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 چکیده
براساس دانشگاه  علمی هيئت یاعضا زشينظام انگ یريتفس یمدل ساختار یطراحدر این پ وه  به 

 یآور نظر نوع جمع از ،اکتشافی ونظر هدف از ی،شیمايپاز نوع  ويتحقپرداخته شده است.  یفاز کيتکن
استقرایی صورت پذیرفته است.  -صورت قياسی اجرای پ وه  به باشد.می تحليلی -توصيفی ،اطالعات
دليل  حاضر به پ وه در  کمی سرس کيفی است. ،راهبرد پ وه  بوده و ترکيبیه  پ و کردیرو
علمی انتیاخ  هيئتو خبرگان  نظران نفر از صاح  14شامل نظری  ییها شده نمونه طرح سیماتر یدگيچيپ

و عدم تمرکز  یراهبردها در فضای فازی و تغييرات نوآورانه در تکنيک،پ وه   یها افتهی براساس. شدند
 یها هینظربا  آمده دست نتایج بهبودند.  دارای امتياز زشيانگ یراهبردها سایراز  شتريب شناور یمان کارز

 یاعضا یسازمان بلوغدر  توان یرا م اولویت نیعلت ا نیتر و سازمان مطابقت دارد و مهم تیریمتأخر مد
 ساختاری یکرار ۀ مدل رگيرندۀدرب پ وه ، . نتایجرو هستند هها با آن روب علمی دانست که سازمان هيئت
مانند  زشيانگ کيکالس یها مدل و با است دوطرفه یا طرفه کی به رواب  باتوجه سطح پنج در ISM تفسيری

شدن عوامل  و مطرح زشيعوامل انگ، ازهايعامل تناق  در نوع ن نیتر مهمدر تناق  است. مازلو و الدرفر 
صرف خارج  یبعد مدل از حالت تک قتيدرحق علمی است. مرتب  با اعضای هيئت یو عوامل سازمان یشغل

حاضر   یبه شرا باتوجه زشيانگ یها و مدل ها هینظر یاز تمام یقيجامع و تلف نه،يبه کردیرو کیشده و 
 ی جایمشارکت تیریسبک مدو  شناور یزمان کار سطح، نیتر نیيپا در که طوری به سکند یها ارائه م سازمان
 باالتری سطح در عناصر هر ه. رديگ یم قرار عدم تمرکز اول سطح یعنی سطح، یندر باالتر و است گرفته
 . شود یم بيشتر وابستگی ميزان و تر کم آنها یکنندگ کیتحر قدرت باشند، گرفته قرار
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 مقدمه
 نآدر  یا کننده ليتسهو نق   بوده جوامعدر  یعناصر دگرگون نیتر یاساس از یکی ها دانشگاه

 ماؤثر  جامعهتا بتوانند در  تقویت کنندابتدا خود را  دیبا ها دانشگاه خاطر نيهم به سکنند یم ایفاراه را 

در  هاا  هیسارما آن  وند هار کشاور   یهاا  هیسارما  نیتار  مهام انسانی  یها هیکه سرمااآنجاز. واقع شوند

خاود   یعلم ئتيه یاعضا یرو دیبا دانشگاه ،شوند یمتربيت  علمی هيئت یاعضاو توس   گاهدانش

تقویت  یپو درتوجه خاصی داشته باشد  جامعه هیسرما دهنده پرورشو  توسعه یاصل عامل عنوان به

 یعلم ئتيه یتوسعه اعضا، زعم گاف به (.1393 ان،يو آهنچی کرم ،ی)احمدآباد دیبرآ آنها انگيزه

 یساز شفاف، توانایی فردی ها مهارتت است از هر نوع برنامه و فعاليتی که هدف آن افزای  عبار

 (.1393و مبين،  پور مبينی، عباس) است یعلم ئتيهو تقویت انگيزش اعضاء  ها ارزش

باا اجارای    توانناد  یما و  دارناد  علمای  هيئتانگيزش اعضای نق  حياتی در  ها دانشگاهمدیران 

عملکرد و خدمات آنهاا در شاکوفایی بيشاتر     یا را برانگيزانند و موج  ارتقامناس  آنه یها طرح

 زشيا نظام انگ یريتفس یمدل ساختار یطراحو پ وهشی شوند. هدف این پ وه ،  یآموزشنظام 

از مدل  ،راستای تحقو اهداف پ وه در است. یفاز کيبراساس تکندانشگاه  علمی هيئت یاعضا

