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چكیده
در این پژوهش نقش ابعاد تصمیمگیری و ریسکپذیری بر عملکرد مدیران مالی مورد پژوهش قرار گرفته است.
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مالی بانک
حکمت ایرانیان شهر تهران در سال  7931بود .نمونه پژوهش شامل  17مدیر مالی بود که به روش نمونهگیری در
دسترس از میان مدیران شعب مختلف بانک حکمت ایرانیان شهر تهران انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامههای عملکرد مدیران ،سبکهای تصمیمگیری و مقیاس سنجش ریسکپذیری ،استفاده شد .برای تحلیل
داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد .تحلیل دادهها نشان داد که بین
سبکهای تصمیمگیری و عملکرد مدیران رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین بین ریسکپذیری و عملکرد
مدیران نیز رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نیز نشان داد که سبکهای
تصمیمگیری و ریسکپذیری به صورت معنیداری عملکرد مدیران را پیشبینی میکنند .این نتیجه تلویحات
مهمی در زمینه ارتقای عملکرد مدیران در بر دارد.
واژههای کلیدی :عملکرد ،سبکهای تصمیمگیری ،ریسکپذیری ،مدیران مالی.

 -7کارشناس ارشد مدیریت مالی ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد یادگار امام خمینی (ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد یادگار امام خمینی (ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده
مسئول) Mjd.dehghan@gmail.com
 -9استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،واحد یادگار امام خمینی (ره)  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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شيوا کرمی ،عبدالمجيد دهقان و عباس خدادادی

 -1مقدمه
امروزه اصلیترین مباحثی که در زمینه مدیریت هر
مجموعه مطرح است ،برنامهریزی صحیح ،نگرش به
توسعه ،تصمیم درست در وضعیت متغیر ،بهبود
مستمر ،رضایت و حفظ کرامت تمام ذینفعان ،تعالی و
رسیدن به سطح ناب است .تمرکز بر جریان ارزش،
تکوین ساختار ناب ،رفتار سازمانی و کاربرد مقدمات
ناب میتواند زمینهساز مدیریت عملکرد ناب باشد
(مایر فالکس .)2779 ،7عملکرد کارکنان و در پی آن،
کارایی و اثربخشی سازمان به عملکرد مدیران ارشد
سازمان و چگونگی برطرف کردن نیازهای انسانی
کارکنان از طریق حفظ انگیزه ،روحیه قوی و رضایت
بخشی ایشان بستگی کامل دارد .عالوه بر حقوق و
دستمزد ،عوامل مهم دیگری چون عملکرد مدیران
ارشد سازمان در ایجاد ساختار و تشکیالت ،محیط و
اوضاع کار ،مسائل مدیریتی و بویژه ماهیت و طراحی
شغل در راستای پاسخگویی به نیازهای مادی و روانی
کارکنان و جلوگیری از کاهش عملکرد سازمان مؤثر
است.
در جهان رقابتی امروز ،بیشک یکی از ابزارهای
مهم ایجاد تحول و بقای سازمانی و رسیدن به اهداف و
رسالتهای مورد نظر ،برنامهها و رویکردهای نوین
آموزشی در جهت ارتقای عملکرد مدیران ارشد
سازمانی به منظور ایجاد تحول در عملکرد کارکنان
است (پوکا ،چارلز ،مورا و نازاری .)2779 ،2واضح است
تحول سازمانی ،ساختار قدرت را در سازمان بر هم
می زند؛ اگر منابع انسانی آن معیارهای شفاف و روشنی
را در زمینه بحث تحول نداشته باشد ،طبیعتاً ممکن
است مجریان تحول را در سازمان ترور شخصیت ،و یا
شایعهسازیهای گوناگون کنند و در نهایت بدنه
سازمان دچار معضل برداشتی ،انگیزشی شود که تمام
این موارد به خودی خود میتواند سبب خدشهدار
شدن تحوالت مثبت سازمانی شود (کیاو و رایت،9
.)2779
در واقع نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین
سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در
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دستیابی سازمان به اهدافش دارد .یافتههای تجربی
زیادی نیز همراستا با این مطلب مؤید اهمیت توانایی
مدیران در موفقیت شرکتها و سازمانها هستند
(آندرو ،ارلیچ و لوکا2779 ،4؛ آندرو ،کاراسامانی ،5لوکا
و ارلیچ2771 ،؛ ممتازان و کاظمنژاد .)7935 ،بنابراین
شناخت خصوصیات نیروی انسانی ،از قبیل ویژگیهای
فردی ،اجتماعی و روانشناختی بر افزایش عملکرد آنان
موثر و حائز اهمیت است.
تصمیمگیری یکی از ویژگیهای شاخص نیروی
انسانی مطرح میشود و از محوریترین فرایندها در
سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه اصلی مدیران
و کارمندان تمام سطوح مطرح میباشد .به نحوی که
برخی صاحبنظران معتقدند تمام مدیریت تصمیم
گیری است (پامال .)7336 ،6تصمیمگیری عبارت از
انتخاب یک راهکار از میان گزینههای مختلف است؛ بر
طبق این تعریف ،تصمیمگیری هسته مرکزی برنامه-
ریزی را تشکیل میدهد (ونیز ،هینز ،کونتز و هارولد،1
 .)7339بر این اساس نحوه برخورد و واکنش مدیران و
کارکنان در هنگام مواجه با شرایط تصمیمگیری بیانگر
سبکهای تصمیمگیری 8آنها میباشد .سبکهای
تصمیمگیری از مقولههای بسیار مهمی در یک سازمان
است که میتواند باعث بهبود فاکتورهای مختلف از
جمله میزان کارآیی ،اثربخشی و عملکرد تجاری شود.
در واقع تصمیمگیری نقش گستردهای در زندگی آدمی
دارد (آدیر2771 ،3؛ آیزنک2771 ،77؛ به نقل از
ابوبکارا ،الریلب ،آالتاالت و الک)2771 ،77
در طی سالهای اخیر طبقه بندیهای متعددی در
رابطه با سبکها و مدلهای تصمیمگیری توسط
صاحبنظران ارائه شدهاند (ابوبکارا و همکاران.)2771 ،
اسکت و بروس )7335( 72در مطالعات خود پیرامون
سبکهای تصمیمگیری افراد و عوامل مؤثر بر آن بر
ویژگیهای درونی افراد و تفاوتهای فردی آنها توجه
بسیاری نموده و بر این اساس پنج سبک تصمیمگیری
منطقی ،79وابسته ،74اجتنابی ،75آنی 76و شهودی 71را
ارائه نمودند.
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همانطور که گفته شد یکی از معیارهای مهم در
ارزیابی عملکرد سازمانها ،نحوه تصمیمگیری مدیران
آن میباشد .به عبارت دیگر ،باید توجه داشت که
تصمیم گیری برای مدیران کاری دشوار است .زیرا آنها
باید تمامی گزینهها را ارزیابی کرده و این ریسک را
بپذیرند که امکان دارد ،در آینده با نتایج متفاوتی روبرو
شوند .بسیاری از تصمیمهای سلسلهوار در جهان واقعی
نظیر انتخاب سبد سهام ،بودجهبندی و تامین مالی
پروژههای جدید با ریسک همراه بوده و عواملی از قبیل
شرای ط اقتصادی ،اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی
مدیر بر آن تأثیر میگذارد .برای مثال ویژگی ریسک-
گریزی ممکن است ما را به این سمت سوق دهد که
بسیاری از فرصتهای سودآور را کنار زنیم و حاضر به
قبول ریسک آن نشویم .به عبارت دیگر افراد ریسک-
گریز ،استراتژی محافظه کارانهای دارند و ترجیح می-
دهند که یک بازده مطمئن بدست آورند و وقتی
موضوع شانس و اقبال مطرح باشد در آن شرکت
نخواهند کرد (قالیباف اصل ،پورداداش مهربانی و
دهقان نیری.)7934 ،
به عبارتی ،یکی دیگر از مقولههایی که بر عملکرد
مدیران میتواند مؤثر باشد و نقش بسیار مهمی در
میزان کارآیی و اثربخشی مدیران و سازمانها دارد،
ریسکپذیری 78است .ریسک یک احتمال است که
نتایج آن میتواند سود یا ضرر باشد .شرکتهایی که
تحمل ریسک باالتری دارند فرصتهای بیشتری برای
پیشرفت به دست میآورند .تشخیص ریسک برای
کسانی که تصمیمات اساسی را در شرکتها میگیرند
امری مشکل است .زیرا ریسک لمسپذیر یا دیدنی
نیست و برداشت اشخاص از آن مختلف است و درجه
تحمل ریسکپذیری افراد نیز متفاوت میباشد (هانا و
گوتر 7338 ،73؛ هاالهان ،گرابل و لیتون7333 ،27؛ فاف
و مک کنیز .)2774 ،27تشخیص عوامل موثر بر
ریسکپذیری افراد و شرکتها میتواند در انتخاب
صحیح رویکردها و گزینش افراد در سطوح مختلف
سازمانی تاثیرگذار باشد.

