتاريتصم با يمشتر مندي رضايت 

  . رابطه دارد

  

  قينه تحقيشيپ 

ان يپامنابع و ، انجام شده در اسنادهاي  يبا بررس

د که در يموجود در کشورمان مشخص گردهاي  نامه

ت خدمات و يفيکي  هنيدر زم يران کار چندانيا

در  يت مشتريو رضا يمات رفتارياتش بر تصمريتأث

شتر يب. صورت نگرفته است يدفاتر خدمات مسافرت

ران البته در صنعت يقات صورت گرفته در ايتحق

در ، شدبا مي نظر ماکه مد  يو مسافرت يگردشگر

عوامل موثر در جذب  ،انيانتظارات مشتري  هنيزم

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده و خدمات ، يمشتر
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هشتاد ي  هدر اواسط ده. باشد مي... رو در رو و

ت خدمات بر يفيک ييجهت شناسا ياريبسهاي  تالش

در ها  و شرکتها  سازمان ييگرا يدگاه مشتريد يمبنا

و   ١يبردکتر ، اراسوراماندکتر پ. کا صورت گرفتيآمر

 يبودند که اقدام به طراح ين کسانينخست ٢تامليزدکتر 

ن يا. ت خدمات نمودنديفيک يابيجهت ارز يمدل

به  ۱۹۹۸، ۱۹۹۴، ۱۹۹۱، ۱۹۹۰هاي  دانشمندان در سال

ق ياز طر را آنه پرداختند و ياصالح و توسعه مدل اول

اي ه کارت، يينه خدمات هوايدر زم يشيمايقات پيتحق

ي  هدر ده يبه طور کل. به اثبات رساندند... و ياعتبار

، ٣نيکرونهمچون  يگريد مند عالقهدانشمندان  ۹۰

را  يگريقات دينه تحقين زميدر ا ٥گرونروسو  ٤لوريت

 يمختلفهاي  ج آنها در قالب مدليانجام دادند که نتا

هستند که  يگريت افراد ديو کولگ يورک. ديارائه گرد

ن ياول يآنها برا. اند دادهرا انجام  يقيتحقنه ين زميدر ا

مات يدر تصم يتيفيو ک يمتيادراکات ق يبار به بررس

که  يقين تحقياول. اند پرداختهها  ان بانکيمشتر يرفتار

 يمشتر مندي رضايت يرياندازه گ يارهايشامل مع

) ۱۹۸۰( ٦وريال. انجام شد ۱۹۸۰ل دهه يباشد در اوا مي

 ليردن و تيو ب) ۱۹۸۲( ٨انتيپرنو سور   ٧ليچرچ

کردن مبحث  يکه تمرکز آنها بر کاربرد) ۱۹۸۳(

در . آن بوده است يامدهايو پ يمشتر مندي رضايت

 يک و کاربرديقات آکادميتمرکز تحق ۱۹۸۰اواسط دهه 

و  يمشتر مندي رضايتمفهوم  يبر اصالح و شکل ده

مانند  ؛ش آن بوده استيافزا يبرا ييها ياستراتژم يتنظ

انجام   ٩پاراسورامانو  يبر، تامليکه توسط ز يتقايتحق

ت يفيک يو توسعه تئور يقات علميتحق. گرفت

توان به پاراسورامان و  مي ياديخدمات را تا حدود ز

مباحث آنها . منصوب نمود) ۱۹۸۵( يتامل و بريز

ت خدمات و يفيک، يمشتر مندي رضايتراجع به 

 نيتر يجدن و ياز اول يکيبه عنوان  يانتظارات مشتر

 مندي رضايتکردن مفهوم  يکاربرد يبراها  تالش

ن يب) فاصله( ان کردند که نسبتيآنها ب. باشد مي يمشتر

و انتظارات  يعملکرد درک شده از جانب مشتر

ان يص دادن مشتريتشخ يبرا يديکل يعامل يمشتر

و  يبر، ن سال بعد پاراسورامانيچند. باشد مي يراض

شتر يرتبط خود را که بن مبحث ميدوم) ۱۹۸۸( تامليز

ت خدمات يفيک) يروان( يشناخت روانهاي  بر جنبه

 يتمياس چند آيمق. انتشار دادند، تمرکز داشت

 يبراها  ن تالشياز اول يکيبه عنوان   ١٠سروکوال

مطرح شده  يمشتر مندي رضايتکردن مفهوم  يکاربرد

ت يفيعملکرد مدل ک ياس سروکوال بر اجرايمق. است

) شکاف( يت به عنوان ناهمگونيفيک خدمات که در آن

. د دارديتاک، شود مي فيتعر، ن انتظارات و عملکرديب

اس در نظر گرفته شده ين مقيکه در ا يه ايم پايمفاه

ت يمسئول، يت دسترسيقابل، ملموس بودن: است شامل

 ياديان زيسال يبرا. باشد مي نان و تفاهمياطم، يريپذ

ت خدمات يفيک يساساهاي  ارين ابعاد به عنوان معيا

  . مطرح بودند

در صنعت  يقيتحق) ۱۹۹۳( کيزاهورراست و 

نه يق آنها در زميتحق، انجام دادند يبانکدار

 يو سودآور يمشتر يماندگار، يمشتر مندي رضايت

دند که يرس جهينتن يآنها به ا. شرکت انجام شد

ک کننده سهم بازار يعامل تحر، يمشتر يماندگار

ن ييعامل تع يمشتر مندي رضايتشود و  مي محسوب

 کيراست و زاهور. باشد مي يمشتر يکننده ماندگار

 مندي رضايتش سطح يافزا يبرا ييراهکارها) ۱۹۹۳(

و  يمشتر يش سطح ماندگاريکه منتج به افزا يمشتر

و در  ؛شنهاد دادنديپها  به شرکت، شود مي يسود آور

د دنيآموزش کارکنان تدارک د يرا برا ييها برنامهجه ينت

ان يکند تا نسبت به مشتر مي که به آنها کمک

 شيآنان را افزاهاي  مهارت، باشند رتريپذ تيمسئول

را بهتر اداره کنند و در  ياطالعاتهاي  ستميس، دهد مي

با توجه به . کنند يابيان خود را بهتر ارزيت مشترينها

ن تحقق به يا يق مدل مفهوميتحق نهيشيپو  ينظر يمبان

   . گردد يم ر ارائهيشرح ز
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                                                           كيفيت خدمات                                                                                                                                       
 رضايت مشتري                                                                                            

                                                             
                                                                                                                                           

                                                                                                                 
 

                  H1                  H2                                  H1              
 
  
  

  
  مدل مفهومي پژوهش: ١شكل 

  

  قيتحق يروش شناس 

 ياز نوع همبسـتگ  يفيک مطالعه توصي، ن مطالعهيا

توان  مي ج مورد انتظار آنياست و از آن جهت که از نتا

ان يو مانـدگار نمـودن مشـتر    منـدي  رضـايت ند يدر فرا

 يکـاربرد  يقياستفاده نمود تحق يدفاتر خدمات مسافرت

   ...د گرد مي محسوب

شود  مي يکسان ق شامليتحق نيدر ا يجامعه آمار

ي  هياقدام به ته يق دفاتر خدمات مسافرتيکه از طر

 يو خارج يداخل يرزرو تورها، ييهوا يط سفرهايبل

ق ين تحقيدر ا ...د نينما مي يارتيز ين سفرهايو همچن

که شخصاً به دفاتر  يصرفاً به نقطه نظرات افراد

 يمراجعه نموده و از خدمات دفاتر مسافرت يمسافرت

  . توجه شده است اند مودهناستفاده 

 يرينمونه گ، قين تحقيدر ا يريروش نمونه گ

رود که انتخاب  مي به کار يزمانکه  يخوشه ا يتصادف

از انتخاب افراد در  تر آسانو  ريپذ امکاناز افراد  يگروه

  . ف شده باشديک جامعه تعري

ن يبا فرض نرمال بودن جامعه و به کمک تخم. 

ن اندازه نمونه يياز روش تع ،تين و نسبت موفقيانگيم

ن يدر ا. ميت استفاده کردين نسبت موفقيتخم يبرا

  . دير محاسبه گرديق فرمول زيروش تعداد نمونه از طر

 
n=z 2α  �  / p (1-p) /d2 

  

ن اعداد مورد نظر يگزيبا توجه به فرمول باال و جا

 ۲۰۰ن ير ابنا ب. نفر به دست آمد ۲۰۰ا مي  هتعداد نمون

شهر  يان دفاتر خدمات مسافرتين مشتريپرسش نامه ب

 يع و جمع آوريباشند توز مي دفتر ۸که مجموعاً  الميا

  شد

ق حاضر پرسش يدر تحقها  داده يابزار گردآور

 ۵ف يبوده که بر اساس ط سؤال ۲۰شامل  ينامه ا

ده است که هدف از يگرد يکرت طراحيل يا نهيگز

و  يجمع آور، اضرق حيدر تحق سؤاالتطرح 

ت مورد ياز بر اساس اهمياطالعات مورد ن يگردآور

 يمشتر مندي ، رضايتت خدماتيفيان از کينظر مشتر

باشد و با توجه به  مي يمشتر يمات رفتاريو تصم

 يو وجود اختالفات فرهنگ يجامعه آمارهاي  تفاوت

 يرات الزم و ضرورييتغ، در کسب و کار مورد مطالعه

 صورت) ۱۹۹۱( اراسورامان و همکارانبر پرسش نامه پ

 يساز يران بوميا يبا فضا يبه لحاظ مفهوم گرفته و

ق شامل دو يتحقهاي  داده يبه طور کل. شده است

 يبخش هستند که با استفاده از پرسش نامه گردآور

 يفردهاي  يژگيبخش اول اطالعات در مورد و. اند شده

 يريگ را اندازه يژگياست که سه و يت شناختيو جمع

ت و يجنس، ن اطالعات شامل سنيا. کرده است

 سرويس دهندگان

 اعتبار

محيط خدمات

 خدمات جانبي

  رضايت
 

  عدم رضايت  

تصميمات 

 رفتاري
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الت مورد استفاده گروه نمونه است که سن گروه يتحص

 ينمونه به صورت پاسخ باز است و به صورت فاصله ا

ت با يجنس. ل شده استيتبد يبياس ترتياست و به مق

ت با يجنس سؤال. شده است يرياندازه گ ياس اسميمق

ز به صورت يالت نيتحص، پاسخ بسته طرح شده است

شده  يرياندازه گ يبياس ترتيپاسخ بسته بوده و با مق

  . است

رها يمربوط به متغ سؤاالت، بخش دوم پرسش نامه

ف يشود که به صورت پاسخ بسته و با ط مي را شامل

طبق نظر . شده است يريکرت اندازه گيل ينه ايپنج گز

شده است و از  يتلق ياس فاصله اين مقيمحققان ا

ب نمرات يف باال به ترتيف اظهار نظر تا طيف ضعيط

ن بخش متشکل از يا. اختصاص داده شده است ۵ تا ۱

، ت خدماتيفيک ۱۴تا  ۱ سؤالاست که  سؤال ۲۰

 يها سؤالو  يمشتر مندي رضايت ۱۷تا  ۱۵ يها سؤال

  . سنجند مي را يمشتر يمات رفتاريتصم ۲۰تا  ۱۸

ابزار جهت سنجش ميزان اعتبار ، در اين تحقيق

از دو روش اعتبار محتوا استفاده شده ، گيرياندازه

   است

ق از ين تحقيپرسشنامه ا ييايپا يرياندازه گ يبرا

کرونباخ استفاده  يروش آلفا و يدرون يروش سازگار

 يبرا ين روش عالوه بر آنکه شاخصيدر ا. شده است

 و افراد به دستها  حاصله از گروههاي  ثبات اندازه

ز ينها  ر اندازهين اندازه به سايم ايت تعميقابل، ديآ مي

پرسش نامه  ييايب پايضر يبه طور کل. گردد مي نيمع

به دست  ۰/  ۷۲۶ برابر با SPSSبر اساس نرم افزار 

الزم  ييايب پاينکه حداقل ضريت به ايبا عنا. آمد

 مالحظه، باشد مي ۷۰/۰ يقيتحقهاي  پرسش نامه

ن يدست آمده از ا کرونباخ به يب آلفايگردد که ضر مي

 يريابزار اندازه گ ييايشتر بوده و بر اساس پايمقدار ب

  . د استييمورد تا

  

  

  ها دادهل يه و تحليروش تجز 

هاي  ق از روشيتحقهاي  ل دادهيه و تحليتجز يبرا

و  يدرصد فراوان، يفراوان، نيانگيشامل م يفيآمار توص

و  يهمبستگ شامل آزمون ينمودارها و آمار استنباط

در . ره استفاده شده استيون چند متغيه رگرسيتجز

 يت شناختيجمعهاي  يژگيابتدا وها  ف دادهيتوص

، قيتحقهاي  رياس متغيف شده و بر اساس مقيتوص

 ف شده و بريتوص سؤالافته به هر ينمرات اختصاص 

افته ينمرات اختصاص ، قيتحقهاي  رياس متغيمق اساس

ل شده و يق تبديتحقهاي  ريبه صورت متغ سؤالبه هر 

آنها  يش به مرکز و پراکندگيگرا يفيتوصهاي  شاخص

به دست هاي  ن شاخصيمحاسبه شده و بر اساس ا

ق يتحقهاي  هيدر مورد فرض، آمده از گروه نمونه

به دست آمده به جامعه هاي  افتهيقضاوت شده و 

  . م داده شده استيتعم يآمار

  