 یهاا  گاروه سااختن ادراکاات    یکرار ه ابزاری برایاین مدل  ست.ساختاری تفسيری استفاده شده ا

خبرگاان   این روش هم تفسيری است، بدین معنا که براساس قضااوت  میتلف است. کننده شرکت

 سباشاند و هام سااختاری اسات     که کدام متغيرها،  گونه با هم ارتباط داشته شود یمتصميم گرفته 

 کند یمرا براساس ارتباطات استیراج  رهايمتغ يچيده ازبدین معنا که ساختار کلی از یک مجموعه پ

را  یسااختار کلا  بدین معنا که رواب  وی ه متغيرها و همچناين   ساست یساز مدلو هم یک تکنيک 

ی و طراحی ساز مدلامروزه  .(1393)الفت و همکاران،  گذارد یمنمای   گرافيکی به در یک مدل

زیارا   سانی اهميات دو نادانی باه خاود گرفتاه اسات      میتلف ساازم  یها مؤلفه دادن مدل برای شکل

 یهاا  مادل ساازمانی اسات.    یهاا  دهیا پدبیشی باه   کردن علم در نظام ی یک نوع کاربردیساز مدل

کاه یکای از    شاود  یما ی طراحای  انساان  یرويا نساازمان بیصاو    ی میتلاف  ها حوزهجدیدی در 

از ریاضيات، رایانه و  یبردار بهرهبا  ساختاری تفسيری یساز مدلآنها مدل انگيزش است.  نیتر مهم

ها که از  پ وه  گریبا د سهیدر مقا .کند یمپيچيده را طراحی  نيز مشارکت متیصصان، فرایندهای

اساتفاده   یبناد  رتباه و  ییشناساا  یبارا  زشيا م ل انگ یفيک یرهايمتغ ليتحل یبرا یآمار های روش
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 ديا تأکاساتفاده شاده اسات و     یزدر بستر فا یاتيپ وه  عمل روشاز  یکنون  در پ وه  ،اند کرده

شاده اسات.    یبررسا  یفاز  صورت به ها شاخوشده و  یريگ ميتصمدر  وينادق یها دادهبر  یشتريب

و  شناساایی  در هاا آن هیدوساو کن   زيو ن یفيک یها شاخوودن نب ويدق تياستفاده به ماه نیا ليدل

 ندیبا استفاده از فرا یتهيآم نینو کردیرو کی یريکارگ بهپ وه  با  نیا در. استمربوط  یبند رتبه

 یهاا  طارح  انيا روابا  م  نياي تع ی. بارا شوند یم یبند و رتبه ییشناسا ،زشيعوامل انگ ،یفاز ليتحل

 کیا در  یشانهاد يپ کارد یاساتفاده شاده اسات. رو    یريتفسا ی ساختار یساز از روش مدل زشيانگ

مرحلاه  ساه  پ وه  شامل  نیام انجا ندیارف ،کلی صورت به .استکار گرفته شده  هب یمورد یبررس

انجام شد.  ها طرح یگر بربال فازو سرس  انگيزش یها طرحو  اارهيمع ییاز شناساف: ابتدا است بوده

 تيا بااهمعناصر  .شداستفاده  تيبااهم یها طرح نعييتبرای  یفاز سيتاپس يکاز تکن ن مرحلهیا در

 یسااز  مادل و سارس باا روش    دشاو  یما  نياي و تع ییشناساا  یفاز کردیدر رو ارهايمع به توجهمدل با

تحقياو   هاا  افتاه ی. شود یم علمی هيئت یاعضا زشيانگ نظام یساز مدلاقدام به  یريتفس - یساختار

 به مدل مطلوخ سودمند باشد. یابيدر دست تواند یم کردیرو نیکه ا دهد یم نشان

 

  یتحق اتیو ادب ینظر یمبان

، کناد  یما ن ياي را تع یو اجتماع یعه اقتصادروند توس یتدرنها آنچهمعتقدند  اقتصاددانانبيشتر 

ه یا عوامال ثانو  یعا يه و مناابع طب یسارما  .آن یه و مناابع مااد  یآن کشور است و نه سرما یمنابع انسان

 و دکنناده هساتند  ي، تولکنناد  یمرا متراکم  ها یهسرماهستند که  یعوامل ها انسان که یدرحالدند، يتول