با توجه به آنچه گفته شد ،بانکها جزء مؤسساتى
هستند که سطوح مختلف مدیریتى در آن با توجه به
ماهیت فعالیت خود و نیز سطح تصمیم گیرىهایى که
دارند با ریسکهاى مختلفى روبه رو هستند .در سطح
کالن ،هیات مدیره بانکها و در سطوح پایینتر و در
سطح اجرایى ،روساى شعب با ریسکهاى جزیى در
سطح یک شعبه مواجه هستند .به همین دلیل ،علی
رغم پژوهشهای انجام گرفته ،کماکان موارد مبهم و
پرسشهای بسیاری فراروی محققان و متخصصان این
حوزه قرار دارد .با در نظر گرفتن ضروتهای کاربردی،
نظری و با توجه به بررسیها و تحقیقات بسیار
محدودی که از دیدگاه مدیریتی در زمینه جنبههای
مختلف انجام گرفته است ،این تحقیق در جهت درك و
مفهومسازی بهتر این پدیده گام بر میدارد.
در مجموع با توجه به حیات بانکها برای بقا و
گرایش به روز آنها برای کسب سود بیشتر و شناساندن
قدرت ریسک ،تصمیمگیری و ارتقای عملکرد مدیران
این پژوهش از اهمیت برخوردار است .بنابراین هدف
پژوهش حاضر تعیین نقش سبکهای تصمیمگیری و
ریسکپذیری بر عملکرد مدیران میباشد .با توجه به
ادبیات مطروحه در مقدمه پژوهش حاضر و همچنین
این موضوع که یکی از معیارهای مهم در ارزیابی
عملکرد سازمانها ،نحوه تصمیمگیری مدیران آن می-
باشد ،می توان بصورت ویژه به مساله پژوهش در
صنعت بانکداری(بانک حکمت ایرانیان) اشاره داشت.
سبکهای تصمیم گیری در بانکها در شرایط گوناگون
اثرات متفاوتی را بر عملکرد بانک خواهد داشت؛ در این
راستا انتخاب سبک تصمیمگیری بهینه و بهنگام،
موجبات افزایش عملکرد فردی و سازمانی و نهایتاً
عملکرد مالی بانک را فراهم خواهد آورد؛ و در صورتی
که مدیران در این زمینه دچار تورش در انتخاب
اقتضایی هر سبک تصمیمگیری گردند ،باعث تضعیف
نتایج تصمیم و عملکرد مالی بانک خواهند شد.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 شاخصهای عملكرد

شاخصهای عملکردی مدیران ارشد هر سازمان،
نمایشگر واقعیتهای عرصه فعالیتهای آن سازمان و
در نظام مدیریتی ،ابزاری کارآمد برای ارزشیابی برنامه-
ها و فعالیتهای آن سازمان و مدیران مربوط به آن
است که از طریق آنها میتوان از دستیابی به اهداف از
پیش تعیین شده در برنامهها و همچنین میزان
دستیابی به عملکرد مطلوب کارکنان ،آگاهی یافت.
توجه عمیق به شاخصهای عملکردی در شناسایی و
درك بهتر خألها ،نارساییها ،کمبودها و همچنین در
بهبود برنامههای سازمان از جهت کمی و کیفی کمک
شایانی میکند .شاخصهای عملکردی را میتوان از
سه دیدگاه اساسی مورد بررسی و بازبینی قرار داد که
عبارت است از:
 به نظام ارزشیابی یاری میرساند تا براساس
عوامل درست ،به ترکیب عملیات دست ببرد و
در اصل ،آینه ارزشیابی به شمار میرود.
 روش حرکت و مسیر را برای شناخت کارکرد
مدیران فراهم میآورد.
 گسلهای برنامهای را از طریق ارزشیابی
مشخص میسازد (آرنتز ،آربلی ،بکمن ،لینچ و
لوبلین2779 ،22؛ عارف و الیاس.)2779 ،29
شاخصهای عملکردی مدیران و کارکنان ،معموالً
از نظریهها ،نگرشها و یا موقعیتها در سازمان یا
محیط داخلی و خارجی آن سرچشمه میگیرد و مانند
نشانههایی که مسیر را مشخص میکند ،میتواند مورد
استفاده قرار گیرد (یلیجوکی2779 ،24؛ کاهریالس،
هودن،ورنرسون ،دنیسون ،نیوو و گیسبرت2779 ،25؛
فلمینگ ،فایرویدر و لیهی.)2779 ،26
در پژوهشی که در سال  2774و در میان
کارخانجات صنعتی یکی از کشورهای اروپایی انجام
شد ،نشان داده شد که عملکرد مثبت مدیران ارشد به
گونهای مؤثر تعیین کننده موفقیت مدیران زیردستی
خود است و این مدیران به شاخصهایی چون مأموریت
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و اهداف سازمان ،انگیزش ،جو سازمانی و ارتباطات با
ارباب رجوع به عنوان شاخصهای ارزیابی خود توجه
کردهاند (سیلورستو.)2774 ،21
در پژوهشی که در سال  2775به پایان رسیده،
آشکارا نشان داده شده که دو شاخص مهم ،مؤثر بودن
و متعهد بودن مدیران ارشد سازمانی ،میتواند عملکرد
کارکنان سازمان را از وضع نامساعد به وضع بهینه
انتقال دهد .بهترین الگوی مدیریتی برای مدیران ارشد
این سازمانها این است که از یک طرف به عنوان آسان
کننده اصالحات و نوسازی عمل کنند و از سوی دیگر،
سازمان را به عنوان جامعه یادگیرنده درآورد و بتواند
زمینه رهبری انتقالی را برای سایر کارکنان به وجود
آورد (استایلز و همکاران.)2775 ،28
پژوهشهایی که در فاصله سالهای  2773تا
 2774در زمینه میزان تأثیرگذاری عملکرد مدیران
ارشد بر کل یا بخشی از سازمان انجام شده است ،نشان
می دهد که رفتار مدیران ارشد اثربخش  ،عمدتاً از یک
الگوی سه بعدی واداشتن شبکه به انجام برنامه،
برنامهسازی و شبکهسازی پیروی میکند (اسلیتر،
موهر و سنگوپتا2774 ،23؛ وانگ ،تسینگ و تان،97
 2774؛ استودارت ،بوگی ،شفرد و فارکوهارسون،97
.)2774
در سال  7319مینتزبرگ با انتشار نتایج مطالعاتی
که در مورد عملکرد مدیران اجرایی انجام داده بود،
نگرش جدیدی ارائه کرد .وی برای رفتار مدیران ،ده
نقش مدیریتی معرفی کرد و بر این باور بود که به رغم
تفاوت سازمانها و مدیران ،این نقشها در کارهای
مدیران مشترك است .در این پژوهش ،این ده نقش در
سه گروه نقشهای ارتباطی ،نقشهای اطالعاتی و
نقشهای تصمیمگیری طبقهبندی شده است
(مینتزبرگ.)7318 ،92
 تصمیمگیری