  پژوهشهاي  افتهي

 ۲۰۰نشان داد که از ها  داده يفيل توصيه تحليتجز

از ها  درصد نمونه ۵/۱۵ق ين تحقينفر نمونه در ا

درصد دفتر  ۵/۱۴، تياهل ب يان دفتر مسافرتيمشتر

 ۵/۱۳، يليدرصد عرش آسمان ن ۱۲، ريالغد يمسافرت

 درصد ۱۵، درصد راه کربال ۵/۷، ريدرصد محمدس

درصد از مراجعان  ۵/۱۲ر و يسهاس درصد ۵/۹، ديتوح

درصد از افراد  ۱۵. اند بوده يغالم يشرکت مسافرت

گر را يدرصد د ۸۵ق را زنان و ين تحقيپاسخگو در ا

  . دهند مي ليمردان تشک

فرد شرکت  ۲۰۰الت از يزان تحصيدر ارتباط با م

ر يالت زيتحص يدرصد دارا ۳ن آزمون يکننده در ا

 ۴۳، پلميدرصد فوق د ۱۶، پلميدرصد د ۲۵، پلميد

الت يتحص يدارا) درصد ۱۳( يسانس و مابقيدرصد ل

  . باشند مي سانس و دکترايفوق ل
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 ارتباط بين کيفيت خدمات، رضايت مشتري و تصميمات رفتاري :۱ جدول
 تصميمات رفتاري رضايت مشتري کيفيت  

 کيفيت

Correlation 
Coefficient 

1 
 

 .760**  .641** 

Sig. (2-tailed)  .000  .000 

N 200 200 

 رضايت

Correlation 
Coefficient 

 .760** 

1 
 

 .744** 

Sig. (2-tailed)  .000  .000 

N 200 200 

 تصميمات رفتاري
 

Correlation 
Coefficient 

 .641**  .744** 

1 
 Sig. (2-tailed)  .000  .000 

N 200 200 

** Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed  )  

  

  ها تحليلي آزمون فرضيه نتايج

و  يت مشتريرضا، ت خدماتيفين کيارتباط ب

  يمات رفتاريتصم

، ت خدماتيفيزان کين ميارتباط ب يبه منظور بررس

از نظر افراد  يمات رفتاريو تصم يت مشتريرضا

پاسخگو نمرات بدست آمده از پاسخ افراد مورد 

 ين سه شاخص مورد آزمون همبستگيجهت ا يبررس

دار  يمثبت و معن ياز همبستگ يج حاکينتا .قرار گرفت

ت يو رضا ٥٢٨/٠ت خدمات يفيبا ک يمات رفتاريتصم

دهد هر چه  مي ن مسئله نشانيدارد که ا ٦٤٠/٠ يمشتر

 يباالتر باشد بر رو يت خدمات دفتر مسافرتيفيزان کيم

مثبت گذاشته و باعث  ريتأث يت مشتريزان رضايم

 دفتر مطبوع خود نسبت به استفاده از يمشتر يوفادار

  . ددگر مي

  

  مندي رضايتت خدمات و يفيسازنده ک يها مؤلفهن يب يس همبستگيماتر :۲جدول 

سيسرو رينام متغ

 دهندگان

خدمات اعتبار

 يجانب

طيمح

 خدمات

ت يفيک

 خدمات

مات يتصم تيرضا

 يرفتار

       ۱ س دهندگانيسرو

      ۱ ۶۷۶/۰** اعتبار

     ۱ ۵۶۳/۰** ۶۹۰/۰** يخدمات جانب

    ۱ ۶۶۶/۰** ۶۲۵/۰** ۷۲۶/۰** ط خدماتيمح

   ۱ ۸۸۶/۰** ۸۰۷/۰** ۸۲۱/۰** ۹۲۱/۰** ت خدماتيفيک

  ۱ ۷۸۴/۰** ۶۶۲/۰** ۷۱۸/۰** ۶۳۳/۰** ۷۱۷/۰** تيرضا

 ۱ ۷۶۱/۰** ۷۰۱/۰** ۵۸۰/۰** ۶۲۷/۰** ۵۷۰/۰** ۶۵۴/۰** يمات رفتاريتصم

  ) آزمون دو دامنه( ۰۵/۰معنادار در سطح  * )آزمون دو دامنه( ۰۱/۰معنادار در سطح **  
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  هاي آماري، ميزان و جهت تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر رضايت مشتريان كننده مشخص: ۳جدول 

  شاخص آماري

 مدل

ضرايب

 رگرسيون
 خطاي استاندارد

بتاي استاندارد 

  شده
T 

سطح معني 

 داري

 ۱۵۴/۰ ۴۳۰/۱ ‐ ۶۳۴/۰ ۹۰۷/۰ عدد ثابت

 ۰۰۰/۰ ۵۸۸/۳ ۲۶۲/۰ ۰۴۸/۰ ۱۷۱/۰ ندگانسرويس ده

 ۰۰۴/۰ ۹۲۰/۲ ۱۷۸/۰ ۰۶۲/۰ ۱۸۰/۰ اعتبار

 ۰۰۰/۰ ۵۸۱/۵ ۳۵۴/۰ ۰۹۱/۰ ۵۰۶/۰ خدمات جانبي

 ۰۶۹/۰ ۸۲۸/۱ ۱۲۵/۰ ۰۵۴/۰ ۰۹۸/۰ محيط خدمات

  

 ±۳/۰( معنادار اگر در فاصله يب همبستگيضرا

 ف و اگر در فاصلهيباشد شدت رابطه ضع) ۰ —

باشد شدت رابطه متوسط و اگر در  )۳/۰± — ۶/۰±(

 يباشد شدت رابطه قو) ±۶/۰ — ±۱/۰( فاصله

الزم به ذکر است جهت رابطه را عالمت . باشد مي

که اگر  يکند به نحو مي نييتع يب همبستگيضر

ن ير مثبت باشد رابطه بين دو متغيب يب همبستگيضر

شود رابطه  يم و مثبت است و اگر منفير مستقيدو متغ

  و معکوس است ير منفيمتغن دو يب

 ت خدماتيفيک يها مؤلفهن يون بيآزمون رگرس

ط يو مح يخدمات جانب، اعتبار، س دهندگانيسرو(

  انيت مشتريرضا و) خدمات

 يهـا  مؤلفـه ک از ينکـه کـدام  يا يبه منظـور بررسـ  

خـدمات  ، اعتبـار ، س دهنـدگان يسـرو ( ت خدماتيفيک

ت يتواننــد رضــا مــير بهتــ) ط خــدماتيو محــ يجــانب

و ( از رگرسيون چند متغيره، کنند ينيش بيان را پيرمشت

  . استفاده شده است Enter) شبا رو

 يرهـا يتـوان گفـت متغ   مـي  بر اساس جدول فـوق 

از عوامـل   يس دهندگان و اعتبار و خدمات جانبيسرو

ر يـ هر سـه متغ  ريتأث. باشند مي انيت مشتريموثر بر رضا

 يانبخـدمات جـ  . باشد مي ندهيان افزايت مشتريبر رضا

ت يرا بـر رضـا   ريتـأث ن يو اعتبـار کمتـر   ريتـأث ن يشتريب

 يخـدمات جـانب   ۳۵۴/۰ يب بتـا يضر؛ و ان دارديمشتر

ر در انحـراف  ييـ هر واحـد تغ  يبدان معناست که به ازا

ر در انحـراف  ييـ واحـد تغ  ۳۵۴/۰، يار خدمات جانبيمع

ـ آ مـي  ان بوجـود يت مشتريار رضايمع د و از آنجـا کـه   ي

م و ير به صورت مستقييتغ، ستن رابطه مثبت ايجهت ا

ز يگر نير دير متغيدر ضمن تفس. باشد مي ندهياز نوع افزا

الزم . کند مي رييزان تغيباشد و صرفاً م مي ن صورتيبد

چهـارم   مؤلفـه ( ط خـدمات يبه ذکر است کـه اثـر محـ   

 . ان معنادار نشديت مشتريبر رضا) ت خدماتيفيک

از  يمات رفتـار يبه منظور پيش بيني تغييرات تصم

از رگرســيون دو متغيــره  منــدي رضــايتطريــق متغيــر 

  . استفاده شده است

ضريب رگرسيوني رضايت ) ۳( جدول شماره

ضريب . دهد مي مشتري و تصميمات رفتاري را نشان

و داراي سطح  ۷۶۱/۰همبستگي بين اين دو متغير 

باشد و چون اين  مي) =۰۰۰/۰P( معني داري بسيار باال

انگر وجود رابطه مستقيم ميان اين باشد بي مي رقم مثبت

  . باشد مي دو متغير

  

  يمات رفتاريت بر تصميرضا ريتأثهاي كلي تحليل رگرسيوني  كننده مشخص :۴جدول 

  شاخص آماري

 مدل رگرسيون
  r(2R( ضريب همبستگي

2R تعديل شده F ريسطح معنادا

۱ ۷۶۱/۰ ۵۷۹/۰ ۵۷۶/۰ ۸۴۶/۲۷۱ ۰۰۰/۰ 

  



  ... مشتري در تصميمات رفتاري مشتريان يمند تيرضاارزيابي رابطه بين كيفيت خدمات و  

 
101  ۱۳۹ ۰پاييز / شماره سيزدهم/ پنجمسال / مجله مديريت فرهنگي

  يمات رفتاريبر تصم يمشتر مندي رضايت يونيب رگرسيضر  :۵جدول 

  شاخص آماري

 
 سطح معني داري T بتاي استاندارد خطاي استاندارد ضرايب رگرسيون

 ۰۰۰/۰ ۷۰۶/۴ ‐ ۶۰۲/۰ ۸۳۲/۲ ضريب ثابت

 ۰۰۰/۰ ۴۸۸/۱۶ ۷۶۱/۰ ۰۴۹/۰ ۸۰۵/۰ انيمشتر مندي رضايت

  

مبني بر وجود رابطه مثبت بين  فرضيه اول نيبنابرا

با توجـه بـه مقـدار ضـريب     . شود مي دو متغير پذيرفته

درصــد از تغييــرات   ۵۷حــدود  =R2 ۵۷۶/۰تعيــين 

تصميمات رفتاري توسط ميزان رضايت مشتريان قابـل  

  .تبيين است

ـ  ير را برايز يونيمعادله رگرس توان يم  ينـ يش بيپ

 يت مشـتر يبـر حسـب رضـا    يفتارمات ريتصم زانيم

  : م کرديتنظ

مات يتصم=  ۸۳/۲+ ) ۸۰۵/۰( يت مشتريرضا

  يرفتار

از آن است که در صورت کنترل  يمعادله فوق حاک

 ۸۳/۲ يمات رفتاريتصم نمره، يت مشترير رضايمتغ

ت يش در رضايک واحد افزاي ين به ازايهمچن. است

 يبرا يمات رفتاريواحد در تصم ۸۰۵/۰، يمشتر

  . ديآ ميد زان استفاده از خدمات دفاتر به وجويش مياافز

  

  بحث

ت يت خدمات و رضايفيک ريتأثق به ين تحقيدر ا

در دفاتر  يمشتر يمات رفتاريتصم يبر رو يمشتر

  . الم پرداخته شديشهر ا يخدمات مسافرت

ت خدمات يفيکرد که ک مي انيق بيه اول تحقيفرض

خواهد  يترمش مندي رضايتم و مثبت بر يمستق ريتأث

  . داشت

ن يب يب همبستگيضر، ۱با توجه به جدول شماره 

 يمشتر مندي رضايتت خدمات و يفير کيدو متغ

 /۰۱در سطح  يدار يسطح معن يو دارا ۷۸۴/۰

انگر وجود يباشد ب مي ن رقم مثبتيباشد و چون ا مي

 نيبنابرا. باشد مي رين دو متغيان ايم ميرابطه مستق

ر ين دو متغيرابطه مثبت ب بر وجود يمبن ه اوليفرض

  شود مي رفتهيپذ

ق مطابق با يه اول تحقيجه به دست آمده از فرضينت

. باشد مي) ۱۹۸۵( يتامل و بريز، پاراسورامانهاي  افتهي

ت يفيک، يمشتر مندي رضايتمباحث آنها راجع به 

ن و ياز اول يکيبه عنوان  يخدمات و انتظارات مشتر

کردن مفهوم  يکاربرد يبراها  تالش نيتر يجد

   ...د باش مي يمشتر مندي رضايت

 مندي رضايتکرد که  مي انيق بيه دوم تحقيفرض

 يمات رفتاريم و مثبت بر تصميمستق ريتأث، يمشتر

  . خواهد داشت يمشتر

ن يب يب همبستگيضر، ۱با توجه به جدول شماره 

 يمات رفتاريو تصم يمشتر مندي رضايتر يدو متغ

 ار بااليبس يدار يسطح معن يو دارا ۷۶۱/۰

)۰۰۰/۰P= (باشد  مي ن رقم مثبتيباشد و چون ا مي

. باشد مي رين دو متغيان ايم ميانگر وجود رابطه مستقيب

ن دو يبر وجود رابطه مثبت ب يمبن ه دوميفرض نيبنابرا

ن ييب تعيبا توجه به مقدار ضر. شود مي رفتهير پذيمتغ

۵۷۶/۰ R2=  مات يرات تصمييدرصد از تغ ۵۷حدود

  . ن استييان قابل تبيت مشتريزان رضايتوسط م يرفتار

  

  ق مشابهيسه با تحقيمقا

ق مطابق با يه دوم تحقيجه به دست آمده از فرضينت

آنها . باشد مي) ۱۹۹۳( کيراست و زاهورهاي  افتهي

ق آنها يتحق. انجام دادند يدر صنعت بانکدار يقيتحق

و  يمشتر يماندگار، يمشتر مندي رضايتنه يدر زم

دند يجه رسين نتيآنها به ا. شرکت انجام شد يسود آور

 ين کننده ماندگارييعامل تع، يمشتر مندي رضايتکه 
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ن هسکت و يهمچن. باشد مي يمشتر يو وفادار