باشاند   یما  یملا  توساعه  بارای  کنناده  يمتنظو  سازند یم را یاسيو س ی، اقتصادیاجتماع یها سازمان

رشاد و   یبرا اند که یافتهدر ها سازمان .(4: 1396ن اد، پور و فاطمی یعقوخنقل از  به 1)نيکو و حقناس

کارکناان خاود    یازهاا يکاار و ن   يمحا   یباه شارا   ای یا ه وتوجه  باید یمبه اهداف  ليو ن شرفتيپ

 ،یاقادام  هرگوناه قبال از   بایاد  یما  هاا  سازمان رانِیمد نيد و همچنداشته باشن یاصل هیسرما عنوان به

کارکناان خاود را شاناخته و جهات رفاع مواناع        زهيا و انگ تیرضا زانيدر م ليو عوامل دخ رهايمتغ

عوامل مارتب  باا    کراو و همکاران، اززعم  به (.0: 1396ن اد، پور و فاطمی )یعقوخ ندیتحقو آن برآ
                                                                                                                                        

1. Nikoo, M., haghhenas, F. (2015) comparison between job satisfaction and employee motivation in 

tehran oil co 
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 .(1396)حساينی و سالطانی    اسات  یشاغل  زشيانگ ،یانسان یرويد نعملکر تيفيو ک یشغل تیرضا

 هاا  ساازمان در  ارمحال کا   در یشاغل  شاتياق ا باا از افراد  کیهر یانسانبعد  سازمانی ادبياتبراساس 

 کارکناان ی انساان  ابعااد  از یاصل مؤلفه کی تواند یم کارکنان یشغل اشتياق ،جهيدرنتارتباط دارد و 

 هاا  يات فعالکاه   یزماان  یحتا  (.0: 1396،فريخن و پور یليخلنقل از  به 0: 0517، 1)کيم و پارک باشد

کارکناان ممکان اسات در عملکارد آنهاا و       های يزهانگ، شوند یم تیبه سمت هدف هدا وضوح به

 تماام  در . 0(0: 0511و انگسار،   نبارگ ی)را واقاع شاود   ماؤثر انتظار مورد یامدهايو پ جینتا نيهمچن

س 0553)هيویاات،کنااد  یماا حفااظ و هاادایت تقویاات، ابع انسااانی رارفتااار مناا انگياازه، ،هااا سااازمان

 . (3 0510س ادزی و اتينگا، 0557اوجيونيرین، 

ها، نيازها، انتظارات افاراد از   ها، نگرش و و دلبستگیئعال)مانند فردی  یها ی گیپورتر و ميلز و

ر، هویات و ماهيات شاغل، سااعات کاا     همچاون   شاغل  یهاا  ی گا ی، و(میتلف کاری یها تيموقع

کاارکردن و   یکردن وظایف یا توسعه افقی شاغل، گروها   یا توسعه عمودی شغل، متنوع یساز یبن

کاران و سرپرستان، کار ممحي  کار بدون فاصله با ه مانند محي  کار یها ی گیو و  رخ  شغلی

 :1390)الوانی،  دانند یرا از متغيرهای مناس  در انگيزش م یسازمان سازمانی و فرهن  یها و کن 

 انگيازه  بلکاه  فرد اسات،  در ذاتی عامل یکتنها  نه انگيزه،( 0554) التام و الک جان گفته به .(163

 کیا  یمنظور طراح به ها يتفعال نياز اول یکی. باشد یم بيرعمل یا و گروهی از اقدامات برای عمل

 یتهيار برانگکرد که رفت شنهادستامو پيکار بود. ا زهياثر سن بر انگ یبررس زش،ي ار وخ جامع انگ

ممکان اسات موضاوع    که  کند یمطرح م نيهمچناو . آید یم وجود تحت تأثير حداقل پنج روش به

از  یکای  .4(0515)اساتامو و همکااران    کاار تاأثير بگاذارد    زهيا بار انگ  ميطاور مساتق   تفاوت سن، باه 

ا به خاود  بنيادی ر نظری و یها تالش سو کیمفاهيمی که از  نیزتريبرانگ جنجالو شاید  نیتر عمده

اهميت پيدا کارده،   ها سازمان تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانیدر سو و ازدیگر معطوف ساخته

عملکارد  اسات کاه ایان ساازه در پيشارفت و بهباود        دليل نقشی به رضایت شغلی است. این اهميت