صاحبنظران دیگری عقیده دارند که مدیریت
چیزی جز تصمیمگیری نیست و کانون اصلی مدیریت
را تصمیمگیری تشکیل میدهد و انجام وظایفی چون
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برنامهریزی ،سازماندهی ،کنترل مرهون تصمیمگیری
درباره چگونگی انجام فعالیتهاست .بنظر این دسته از
محققان اصل و اساس مدیریت را تصمیمگیری تشکیل
میدهد و استدالل میکنند تمام وظایف به نحوی مؤثر
با تصمیمگیری در ارتباط هستند .مهارت مدیر در
تصمیمگیری ،خود در عوامل چون کارآیی وظایف،
کیفیت مطلوب خدمات به عنوان نشانههای مطلوب
تصمیمگیری نمایان است .کیفیت مدیریت تابع کیفیت
تصمیمگیری است .تصمیمگیری پایه و اساس تمام
وظایف مدیر در سازمان است زیرا تصمیمگیری در تمام
وظایف مدیر وجود دارد (تصمیمگیری ،عبارتست از
فرآیند انتخاب راهحل ممکن از میان راهحلهای موجود
برای حل یک مسئله) (افتخاری چوبر.)7934 ،
 سبکهای تصمیمگیری

سبک تصمیمگیری افراد بیانگر الگوی عادتی است
که آنها در هنگام تصمیمگیری مورد استفاده قرار می
دهند .به عبارت دیگر سبک تصمیمگیری هر فرد
رویکرد شخصیتی او در درك و واکنش به وظیفه
تصمیم گیری خود است (ثانهلم .)2774 ،99در نتیجه
عالوه بر عوامل سازمانی و محیطی اثر گذار بر سبک
تصمیمگیری مدیران ،تفاوت ویژگیهای شخصیتی نیز
باعث میشود که مدیران نسبت به موقعیتهای
تصمیمگیری به نحو متفاوت رفتار کنند و در نتیجه
سبک تصمیمگیری آنها با یکدیگر متفاوت باشد .پنج
سبک تصمیم گیری زیر توسط اسکات و بروس به
عنوان سبکهای عمومی تصمیمگیری ارائه شدهاند:
سبک تصمیمگیری منطقی :این سبک بیانگر
تمایل تصمیم گیرنده به شناسایی تمامی راه کارهای
ممکن ،ارزیابی نتایج هر راه کار از تمامی جنبههای
مختلف ،و در نهایت انتخاب راه کار بهینه و مطلوب در
هنگام مواجهه با شرایط تصمیمگیری است .به عبارتی
در این سبک تصمیمگیری مساله رخ داده بطور دقیق
قابل تعریف بوده و فرد تصمیم گیرنده از یک فرایند
ثابت و کامالً مشخص جهت انتخاب و اجراء بهترین راه-
حل و دستیابی به اهداف پیروی میکند .افرادی که از

سبک عقالیی برخوردارند تصمیمات خود را بر اساس
جستجو و تجزیه و تحلیل کامل و همه جانبه تمامی
اطالعات موجود هم از منابع درونی و هم از منابع
بیرونی قرار میدهند (ابوبکارا و همکاران.)2771 ،
سبک تصمیمگیری شهودی :در این سبک تصمیم
گیری ،مبنای انتخاب فرد آن است که احساس وی چه
چیز را درست میداند .در این سبک تأکید بر حس
درونی است و مالك نهایی این است که فرد چه حس
میکند ،نه اینکه چه فکر میکند .در واقع تصمیم-
گیری شهودی فرآیندی ناخودآگاه است که در سایه
تجربههای استنتاج شده به دست میآید .در این شیوه
تصمیم گیری فرد تصمیم گیرنده منطق روشنی در
رابطه با درست بودن تصمیم خود ندارد ،بلکه با تکیه بر
بینش و فراست درونی خود آن چیزی را که فکر می-
کند درست است انجام میدهد (ابوبکارا و همکاران،
 .)2771افرادی که از سبک تصمیمگیری شهودی
برخورداند کامالً تجزیه و تحلیل بخردانه مساله را رد
نمیکنند ،بلکه معتقدند در برخی شرایط نظیر هنگام
مواجهه با یک بحران ،در شرایط عدم اطمینان و
زمانیکه با حجم عظیمی از اطالعات پردازش نشده
مواجه میشوند و در شرایطی که به علت ماهیت
پیچیده مساله و بحرانی بودن شرایط امکان جمع آوری
تمامی اطالعات موجود پیرامون موضوع تصمیمگیری و
بررسی دقیق و سیستماتیک این اطالعات وجود ندارد،
شهود و فراست درونی به کمک افراد آمده و در انتخاب
تصمیم مناسب میتواند نقش مهمی را ایفا کند .سه
منبع مهم شهود و بینش درونی در این سبک تصمیم-
گیری عبارتند از (اسپیسر و سادلر -اسمیت:)2775 ،94
 )7پاسخهای ذاتی /فطری :پاسخهای ذاتی از ضمیر
ناخودآگاه انسان نشات گرفته ،غیر قابل آموزش
بوده و بطور غریزی از بدو تولد همراه انسان می-
باشند.
 )2تجارب عمومی :این منبع شهود انسانها را
آموختهها و تجارب فراگرفته شده طی جریانات
و موقعیتهای گذشته تشکیل میدهند.
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 )9آموزشهای متمرکز :این آموزشها در راستای
کاهش وابستگی فرد به تحلیلهای کامالً
بخردانه در شرایط مبهم و ناشناخته و بهبود
توانمندیهای شهودی میباشد .بر این اساس
میتوان گفت تصمیمگیری شهودی در محیط-
های متالطم و ناشناخته از جامعیت و انعطاف-
پذیری بیشتری برخوردار است.
سبک تصمیمگیری وابسته :این سبک بیانگر عدم
استقالل فکری تصمیم گیرنده در عمل و تکیه بر
حمایتها و راهنماییهای دیگران در هنگام اتخاذ
تصمیم است (افتخاری چوبر .)7934 ،مدیرانی که از
سبک تصمیمگیری وابستگی برخوردارند در هنگام
مواجه شدن با یک مشکل یا فرصت نیازمند این هستند
که حتماً فردی در کنار آنها باشد تا کامالً مطابق گفته-
های او عمل کنند .چنین افرادی به جای اینکه در
هنگام اتخاذ تصمیمات مهم با دیگران مشورت نموده و
در نهایت تصمیم نهایی را خودشان انتخاب کنند ،کامالً
متکی و وابسته به دیدگاههای سایر افراد عمل میکنند.
سبک تصمیمگیری آنی :در این سبک ،تصمیم-
گیری بصورت ناگهانی و بیمقدمه باالفاصله در همان
لحظه مواجه شدن با مسأله رخ میدهد (اسپیکر و
همکاران .)2775 ،95سبک تصمیمگیری آنی بیانگر
احساس اضطرار تصمیمگیرنده و تمایل وی به اخذ
تصمیم نهایی در کوتاهترین و سریعترین زمان ممکن
است .به عبارت دیگر مدیرانی که از سبک تصمیمگیری
آنی برخوردارند در هنگام مواجه شدن با موقعیت
تصمیم گیری بالفاصله و بیدرنگ تصمیم اصلی خود را
اتخاذ میکنند (ابوبکارا و همکاران.)2771 ،
سبببک تصببمیمگیببری انتنببابی :در ایننن سننبک
فننرد لننزوم تصننمیم گیننری را انکننار مننی کننند و یننا
امیندوار اسنت کنه همنه چینز خنود بنه خنود درسنت
شود و یا به تکنینک هنای بنه تنأخیر اننداختن ماننند
امننروز و فننردا کننردن متوسننل مننی شننود (ابوبکننارا و
همکنناران .)2771 ،بنننابراین سننبک تصننمیمگیننری
اجتننابی را منیتنوان تنالش و تماینل فنرد تصنمیم
33