قاتشان آشکارا اعالم يز در تحقين) ۱۹۹۴( همکارانش

 يت مشتريم رضايجه مستقينت يکه وفادار اند داشته

، ه دوميآمده از فرض جه به دستين نتيهمچن. باشد مي

 Olorunniwoو  Sur eshchandarهاي  افتهيمطابق با 

ان نمودند که يقات خود بيآنها هم در تحق. باشد مي زين

 قرار ريتأثرضايت مشتريان را تحت ، كيفيت خدمات

همبستگي بين ابعاد كيفيت  دهد و يك رابطه مي

   ...د خدمات و رضايت مشتريان وجود دار

  

   يريجه گينت

ان از جذب آنها يمشتر يمروزه حفظ و نگهدارا

ن يبه هم. است تر تياهمن حال با يو در ع تر مشکل

گاه يسازمان جا يان وفادار برايجهت موضوع مشتر

اگر ان نمود که ين طور بيتوان ا مي نيبنابرا دارد يخاص

ن کار را يا يگريد کس ديان خود مواظبت نکنياز مشتر

 بخش در يالملل نيب و عسري رشد وجود با. خواهد کرد

در ماندگار  موفقيت يبرا که دانند مي مديران، خدمات

در  آنها ؛يرقابت جهان ابزار يک عنوان به انيکردن مشتر

 کيفيت عنوان کنندگان به مصرف ينيازها پيش بايد ابتدا

 يشرط به امر اين. کنند يشناساي يدرست به را خدمات

 چگونه مشتريان هک بدانندها  سازمان که شود مي محقّق

افتن يپس از . کنند مي درک را آنها خدمات کيفيت

د يآنها با، ت خدماتيفيان از کيادراک مشتر يچگونگ

ت يفيق ارتقاء کيان از طريت مشتريجلب رضا يدر پ

ان به يت مشترين جلب رضايخدمات بوده که ا

ا يآنها در رابطه با استفاده از خدمات سازمان  يوفادار

ج به دست آمده از ينتا. انجامد مي موسسه مربوطه

دهد که  مي ق نشانين تحقيدر ا شده يگردآورهاي  داده

 مندي رضايتبر  يم و مثبتيمستق ريتأثت خدمات يفيک

هر  گريبه عبارت د. ان دارديمشتر يو وفادار يمشتر

باالتر  يخدمات مسافرت ت خدمات دفاتريفيزان کيچه م

مثبت  ريأثت يت مشتريزان رضايم يبر رو، باشد

نسبت به استفاده از  يمشتر يوفادارگذاشته و باعث 

  . گردد مي دفتر مطبوع خود

  

  يقات آتيتحق يبرا ييشنهادهايپ

 يابيد در بازاريجدهاي  دهيبا توجه به گسترش ا  −

ن مدل را در کسب و يا يشود محققان آت مي شنهاديپ

 مختلف به کار ببرند  يکارها

آزمون مدل در ، يقات آتيتحقهاي  نهيگر از زميد يکي  −

ق يسه با تحقيو مقا) ن حرفهيهم( گريد يجامعه آمار

  . باشد مي فوق

از  يگريمرتبط دهاي  توان جنبه مي يقات آتيدر تحق  −

هاي  مانند مصاحبه يفيق فنون کيرا از طر مندي رضايت

مورد ، يگروه يا گفتگوهايو  تر يتخصص، تر قيعم

ان و يهم از مشتر يشتريقرار داد تا اطالعات ب يبررس

 . ديهم از دفاتر مربوطه به دست آ

خدمات  ريتأثشنهادات آن است که يگر از پيد يکي   −

 ياطالعات بر رو يتکنولوژ يو فناور يکيالکترون

ده يآنان سنج يمات رفتاريان و تصميت مشتريرضا

  شود
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  حسابداري در دانشجويان تفکر انتقادي هاي مهارت تبيين

 و تحقيقات واحد علوم آزاد اسالمي دانشگاه
  

  فريدون رهنماي رودپشتي

 قاتيتحق وواحد علوم  ،يسالمدانشگاه آزاد ا ياستاد و عضو هيات علم

  احمد يعقوب نژاد 

  مركزي واحد تهران ،هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي ار و عضويدانش

 احمد گودرزي

  واحد علوم وتحقيقات، يدانشگاه آزاد اسالم يحسابدار يدانش آموخته دکتر

Ahmad_good2003@yahoo.com )مسئول مكاتبات( 

  

  چكيده

 استفاده جهت گيري تصميم يرا برا اقتصادي اطالعات که است علمي اي رشته حسابداري: مه و هدف پژوهشمقد

 مـوثر مباحـث   يـادگيري  بـه  نيـاز  رود مـي  انتظار حسابداري دانشجويان از لذا؛ کند مي فراهم اقتصادي بهتر از منابع

زان تفکـر  يـ ن پژوهش سـنجش م يهدف ا. نهند گام تحصيلي رشته اين ارتقاء در راه و نموده احساس را حسابداري

 خـود  يصـ تخصقـات در مطالعـه متـون    يواحـد علـوم و تحق   يدانشگاه آزاد اسـالم  يان حسابداريدانشجو يانتقاد

  .باشد مي

نشجويان دا يتفکر انتقادشناختي  هاي مهارتپرسشنامه کاليفرنياي ب  استفاده از با پژوهشاين  در: روش پژوهش

  .قرار گرفت يمورد بررسحسابداري به روش تصادفي 

اسـتفاده   کم اريبس يتفکر انتقاد يها از مهارتآنست که دانشجويان بطورکلي  دهنده نشاننتايج اين تحقيق : ها يافته

  . کنند مي

ش يزان گـرا يدر م يمعنادار ريتأث، تينمود که جنس يريجه گيتوان نت مي ق انجام شدهيبا توجه به تحق: نتيجه گيري

باالتري نسبت به دانشجويان  يتفکر انتقاد يها باالتر از مهارت يها سالهمچنين دانشجويان . ندارد يبه تفکر انتقاد

  . برخوردار هستند نييپاسال 

  دانشجويان حسابداري، ٢شناختي هاي مهارت، ١يتفکر انتقاد: واژگان كليدي
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  مقدمه

نظام اقتصادي و  يها بخشنظام آموزشي يکي از   

اسـت کـه در    ييهـا  ريزي برنامهو تابع ، اجتماعي کشور

آمـوزش و پـژوهش   د؛ لـذا  شـو  مـي  سطح کالن انجـام 

جزيـي از ايـن فرآينـد بـا آن بـه       به عنـوان حسابداري 

رسـد   مـي  بـه نظـر  . دبسيار نزديکـي پيونـد دار  اي  گونه

دانشــگاه بايــد بتوانــد در وهلــه اول انگيــزه و نيــاز بــه 

ايجاد کند و بطور جـدي بتـوان    در دانشجورا يادگيري 

پاسخگويي به ايـن نيازهـا را در خـود بهبـود و ارتقـاء      

چگونگي  ريدر مسبخشد به نحوي که بتوان دانشجو را 

م نيکـو مـرا  . )۱۳۸۵ صـفار (د کسب دانش هـدايت کـر  

عتقد اسـت توسـعه آمـوزش حسـابداري در     م) ۱۳۸۵(

ا ب. ته اسصورت نگرفت يبه خوبتعامل با توسعه حرفه 

ــتي      ــابداري بايس ــجويان حس ــه دانش ــه اينک ــه ب توج

حرفـه را در جهـت خـدمات دهـي مـوثر      هاي  نيازهاي

مرتفع کنند نيازمند درک مناسب و حتـي نقـد مباحـث    

با اين نگرش توجـه بـه   ؛ لذا اين رشته تحصيلي هستند

د رسـ  مي به نظر يضروربعد آموزشي براي دانشجويان 

عتقــد اســت در  م) ۱۳۷۳( بــدري. )۱۳۸۲ نــوروش(

بايسـت بـه رويکـردي فلسـفي      مي آموزش حسابداري

 کـه  يمـادام دهـد   مـي  لي تحقيقات نشـان و. دروي آور

ــادگيري مباحــث   ــه تفکــر انتقــادي در ي دانشــجويان ب

حسابداري نپردازند رويکرد فلسـفي ناکارآمـد خواهـد    

 تفکر انتقادي الزمه نگرش فلسفي، ديگر به عبارت. دبو

انشــجويان حســابداري ملــزم بــه بنــابراين د. باشــد مــي

که معروف به يـادگيري يـا    اند يريادگيفراگيري نوعي 

تفکر انتقادي يک فرآينـد اسـت   . باشد مي تفکر انتقادي

ــر را دريــک نتيجــه و پرســش از اصــول موضــوعه    ب

تفکر انتقادي يک فعاليت مولد و مثبت اسـت  . گيرد مي

فکر هم اين نوع ت. گيرد مي در برو خالقيت و ابتکار را 

تفکري است کـه  . جنبه عاطفي دارد و هم جنبه عقالني

و جـايي کـه مـا اصـول      گيـرد  مـي  بـر  کل ذهـن را در 

چارچوب عقايد و تعهدات خود و  خود را درموضوعه 

ــخيص   ــود تش ــراف خ ــاي اط ــه دني ــين در زمين  همچن

   )۱۳۸۵ به آيين. (دهيم مي

تحـول  ، اگر چـه جامعـه جهـاني نسـبت بـه قبـل      

اين امر لزومـاً بـه   ، ه خود ديده استآموزشي بيشتري ب

معناي بهينه تر شدن آموزش نسبت به آموزش رسـمي  

مشـغول ارائـه دانـش از    اي  همچنان در سطح گسـترده 

طريق محتـواي موضـوعي اسـت کـه بجـاي تـدريس       

 هـا  مهارتبيشتر معطوف به پرورش ، چگونه انديشيدن

اگر دانشگاه بخواهد در جامعه تکثرگرا و جهاني . است

دانشجويان بيش از هر چيـز نيازمنـد   ، روز موفق باشدام

آنها نيازمند . به کسب توانايي تفکر در سطح باال هستند

 يهـا  شيگـرا ارزيابي صحت ، تفکيک واقعيت از تفسير

 و مـدارک فکري خـود و قضـاوت درسـتي از شـواهد     

  : مهم تفکر انتقادي عبارتند از يها يژگيو. باشد مي

   ؛بال عمل بودناستدالل کردن و به دن) ۱

   ؛ها علتارزيابي  )۲

 در نهايــت رســيدن بــه يــک نــوع خودآگــاهي) ۳

  )۱۳۸۰ شريعتمداري(

از نـوع مــالي   ٣خودآگـاهي موضـوعي فراشـناختي   

آموزشـي از يـادگيري   هاي  تفکر است که با تغيير برنامه

منفعالنه به يادگيري فعال و پويا در آموزش حسابداري 

بکـارگيري مـؤثر دانـش    به بياني ديگر . شود مي حاصل

حسابداري به اين معناست که دانش مرتبط با نيازهـاي  

باشد و خواهان ايجاد توانـايي   مي اقتصادي –اجتماعي 

دانش آموختگان حسابداري در زمينه جستجوي عمل و 

  . ارزيابي آنها و رسيدن به خودآگاهي است

ــژوهش ــنامه    پ ــتفاده از پرسش ــا اس ــه ب ــر ک حاض

شــناختي تفکــر انتقــادي  هــاي مهــارتکاليفرنيــاي ب 

دانشجويان حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم 

  . و تحقيقات را مورد آزمون قرار داده است
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   مسئلهبيان 

مربـوط بـه تفکـر انتقـادي      هاي مهارتافزايش     

يکي از نيازهاي بنيادي است کـه بايـد در پژوهشـگران    

آنان بتوانند  کهاي  حسابداري وجود داشته باشد به گونه

بـه  بين تحقيق خوب و بد فرق قائـل شـوند و بتواننـد    

به نقاط ضعف استدالل روش شناسي و تجزيـه   يراحت

  .پي ببرند ها ليتحلو 

 انـدرکار  دسـت اي  جوامع حرفـه ). ۲۰۰۳ اسميت( 

آمـوزش  هاي  برنامه يبر اجراحسابداري همواره تاکيد 

  . اند داشتهآموزش  يها روشمستمر و بهبود اي  حرفه

از سـوي  اي  براي تاکيد براستمرار آمـوزش حرفـه  

و يـا مـاده    )IFAC( ٤فدراسيون بين المللي حسـابداران 

توان  مي اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران را ۱۴

    . نام برد

ــوزش    ــر آم ــيون تغيي ــر کميس ــال اخي ــد س در چن

سنتي اقدام بـه   يها روشبا نقد ) AECC( ٥حسابداري

وزش حسابداري کرده است انجمـن  آم يها روشتغيير 

در سده بيست و ) AICPA( ٦حسابداري رسمي آمريکا

يکم دو هدف اساسي را در آموزش حسابداري مد نظر 

ــت ــته اس ــه ، داش ــر برنام ــاي  نخســت تغيي ــوزش ه آم

حسابداري با هدف استمرار يادگيري در طول زندگي با 

و دوم  حل مسئلهتفکر انتقادي و  هاي مهارتاستفاده از 

لزام دانشـجويان حسـابداري بـراي آمـوزش در زمينـه      ا

  . فناوري اطالعات و آشنايي با آن

با اين حـال در آمـوزش حسـابداري کمتـر بـه          

و  يهـا  ضـعف کيفيت و نحوه آمـوزش تاکيـد شـده و    

داشته است  بر آنآن متفکران حسابداري را  يها يکاست

مـوثري را   يهـا  روشتا به بررسي عمل آن بپردازند و 

در . ت بهبود فرآيند آموزش حسابداري ارائـه کننـد  جه

اين راستا مقاله حاضر به سنجش ميـزان مهـارت تفکـر    

  . انتقادي در دانشجويان حسابداري پرداخته است

  

  