 یهاا  یپرداز مفهومبر تعاریف و  رضایت شغلی عالوه .بهداشت و سالمت نيروی کار دارد، سازمان
                                                                                                                                        

1. Kim & Park 
2. Rheinberg, & Engeser, 2018 

3. Huitt, 2003; Ogunrin et al, 2007 - Adzei and Atinga, 2012 

4. Stamov-Roßnagel, & Hertel, 2010 
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آماوزش و  علمای مانناد    یها حوزهمحل تالقی و نيز سازه مشترک بسياری از  متعدد و گاه پيچيده،

 1311)هاومن،   ، اقتصاد و حتای سياسات باوده اسات    یشناس جامعهمدیریت،  شناسی، پرورش، روان

:3.)  

 یشاغل  افزای  انگيازش  در یمهم نق  ،کار تيماهمعتقد است که  (0515) استامو و همکاران

 و یکار اقدامات ی،کار تنوع ت،يمسئول زانيم ازجملهمیتلفی  یها جنبه یدارا شغل یمحتوا. رددا

 . شود یم تر عيوس یشغل طهيح ،باشد تر عيوس ها جنبه نیا هر ه. است بازخورد

 تیریماد در افازای  انگيازه، مادیریت مشاارکتی اسات. در سابک        مؤثریکی دیگر از عوامل 

دادن  دخالات  یگار، د و یانساان  یهاا  ارزشباه  یکای توجاه    :داردوجاود  دو هدف عمده  یمشارکت

اساتوار   یاصل اساسا دو  بر  ها هدف نیا .است شده نييتع یها هدف جهت تحقوافراد در اظهارنظر

 است:

 یهاا  تجرباه و  اساتعداد ، برخاوردار از تفکار، هاوش    عااملی  عناوان  باه . هر فرد عضو ساازمان  1

ساازمان  هام   و هم به نفع خود تواند یمراهم شود، مساعد ف  یو شرا نهيهرگاه زم ارزشمند

 .فعال باشد

نا اد و   )کاظم شود یمانجام  یگروه صورت به افرادکار به کمک  انجام بهتر و. بهبود مستمر 0

 . (3: 1395همکاران،

وقاات  تماام  علمای  اعضااای هيئات  ادراکای عوامال   ییمنظااور شناساا  باه  یا مطالعاه  1کساون يگول

 شغل خود نسبت بهکارمند  کی ساسحاراساس تعریف رضایت شغلی که ب ووایآ یمحل یها کالج

 وامال عکاه   طاوری  باود. باه   هرزبارگ مادل دوسااحتی    دیيا تأ ، انجاام داد. نتاایج حااکی از   باشد یم

س 0550، 0)دمير و همکاران نامطلوخ بود یطورکل به یعوامل بهداشت و شغلی تیرضا در هانندزيانگ

و فردریک هرزبارگ عاواملی کاه باه رضاایت شاغلی        بو دیدگاهط(. 0: 1390همکاران،  و انيتراب

 ،. بناابراین انجامناد  یما متمایز از آن عواملی هستند که به نارضاایتی شاغلی   ، شوند یممنجر انگيزش 

آراما  را باه    توانناد  یما ، کنناد  یما را کاه  و حذف  نارضایتی شغلی ایجادمدیرانی که عواملی 

س پايس و   0555رابيناز،  ( شاود  ینما  کارکناان انگيازش   فازای  ا باعث این امر و سازمان بازگردانند

                                                                                                                                        

1. Gullickson, 2011 

2. Demir et al, 2002 
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در مشاابل   افاراد  ییجاا  هبا جاب ی رخ  شغلدر پ وهشی دیگر مطرح شد که  (.05551، همکاران

 شود یممنجر  یانسان یرويشتر نيبه تحرک ب دیجد یها  ال  معرض گرفتن آنها درقرار میتلف و

براساس جبر  صرفاًو منعطف يربرنامه ب کیاساس ن برکارکنا ییجا هاگر جاب(. 3: 1393ی، باریجو)

ز کاه  يرا ن نيروها ییبلکه کارا ،شده یشغل تیباعث کاه  رضا تنها نهشود،  مطرح بلندمدتدر 

 (. 105-150: 1390ی، الوان) داشتخواهند  سروکار کننده خسته شغل کو افراد با ی دهد یم

 ییراهبردهاا  زمانی توسا  افاراد نيسات،   ساا  کردن اهاداف  دنبال برای روش یک فق  انگيزش