گیرننده بنه اجتنناب از اتخناذ هنر گوننه تصنمیم و تنا
حند امکنان دوری از موقعینتهنای تصنمیمگینری
تعریف نمود (ثانهلم.)2774 ،
 ریسکپذیری

ریسک جزء الینفک زندگی انسانها و سازمانها
است .همه موقعیتهای تصمیمگیری با یک نوع یا
طیف متنوعی از ریسکها روبرو میباشد .از دیدگاه
مالی ،کسب بازده ،پذیرش ریسک را توجیه کرده اما
این موضوع شرایط و مسائل مهم و دقیقی را به همراه
میآورد (رستمی و نیکنیا.)7932 ،
زیان بالقوه قابل اندازهگیری از دست دادن یک
ارزش (برای مثال دارایی مالی ،سالمت جسمی و غیره)
را ریسک مینامند که این عدم قطعیت ،قابل پیش-
بینی ،کنترل و محاسبه نمیباشد (آنتون و گنزالس،96
 .)2775الزم به ذکر است هر نوع سرمایهگذاری با
نااطمینانهایی مواجه میباشد که بازده سرمایهگذاری
را در آینده مخاطره آمیز میسازد .به عبارت دیگر ،در
موقعیتهای ریسک ،گرایش به ریسک به معنای
گرایش کلی افراد نسبت به پذیرش یا اجتناب از آن در
تصمیم هایی است که به نتایج نامعلوم و همراه با عدم
اطمینان میانجامد (قالیباف اصل و همکاران.)7934 ،
معموالً در اقتصاد و به ویژه در سرمایهگذاری فرض
بر آن است که سرمایه گذاران منطقی عمل کرده،
اطمینان را بر عدم اطمینان ترجیح داده و به عبارتی
دیگر ریسکگریز میباشند .سرمایه گذاران منطقی و
ریسکگریز در ازای قبول ریسک ،انتظار دریافت بازده
بیشتری دارند .درجه ریسک پذیری یا ریسک گریزی،
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار و تصمیم گیری
افراد به ویژه در بازارهای مالی است .ریسکپذیری را
میتوان انجام هر گونه فعالیتی که دارای حداقل یک
نتیجه مبهم و یا نامطمئن باشد ،تعریف کرد (فالح
شمس لیالستانی و همکاران .)7983 ،نتیجه مذکور
ممکن است مثبت بوده و منفعتی را برای فرد به همراه
داشته باشد و یا منفی بوده و فرد را با زیان مواجه سازد.
از دیدگاه تصمیم گیری ،ریسک پذیری عبارت است از
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انتخاب سنجیده یک رفتار همراه با ریسک (فالح
شمس لیالستانی و همکاران.)7983 ،
سه نوع طبقهبندی در رابطه با تحمل ریسک مدیر
وجود دارد :برخی ریسک گریزند ،برخی نسبت به
ریسک بیتفاوت میباشند و بعضی دوستدار ریسک یا
طرفدار ریسک هستند (کرزنر.)2779 ،91
 مدیران ریسکگریز معتقد هستند که هرریسکی باید تحت کنترل درآید و تمام ریسکها
منفی هستند و چون اطالعات کافی در خصوص
ریسکها وجود ندارد و هر مساله باید تجزیه و
تحلیل شود و این امر نیاز به زمان دارد .مدیران
پروژه به شدت مستعد هستند که ریسکگریز
باشند .در ذهن بسیاری از آنها پی آمد هر
احتمالی زیان آور است .آنها غافل هستند که
ریسکپذیری جزالینفک هر نوآوری و پیشرفتی
میباشد.
 برخی از مدیران بدون بررسی ریسکهایموجود بیجهت خوشبین هستند درحالی که
در ابتدا باید ریسک ها را شناسائی کرد و توان
سازمان را برای تحمل ریسک و پاسخ به آن
سنجید.
 برخی از مدیران با توجه به شرایط موجودریسکها را شناسایی کرده و توان سازمان را
میسنجند و با ریسکپذیری خود به فرصتها
پاسخ میدهند و مسیر ترقی سازمان را هموار
مینمایند.
 -1-2پیشینه پژوهش
روند مطالعات نشان میدهد که عوامل متعددی بر
عملکرد مدیران مالی مؤثر هستند .اما مطالعات کمتری
به صورت مستقیم به بررسی متغیرهای پژوهش در
ارتباط با عملکرد مدیران مالی پرداختهاند .حدادیان،
صادقی و ساالر باباخانی (  )7931در پژوهش خود با
هدف بررسی نقش واسط آمادگی برای خدمت در تأثیر
نوآوری ،ریسک پذیری و پیشگامی بر عملکرد در بانک-
های دولتی بر روی  728نفر از مدیران و معاونان بانک-

های دولتی شهر مشهد نشان دادند که بین ریسک-
پذیری مدیران و عملکرد آنها در بانکهای دولتی رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد.
مقیمی و حاجیلو ( )7935در پژوهش خود با هدف
بررسی رابطه بین میزان ریسک پذیر بودن در عملکرد
کارکنان استانداری استان آذربایجان غربی نشان دادند
که رابطه معنیداری بین میزان ریسکپذیری و
عملکرد کارکنان و همچنین میزان ریسکپذیری
کارکنان باالی متوسط دارد .از میان مؤلفههای عملکرد
کارکنان ابتکار عمل با میزان ریسکپذیری رابطه
مستقیم داشت و امنیت ،قضاوت و توسعه شخصی
رابطه معکوس داشت.
ایروانی محمد آبادی ( )7935در پژوهش خود با
هدف بررس تأثیر عوامل روانشناختی بر تصمیمگیری
همراه با ریسک ،در میان سرمایهگذاران حقیقی فعال
در نهادهای بازار سرمایه تهران نشان داد :الف)
اضطراب و تورش زیانگریزی هرکدام با ریسکپذیری
رابطه منفی معنادار دارند ،ب) تکانشگری با ریسک-
پذیری رابطه مثبت معنادار و با زیانگریزی رابطه
منفی معنادار دارد ،ج) شدت تأثیر تکانشگری بر
ریسکپذیری نسبت به تأثیر اضطراب بر ریسکپذیری
بسیار بیشتر است ،د) زیانگریزی نقش میانجیگر در
رابطه بین تکانشگری و ریسک پذیری دارد.
قالیباف اصل و همکاران ( )7934در پژوهش خود
با هدف تعیین رابطه میان ریسک گریزی مدیران و
عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه نشان دادند که
میان ریسکگریزی مدیران و عملکرد صندوقهای
سرمایهگذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
ناظمی و صفاری نیا ( ) 7934در پژوهش خود با
هدف بررسی ارتباط و توان پیشبینی ادراك ریسک و
خطرپذیری سبکهای تصمیمگیری در خصوص
رفتارهای کارآفرینانه ،نشان دادند که ادراك ریسک با
رفتارهای کارآفرینانه رابطه معکوسی دارد .همچنین از
بین سبکهای تصمیمگیری ،سبک تصمیمگیری
منطقی در پیشبینی رفتارهای کارآفرینانه نقش
مؤثری دارد.
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منصورفر ،غیور و راستی آذر ( )7932در پژوهش
خود با هدف بررسی رابطه بین ریسک پذیرى و
عملکرد شعب بانک ملّى استان آذربایجان غربى نشان
دادند که بین ریسکپذیرى فردى ،سازمانى و عملکرد
رابطه خطى مثبت و معنیدارى وجود دارد.
فلوریو و لئونی )2771( 98در پژوهش خود با هدف
بررسی ارتباط مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد
شرکت نشان دادند که شرکتهایی با سطوح پیشرفته
اجرای مدیریت ریسک سازمانی عملکرد باالتری نسبت
به عملکرد مالی و ارزیابی بازار دارند .نتایج پژوهش
نشان داد که رابطه مثبتی بین اجرای مدیریت ریسک
سازمانی و عملکرد شرکت وجود دارد.
سایفول )2771( 93در پژوهش خود با هدف بررسی
تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد بانکهای اندونزی بر
روی  24بانک دولتی بر مبنای مشاهدات  4ساله
نشان دادند که مدیریت ریسک شرکتی و اعتباری
تأثیر مثبتی بر عملکرد بانکهای اندونزیایی دارند .این
پژوهش همچنین گزارش میدهد که تأثیر مدیریت
ریسک بر عملکرد بانکهای بزرگ و همچنین بانک-
هایی که در یک محیط نامطمئن ،با پیچیدگی باال و
نظارت کمتر هیأت مدیره ،مستقل کار میکنند بسیار
قابل توجهتر و بیشتر است.
ابوبکارا و همکاران ( ) 2771در یک مطالعه مروری،
با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش ،سبکهای
تصمیمگیری و عملکرد سازمان نشان دادند سبک
تصمیمگیری منطقی و شهودی اثر معنیداری بر
عملکرد سازمانی دارند.
47
میچالیدیس و بانکس ( )2776در پژوهش خود با
هدف بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و ریسک-
پذیری در تصمیم گیری و سبک تصمیم گیری در
محل کار ،نشان دادند که ابعاد فرسودگی شغلی:
خستگی؛ بدبینی و عدم توانایی حرفهای ،به طور قابل
توجهی با تصمیمگیری اجتناب ناپذیر و با تصمیم-
گیری عقالنی منفی ارتباط دارد .یافتهها نشان داد که
حس کارآمدی حرفهای کارکنان تصمیمگیری های
مخاطرهآمیز کارکنان را تعیین میکند.
34