  ادبيات و مباني نظري تحقيق 

بررسي ادبيات موضوع در سه قسمت مورد بررسي 

  : گيرد مي قرار

  رويکرد تربيت انتقادي  )۱

مسـائلي ماننـد    ريتأثتربيت انتقادي بر  رويکرد     

دانش و فرهنگ که در شکل عـام آن منجـر بـه حفـظ     

ــود  ــه موج ــداوم آن، وضــع غيرعادالن ــروعيت و ت  مش

از ايـن منظـر پـرورش ظرفيـت     . گـردد تاکيـد دارد   مي

 اسـت کـه آنـان را توانمنـد    اي  انتقادي شهروندان شيوه

منفـي وضـع موجـود بـه      ريتـأث مقابـل   تـا در سازد  مي

ايده تربيت انتقادي در ادبيات مکتب . مقاومت برخيزند

با تاکيدي کـه بـر نظريـه انتقـادي داشـتند      ، فرانکفورت

نظريه انتقادي در معنـاي  ). ۱۹۹۲ استنلي( شکل گرفت

کـه توسـط   اي  بين رشتهاي  عبارت از پروژه، دقيق کلمه

هورکهايمر اعـالم گرديـد و از سـوي اعضـاي مکتـب      

مطـابق بـا   . آنها بکار گرفته شد فرانکفورت و جانشينان

اين نظريه آرمان پروژه روشنگري يعني بر پايي جامعـه  

بـر   اجتمـاعي  يهـا  پـژوهش توان از طريق  مي را مدني

 و رهنمــاي رودپشــتي. (نظريــه تحــول تحقــق بخشــيد

  . )۱۳۸۹ گودرزي

نظام آموزشي معمـوالً چنـين تحـولي را از طريـق     

، بندي فراگيران گروه، شناسايي نخبگان از طريق آزمون

، آموزش شغلي و يـا آمـادگي بـراي ورود بـه دانشـگاه     

 ؛۱۹۷۶ بـاول و جـين تـيس   ( کنند مي پرورش و تقويت

صـاحب نظـران رويکـرد    ). ۱۹۹۱پـايکويتز   ؛۱۹۷۹پل 

، ٨هنري ژيرو، ٧پائولو فريره مانندتربيت انتقادي افرادي 

  . باشند مي ١٠و ايرا شر ٩پيتر مک الرن

تقادي فرد نقاد کسي اسـت کـه   در ادبيات تربيت ان

وي نه تنها بي . در جستجوي عدالت و رهاسازي است

بلکـه در صـدد تغييـر آن    ، دهـد  مي عدالتي را تشخيص

به طور کلي تربيت انتقادي موضوعي اسـت کـه   . است

ــه خــوبي مــورد توجــه   ــيم و تربيــت ب در ادبيــات تعل

مفهـوم و ويژگـي تفکـر    ، در ادامه معنا. قرارگرفته است
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 شــود مــي دي از ديــدگاه صــاحب نظــران بررســيانتقـا 

  ۳)۱۳۸۷ نوشادي(

  

  تفکر انتقادي  )۲

مسائلي کـه در رويکـرد تربيـت انتقـادي مـورد         

در مقوله پرورش تفکر انتقـادي نيـز   ، بحث قرار گرفت

بـر موضـوع    يمکتـب انتقـاد  . گيرد مي مورد توجه قرار

ـ از د. وارد نمـوده اسـت   يت انتقاداتيم و تربيتعل دگاه ي

از درک مشـکالت   يت سنتيم و تربيتعل، يه انتقاديظرن

ژه در ارتباط بـا نوجوانـان و جوانـان در    يبه و يپرورش

 يشرفته عاجز است و سعيپ يصنعت يه داريعصر سرما

ده يچيکهن به حل معضالت پ يتيترب يها فرمولدارد با 

، ۱۳۸۸ مهـد  يبنـ  و کـو مـرام  ين( عصر حاضر بپـردازد 

۱۸۴( .  

مشـتق شـده    يونانيشه يز دو را CRITICALواژه 

واژه ق و يـ قضـاوت دق  يبه معنـا  Kritticosواژه ، است

Kriterion ياستانداردها و در مجموع به معنا يبه معنا 

در فرهنـگ  . ق بر اسـاس اسـتاندارد اسـت   يقضاوت دق

ف شد يتوص«. ف شده استين تعرين لغت چنيوبستر ا

گفت  توان مي نينابراب» قيل و قضاوت دقيتحل لهيبه وس

که  يتفکر يعني يلغو از لحاظ Critical thinkingواژه 

 يريح بـا بکـارگ  يح هـدفش قضـاوت صـح   يبطور صر

ح و يارزش صـح  يمناسـب بـرا   يابيارز ياستانداردها

  . مناسب باشد

عبارت است از اسـتدالل خردمندانـه    يتفکر انتقاد

 درباره آنچه که افراد به آن باور دارند و آنچه که انجـام 

 بـه عنـوان  ، يتفکـر انتقـاد  . )۴، ۲۰۱۱  تليتا( دهند مي

ک ي به عنوانشود بلکه  نمي محسوب يمحفوظات ذهن

، يريادگيــرا اعــم از  يمهــارت اســت و ابعــاد مختلفــ

رد مـدافعان تفکـر   يـ گ مـي  آموزش و عمل بهتـر در بـر  

 ريتـأث تواند  مي که تفکر انتقادي اند دهيعق نيبر اانتقادي 

 يهـا  گـروه طبقـات و  انسـاني را بـر    يهـا  يژگـ يوعام 

و تفکر انتقادي  ١١تربيت انتقادي. اجتماعي افزايش دهد

بر نقش توانمند سازي حـوزه امکانـات انسـاني تاکيـد     

نقـاد  ، کـه فراگيـران در فکـر و عمـل    اي  دارند به گونه

ــد و  ــرورش يابن ــدر اپ ــت   ني ــالک کفاي ــه م ــه ب رابط

  . نمايند مي توجه ١٢شناختي

فني اسـت   يها رتاز مهااي  تفکر انتقادي مجموعه

 که اعمال آنها براي دستيابي بـه اهـدافي خـاص انجـام    

ديـدگاه متفکـران انتقـادي افـراد     ) ۲۰۰۶ وينچ( شود مي

ندارنـد و از   خود راعادي توانايي تحليل داليل زندگي 

معتقد است کـه   ١٣ريچارد پل. ناتوانندها  آزمودن فرضيه

 يهـا  تيـ فعالافراد نيازمند يـادگيري کـاربرد منطـق در    

ابزار بنيادين تفکر . شغلي و شهروندي هستند، اجتماعي

تحليـل مفهـومي و   ، منطقـي  هـاي  مهارتانتقادي شامل 

معتقد است کـه آرمـان    ١٤سيگل. شناخت شناسي است

 ١٥اساسي تفکـر انتقـادي پـرورش روحيـه خوداتکـايي     

تفکر انتقـادي در شـکل وسـيع خـود بـه دنبـال       . است

يـابي شـواهد و   آموزش قوانين منطقي يا چگـونگي ارز 

از برنامه درسـي بـه    ييها بخشعمدتاً . باشد مي مدارک

ــين     ــه چن ــد ب ــيلي باي ــاالتر تحص ــطوح ب ــژه در س وي

  . تخصيص يابد ييها تيفعال

تاکيـد دارد ايـن    بـر آن آنچه جنبش تفکر انتقـادي  

استداللي خاصي در برنامه درسـي   هاي مهارتاست که 

 به شمار به عنوان يک کل که هدف عام تعليم و تربيت

و تمـايالت تفکـر    هـا  مهـارت . پـرورش دهـد  ، رود مي

انتقــادي بايــد در تمــامي ســطوح آموزشــي در حــوزه  

ــد  پــاپکويتز و فنــدلر( تــدريس و يــادگيري اشــاعه ياب

۱۹۹۹( .  

ــرادي ماننــد   پيشــگامان توســعه تفکــر انتقــادي اف

ازرائيل ، ١٨ريچارد پل، ١٧جان مک پک، ١٦روبرت انيس

در . باشـند  مـي  ٢١تـوليپمن و مي ٢٠هاروي سيگل ١٩،شفلر

تفکر انتقادي فرد نقاد شبيه يک مشتري نقاد اطالعـات  

. است که انگيـزه جسـتجوي داليـل و مـدارک را دارد    

 هـاي  مهـارت بخشي از اين موضوع شـامل تسـلط بـر    

باشـد کـه دربرگيرنـده تشـخيص      مـي  خاص انديشيدن
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ــا شــکل ــين  ، نادرســت مباحــث يه ــايز ب ــايي تم توان

  . باشد مي ع از آنهاموضوعات مختلف و دفا

حــوزه شــامل  نيــدر ابخشــي از پيشــينه تحقيــق 

است که متفکران نقـاد بايـد    ييها بندي طبقهفهرستي از 

جان . آنها را دانسته و توانايي کاربرد آنها را داشته باشد

تفکـر انتقـادي و تمـايالت     هـاي  مهارتبين ، مک پک

از نظر مک پک تفکـر انتقـادي بـه    . شود مي تمايز قائل

تمايل و مهارت در بـه تعليـق   ، ٢٢شکيک تأمليت« معناي

ــک    ــترس از ي ــواهد در دس ــوقتي ش ــا رد م درآوردن ي

يا عمل  مسئلهداند تا حقيقت يا صحت يک  مي موضوع

از نظـر مـک پـک تفکـر انتقـادي      . »را مشخص سـازد 

 ٢٤در حـوزه خـاص   ٢٣ويـژه  هاي مهارتاز اي  مجموعه

  . رود مي است که هنوز هم مهم به شمار

ــاد يريرگبکــا ــ يتفکــر انتق شــامل  يدر حسابرس

  : باشد مي ليذ به شرح ياصول

مناسـب از خـود و    سـؤاالت دن يپرس: يپرسشگر )۱

کـه مطـرح    يمسائل تر قيدقدن يفهم يگران برايد

  )سکير يابيو در ارزيطرح سنار. (شده است

اطالعات از منـابع مختلـف    يجمع آور: اطالعات )۲

اهد در کسـب شـو  ( درباره مسـائل مطـرح شـده   

  )يحسابرس

ــارز )۳ ــو ارز يبررســ: يابي ــو ارز يبررســ يابي  يابي

 آنهـا  يشده و ارزش گـذار  ياطالعات جمع آور

و  يمـال  يهـا  صـورت ت مـوارد بـر   يو اهم ريتأث(

  )يگزارش حسابرس

ن و يو انتخـاب بهتـر   نظر گـرفتن در : يريگ جهينت )۴

ارائـه  ( مسـئله  يا راه حل برايمفهوم  نيتر حيصح

ـ در نهات صاحب کار و يريه مدب يشنهادهايپ  تي

  )ياظهار نظر حرفه ا

تـوان   مـي  را در شـش سـطح   يسطوح تفکر انتقاد

  : ارائه نمود

اطالعات  معنا کهن يبه ا، ک مطلبيدانستن : دانش. ۱

. ار داشـتن يده در اختيک پديرا درباره  يتيا واقعي

ــ  ــارورز مطلب ــ يممکنســت ک ــد ول  را آن يرا بدان

ـ نکـه بدانـد در   يا مثالً. ده باشدينفهم ک فـروش  ي

ل ياما دل، گردد ييدرآمد شناسا يچه زمان ياقساط

  . درک نکرده باشد را آن

نکـه فـرد   يباالتر از دانستن است و ااي  مرحله: فهم. ۲

 يک بهره و بهايتفک مثالً چرارا درک کند  يمطلب

است و  يو شناخت سود ضرور ييتمام شده دارا

  ست؟يچ ين عمل حسابداريل ايدال

 يکه برخ ن معناستيکاربرد اطالعات به ا: کاربرد. ۳

مـثالً از  . نـد يدا نمايـ ان پ يبرا يتجرب يکاربردها

ک در عمل يدرآمد کدام  ييشناسا يها روشن يب

  . بکار گرفته شده است

ــتحل. ۴ ــتحل: لي ــيل ي ــه   يعن ــات خــاص را ب اطالع

م و يک و تقسـ يل دهنده آن تفکيتشک يا مجموعه

مـثالً  . ا هم مشاهده کنندرا ب ها قسمتن يارتباط ا

درآمد بهـره  ، تمام شده ينکه کارورز روابط بهايا

را درک کنـد و از را   ياقسـاط  يها فروشو سود 

، محاسـبه  يا نادرستي يل روابط آنها به درستيتحل

  . ببرد ياقالم پ  يو افشا بندي طبقه، ثبت

دن يو رس ها دانشگر يم با ديکه دار يدانش: بيترک. ۵

ـ به  ـ جدجـه  يک نتي مثـال ارتبـاط    بـه عنـوان  ، دي

 يآن بر سودآور ريتأثشناخت درآمد و  يها روش

درک شناخت  ايرو يت واحد تجاريو تداوم فعال

ـ در  ياقساط يها فروشاز  يدرآمد ناش ک نظـام  ي

  . يشرع اسالم ريتأثتحت  ياقتصاد

ــارز. ۶ ــي: يابي ــقضــاوت و ارز يعن ــآ، کــردن يابي ا ي

 گانـه ياس حس( ر؟يا خياطالعات مناسب هستند 

  )۱۳۸۹ يمنصور و

ک مهارت ي يد تفکر انتقاديان گرديکه ب گونه همان

سـت کـه فقـط    ين يک دانشيگر آن يد به عبارت، است

اسـت کـه قابـل     يداشته باشد بلکـه مهـارت   يجنبه نظر

 يتفکر انتقاد يشناخت هاي مهارتن يبنابرا. کاربرد است

  : توان ارائه نمود مي ريز به شرحرا 
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در : مختلف يوهايهارت درک سنارم: مهارت اول

به اطالعات مسـتلزم   يدگيرس، مستقل يحرفه حسابرس

اتفـاق افتـاده   ، است که ممکنست يدرک حاالت مختلف

 يهـا  سـک ير بـر اسـاس  د ين حسابرسان بايبنابرا. باشد

و احتمـال وقـوع    يمختلف را برس يوهايسنار، موجود

تـا  د رسـ  مـي  بـه نظـر  که اي  نکته. نديآنها را برآورد نما

  . مغفول مانده است يدر آموزش حسابرس يحدود

ا يــ يان معنــيــدن و بيــفهم، ريتفســ: مهــارت دوم

، هـا  تيـ موقع، اتيـ از تجرباي  ت مجموعه گستردهياهم

، اصـول ، آداب و رسـوم ، هـا  قضـاوت ، اتفاقات، ها داده

سـه  ن و مقررات است که خـود شـامل   يقوان، اعتقادات

 يو شفاف سـاز  تياهم ييرمز گشا، بندي طبقه مهارت

  . است

ـ  يبـه مرزبنـد   در واقـع ، ليتحل: مهارت سوم ن يب

، گـذرد  مـي  در ذهـن  آنچـه و  يواقعـ  يروابط اسـتنباط 

 يدر حسابرسـ ر باز يع از ديل وقايتحل. گردد مي اطالق

بـه  ، آن مـورد توجـه بـوده اسـت     ياجـرا هاي  و برنامه

مهم و  يها روشاز  يکي يليتحل يها روشکه اي  گونه

. اسـت  يات حسابرسيعمل يه هنگام اجراه شده بيتوص

به حسابرسـان در   يتواند کمک موثر مي ليمهارت تحل

ـ ل شـامل سـه ر  يـ مهارت تحل. فشان باشديانجام وظا ز ي

شـواهد  ، ک نمودن مباحثيتفک، ها دهيا يبررس، مهارت

  . ل موارد مذکور استيو مدارک و سرانجام تحل

رت ج حاصل از مهايو نتاها  تيقابل: مهارت چهارم

بـر  اي  که مراقبـت حرفـه   ينياديشالوده بن، يتفکر انتقاد

رود  مـي  دارد کـه انتظـار   ييعقال ييمبنا، تمرکز دارد آن

 يـي هدفمنـد و عقال ، يحسابرسـ  يحسابرسان در اجرا

ن يوجود دارد که چنـ  ين نگرانياما همواره ا، کنندعمل 

و عوامـل   هـا  يخودخـواه ، ها يداورش يپ يگاه، نشود

و نــوع فکــر کــردن  يريــم گيتصــم ،عملکــرد، گــريد

 يمنصور و گانهيحساس . (سازد مي را متأثرحسابرسان 

۱۳۸۹( .  