 باه  دادن انگيازه  برای راه ینمؤثرتر تواند یم یتوانمندساز و فردی توجه دستاورد، از قدردانی مانند

 کارمناد  یاک  (.0513، 0)تودریسيوا و همکااران  باشد کارمند و سازمان بين پيوند یک ایجاد و آنها

 تعص  تمرکز، اشتياق، تعهد و ازخودگذشتگی،  ابکی، وسيله معيارهایی مانند هراحتی ب به يزهباانگ

 (.0510، 3اتينا   )آدزی و شود یمشناسایی  ،سازمانی اهداف به کمک و کلی عملکرد همچنين و

 یدو عامل شان یابزار یريادگیدانشجو و تجربه  يتنشان داد که جنس 4(0551) ون يمطالعه ل جینتا

 .ندمؤثر زشيبر انگ یتوجه قابل طور بهاست که 

هدف بررسی ميزان مصداق مدل ترکيبی انگيزش با  یا مطالعه( 1319) و همکارانسيدجوادین 

دو متغيار   کاه  دادنشاان  ات تحقيقا  . نتایج ایان انجام دادندتهران  یا منطقه کارکنان در شرکت برق

اما  ست،مستقيم را بر انگيزش کارکنان شرکت داشته ا ريتأث نیتر  يبترتي   ماهيت شغل و ارتقا به

  نبوده است. رگذاريتأثمستقيم بر انگيزش کارکنان این شرکت  طور بهدستمزد  متغير حقوق و

بر انگيازش کارکناان    مؤثر( در زمينه عوامل 0554،)0در پ وهشی که توس  فرانکو و همکاران

 یهاا  شاباهت  انجاام شاد،   اردن و گرجساتان  بيمارستان در دو کشور با شرای  و فرهنا  میتلاف  

، نفس اعتمادبه مانند یها شباهتبر انگيزش کارکنان گزارش شدس  مؤثری ديکل واملع انيم یاريبس

  .بودن مؤثر و مانند امنيت شغلی خوا  شغل ،و صادقباز  تیریبرور، مد

تناوع در کاار بار ميازان انگيازش       ريتاأث بررسای   تحات عناوان   (1390)پاور  حسيننتایج مطالعه 

                                                                                                                                        

1. Robbins, 2000 & Paice et al, 2000 

2. Todericiua et al, 2013 
3. Adzei and  Atinga, 2012 

4. Leung, 2008 

5. Franco et all, 2004 
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باين ميازان تناوع در کاار و     ، دهاد  یمنشان ( ن سمنان )شاهرودکارکنان اداره کل راه و ترابری استا

  .م بت وجود دارد دار یمعنرابطه  ،ميزان انگيزش کارکنان

با هادف بررسای عوامال انگيزشای ماؤثر بار عملکارد         یا مطالعه( 1391جعفری و همکاران )

یان مطالعاه   . اناد اهاواز انجاام داد   شااپور  یجنددانشگاه علوم پزشکی  یعلم ئتيهاعضای  شیآموز

ساطح دانا  و اطالعاات، احتارام در محاي        ارتقایمرد، عوامل  یعلم ئتيهنشان داد بين اعضای 

عوامل بيرونی انتیاخ  نیتر مهم عنوان بهکار، داشتن امنيت شغلی و اجرای قوانين یکسان برای همه 

، خصوصايات  ذاتی به تدریس ی عالقه ،زن یعلم ئتيهشدند. از بين عوامل درونی نيز بين اعضای 

مارد نياز    یعلما  ئتيهبين اعضای شناسایی شد.  ،فردی و احساس کفایت و شایستگی در انجام کار

عوامل عالقه ذاتی به تدریس، عالقه به تغيير و رفع نواقو و احساس کفایت و شایستگی در انجام 

  شناخته شدند. ،عوامل نیتر مهمترتي   به ،کار

و انگيازش   یساازمان  فرهن شی با عنوان بررسی رابطه در پ وه( 1391) و همکاران داوودی 

انگيازش   و یساازمان  فرهن که بين  ندشهرستان تویسرکان نشان داد شغلی با رضایت شغلی معلمان

دارد. نتایج پ وه  نشان داد که متغيرهای انگيازش   وجود یدار یمعنشغلی با رضایت شغلی رابطه 

 یهاا  مؤلفه. دنباش یمرضایت شغلی  برای یدار یمعنه کنند ینيب  يپ ،و سن یسازمان فرهن  شغلی،

 ینا يب  يپا برای  یدار یمعن کننده ینيب  يپمتغير  یسازمان فرهن  مؤلفهمقایسه با  انگيزش شغلی در

  رضایت شغلی بودند.