بنجمیل ( )2772در پژوهش خود نشان داد که
افراد ریسکگریز تمایلی به دریافت سود در برابر
پذیرش شرایط محتمل را ندارند و استراتژی تصمیم-
گیری این افراد محافظه کارانه میباشد.
 -3فرضیههای پژوهش
 )7بین سبکهای تصمیمگیری و عملکرد مدیران
مالی رابطه معناداری وجود دارد.
 )2بین قدرت پذیرش ریسک و عملکرد مدیران
مالی رابطه معناداری وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کابردی است .طرح این
پژوهش ،طرح مقطعی-توصیفی از نوع همبستگی
است .در این پژوهش سبکهای تصمیمگیری و
ریسکپذیری به عنوان متغیرهای پیشبین و عملکرد
مدیران به عنوان متغیر مالك در نظر گرفته شدهاند.
با توجه به هدف اصلی پژوهش و همچنین فرضیه های
پژوهش ،الگوی مفهومی تحقیق در نمای زیر نشان داده
شده است:
سبک منطقی

سبک های
تصمیم
گیری

عملكرد

سبک وابسته
سبک آنی
سبک اجتنابی

مدیران
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سبک شهودی

ریسک
پذیری

الگوی مفهومی تحقیق

نقش ابعاد تصميمگيری و ریسک پذیری بر عملکرد مدیران مالی (مورد مطالعه :صنعت بانکداری)

جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه مدیران
ستادی مالی در ردههای مختلف شغلی(مطلع از حوزه
مالی) بانک حکمت ایرانیان شهر تهران در سال 7931
میباشد .نمونه این پژوهش شامل  17نفر از مدیران
مالی شعب و بخش مالی ستاد بانک حکمت ایرانیان در
سال  7931بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند .با توجه به این که روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است ،هر یک از گروه-
های مورد مطالعه باید حداقل  97نفر باشد (دالور،
 .)7987اما به خاطر افزایش اعتبار بیرونی طرح17 ،
نفر انتخاب شد.
 برای جمع آوری اطالعات ابتدا منابع مربوط بهادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت .سپس بعد
از هماهنگی و کسب مجوز از شعب مختلف بانک
حکمت ایرانیان شهر تهران ،با رعایت مالحظات
اخالقی و بیان اهداف پژوهش ،رضایت مدیران
مالی شعب بانک حکمت ایرانیان جهت شرکت در
این پژوهش جلب شد .سپس پرسشنامههای مورد
نظر توسط مدیران مالی نمونه تحقیق تکمیل شد.
در این پژوهش از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
 پرسشنامه عملکرد مدیران :این پرسشنامه بهمنظور سنجش عملکرد مدیران در زمینه برنامه-
ریزی ،سازماندهی ،هدایت (رهبری) و کنترل
(نظارت) تهیه گردیده است که شامل  27سوال
میباشد .الزم به ذکر است که مقیاس درجه بندی
برای پرسشنامه طیف لیکرت از ضعیف (نمره  )7تا
عالی (نمره  )4میباشد .روایی پرسشنامه عالوه بر
قضاوت متخصصان با دو روش محاسبه همبستگی
تک تک سواالت با نتایج کلی پرسشنامه محاسبه
شد .پایایی آن نیز 7/38گزارش شده است (نصر و
همکاران.)7984 ،
47
 پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری  :اینپرسشنامه  25گزاره دارد و توسط اسکت و براس
( )7335تدوین شده است .این آزمون دارای پنج
زیرمؤلفه سبک تصمیمگیری منطقی ،شهودی،
وابسته ،آنی و اجتنابی میباشد که به صورت

مقیاس لیکرت از کامالً موافق تا کامالً مخالف (از 7
تا  )5نمرهگذاری میشود .اعتبار این پرسشنامه از
طریق آلفای کرونباخ برای سبکهای بدست آمده
از  7/68تا  7/34گزارش شده است .روایی محتوا
این پرسشنامه نیز توسط کارشناسان روانشناسی و
اساتید مورد تأیید قرار گرفته است (افتخاری چوبر،
.)7934
 مقیاس سنجش ریسکپذیری :این پرسشنامهتوسط مقیمی و رمضان ( ) 7937در مؤسسه مرجع
علوم مدیریت ایران ترجمه و تنظیم شده است و
دارای  27گویه است که برای ارزیابی تمایل افراد
به ریسک پذیری مورد استفاده قرار میگیرد .روایی
و پایایی پرسشنامه در پژوهش طاهری باوندپور
( )7935که با هدف تعیین ارتباط میزان ریسک-
پذیری با آمادگی برای تغییر در بین مسئوالن
بانک های استان کرمانشاه انجام شد ،مورد تأیید
قرار گرفته است.
نهایتاً در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل
دادهها و انجام آزمونهای آماری از نرمافزار  SPSSدر
استفاده شده است .به این ترتیب که از شاخصهای
آمار توصیفی از قبیل فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین،
انحراف معیار به منظور توصیف دادههای مورد نیاز
استفاده شد .و برای تجزیه و تحلیل دادهها در بخش
استنباطی از روش همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چندمتغیری به روش گام به گام استفاده
شد.
 -5یافتههای پژوهش
 -1-5نتایج توصیفی

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود78/6 ،
درصد ( 79نفر) از مدیران مالی زن و  87/4درصد (51
نفر) از مدیران ،مرد میباشند .بیشتر مدیران با 97/4
درصد ( 22نفر) در رده سنی  96-47سال ،قرار
داشتند 8/6 .درصد ( 6نفر) از مدیران مالی مجرد و
 37/4درصد ( 64نفر) متأهل میباشند .و نهایتاً،
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 47/4درصد ( 23نفر)

بییشتر مدیران مالی با
تحصیالت لیسانس داشتند.
طبق نتایج جدول  ،2میانگین و انحراف معیار
مدیران مالی بانکهای حکمت ایرانیان شهر تهران در
عملکرد ،سبکهای تصمیمگیری و ریسکپذیری قابل
مشاهده میباشد.
ندول  .1توزیع فراوانی مدیران مالی بانکهای حكمت
ایرانیان شهر تهران بر حسب شاخصهای نمعیت شناختی
فراوانی