مقولـه نقـد در تفکـر انتقـادي مسـتلزم       در مجموع

حرکت فرد براي انجام چيزي است کـه در جسـتجوي   

براي تفکر انتقادي اين امر کـافي نيسـت کـه    . آن است

جسـتجو  حقايق و ادراکات را ، فرد بداند چگونه داليل

کند بلکه وي بايد براي پيگيري آن با احساس و انگيزه 

در تربيت انتقادي پرورش فردي که بتوانـد تنهـا   . باشد

کافي نيست بلکه بايد فرد خواهان ، جهان را تفسير کند

از ديدگاه رويکـرد تربيـت   . و توانا در تغيير جهان باشد

 تفکر انتقادي ارتباط بين نظر و عمل محسوب، انتقادي

معتقد است که تفکر نقاد به عنوان تفکر  انيس. گردد يم

تأملي مستدل بر تصميم گيري درباره آنچه که فـرد بـه   

از ديد تربيـت  . تاکيد دارد، کند مي آن باور دارد يا عمل

انتقادي تغيير تفکر و عمل بايد با يکـديگر روي داده و  

از ديد فريره . هر کدام عامل محرکي براي ديگري باشد

و به معناي  العمل عکسيعني عمل همراه با  ٢٥اکسيسپر

فريره معتقد است که . معناي تفسير همراه با تغيير است

امـري ذهنـي نيسـت بلکـه عمـل و       صـرفاً ضمير نقـاد  

پراکسـيس بـا عمـل    . توام با يکديگر است العمل عکس

، علـم ، عـالم ، در عمل اجتماعي. متفاوت است ٢٦فردي

و جداسازي آنها شوند  مي ارزش و واقعيت بهم آميخته

، به عبارت ديگر عمل اجتمـاعي ، به آساني ميسر نيست

 سـروش ( گيـرد  مـي  واقعيت و ارزش را بـا هـم در بـر   

۱۳۷۸( .  

عمل اجتمـاعي در حسـابداري بـا تفکـر انتقـادي      

و عمل مالي است که بر اسـاس   ها يتئورشامل ارتباط 

آن تئوري بر عمل تـأثير دارد و همـين طـور عمـل بـر      

يکي از کاربردهاي ايـن ارتبـاط بـين    . دارد تئوري تأثير

 يهــا تيــموقع کــه يوقتــتئــوري و عمــل آنســت کــه 

بــر مبنــاي ايــن  هــا يتئــورکننــد  مــي اجتمــاعي تغييــر

 و رهنمـاي رودپشـتي  ( نياز به تغييـر دارنـد   ها تيموقع

  . )۱۳۸۹ گودرزي

به محققـان حسـابداري   ، ارتباط بين تئوري و عمل

يعنـي  ، کنـد  مي کمک براي تقسيم بندي وسيله و هدف
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 ٢٧کـارا  اکثراًٌاينکه حسابداران بايد تنها به مشاهداتي که 

 جهت نيازهاي اطالعاتي تصـميم گيرنـده   ٢٨و اثر بخش

توجه کنند و نه وارد مقوالت قضاوت اخالقي ، باشد مي

 چـوا ( درباره نيازها يا اهـداف تصـميم گيرنـده شـوند    

يراتـي  تواند تغي مي تئوريکي يها دگاهيدتوسعه . )۱۹۸۶

مثل توزيـع قـدرت و    ‐را در عمل و ساختار اجتماعي 

  : معتقد است) ۱۹۹۵( ٢٩در بر داشته باشد هوپر ‐ثروت 

بطـور   را آنر مخابره اطالعـات کـه حسـابداران    د«

حسابداري يک عمل اجتمـاعي  ، دهند مي همزمان شکل

در سياسي است و نه تنها عملي  يها تالشدر محدوده 

   .»رتعادل در بازار کا جهت

مـورد  ) ۱۹۹۷( ٣٠بيکر و بيتنـر  لهيبه وساين ديدگاه 

  : گويند مي حمايت واقع شده است آنها

 محققان با تفکر انتقادي بطور قاطع و مکرر بحث«

کنند کـه حسـابداري يـک ارائـه عينـي از واقعيـت        مي

اما تا حدودي از اقتصاد و ، آورد نمي اقتصادي را بوجود

انه و بسـيار چـالش   دنياي اجتماعي يک ارائـه سـوءگير  

محتـواي  ، بـه معنـاي دقيـق کلمـه    ، کند مي برانگيز ارائه

بيشـتري   تواند يک جزئيات دقيق نمي اصلي حسابداري

حسـابداري بـا تفکـر    . کمي بدست دهـد  يها روشاز 

توانـد بـه بهتـرين صـورت يـک فهمـي از        مـي  انتقادي

 گـودرزي ( »جوامع ارائه کنـد ، ها سازمان، برخورد افراد

۱۳۸۸( .  

به طور کلي رويکرد تربيـت انتقـادي ديـدگاهي       

گسترده و عام در حـوزه تعلـيم و تربيـت اسـت و بـر      

بررسـي  . تاکيـدي اساسـي دارد   »يتفکر انتقاد« پرورش

 –تواند در هـر نظـام سياسـي     مي »يتفکر انتقاد« مقوله

بـه  . اجتماعي يا هر نظام آموزشـي مـدنظر قـرار گيـرد    

مقوله پـرورش و   تحوالت عصر جديد بر اساسعالوه 

  . روحيه تفکر انتقادي اهميت دو چنداني يافته است

  

  

  

  پيشينه مفهومي تفکر انتقادي 

مروري بر ادبيات پژوهش در اين حـوزه بيـانگر      

آن است که در تعريف تفکر انتقادي و نحـوه تـدريس   

حتي در واژگان نيز عدم ، آن توافق عمومي وجود ندارد

ظر برخي از محققـان تفکـر   از ن. شود مي توافق مشاهده

توانند به جـاي يکـديگر    مي ٣١انتقادي و تفکر سطح باال

ـ ظراما برخـي ديگـر تمـايز    . بکار روند بکـار   يتـر  في

، تفکـر سـطح بـاال   ، و از واژگان تفکـر انتقـادي   اند برده

اســتدالل ، ٣٣منطــق غيررســمي، ٣٢تفکــر هــاي مهــارت

و  ٣٦انتقـادي  تأمـل ، ٣٥برهـان ، مسـئله حل ، ٣٤غيررسمي

  . اند نمودهو فراشناخت استفاده  ٣٧يتأمل قضاوت

  

   انجام شده يها پژوهشمروري بر 

که بيان گرديد تحقيقات  گونه هماندر حسابداري  

بسيار محدود و کمي راجع به مهارت و تفکـر انتقـادي   

تحقيقات داخلي در کشور در اين ، صورت گرفته است

داليـل   نيتر مهمزمينه صورت نگرفته است که يکي از 

توانـد   مـي  عدم دانش الزم و کافي در ايـن مهـارت   آن

 يمبتنـ  ايتحقيقات خارجي در اين زمينه نيز اکثراً . باشد

توصيفي دانشجويان بوده و يا بر تحليـل   يها يژگيوبر 

ــي   ــيط آموزش ــين مح ــاط ب ــزان ارتب ــيو، مي ــا يژگ  يه

والکوت و ( اند داشتهدانشجويان و نتايج آموزشي تاکيد 

  . )همکاران

در يــک تحقيــق شــبه ) ۱۹۵۴( ٣٨ميهيــودريســل و 

تجربي از اين ايده که تجربه دانشگاهي اثر بااهميتي بـر  

  . تفکر انتقادي دارد حمايت نمودند

لــزوم اي  ي مطالعــهطــ) ۱۹۸۷( ٣٩آمرنيــک و انــس

تطابق محيط يادگيري را با سطوح شناختي دانشـجويان  

  . پيشنهاد نمودند

ــر ــود) ۱۹۸۷( ٤٠ويـ ــق خـ ــتفاده از ، در تحقيـ اسـ

را بـراي تمـايز مباحـث بـا     اي  ارچوب نظري توسعهچ

رويکرد عملي را در مقابل رويکرد نظـري در آمـوزش   

  . قرار داد قيمورد تحقحسابداري 



  احمد يعقوب نژاد و احمد گودرزي فريدون رهنماي رودپشتي، 
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ــردز ــه  چ) ۱۹۹۲( ٤١رودگـ ــدريس بـ ــونگي تـ گـ

دانشجويان ثنوي گرا و دانشجويان نسبي گـرا را مـورد   

اقـدام بـه تبيـين    ، ييها نمونهاو با ارائه . بررسي قرارداد

تفکر انتقادي در ارتبـاط بـا سـطوح     هاي مهارتعه توس

  . يادگيريشان نمود راتيتأثشناخت دانشجويان و 

ارچوبي را بــراي يکپــارچگي چــ) ۱۹۹۵( ٤٢کميــل

او . تفکر انتقادي با برنامه درسي حسابداري ارائه نمـود 

آموزشـي را پيشـنهاد نمـود کـه بجـاي       ييهـا  ياستراتژ

نامـه درسـي بـر    عناصـر تفکـر انتقـادي در بر    تمرکز بر

  . توسعه شناخت دانشجويان تاکيد نمود

ر طراحــي مجــدد ســاختار بــ) ۱۹۹۶( ٤٣کانينگهــام

  . پيشنهاد نمود دروس مبتني بر تفکر انتقادي و خالق را

بــر ارزيــابي ســطوح ) ۱۹۹۷( ٤٤ولکــوت و اليــنچ

شناخت دانشجويان و سـپس اسـتفاده از ايـن ارزيـابي     

   .جهت تقويت تفکر انتقادي تاکيد نمود

با استفاده از مـدل انعکاسـي بـا    ) ۱۹۹۸( ٤٥ولکوت

دروس حسابداري مبتنـي بـر    در سطوحتمرکز بر ابهام 

شناخت دانشجويان اهداف يـادگيري بـر مبنـاي تفکـر     

  . انتقادي را ارائه کرد

  

  گيري  نمونه و روش نمونه، جامعه

ــا پرســش ــر  يه ــوانزي ــه عن ــرا رومســائل  ب  يف

  : باشد مي ربکارگيري اين تفکر انتقادي مدنظ

دانشجويان رشته حسابداري تا چه اندازه به تفکر  ‐۱

  ؟انتقادي گرايش دارند

دانشجويان رشته حسابداري تا چه حـد بـه بعـد     ‐۲

  اشتغال ذهني در تفکر انتقادي گرايش دارند؟

دانشجويان رشته حسابداري تا چه حـد بـه بعـد     ‐۳

  نوآوري در تفکر انتقادي گرايش دارند؟

رشته حسابداري تا چه حـد بـه بعـد     دانشجويان ‐۴

  بلوغ فکري در تفکر انتقادي گرايش دارند؟

آيا بين دانشجويان دختر و پسر در ميزان گـرايش   ‐۵

  ؟به تفکر انتقادي تفاوتي وجود دارد

گرايش بـه   زانيبر م يمتفاوت تحصيلهاي  آيا دوره. ۶

  دارد؟ ريتأث يتفکر انتقاد

 جامعـــه آمـــاري پـــژوهش شـــامل دانشـــجويان

ــوم و     ــد عل ــالمي واح ــگاه آزاد اس ــابداري دانش حس

گـروه  . بـود  ۱۳۸۶‐۱۳۸۸تحقيقات در سـال تحصـيلي   

نفـر از دانشـجويان    ۷۳شـامل  ، نمونه پـژوهش حاضـر  

دختر و پسر بودند که به روش نمونـه گيـري تصـادفي    

  . انتخاب شدند

ابزار مورد استفاده پژوهش شامل مقياس پرسشنامه 

بـر   يا اسـتاندارد شـده  م فرم ب کاليفرنيا است کـه فـر  

آزمون تفکر انتقادي توسط اکثر محققان مـورد اسـتفاده   

قرار گرفته شده و شکل خالصه شده آن در سه مقولـه  

 سؤال ۳۳نوآوري و بلوغ فکري و شامل ، اشتغال ذهني

در حـوزه بلـوغ    سـؤال  ۹، در حوزه نوآوري سؤال ۱۱(

تهيه و شکل تجديد  )در حوزه اشتغال سؤال ۱۳، فکري

 باشـد اسـتفاده   مـي  سـؤال  ۳۷نظر شـده آن کـه شـامل    

  . شود مي

  