 ماازلو  پنجگاناه  نيازهاای  تماام  کاه  داد ( نشاان 1310) کشتکاران و همکاران پ وه  یها افتهی

 ،احتارام  باه  نيااز  انگيزشای،  ميانگين نيازهای مقایسه و بررسی در و بوده باال قدرت انگيزشی دارای

 صاورت  زميناه  ایان  در دیگاری کاه   مطالعاات  در همچنين .داد اختصا  خود به را درجه باالترین

 الزم باودن شارای    فاراهم  رقاابتی،  جاو  شاغلی،  امنيت بيرونی، عوامل انگيزشی بين از است، گرفته

تادریس،   به ذاتی ی عالقه درونی، انگيزشی عوامل از بين و اطالعات و ان د سطح باالبردن جهت

 . دارند آموزشی عملکرد بر را تأثير نیتر  يب فردی بين ۀرابط و ترتي  و نظم داشتن

 ررضایت، درگيری و انتظارات شغلی را در انگيزش شاغلی کارکناان  ماؤث    یا مطالعهیان  در 

. باه عقياده او انتظاارات    کناد  یما سامت کااری و بيرکااری تقسايم     . او انتظارات را به دو قداند یم

بهداشات روانای در    یهاا  شاخو. وی گذارد یمبيرکاری تأثير منفی روی انگيزه کاری کارکنان 
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ذهن فلسافی،   تقویتمحي  کار، جذابيت محي  کار، افزای  تعهد، بروز پيامدها، انتظارات م بت، 

)داوودی  داناد  یمفرهنگی فرد را در انگيزش شغلی مؤثر درونی و تقویت بعد  یها شهیاندگسترش 

 (.1391و همکاران ،

 تیریعوامال ماؤثر بار ماد     یی( تحات عناوان شناساا   1391) پ وه  جعفری و همکااران  جینتا

نشاان داد کاه    محاور  دانا   یهاا  ساازمان در  یکارکناان دانشا   يزشبرانگ یاثربی  ارتباطات مبتن

به افکار خالقاناه   دادن  تيکار و اهم تيفيتوجه به ک ،ید سازماناعتما :از ندعبارت عوامل ترین یاصل

انجاام کاار    ،یدر ارتباطات و تعامالت با کارکنان دانشا  رانیمد یها سبک انه،نوآور های يتفعالو 

 داریا پا یرونادها  جااد یا و ريا فراگ یاخالقا  یهاا  ارزشاثربی ، وجود اصاول و   یا پرو هو  یميت

  .اتکا بر اشیا  یجا هب

د سابک رهباری مادیران    نظارات کارمنادان در ماور   بررسای  منظور  به یتحقيق (1394) ندهشاه

اساس نظریه ليکرت و رابطه آن با ميزان رضاایت شاغلی کارمنادان در شارکت توزیاع      اداراتشان بر

استعماری با رضایت شاغلی   -که بين سبک آمرانه  دهد یم. نتایج تحقيو نشان انجام دادداروپی  

خيرخواهانه، مشورتی و مشاارکتی مادیران باا     -آمرانه  یها سبکندارد و در مورد وجود  یا رابطه

  وجود دارد. یدار یمعنميزان رضایت شغلی کارمندان رابطه 

تاأثير انگيازش بار رضاایت شاغلی و تعهاد       "در پ وهشی تحت عناوان   1همِت دی و همکارانم

و  گاذارد  یما ایت شاغلی اثار م بات    تعهد سازمانی و رضا  انگيزش بر دریافتند که "سازمانی معلمان

. همچناين  شاود  یما پایين رضایت شاغلی پاایين را منجار     انگيزش باال رضایت شغلی باال و انگيزش

و معلمان دارای رضایت شاغلی بااال، تعهاد ساازمانی      گذارد یمرضایت شغلی بر تعهد سازمانی اثر 