درصد

شاخص
زن

79

78/6

مرد

51

87/4

کل

17

777

 26-97سال
 97-95سال

2
74

2/3
27

 96-47سال

22

97/4

 47-45سال

27

28/6

 46-57سال

72

71/7

کل

17

777

مجرد
متأهل

6
64

8/6
37/4

کل

17

777

لیسانس

23

47/4

فوق لیسانس

21

98/6

دکتری

74

27

کل

17

777

جنسیت

سن

وضعیت تأهل

تحصیالت

ندول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد
مطالعه در مدیران مالی بانکهای حكمت ایرانیان شهر
تهران
متغیر

میانگین

انحراف معیار

عملکرد
سبک تصمیمگیری منطقی

61/77
71/47

6/21
9/34

سبک تصمیمگیری شهودی

71/39

9/99

سبک تصمیمگیری وابسته

72/55

9/57

سبک تصمیمگیری آنی

79/38

9/43

سبک تصمیمگیری اجتنابی

77/88

9/56

ریسکپذیری

41/29

4/53

 -2-5نتایج استنباطی

به دلیل نیاز به استفاده از آزمونهای پارامتریک
برای آزمون فرضیههای این پژوهش الزم بود که
بررسی شود که آیا پیشفرضهای اساسی استفاده از
آزمونهای پارامتریک در این پژوهش مراعات شده
است یا خیر؟ در زمینه رعایت پیشفرضهای فوق در
این پژوهش باید گفت که برای بررسی نرمال بودن
توزیع نمرهها از آزمون کالموگروف  -اسمیرنف استفاده
شد .که نتایج آن به شرح جدول ذیل میباشد:
ندول  .3نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف برای
متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

اسمیرنف

معنیداری

عملکرد

7/757

7/747

سبک تصمیمگیری منطقی

7/731

7/787

سبک تصمیمگیری شهودی

7/731

7/787

سبک تصمیمگیری وابسته

7/725

7/244

سبک تصمیمگیری آنی

7/179

7/175

سبک تصمیمگیری اجتنابی

7/717

7/795

ریسکپذیری

7/852

7/462

چنانچه در جدول  9مشاهده میشود آزمون
کولموگراف اسمیرنف به منظور بررسی نرمال بودن
توزیع متغیرهای پژوهش انجام شده است .نتایج نشان
میدهد با غیر معنیدار شدن تمام متغیرها ،توزیع
متغیرهای پژوهش در جامعه نرمال است (.)P<7/75
ندول  .4ندول ضرایب همبستگی سبکهای تصمیمگیری
و ریسکپذیری با عملكرد مدیران مالی
سطح

متغیر

عملكرد

سبک تصمیمگیری منطقی

*7/256

7/792

سبک تصمیمگیری شهودی
سبک تصمیمگیری وابسته

***7/431
***- 7/938

7/777
7/777

سبک تصمیمگیری آنی

***7/988

7/777

سبک تصمیمگیری اجتنابی

***- 7/486

7/777

ریسکپذیری

***7/479

7/777

*** P >7/777
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** P>7/77

معناداری

* P>7/75
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برای تعیین تاثیر ،هر یک از متغیرهای سبکهای
تصمیمگیری و ریسکپذیری به عنوان متغیرهای
پیشبین و عملکرد مدیران به عنوان متغیر مالك با
استفاده از رگرسیون چندمتغیری به روش گام به گام
تحلیل شدند .نتایج جدول  5نشان میدهد که مقدار F
مشاهده شده در سطح  7/777معنادار است
( p=7/777و  )F=74/14که این امر بیانگر معنیدار
بودن رگرسیون میباشد.
مطابق با نتایج جدول  ،6برای تعیین تاثیر ،هر یک
از متغیرهای سبکهای تصمیمگیری و ریسکپذیری
به عنوان متغیرهای پیشبین و عملکرد مدیران مالی
به عنوان متغیر مالك در معادله رگرسیون به روش
گام به گام تحلیل شدند .همانطور که نتایج نشان می-
دهد تنها سبکهای تصمیمگیری شهودی ،اجتنابی،
وابسته و ریسکپذیری توان پیشبینی عملکرد مدیران
را به صورت معنادار داشتهاند .طبق نتایج تقریباً 48
درصد از واریانس عملکرد در مدیران مالی توسط
سبکهای تصمیمگیری شهودی ،اجتنابی ،وابسته و
ریسکپذیری تبیین میشود ( .)R2=7/416با توجه به
ضرایب بتا سبک تصمیمگیری شهودی () = 7/431
به عنوان قویترین متغیر پیشبینی کننده عملکرد
مدیران مالی میباشد.

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،سبک
منطقی ( ،)r=7/256سبک شهودی ( )r=7/431و
سبک آنی ( )r=7/988با عملکرد مدیران مالی بانک-
های حکمت ایرانیان شهر تهران همبستگی مثبت
معنیداری دارند (.)P>7/75
همچنین طبق نتایج جدول سبک وابسته
( )r= -7/938و سبک اجتنابی ( )r= -7/486با
عملکرد مدیران مالی بانکهای حکمت ایرانیان شهر
تهران همبستگی منفی معنیداری دارند (.)P>7/777
همچنین طبق نتایج ،ریسکپذیری ( )r=7/479با
عملکرد مدیران مالی بانکهای حکمت ایرانیان شهر
تهران همبستگی مثبت معنیداری دارد (.)P>7/777
به این معنی که ،مدیران با قدرت ریسک باالتر،
عملکرد بهتر و باالتری داشتند .نهایتاً نتایج نشان داد
که ،در میان تمام سبکهای تصمیمگیری و ریسک-
پذیری ،سبک تصمیمگیری شهودی قویترین ارتباط
را با عملکرد مدیران دارد.
ندول  .5نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری به
روش گام به گام برای پیشبینی عملكرد مدیران مالی
مدل

SS

Df

MS

رگرسیون

7237/64

4

922/66

باقیمانده

7422/94

65

کل

2172/33

63

27/88

P

F

7/777 74/14

ندول  .6نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام برای پیشبینی عملكرد مدیران مالی از طریق سبکهای
تصمیمگیری و ریسکپذیری
متغیرهای پیش بین

R

R2

ARS

ضرایب غیر

ضرایب

استاندارد

استاندارد

T

SE

B

Beta

Consttant

-

-

-

1/734

59/847

-

***1/53

سبک تصمیمگیری شهودی

7/431

7/241

7/296

7/738

7/395

7/431

***4/19

سبک تصمیمگیری اجتنابی

7/624

7/983

7/917

7/719

- 7/685

-7/983

***- 9/35

سبک تصمیمگیری وابسته

7/666

7/449

7/478

7/715

-7/442

-7/241

*- 2/59

ریسکپذیری

7/637

7/416

7/449

7/792

7/265

7/734

*2/77

*** P >7/777

** P>7/77

* P>7/75
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 -6نتیجهگیری و بحث
بر اساس یافتههای پژوهش ،فرضیه پژوهش مبنی
بر اینکه «بین سبکهای تصمیمگیری و عملکرد
مدیران مالی رابطه وجود دارد» ،مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای تصمیم-
گیری منطقی ،شهودی و آنی با عملکرد مدیران مالی
رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج
پژوهش نشان داد که بین سبکهای تصمیمگیری
اجتنابی و وابسته با عملکرد مدیران مالی رابطه منفی
معنیداری وجود دارد.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ابوبکارا و
همکاران ( ) 2771در یک راستا بود .این محققان در
پژوهش مروری خود نشان دادند که سبک تصمیم-
گیری منطقی و شهودی اثر معنیداری بر عملکرد
سازمانی دارند .همچنین همراستا با نتایج پژوهش،
میچالیدیس و بانکس ( )2776نیز نشان دادند که
خستگی ،بدبینی و عدم توانایی حرفهای ،به طور قابل
توجهی با تصمیمگیری اجتناب ناپذیر و با تصمیم-
گیری عقالنی ارتباط منفی دارد.
ناظمی و صفاری نیا ( )7934نیز در همین راستا
نشان دادند که از بین سبکهای تصمیمگیری ،سبک
تصمیمگیری منطقی در پیش بینی رفتارهای
کارآفرینانه نقش مؤثری دارد .بنجمیل ( )2772نیز در
پژوهش خود نشان داد که افراد ریسکگریز تمایلی به
دریافت سود در برابر پذیرش شرایط محتمل را ندارند
و استراتژی تصمیمگیری این افراد محافظه کارانه می-
باشد.
همچنین بر اساس یافتههای پژوهش ،فرضیه
پژوهش مبنی بر اینکه «بین قدرت پذیرش ریسک و
عملکرد مدیران مالی رابطه وجود دارد» ،مورد تأیید
قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بین قدرت
پذیرش ریسک و عملکرد مدیران مالی رابطه مثبت
معنیداری وجود دارد.
همراستا با نتایج پژوهش ،سایفول ( )2771در
پژوهش خود نشان دادند که مدیریت ریسک تأثیر
مثبتی بر عملکرد بانکهای اندونزیایی دارند .همچنین
33