  گرايش به تفکر انتقادي يها مؤلفهميانگين و انحراف معيار : ۱جدول 

 از ميانگين تر نييپادرصد فراواني  درصد فراواني باالتر از ميانگين انحراف معيار ميانگين ها مؤلفه

 ۲/۴۴ ۲/۴۳ ۴۷/۴ ۹۰/۴۴ نوآوري

 ۷/۴۵ ۹/۴۴ ۵۳/۴ ۶۰/۲۸ بلوغ فکري

 ۳/۴۸ ۲/۴۴ ۳۸/۵ ۷۴/۵۰ اشتغال ذهني

 ۲/۴۸ ۷/۴۷ ۶۸/۱۰ ۲۴/۱۲۴ فوق  مؤلفهنمره کل سه 

 ۸/۴۸ ۸/۴۵ ۸۴/۱۰ ۱۳/۹۷ نمره کل ذهن باز 
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  گرايش به تفکر انتقاديي ها مؤلفهآزمون تي بين جنسيت و : ۲جدول 

 t df pمقدار  انحراف معيار ميانگين جنسيت ها مؤلفه

 رينوآو
 ۳۰/۴ ۸۸/۴۴ دختر

۰۶/ ۱۱۸ ۹۴/ 
 ۸۰/۴ ۹۳/۴۴ پسر

  بلوغ فکري

 

 ۴۴/۴ ۵۸/۲۸ دختر
۰۶/ ۱۱۸ ۹۵/ 

 ۷۴/۴ ۶۲/۲۸ پسر

اشتغال 

 ذهني

 ۱۶/۵ ۹۳/۵۰ دختر
۵۲/ ۱۱۸ ۶۱/ 

 ۸۰/۵ ۴۱/۵۰ پسر

نمره کل سه 

 فوق مؤلفه

 ۲۷/۱۰ ۳۹/۱۲۴ دختر
۲۱/ ۱۱۸ ۷۴/ 

 ۴۸/۱۱ ۹۸/۱۲۳ پسر

  

  تحقيق هاي  تهياف

جهت پاسخ به سؤاالت اول تا چهارم ابتدا ميانگين 

مورد پژوهش و نيـز درصـد   ي ها مؤلفهو انحراف معيار 

  . از ميانگين بررسي شد تر نييپافراواني باالتر و 

گـردد   مـي  مشـاهده  ۱جـدول  همان گونـه کـه در   

اشـتغال ذهنـي    مؤلفـه ميانگين گـرايش دانشـجويان در   

  . بود نيتر نييپابلوغ فکري  همؤلفباالترين و در 

بــراي  tپــنجم از آزمــون  ســؤالبــراي پاســخ بــه 

مستقل استفاده شـد کـه نتـايج بيـانگر عـدم       يها گروه

 يهـا  مؤلفـه تفاوت جنسيت در ميزان گرايش به تمامي 

تفکر انتقادي بود به بيان ديگر دانشجويان دختر و پسـر  

  )۲دول ج. (گرايش نسبتاً برابري به تفکر انتقادي دارند

ششم از تحليل واريانس يـک   سؤالبراي پاسخ به 

ــايج حاصــل در جــدول    ۳طرفــه اســتفاده شــد کــه نت

باشد که  مي بيانگر اين مطلبها  يافته. باشد مي مشخص

دوره تحصيلي بر ميزان گرايش به تفکر انتقـادي داراي  

باشــد بــه طــور يکــه دانشــجويان  مــي معنــاداري ريتــأث

تفکـر   يهـا  مؤلفـه تري بـه  باالتر گرايش بيشـ  يها سال

بلـوغ فکـري و   ، نـوآوري ، انتقادي شامل اشتغال ذهني

  . اند داشتهنمره کل آن 

  

   بحث و نتيجه گيري

مفـاهيم و تعـاريف موجـود در ادبيـات      يبا بررسـ 

 تـوان بـا ايـده    مـي  اين پـژوهش هاي  تحقيق و نيز يافته

 مؤسسـات هدف «ه شد ک يهم را) ۱۹۹۱( توماس تاچ

تأکيد  ياز نظر و. »است يفکر انتقادتدريس تي، آموزش

فراگيـران در  هـاي   يبايد بيشتر بر امر توسـعه توانمنـد  

بـر   صـرفاً نـه اينکـه   ، باشـد  مسئلهو حل  يتفکر انتقاد

ميان اسـتاد   نيدر ا. تاکيد شود يفن هاي مهارتآموزش 

از عوامل مهم محـدود کننـده و يـا توسـعه      يدرس يک

ته حسـابداري را  اگر استاد رشـ . رود مي بخش به شمار

 ايـن امـر  ، درک کند و ساختار آن را بشناسـد  يبه خوب

از طـرف   .باشد يمطلوب يشناخت شناس يتواند مبنا مي

   ــيموضوعات برنامه درس ــيديگر بايد گفت که تمام

  

  همختلف تحصيلي با استفاده از تحليل واريانس يک طرفهاي  تفکر انتقادي در دوره يها مؤلفهمقايسه : ۳جدول 

 سطح معناداري Fمقدار  درجه آزادي انحراف معيار ميانگين دوره تحصيلي تفکر انتقادي ها شيگرانوع 

 /۰۰۰۱ ۸۶/۸ ۱۱۷. ۲ ۸۲/۳ ۸۱/۴۵کارشناسي ارشد نوآوري

 /۰۱ ۴۳/۳ ۱۱۷. ۲ ۹۹/۴ ۳۴/۲۹کارشناسي ارشد بلوغ فکري

 /۰۱ ۷۱/۳ ۱۱۷. ۲ ۸۲/۴ ۰۸/۵۲کارشناسي ارشد اشتغال ذهني

 /۰۰۰۱ ۸۹/۸ ۱۱۷. ۲ ۳۷/۱۰ ۲۳/۱۲۷کارشناسي ارشد فوق مؤلفهره کل سه نم



  احمد يعقوب نژاد و احمد گودرزي فريدون رهنماي رودپشتي، 
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ما نـه فقـط   ا ؛هستند يقابل تدريس و يادگير ها دانشگاه

در . پرورش قوه تفکـر  يانتقال اطالعات بلکه برا يبرا

تواند حسابداري عملي و نظري  مي اين باره استاد درس

زد کـه بـا   دانشجو بايد بيامو. را به آموزش مرتبط سازد

پيـدا   يمفاهيم و مسائل اشتغال ذهن، ها داده، موضوعات

؛ تواند منجر به درک و فهم فراگير گردد مي اين امر. کند

ميزان و عمـق   يآموزش ييرا کليد ورود به سطوح باالز

فراگيـران بـه ايـن     يبا دست يـاب  درک و فهم است که

، تحليـل ، ماننـد کـاربرد   به سطوح باالتر يسطح دستياب

  . آسان خواهد بود ييب و ارزشيابترک

در  يارتقاء سطح تفکر انتقـاد  ياز جمله راهبردها

 نـو منـابع  نگـارش   يبرا ريزي برنامه، رشته حسابداري

مفــاهيم  يبـر ســازمانده حســابداري بـا تأکيــد   يدرسـ 

و  يبــراي تعمــيم آن مفــاهيم کليــد بنيــادين هــر درس 

هر درس بر اساس مفـاهيم   يها تيواقعترتيب نگارش 

منجر بـه   ييادآور يبه جا يچنين عمل. باشد يم يکليد

حـل   يهـا  گـام  يهمچنين بررسـ . گردد يدرک و فهم م

در  ياز اين مراحل سهم معنادار فراگير يو آگاه مسئله

در دانشجويان رشته حسـابداري   يپرورش تفکر انتقاد

ــد داشــت ــه در. خواه ــردار  ک ــت خالصــه ب از  ينهاي

 د تفکـر مــوثر واقــع در ارتقــاء فراينــ ياصـل هــاي  ايـده 

  . شود مي

 يتواند ميـزان و چگـونگ   مي اين پژوهش يها يافته

 يحسابداري را به تفکر انتقاد  گرايش دانشجويان رشته

 ييهـا  افتـه ياسـت کـه چنـين     يبـديه . مشخص نمايـد 

 يو آمـوزش دانشـجويان و حتـ    يتواند در باز آموز مي

 هـا  دانشگاه يو درس يآموزشهاي  تجديد نظر در برنامه

  . شود   استفاده، آموزشي مؤسساتو 

با توجـه بـه تحقيـق انجـام گرفتـه در       به هر حال 

سنجش ميزان تفکر انتقادي در دانشجويان دانشگاه آزاد 

تـوان چنـين نتيجـه     مي اسالمي واحد علوم و تحقيقات

معناداري در ميزان گرايش بـه   ريتأث، گرفت که جنسيت

شـجويان دختـر و   به بيان ديگـر دان ، تفکر انتقادي ندارد

تفکـر  پسر رشته حسابداري به ميزان تقريباً يکساني بـه  

ـ ا. گرايش دارنـد  يانتقاد را شـايد بتـوان تـا     مسـئله  ني

حدودي ناشي از جو فرهنگي حاکم بر دانشکده اقتصاد 

  . و مديريت دانست

پـژوهش حاضـر بيـانگر ايـن     هـاي   همچنين يافتـه 

يش بـاالتر گـرا  هـاي   مطلب است که دانشـجويان دوره 

ايـن  . بيشتري به تفکر انتقـادي و فرآينـدهاي آن دارنـد   

بـاالتر  هـاي   مطلب بيانگر اين نکته اسـت کـه در دوره  

بيشتر بر فرآينـدهاي تفکـر و انديشـه و نيـز مباحثـات      

هـا   شود زيـرا دانشـجو در ايـن دوره    مي استداللي تاکيد

بايد نسبت به نگارش پايان نامه اقدام نمايـد کـه خـود    

جسـتجو و  هـاي   به تفکـر و نيـز مهـارت    اين امر منجر

  . گردد مي کاوشگري به طور مستقل

  

  : منابع و مآخذ

ويکرد فلسفي در آمـوزش  ر .)۱۳۷۳( .احمد، بدري )۱

شماره ، حسابداري يها يبررسفصلنامه  .حسابداري

   ۷و  ۶

فکر انتقادي در آموزش ت .)۱۳۸۵( .يعقوب، به آيين )۲

 . ۳۴شماره ، نشريه حسابدار .حسابداري

قــد و خالقيــت در ن .)۱۳۸۰( .علــي، ريعتمداريشــ )۳

مرکــز نشــر پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه  .تفکــر

 .اسالمي

 .)۱۳۸۹( .يمنصـور ن يفـرد  و ييحي، گانهيحساس  )۴

و اي  اعمـال مراقبـت حرفـه    يبرا يروش: فکر نقادت

ــرا  ــام اج ــه هنگ ــارورزان ب ــوزش ک ــعمل يآم ات ي

  .يه حسابدار رسمينشر .يحسابرس

يزگـرد آمـوزش و   م .)۱۳۸۵( .محمـد جـواد  ، صفار )۵

، نشـريه حسـابرس   .پژوهش حسـابداري در ايـران  

 .۳۴شماره 

 .گــودرزياحمــد  و فريــدون، رهنمــاي رودپشــتي )۶

 .سـابداري انتقـادي از تئـوري تـا عمــل    ح .)۱۳۸۹(
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حسابداري و پيشـرفت   يالملل نيبسومين کنفرانس 

 آذرماه، تهران، اقتصادي

ان يوگرايش دانشج يبررس). ۱۳۸۷( .ناصر، نوشادي )۷

ارائـه  : يتفکـر انتقـاد   بـه  يانسـان علـوم   يها رشته

 يپـرورش تفکـر انتقـاد    يبـرا  يچارچوب مفهـوم 

هـاي   نگره ارتقاء رشـته ک .)يدانشجويان علوم انسان

  علوم انساني در کشور

برنامـه   رييتغ نديفرآررسي ب .)۱۳۸۲( .ايرج، نوروش )۸

درسي و پيشنهاد يک برنامه درسـي نوسـازي شـده    

ــراي دوره ــاي  ب ــابداري که ــته حس ــي رش  .ارشناس

، حســابداري و حسابرســي يهــا يبررســفصــلنامه 

 .۳۲شماره 

آموزش و تفکر ، ستقاللا .)۱۳۸۷(. کريستوفر، وينچ )۹

پژوهشـکده مطالعـات   ترجمـه افشـار اميري   .انتقادي

ــوم وزارتفرهنگــي و اجتمــاعي  ــات و ، عل تحقيق
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  مقاله و ارسال  نگارشراهنماي 

  لهتا در روند چاپ مقا الزم است به نكات ذيل توجه شوددر صورت تمايل به چاپ مقاالت خود در اين نشريه  !خوانندگان محترم

  .تسريع گردد

نها نيـز رسـيده   آدر آن مشخص شده باشد و به تأييد هر يك از ) يا نويسندگان(درخواست مكتوبي كه عنوان مقاله و نام نويسنده  )۱

  . باشد، ارسال گردد

مشخص گـردد تـا مكاتبـات    ) Corresponding Author(يك نفر ازميان نويسندگان هر مقاله به عنوان نويسنده طرف مكاتبه  )۲

  .مجله صرفاً از طريق ايشان انجام گردد و به اطالع سايرين نيز برسد

  ).د با هيات تحريريه استتشخيص اين مور(محتواي مقاله با اهداف نشريه متناسب باشد  )۳

  .هاي رسيده آزاد است هيات تحريريه مجله در قبول يا رد و همچنين حذف يا اصالح مقاله )۴