 .(1391)داوودی و همکاران ، دهند یمنشان از خود باالتری را 

 دیا با هاا  دانشاگاه  ،خاطر نيهم س بهکنند یم ایفانق  مهم و حياتی در پيشرفت و بهبود  ها نشگاهدا

 ،یانساان  یهاا  هیماؤثر واقاع شاوند. ازآنجاکاه سارما     کنند تا بتوانناد در جامعاه    تیابتدا خود را تقو

 علمای  هيئات  یدر دانشاگاه و توسا  اعضاا    هاا  هیسارما هر کشور است و آن  یها هیسرما نیتر مهم

توساعه و   یعامال اصال   عناوان  باه خاود   یعلما  ئات يه یاعضاا  یرو دیا دانشاگاه با  ،شوند یم تيترب

 دیااآنهااا برآ زهيااانگ تیااتقو یپااداشااته باشااد و در یجامعااه توجااه خاصاا هیساارما دهنااده پاارورش
                                                                                                                                        

1. Mehmet et al, 2009 
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عباارت اسات از    یعلم ئتيه یزعم گاف، توسعه اعضا (. به1393 ان،يو آهنچ یکرم ،ی)احمدآباد

و  هاا  ارزش یسااز  شافاف ، تواناایی فاردی   هاا  مهارتاليتی که هدف آن افزای  هر نوع برنامه و فع

 (.1393 پور و مبين، )مبينی، عباس است یعلم ئتيه یتقویت انگيزش اعضا

 علمای  هيئتاعضای ی و طراحی مدل انگيزش ساز مدلی اندکی در زمينه ها پ وه  ازآنجاکه

ی علمی ها نظام تیدر عملکرد آنها و درنها یمهم اريبس نق  ،زشيانگ ،طرفیانجام شده است و از

 مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل انگيزش انجام پذیرفت. ،و پ وهشی دارد

 : به شرح زیر است پ وه  اصلی سؤاالت

 ؟کدام شاخو است زشيشاخو انگ نیتر مهم. 1

 برخوردار است؟  یاز رتبه باالتر یعلم ئتيه یاعضا زشيکدام راهبرد انگ. 0

  گونه مدلی است؟ ها دانشگاه علمی هيئتاعضای  زشينظام انگ یريتفس یختارمدل سا. 3
 

  یروش تحق
همچناين ایان تحقياو     اسات. یک تحقيو اکتشافی  ،نظر هدفو ازی شیمايپ ويتحق نیا کردیرو
 -قياسای  صاورت  باه اجارای پا وه     .اسات  تحليلای  -توصايفی  ،اطالعاات  یآور جمعنظر نوع از

پا وه    ،راهبارد نظار  از و اسات  ترکيبای پ وه   ،کردینظر روزا. استقرایی صورت پذیرفته است
 یو کمّا  یکيفا  وه  پا  یهاا  روش ماؤثر کااربرد   باه  باتوجاه ، شود یمکمی سرس کيفی محسوخ 

 یاکتشاف تهیآمي روشوه  از  پ نیدر ا ،یسازمان انگيزش دهیدر تبيين و تفسير پد یشيوه ترکيب به
ابعااد مادل    ییشناساا  یبرامی وه  ک پ کیاز  ستیم ندر گا گر،ید عبارت به .استفاده شده است

گرفتاه شاده    بهره یسازمان خ انگيزشمدل مطلو نیتدو یبرا يفیوه  ک استفاده شد و سرس از پ
 .است

. در تحقياو  باشد یماستان لرستان نور  دانشگاه پيام علمی هيئت یاعضا هيجامعه آماری شامل کل

نفاار از  14شااامل  ییهااا نمونااه نظااری صااورت هباا شااده طاارح سیماااتر یدگيااچيدلياال پ حاضاار بااه
 پرسشانامه از  ويتحقی ها داده یآور جمع یبرا. مورد بررسی قرار گرفت علمی هيئت نظران صاح 

وسايله   پا وه  باه   یهاا  داده .استفاده شده اسات  ،شده ليتشک اريمع 10و  نهیگز 15از ماتریسی که
 پا وه  حاضار  د. آما  دسات  باه ، اناد  ودهبجامعه آماری  یاعضااز که  ميتصم سیپرسشنامه و ماتر

 است.  ییگرا اثبات پارادایم برمبنای
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 - سااختاری  یسااز  مادل  مرحلاه اصالی رویکارد فاازی و      دو  شامل این پ وه  انجام یندافر

معيارها در رویکارد فاازی شناساایی و     به توجهيت مدل بابااهمتفسيری است. در مرحله اول عناصر 

 زشيا انگ نظاام  یسااز  مادل تفسيری اقدام به  – ساختاری یساز مدل و سرس با روش شود یمتعيين 

 یهاا  دادهشده باه   آوریقطعی گرد یها دادهدر مرحله آبازین تحليل،  .شود یم علمی هيئت یاعضا

 فازی تبدیل شدند.