حدادیان و همکاران ( )7931نیز بر روی  728نفر از
مدیران و معاونان بانکهای دولتی شهر مشهد نشان
دادند که بین ریسکپذیری مدیران و عملکرد آنها در
بانکهای دولتی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
قالیباف اصل و همکاران ( )7934نیز در پژوهش خود
با هدف تعیین رابطه میان ریسک گریزی مدیران و
عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه نشان دادند که
میان ریسکگریزی مدیران و عملکرد صندوقهای
سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
منصورفر و همکاران ( )7932در پژوهش خود با هدف
بررسی رابطه بین ریسک پذیرى و عملکرد شعب بانک
ملّى استان آذربایجان غربى در طی یک دوره  6ساله از
سال  7984تا  7983نشان دادند که بین ریسکپذیرى
فردى ،سازمانى و عملکرد رابطه خطى مثبت و معنی-
دارى وجود دارد.
در تبیین ارتباط مثبت سبک تصمیمگیری منطقی
و عملکرد مدیران مالی ،بایستی گفت که ،این سبک
بیانگر تمایل تصمیم گیرنده به شناسایی تمامی راه
کارهای ممکن ،ارزیابی نتایج هر راهکار از تمامی
جنبههای مختلف ،و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و
مطلوب در هنگام مواجهه با شرایط تصمیمگیری است
(سینگها و گرینهوس .)2774 ،یک فرد منطقی به
اطالعات به طور منظم مینگرد و اطمینان حاصل می-
کند که قبل از تصمیمگیری همخوانی منطقی وجود
دارد .مدیرانی که از نظر تصمیمگیری به شیوه منطقی
عمل میکنند دارای دیدگاهی باز هستند و بسیاری از
راه حلها را مورد توجه قرار میدهند و به دورههای
بلندمدت توجه میکنند .این مدیران در امر یافتن راه-
حلهای ابتکاری و خالق توانایی باالیی دارند و این
ویژگی ها خود به افزایش و بهبود عملکرد مدیران
کمک میکند .چرا که در شیوه تصمیمگیری منطقی
هدف یافتن بهترین راهحل از میان طرق ممکن است.
همه این عوامل توجیهی بر ارتباط مثبت سبک
تصمیمگیری منطقی و عملکرد مدیران میباشد.
اما در رابطه با ضعیف بودن این ارتباط نسبت به
سایر سبکها ،توجه به این نکته نیز ضروری است که
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تصمیمهای دنیای واقعی معموالً با محیطهای لبریز از
فشار ،درون دادهای ناکافی ،اطالعات ضد و نقیض،
فشارهای بودجهای ،ضیق وقت ،منابع نادر و بسیاری
عناصر دیگر رو به رو است که بر مسائل سایه می-
افکنند و کیفیت تصمیمها را تهدید میکنند .سبک
منطقی به تصمیمگیری ،تحلیل قاعدهمند مسئله،
انتخاب و اجرا در یک توالی منطقی گام به گام را طلب
می کند که اگر چه مطلوب است ولی در دنیای واقعی
که مملوء از منابع عدم اطمینان ،پیچیدگی و تغییرات
سریع است کامالً قابل دسترس نمیباشد (یاراحمدی،
.)7937
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سبک
تصمیمگیری شهودی رابطه مثبت و معنیداری با
عملکرد مدیران دارند .نتایج پژوهش نشان داد که این
ارتباط ،نسبت به سایر سبکها ارتباط قویتری است.
در این زمینه ،آنچه که تبیین کننده ارتباط مثبت و
قوی تر عملکرد مدیران با سبک تصمیمگیری شهودی
از میان سایر سبکهای تصمیمگیری است ،این می-
باشد که در دنیای واقعی با توجه به محدودیتهای
زمانی ،محدودیتهای مالی ،نبود اطالعات کافی و قابل
اطمینان ،انتخاب کردن بهترین راهحل ممکن به این
سادگی وجود ندارد .از طرف دیگر در بازار رقابتی
امروز ،زمان از اهمیت ویژهای برخوردار است به همین
دلیل ارتباط قویتر سبک تصمیمگیری شهودی نسبت
به منطقی با عملکرد مدیران تبیینپذیر است .در واقع
سبک شهودی ،امری مستبدانه یا غیرمنطقی نیست
زیرا مبتنی بر سالها تجربه و دست در کاری داشتن
بوده که اغلب در ذهن ناخودآگاه نیز ذخیره میگردد .و
هنگامی که مدیران درون یافت خود را بر اساس تجربه
طوالنی به کار میگیرند مسائل را سریعتر دریافت
کرده میشناسند (یاراحمدی .)7937 ،طبق نظر
رابینز )2773( 42سبک تصمیمگیری شهودی فرایند
ناخودآگاه تصمیمگیری است که در سایه تجربههای
استنتاج شده به دست میآید و مبتنی بر احساسات و
یادگیری ضمنی افراد است و الزاماً سوای تجزیه و
تحلیل معقول عمل نمیکند ،بلکه این دو مکمل