هاي رسيده به هيچ عنوان مسـترد   در آرشيو مجله نگهداري شده، لذا مقاله) در صورت تأييد يا رد مقاله(اصل كليه مقاالت ارسالي  )۵

  .نخواهد شد

 .ت تحريريه، مجله از بررسي و انتشار مقاالت ترجمه شده معذور استهاي هيا با توجه به سياست )۶

درج مقاالت در نشريه به معني تاييد محتواي آن توسط هيات تحريريه نشريه نبوده، لذا مسئوليت صـحت مطالـب هـر مقالـه بـر       )۷

  .باشد ميعهده نويسنده يا نويسندگان آن 

بنـابراين الزم اسـت ايـن    . مقاالت مربوط به رساله دكتري، صرفاً به صورت مقاله مشترك با استاد راهنمـا چـاپ خواهـد گرديـد     )۸

عزيزان، در ذيل عنوان نويسندگان مقاله، ابتدا نام استاد راهنما و سپس نام خود را ذكر نمايند و در خواست كتبي خود جهت چـاپ  

 . تاد راهنما نيز برسانندمقاله در نشريه را به تأييد اس

سـطرها  سـانتيمتر از چهـار طـرف، و فاصـله بـين       ۵/۲، با حاشـيه  )A4(سانتيمتر  ۵/۲۱اصل مقاله بايد بر روي يك طرف كاغذ  )۹

تهيـه و  ) نسـخه كامـل  (نسـخه   سـه گذاري گرديده و در  از يكديگر تايپ و تمام صفحات مقاله به صورت متوالي شماره سانتيمتر۱

 .ارسال گردد

 .صفحه تجاوز نكند ۲۵م مقاله از حداكثر حج )۱۰

  .انشاء و امالي مقاله صحيح، روان و سليس باشد و نكات دستوري در نگارش آن رعايت شود )۱۱

را ) parenthesis reference(درون متني كيـت ترابيـان   ايجاد وحدت رويه در روش ارجاع، شيوه ارجاع اين نشريه براي  در  )۱۲

هـاي   نامـه  مقـاالت و پايـان  : راهنماي نگارش براي نويسـندگان به كتاب  با اين شيوه براي آشنايي كامل .گرفته شده استبكار گرفته 

براي آشـنايي  . رجوع نماييد  )دانشگاه تبريزانتشارات (ترجمه غالمحسين تسبيحي ، ترابيان. ل.کيت تاليف کارشناسي ارشد و دکتري

 .شود كلي نويسندگان محترم كلياتي از اين روش ارائه مي

  

  هااستناد به كتاب هويش

  كتاب يك جلدي

  در تهران به چاپ رسيده است ۱۳۸۴مديريت مالي تاليف دكتر رضا تهراني انتشارات نگاه دانش كه در سال : مثال

در نوشتن نام پديدآورندگان فقط نام خانوادگي نويسنده بدون القاب  مانند {)۵۱، ۱۳۸۴تهراني ( :ارجاع در داخل متن نوشتن شكل

نويسيم بعد آن بدون هيچ عالمتي با يك فاصله تاريخ نشر كتاب و بعد از با يك ويلگول صفحه مورد  مي... دكتر، مهندس، آقا و 

   }كنيم براي صفحه استفاده نمي Pاز عالمت ص يا . نويسيم استناد را مي

. نگاه دانش: تهران.شرح درس، مفاهيم و نكات كليدي: مديريت مالي). ۱۳۸۴. (تهراني، رضا :در فهرست منابع آن نوشتن شكل

  }مي كنيم Underlineعنوان كتاب، مقاله و يا عنوان پايان نامه را {
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  كتاب چند جلدي

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و : تهران. قدسي احقري  ترجمه. ي درسي مباني، اصول و مسائل برنامه/ الن سن ارنشتاين : مثال

  .۱۳۸۴تحقيقات، 

كتاب چند جلدي در ارجاع درون متني آن شماره جلد كتاب را بصورت براي  {)۲:۵۱، ۱۳۸۴ارنشتاين ( :شكل ارجاع در داخل متن

  }٥١حهصف ٢در اين مثال يعني جلد . نويسيم شماره صفحه را مي ،عددي نوشته و بعد از يك كولن

ي  ترجمه. ي درسي مباني، اصول و مسائل برنامه. ۱۳۸۴. و فرانسيس پي هانكينز. ارنشتاين، الن سن :شكل ارجاع در فهرست منابع

  .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات: تهران. قدسي احقر

  

  كتاب با دو يا سه نويسنده

دانشگاه آزاد : تهران. ي قدسي احقر ترجمه. ي درسي مباني، اصول و مسائل برنامه/ الن سن ارنشتاين و فرانسيس پي هانكينز: مثال

  .۱۳۸۴اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، 

ها را   اگر كتاب دو نويسنده داشته باشد نام خانوادگي نويسنده{)۲:۵۱، ۱۳۸۴ارنشتاين و هانكينز ( :شكل ارجاع در داخل متن

  }كنيم جدا مي وويسنده اول و دوم را با ويلگول و نويسنده سوم را با حرف نويسيم و اگر سه نويسنده باشد ن مي

ي  ترجمه. ي درسي مباني، اصول و مسائل برنامه. ۱۳۸۴. و فرانسيس پي هانكينز. ارنشتاين، الن سن :شكل ارجاع در فهرست منابع

  .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات: تهران. قدسي احقر

  }نويسندگان دو و سوم را الزم نيست بصورت مغلوب بنويسيمنام {

  

  كتاب با بيش از سه نويسنده

  .نماييم استفاده مي و ديگراندر اينگونه موارد اسم نويسنده اول را نوشته و بعد از آن از واژه 

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد : تهران .ي قدسي احقر ترجمه. ي درسي مباني، اصول و مسائل برنامه]/ وديگران[الن سن ارنشتاين : مثال

  .۱۳۸۴علوم و تحقيقات، 

  )  ۲:۵۱، ۱۳۸۴ارنشتاين و ديگران ( :شكل ارجاع در داخل متن

. ي قدسي احقر ترجمه. درسي ي مباني، اصول و مسائل برنامه. ۱۳۸۴]. ديگران[و . ارنشتاين، الن سن :شكل ارجاع در فهرست منابع

  .واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي، : تهران

  

  كتاب بدون نويسنده

  .۱۳۸۴دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، : تهران. ي درسي مباني، اصول و مسائل برنامه: مثال

  )  ۲:۵۱، ۱۳۸۴مباني اصول و برنامه ريزي درسي : (شكل ارجاع در داخل متن

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و : تهران. ي درسي ول و مسائل برنامهمباني، اص). ۱۳۸۴. (‐‐‐‐‐‐‐ : شكل ارجاع در فهرست منابع

  }شود از چند خط تيره به جاي اسم نويسنده استفاده ميدر مواردي كه نام پديدآور مشخص نيست { .تحقيقات

  

  )ها مجالت، ژونالها و روزنامه(استناد به مقاالت نشريات 

فصلنامه فاطمه ذاكري فرد، /سنجي از دانشجويان رشته كتابداري و اطالع رساني پيرامون جايگاه زبان انگليسي در اين رشتهنظر:۱مثال

  ۱۳۸۱. ۴، شماره ۵ دورهرساني،   كتابداري و اطالع

  ) ۵،۱۳۸۱ذاكري فرد ( :شكل ارجاع در داخل متن

نجي از دانشجويان رشته كتابداري و اطالع رساني پيرامون جايگاه نظر س. ۱۳۸۱. ذاكري فرد، فاطمه :شكل ارجاع در فهرست منابع

  .۴، شماره ۵دوره . رساني  كتابداري و اطالع. زبان انگليسي در اين رشته



٣ 
 

  ۱۶نمايه پژوهش، شماره مجله باب بلي ترجمه حميد عبدالهيان، / تحليل محتوي و تحقيقات مناسب براي تحليل محتوي :۲مثال

  }كنيم اگر تاريخ نشر مقاله معلوم نباشد از نوشتن تاريخ انتشار صرف نظر مي{ )۵بِلي، ( :متنشكل ارجاع در داخل 

نمايه . ي حميد عبدالهيان ترجمه. تحليل محتوي و تحقيقات مناسب براي تحليل محتوي. بِلي، باب :شكل ارجاع در فهرست منابع

  .۱۶شماره . پژوهش

 Ibidيا » همان«توجه داشته باشيد در مواردي كه بطور متناوب به يك منبع استناد شده است، استفاده از اصطالح 

  .شود نيز نوشته ميغلط است به تعداد دفعات تكرار حالت داخل پرانتز آن 

  

  ها استناد به پايان نامه

اکبر پيرعزيزي، به مشاوره حسنعلي لقايي و قاسمعلي  علي ‐.زهرا ويسه/ مديريت زيست محيطي گردشگري در منطقه آزاد کيش :مثال

واحد علوم و تحقيقات، دانشکده محيط زيست، گروه مديريت محيط زيست، رشته . دانشگاه آزاد اسالمي(کارشناسي ارشد  ‐ .عمراني

  .۱۳۷۸؛ ) مديريت محيط زيست

  )۱۳۸۷،۵ويسه ( :اع در داخل متنشكل ارج

نامه كارشناسي  پايان. مديريت زيست محيطي گردشگري در منطقه آزاد کيش). ۱۳۸۷. (ويسه، زهرا :شكل ارجاع در فهرست منابع

  .واحد علوم و تحقيقات. دانشگاه آزاد اسالمي. دانشكده محيط زيست. ارشد مديريت محيط زيست

  

تاريخ مشاهد در  ،در انتهاي هر كدام لياست واز نظر درج اطالعات كتابشناختي بمانند منابع چاپي براي ارجاع به منابع الكترنيكي 

  .اينترنتي آن داخل پرانتز ذكر شود URLشبكه و نيز

  

  ترتيب نوشتن مقاله

بعنوان يك مقاله  هر مقاله از چند بخش اساسي تشكيل يافته است كه از نظر اين نشريه  رعايت آن براي نويسندگان الزامي است تا

  .علمي به چاپ برسد

 }عنوان مقاله بايد گوياي محتواي آن باشد و از انتخاب عنوانهاي تيتر وار و يا طوالني اجتناب شود{عنوان مقاله )۱

 }نويسنده يا نويسندگان مقاله بايد اسم كامل خود و نيز آخرين مدرك تحصليل خود را بنويسند{ نويسندگان مقاله )۲

پديدآورندگان مقاله بايد چند عنصر تشكيل دهنده مقاله خود را بطور مجزا و كامالً خالصه نوشته و به نشريه { چكيده )۳

) ۵  روش انجام پژوهش ) ۴جامعه آماري ) ۳روش پژوهش )۲هدف پژوهش ) ۱: ارسال نمايند كه عبارتند از

 كلمه تجاوز كند ۲۰۰مجموع موارد نبايد از  }يافته و نتيجه پژوهش

  گان كليديواژ )۴

 مقدمه )۵

 بيان مسئله )۶

 فايده و هدف پژوهش )۷

 ادبيات پژوهش )۸

 پيشينه پژوهش )۹

 روش پژوهش )۱۰

 هاي پژوهش يافته )۱۱

 نتيجه گيري و پيشنهادات )۱۲

منابع مقاله بايد به شكلي در نحوه استناد توضيح داده شده نوشته شود  و ابتدا منابع فارسي به صورت { منابع و ماخذ )۱۳

 }كر شودالفبائي و سپس منابع التين ذ



٤ 
 

 }شامل معادل التين اصطالحات و نام اشخاص و توضيحاتي خارج از متن{ياداداشها  )۱۴

توضيح داده شده است، ترجمه انگليسي صفحه اول مقاله  ۳الزم است نويسنده پس از تهيه چكيده با شرايطي كه در بند  )۱۵

  را تهيه و همراه مقاله ارسال نمايد ) ۴و  ۳، ۲، ۱شامل بندهاي (

  

  قابل توجه در تايپ مقاالتموارد 

  .باشدو با رعايت نكات زير مقاالت ارسالي به اين نشريه بايد بصورت تايپ شده 

  .استفاده گردد Blotusيا باالتر و فونت Microsoft Word 2003 براي تايپ مقاالت از نرم افزار )۱

 .مقاالت بصورت يك ستوني و بدون حاشيه و تذهيب باشد )۲

آنرا همراه مقاله  pdfدر صورت امكان فرمت عكس يا  دار، شكل و تصاوير بكار رفته در مقاله براي چاپ با كيفيت نمو )۳

 .ارسال نمائيد

  .شود نوشته مي End Noteتمامي يادداشتها به صورت  )۴

  .ن باشداواراي شماره و عندجدول و نمودار و شكلهاي داخل متن بايد  )۵

  }فراواني اعضا هيت علمي): ۱(جدول : مثال{      

شوند براي جدا كردان اجزا واژه حتماً از فاصله  كليه كلمات و واژگاني كه به ظاهر جدا هستند ولي يك واژه محسوب مي )۶

 استفاده شود؛) Shift + Space(كوتاه 

توان : غلط:  مثال{ .خوداري شود... و   :  . قرار دادن هرگونه عالمت مانند از نوشته شود و  Boldسرتير پراگرافها بايد   )۷

  }توان حركتي :صحيح:     حركتي

. داخل متن مقاله نبايد از شكل عددي آن استفاده شود بلكه بايد از شكل حروفي آن استفاده شود ۱‐ ۱۰براي نوشتن اعداد   )۸

  .نظر در داخل يك فرمول يا محاسبه بوده يا بجز مفهوم كميتي، بيان كننده مفهوم خاصي باشد  ه عدد موردكمگر آن

   .افزار استفاده شود شماره زدن خود نرماز روش شماره گذاري و بولت گذاري حتماً براي   )۹

گيرند از قسمت ماقبل و  قرار مي«» گيومه {} آكوالد [] كورشه () تمامي موارد كه داخل عالمات حمايتي مانند پرنتز   )۱۰

  .آيد عالمت بسته مي ،و بدون فاصله گيرند ولي متن داخل آن بدون فاصله از عالمت شروع شده مابعد خود يك فاصله مي

چسبند ولي از قسمت مابعد خود يك فاصله  به قسمت ماقبل خود بدون فاصله مي... و » :«، »؛«، »،«، ».«تمامي عالمتهاي   )۱۱

 .گيرند مي

  .شودفارسي خودداري » / « به جاي عالمت مميز » . « ها بايد فارسي تايپ شود و از بكار بردن نقطه  عداد داخل جدول )۱۲

 



  
  
  

  مديريت فرهنگي فصلنامه كراهنماي اشترا
  

پس از تكميل فرم اشتراك مجله، آنرا به همراه اصل فيش مديريت فرهنگي خواهشمند است جهت اشتراك مجله 
به نام ) ۱۰۱۷:كد(زاد اسالمي آبانك ملي شعبه دانشگاه نزد  ۰۱۰۶۹۸۹۲۵۷۰۰۲شماره حساب مبلغ اشتراك به  يواريز

  .، به آدرس دفتر مجله ارسال فرماييدواحد علوم و تحقيقات زاد اسالميآدانشگاه 
  

تهران، باالتر از ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، بسمت حصارك، واحد علوم و تحقيقات،  :آدرس مجله
  .فرهنگيمديريت دانشكده مديريت، دفتر مجله 

  
  ريال ۸۰۰۰۰ :مبلغ اشتراك

  
  
  
  
  
  فرهنگيمديريت فرم اشتراك مجله  

  
  :شخصيت حقيقي

  ...........:......................ميزان تحصيالت:.................................................نام و نام خانوادگي 
  

  :شخصيت حقوقي
  :...............................................................................كتابخانه/ شركت/ سازمان/عنوان اداره

  ...................................: ..................................................................نام نماينده دريافت مجله

  ..:............................................................................................................................آدرس پستي

  .............................:.................تلفن تماس............................................................................... 
  

  ريال: ..................................... مبلغ واريزي: ....................................... شماره فيش واريزي
 : ....................تعداد درخواستي



 



  

 
123 Journal of Cultural Management/ Vol 5/ issue 13/ autumn 2011 

 
 
 
 

The explanation skills of critical thought among  
accounting students of the science and research department at the 

Islamic Azad University in Iran 
 

Fraydoon Rahnamay Roodposhti 
Full Professor of Islamic Azad University‐ Science & Research Branch 

Ahmad yaghob nejad 
Assistant and faculty member of Islamic Azad University, Tehran central unit 

Ahmad goudarzi 
PhD of accounting, Islamic Azad University‐ Science & Research 

Ahmad_good2003@yahoo.comBranch  ponding author)(Corres  
 

Abstract 
Introduction  and purpose  research: Accounting  is  a  field of  science  that provides 
economic  information to determine optimal use of economic resources. Therefore, 
accounting students are expected to learn from accounting discussions and continue 
enhancing this educational field. The purpose of this essay is assessment of the level 
of critical  thought of accounting students of  the science &  research department  in 
the Azad Islamic university in their specialized texts.  
Research method:  In  this  research,  critical  thought’s  cognitive  skills of  accounting 
students were investigated by California questioner B and random procedure. 
 Finding:  The  results  show  students  apply  a  low  level  of  critical  thought  skills  in 
overall. 
Conclusion:  with  respect  to  this  fulfilled  research,  it  could  be  concluded  that 
sexuality  does  show  a  significant  influence  on  the  tendency  to  critical  thought 
therefore  senior  students  have  more  critical  thought  skills  compared  to  junior 
students. 
Key words: Critical thought, cognitive skills, accounting students 
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Abstract 
The  aim  of  this  research  is  to  consider  and  evaluate  service  quality  and  its 
relationship with customers satisfaction in behavioural decisions of the customers of 
travel  agencies  in  Ilam.  In  theorical  basics,  concept  and  definition  associated  to 
service, satisfaction, behavioural decisions and research back ground are considered, 
This work  is descriptive study as a  type of correlation. Statistical population of  this 
research was all of the agency customers that were call on this office in autumn and 
winter  1389  and  were  received    service.  The  selected  sample  consisted  of  200 
persons. The tool for collecting  information was questionnaire in this research which 
its narrative was considered   by professional and experts views and  its persistence 
was estimated by kronbakh ×coefficient (0/726). Then related ques onnaires  were 
distributed among sample members. In order to analysis of results, initially we used 
smironv‐ kolmogorov   test to study data normality and  it was found that data have 
not normal distribution. 
In  ferential  statical  of  T‐test  ,  ANOVA  and  multivariate  reression  were  used  to 
analysis data  and hxpothesis  testing. The  results of  this  tests  indicate  that  service 
quality  have  significant  and  positive  correlation  with  customer  satisfaction. 

)1/( <α Also  customer  satisfaction  have  significant  and  positive  correlation  with 
behavioural decisions that have shown in detail in this study. 
Key  words:  service  quality,  customer  satisfaction,  behavioural  decisions,  travel 
agencies, Ilam. 
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Abstract 
Introduction and Research objectives: There were  issues  in  Iran  and according  to 
Giddens and Fdratsvn global growth,  increased ethnic  identity. But  the media also 
played a role and ethnic  indentity and national  identity sometimes boost, so  in this 
paper aims to study the possible role of national media for Iranian ethnic solidarity. 
Methods:  In this paper a qualitative approach using Grounded Theory to study the 
possible  role  on  the  national  media  and  have  used  Iranian  ethnic's  solidarity. 
Through purposive sampling and snowball method are  interviewed whit 18 experts 
frome the media and communication sciences from the Iranian people. 
Results:  As  the  three  stages  of  coding,  the  researcher  came  to  the  assumptions, 
there  are  assumptions  about  the  necessary  features:  decentralized,  legitimacy, 
confidence, understanding the audience. 
Conclusion: In conclusion, this study shows that the national media has the capacity 
to strengthen the solidarity of Iranian ethnic groups and can be obtained according 
to  the  findings  and  assumptions  of  Grounded  Theory  approach,  it  is  the  role  of 
solidarity among the Iranian ethnics. 
Keywords: Ethnic identity, ethnic Iranians, cohesion and solidarity, national media 
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Abstract 
Introduction  and  research  objectives:  Historically,  citizenship  is  an  idea  born  in 
Western Europe and is transmitted along with its diffusion in the sixteenth century. 
Citizenship is of notions which works in any environment, but as long as the facilities 
associated with  it  and  created  it  are  defined  for  that  environment.  This  research 
seeks  to  raise  such  question  in  the  minds  of  researchers  that  with  very  great 
university  students  and  graduates,  whether  they  are  good  citizens?  And  if 
universities basically pay attention to citizenship education of students? The answers 
to these questions will be considered as the objectives of this research. 
Method: Accordingly,  this  study  is  functional  in  terms of purpose and descriptive‐ 
survey  in  terms  of method.  The  studied  population  in  this  research  included  all 
students studying  in universities  in Tehran who are selected based on  the Morgan 
table  (the minimum number needed  for a  sample of an  indefinite population was 
384) and a number of 500 people were selected as the sample. 439 ques onnaires 
were returned to the researcher. 
Findings:  The  results  of  the  research  showed  that  components  of  personal 
independence,  awareness  of  global  issues,  gender  equality,  diversity  and 
multiculturalism,  democracy,  peace  and  conflict  resolution,  urban  values,  moral 
values, knowledge of the environment, national identity and patriotism, work related 
values and family values are graded from first to twelfth. 
Conclusion: Universities have been excellent in providing the conditions for personal 
independence,  awareness  of  global  issues  and  gender  equality  as  the  main 
components of citizenship education, but they have been very weak in providing the 
conditions for knowledge of the environment, national identity and patriotism, work 
related values and family values. 
 
Key words: education, citizens, citizenship education, university, Tehran 
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Abstract 
Introduction  and  research purpose:  The  aim of  this  research  is  to  investigate  the 
relationship between the cultural values and the cash holdings at listed companies in 
TSE. The criteria of  the cultural values are Power Distance  Index  (PDI), Uncertainty 
Avoidance Index (UAI), Individualism (IDV), and Masculinity (MAS). 
Research  Method:  To  measuring  of  the  cultural  values  was  used  Hofstede 
ques onnaire  and  also  for  cash  holdings was  applied Ozkan & Ozkan  (2004)  and 
Opler & et al. (1999) Models. In this study, it was selected 92 samples in TSE during 
2002‐2009, Ordinary Least Square (OLS) is applied to tes ng hypotheses of research 
and  Determination  Coefficient,  Akaike  and  Schware  measures  are  used  for 
comparing these models on economic so ware EViews 6. 
Findings: The findings indicate that Power Distance Index and Uncertainty Avoidance 
Index have weak and positive relationship to cash holdings, however,  Individualism 
and Masculinity  has weak  and  negative  relationship  to  it.  Among  of  the  cultural 
values,  Individualism  index mid to the control variables has had the most effect on 
the cash holdings. 
Results: Results show that the more leveraged and substitute cash assets companies 
hold  the  less  cash,  and  reverse,  the  companies  that  are  able  to  create  of  the 
operating cash flow hold the more cash to internal finance. 
 
KeyWords:  Cultural  values,  power  distance  index,  uncertainty  avoidance  index, 
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Abstract  
Introduction and research purpose: Title of the present research is to study cultural 
and social factors effective on satisfaction of the insurance customers with Iran 
Insurance companies in the city (case study of automobile insurances).  
Goal of this research is to recognize factors effective on satisfaction of insurance 
customers and to have access to a suitable model and important and effective 
factors are studied with use of the related theories.  
Method: The present research with the designed questions analyzes and explains 
subject of the research. Research methodology is survey and descriptive method and 
information gathering tool is ques onnaire. The studied sample includes 312 
customers of Iran insurance company who have been selected with random 
sampling method.   
Research methodology: the gathered data is analyzed with use of descriptive –
survey statistical methods and inferential statistical methods. Spearman and 
regression correlation coefficients are used in order to ensure accuracy, speed and 
reliability of the research. SPSS software has been used in all calculations and tests.  
Results: this research indicates direct statistical relationship between independent 
and dependent variables.  Independent variables include education and participation 
of the personnel, observing law and regulations, technical information of personnel, 
access to communication networks and the customers’ use of internet and 
advertisement media, culture and awareness of the people with insurance, 
education, and independent variable includes satisfaction of the customers.  
 
Key words: insurer, customer’s satisfaction. Awareness, education  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
129 Journal of Cultural Management/ Vol 5/ issue 13/ autumn 2011 

 
 
 
 

University Evaluation about the Need for Improvement and 
Presentation of Accounting Measurement Conceptual Framework by 

Islamic Religious Culture Approach 
 

Asgar Pakmaram 
Faculty Member of Islamic Azad University ‐ Bonab Branch 

(Corresponding Author)  pakmaram@gmail.com 
                   Yosuf Baikzadeh 

Faculty Member of Islamic Azad University ‐ Bonab Branch 
Jamal Bahri Sales 

Faculty Member of Islamic Azad University ‐ Orumieh Branch 
Abstract 
Introduction  and  research  objective:  This  paper  concerns  about  accounting 
measurements  from  the  socio‐cultural  values’  perspectives.  By  applying  Hofstede 
(1980),  Gray  (1988),  and  Perera  (1989)  studies,  first  of  all,  the  study  develops  a 
theory to concern about accounting values  in a religious perception. Then  Islam, as 
one of the most debatable religion  in the world,  is considered as an  instance.  The 
purpose of  this study  is explanation of  the differences between  Islamic accounting 
measurement  and  Western  accounting  measurement  and  providing  a  Islamic 
accounting conceptual framework.  
Research  method:  This  research  is  applied  in  purpose  and  descriptive  in 
implementation. 
Findings: The  research  results by using Delphi method, and university opinion was 
verified. The study show that due to differences of social values, values measured on 
the accounting assets is different from historical cost accounting. Asset valuation for 
purpose  of  Zakat,  was  the  case  of  this  study.  In  this  case,  Islamic  accounting 
measurement is in accordance with exit price measurement. 
Conclusion:  we  can  conclude  that,  an  Islamic  country  such  as  Iran,  in  order  to 
realization high goals and objectives of  Islam holy Sharia, must be create and used 
Islamic accounting conceptual framework in accordance with Islamic guidelines.   
 
Key words: Accounting measurements, Conceptual Framework, University, Culture, 
Islam, and Religion 
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Abstract 
Introduction  and  objective:  in  any  history,  there  are  special words  indicating  the 
nature and essence of that era. Globalization  is a word that  is the bed forming the 
nature of various human fields  in current century and because culture  is a sensitive 
and  important  concept,  indicating  the  fate  of  a  society,  for  this  reason,  culture 
governing  on  a  society may  be  controlled  and  guided  and  on  the  other  hand  be 
managed. This study aims to investigate whether cultural managers may play role in 
globalization trend? 
Methodology: the methodology of this study  is descriptive of field and  library type 
and  there was  used  library  and  questionnaire  for  data  collection  and  it was  used 
Lickert model  by  assessing  the  view  and  for  data  analysis  there was  used  Z‐test 
according  to  two  kinds  of  tests,  comparative  test  and  percentage  test  for 
standardization. 
Results:  According  to  the  results,  in  the  first  hypothesis, Ho  is  rejected  and H2  is 
accepted and by confidence  level of 99%, cultural managers have posi ve view  for 
globalization and in the second hypothesis also, Ho is rejected and H1 is accepted that 
by  confidence  level  of  99%,  globaliza on  may  enforce  its  route  on  country’s 
managers and  in the third hypothesis also H1  is accepted and  in confidence  level of 
99%,  we  conclude  that  cultural  managements  of  country  may  influence  on 
globalization. 
Conclusion: culture globalization is the inevitable result of social common structures 
and  individual  and  collective  needs  and  in  this  field,  cultural  management  and 
planning may play important role for maintaining the culture. 
 
Keywords: Culture, civilization, globalization, cultural management  
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