یکدیگرند .پس در این شیوه تصمیم گیرنده از یک
رویه نظاممند استفاده نمیکند و در هنگام اتخاذ
تصمیم از تجربه و آگاهیهای ضمنی خود سود می-
جوید .با توجه به این که فرآیند شهود در ذهن انسان
بسیار سریع رخ میدهد لذا مدیرانی که تمایل و توان
باالیی در اعتماد به احساسات و فراست درونی خود
برخوردارند میتوانند واکنشهای مناسب ،به موقع و
کم هزینه تری را در شرایط بحرانی نشان دهند و به
دنبال آن عملکرد بهتری داشته باشند.
در تبیین ارتباط مثبت سبک تصمیمگیری آنی و
عملکرد مدیران مالی ،میتوان گفت که ،این نوع از
تصمیمگیری ،بیان کننده احساس اضطرار تصمیم-
گیرنده و گرفتن تصمیم در کوتاهترین و سریعترین
زمان ممکن است .به عبارت دیگر ،این سبک تصمیم-
گیری بصورت ناگهانی و بیمقدمه باالفاصله در همان
لحظه مواجه شدن با مسأله رخ میدهد (اسپیکر و
همکاران .) 2775 ،توجه به این نکته نیز الزم است که
این سبک از تصمیمگیری به معنی گرفتن تصمیمات
خام و ناپخته نیست ،زیرا در این شیوه نیز مدیر بر
اساس تجربه و اطالعاتی که دارد تصمیمگیری میکند.
به همین دلیل و با توجه به شرایط بازار رقابتی در
میان بانکها در جهت افزایش مشتریان و سرمایه-
گذاران خود ،داشتن مدیری با سبک تصمیمگیریای
که بتواند در شرایط لزوم و اضطرار به موقع و به
سرعت تصمیمات درست و کم هزینهتری بگیرد حائز
اهمیت است و در پیشبرد اهداف سازمان کمک کننده
خواهد بود.
همچنین مطابق با نتایج پژوهش ارتباط منفی
معنیداری بین سبکهای تصمیمگیری وابسته و
اجتنابی با عملکرد مدیران به دست آمد .در تبیین این
یافته میتوان گفت ،از آنجا که مدیران با سبک
تصمیمگیری وابسته از استقالل کافی جهت اتخاذ
تصمیم مناسب برخوردار نیستند و تا آنجا که امکان-
پذیر باشد هرگونه واکنش و اقدام عملی را در جهت حل
مساله به تعویق انداخته و در شرایطی که نسبت به
اتخاذ تصمیم و واکنش به مساله رخ داده تحت فشار
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قرار میگیرند ،توانایی مدیریت درست بانک را در
شرایط مختلف نخواهند داشت و نتیجتاً در فرآیند
برنامهیزی ،سازماندهی ،هدایت و نظارت عملکرد
مناسبی را نشان نمیدهند .این موضوع خود باعث افت
عملکرد مدیر و نهایتاً عدم کارایی بانک در اهداف
مختلف خواهد شد چرا که این مدیران کامالً وابسته و
متکی به نظرات و راهکارهای اطرافیان خود عمل می-
کنند.
در سبک تصمیمگیری اجتنابی نیز ،فرد لزوم
تصمیمگیری را انکار میکند و یا امیدوار است که همه
چیز خود به خود درست شود و یا به تکنیکهای به
تأخیر انداختن مانند امروز و فردا کردن متوسل می-
شود (افتخاری چوبر .) 7937 ،در واقع عدم قطعیت در
موقعیتهای تصمیمگیری باعث ایجاد تمایل
خطرگریزی در مدیران دارای این سبک میشود .بدین
دلیل که این افراد نگران عواقب تصمیمات خود هستند
و به دلیل سوگیریهای شناختی و عدم قطعیت ،رو به
سوی خطرگریزی و ایمن ماندن و دوری از فشار دارند.
در نتیجه در بسیاری از مواقع تصمیمگیری را به تعویق
میاندازند (پیتیگ ،آلپرز ،آندرا و کراسکی)2774 ،49
که نتیجه این سبک عدم توانایی در تصمیمگیری به
موقع خواهد بود که این موضوع خود از دالیل اصلی
برای ناکارآمدی مدیر و نهایتاً ناکارآمدی بانک میباشد.
در تبیین ارتباط مثبت ریسکپذیری و عملکرد
مدیران مالی نیز میتوان عنوان نمود که اهمیت
ریسکپذیری به حدی است که به عنوان یکی از
عوامل مهم و اساسی موفقیت مدیران مخصوصاً در
تصمیمگیری در شرایط ریسک و عدم اطمینان به
شمار میرود .مارچ و شاپیرا )7381( 44با بررسی نتایج
مختلف نشان دادهاند که مدیران عالی اجرایی معتقدند
ریسکپذیری یکی از فاکتورهای اساسی و کلیدی
موفقیت در تصمیمگیری به شمار میآید .این مدیران
معتقد بودهاند که ریسکپذیری با اضطراب ،ترس،
انگیزش ،لذت و خوشی همراه است .به عبارت دیگر
رضایت از موفقیت مستقیماً با درجه و میزان ریسک-
پذیری افراد در ارتباط است .نتایج مطالعات انجام شده
33

نشان میدهد که بین میزان ریسکپذیری مدیران و
بازده مجموع داراییها رابطه معنیداری برقرار است و
در سازمانهایی با مدیران ریسکپذیر ،مقدار این
نسبت باالتر است .به عبارت دیگر باید گفت که مدیران
ریسکگریزتر زمانیکه با موقعیتهای همراه با ریسک و
عدم اطمینان مواجه میشوند ،تغییرات و میانگین سود
شرکتهایشان کاهش مییابد .زیرا این مدیران حاضرند
برای روبرو شدن با ریسک کمتر ،سود پایینتری را
بپذیرند.
در واقع افراد ریسکگریز ،استراتژی محافظه
کارانهای دارند و ترجیح میدهند که یک بازده مطمئن
بدست آورند .همچنین مدیران ریسکگریز فعالیت-
هایی با ریسک و بازده پایین را انتخاب کرده و از قبول
تکنولوژیهای جدید و پیشرفته که با ریسک باال همراه
است ،اجتناب می کنند .از آنجا که فعالیت افراد در
بازارهای مالی به میزان ریسکپذیری آنها وابسته است
و با توجه به اینکه در ادبیات تئوریک ،میزان بازده
حاصل از سرمایهگذاری با ریسک قابل قبول سرمایه-
گذاران در ارتباط است ،در چنین موقعیتهایی ممکن
است بهرهوری سازمان نیز کاهش یابد و به دنبال آن
عملکرد مدیران نیز زیر سؤال برود.
 -7پیشنهادها و محدودیتها
 -1-7پیشنهادهای کاربردی

 با توجه به اهمیت انطباق تواناییهای شاغل بانیازهای شغل در توسعه منابع انسانی و
همچنین افزایش کارایی سازمان در به
کارگیری داراییها میتوان در انتخاب مدیران
مسأله رفتار ریسکپذیری را به عنوان یکی از
مالكهای گزینش آنان مدنظر قرار داد.
 مدیران بایستی به این مهم واقف باشند که درفضای رقابتی امروز راهی جز رقابت با سایر
بانکها در جهت بهبود عملکرد وجود ندارد و
ریسک پذیر بودن یکی از عواملی است که باعث
میشود سازمان سریعتر از رقبا از فرصتهای
محیطی استفاده کند.
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 مدیران باال دستی شرایطی را ایجاد کنند کهسایر مدیران و کارکنان اطمینان خاطر داشته
باشند که در صورت بروز اشتباه محکوم
نخواهند شد و از کارکنانی که ریسک منطقی را
میپذیرند تشویق و حمایت شود چرا که یکی از
دالیل عدم انجام فعالیتهای با ریسک باال ،عدم
حمایت کافی از آن است.
 با توجه به تغییرات سریع دنیای امروز و بازاررقابتی ،به مدیران بانکها پیشنهاد میشود
هنگام تصمیمگیری ،سبک تصمیمگیری
شهودی و آنی را مدنظر داشته باشند تا با
خالقیت بیشتری بتوانند تصمیمگیری کنند و
موجبات بهرهوری بانک را فراهم کنند.
 -2-7پیشنهاد تحقیقات آتی

 برای تعمیمپذیری نتایج ،این پژوهش درشهرهای دیگر و با خرده فرهنگها و اقلیت-
های موجود در جامعه ایران ،همچنین گروه-
هایی غیر از مدیران مالی تکرار شود.
 با توجه به تجربیات و یافتههای بدست آمده،تکرار پژوهشهای مشابه روی تعداد بیشتر با
همگنی باالتر و نمونهگیری دقیقتر ،میتواند
نتایج قویتر و راهکارهای عملیتری راحاصل
نماید.
 پیشنهاد میگردد مطالعات طولی روی شناختعوامل مؤثر بر عملکرد مدیران مالی در این
گروه انجام شود.
 -7-3محدودیتهای تحقیق

 این پژوهش با حجم نمونه محدود و فقط برروی مدیران مالی بانکهای حکمت ایرانیان
شهر تهران اجرا شده است ،که تعمیم پذیری
آن بر روی سایر مدیران بانکها و سازمانهای
دیگر محدود میکند.
 این پژوهش فقط در شهر تهران اجرا شدهاست ،که تعمیم پذیری آن را به شهرهای دیگر
محدود میکند.

 ویژگیهای آزمودنیها مثل سن ،تحصیالت،جنسیت و غیره تعمیم نتایج را به گروههای
دیگر دشوار میسازد.
 استفاده از روش نمونهگیری دردسترس ازدیگر محدودیتهای پژوهش حاضر بود که
باعث کاهش قدرت تعمیمپذیری یافتهها شد.
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