 :است مرحله بودهسه ن پ وه  شامل یام انجا ندیارکلی ف صورت به

باا مطالعاه    هاا  طرحو  ارهايمع مرحلهن یا در :انگيزش یها طرحو  اارهيمع ییشناسا مرحله -

 .شدند یآور جمع ومرتب  انتیاخ  یها پ وه  اتيادب

 یهاا  طرح نعييتبرای  یفاز سيتاپس يکاز تکن ن مرحلهیا در :ها طرح یگر بربال مرحله -

 شدساستفاده  تيبااهم

 نياي نامه تعمرحله پرسشا  نیا در :یساز مدلا رهيمتغ و نوع رهايمتغ نيرواب  ب نييتع مرحله -

 سیمااتر  لیباا تباد   سرس .دش ليتکم سازمان یريتفس یساختار یساز مدل روش  رواب

 یکيگراف یساز مدل عنوانه  ب ISMرواب ، گراف  سیدر ماتر یسازگار جادیا ورواب  

 شد. ميرواب  ترس

 ی تحقيو در عمليات کاربرد فراوانی درها ليتحلدر  تاپسيس: مدل فازی یمراتب سلسله سيتاپس

و مجریاان ایفاا کارد )آذر و     رندگانيگ ميتصمی، اجرا و کنترل توس  ريگ ميتصم ،یگذار استيس

ی موجاود  ها نهیگز یبند تیاولوکاربرد وسيعی در حوزه انتیاخ و  تاپسيسمدل  .(1394همکاران 

، 1پوراصغر) دارد به نزدیکی با گزینه مطلوخ )آرمانی( و یا دوری از گزینه نامطلوخ )منفی( باتوجه

باا معيارهاای    یريا گ ميها و فنون میتلفای بارای تصام    به اینکه روش باتوجه 0ملسزکیازنظر  (.0556

دهای باه معيارهاا را     نسبت به روش وزن تری حساسيت کم  ندگانه وجود دارد، اما روش تاپسيس

توسا    گرفتاه  انجاام مانناد تحقيقاات    اریيبسا  قاات يدر تحق(. 1395،و همکارانالدینی  معين)دارد 

روش بهاره گرفتاه شاده     نیا ا ازو تحقيو حاضار   (0515، 3کلمنيس و اسکونيس) لمنيز و اسکانيزک

                                                                                                                                        

1. Asgharpour, 2006 

2. Malczewski 

3. Kelemenis & Askounis, 2010 
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 یها طرحدر ارزیابی  یسازمانو بير یبه جهت ابهام ذاتی موجود در محاسبه معيارهای سازمان است.

از رویکارد فاازی بارای انجاام محاسابات مربوطاه بهاره گرفتاه شاده اسات. معيارهاای             ،یساختار

 یساختار یها طرحدر زمينه  یسازمانو بير یشامل دو معيار سازمان یريگ ميتصمبرای  شده مشیو

 .شود یماعداد فازی بيان  صورت بههمگی  هاست ک

خاوخ،   :همچاون  ییها وا هاز  ،کنند یابیرا ارز ريمتغ کی ميخواه یماز افراد خبره  که یهنگام

 رهاای يباا عناوان متغ   آنهاا اصاطالحاً از  کاه   کنند یماستفاده  رهيو ب فيضع اريبس ف،يمتوس ، ضع

مبهم و ناامعلوم   یها فيتوصبود  ميقادر خواه یزبان رهایيمتغ یبا معرف ،نی. بنابراشود یم ادی یزبان

 -1393و همکااران،  زیا )عاالم تبر  ميکنا  بنادی  صورت یاضیر یها گزارهرا در  یعيطب های زباندر 

 عادم  دادن نشاان  بارای  فاازی  نظری ابزارهای از یکی که فازی اعداد (.1317همکاران،و  ريجوانش

 شاده  کردن اساتفاده  فازی منظور به مقاله این در که م ل ی عضویت تابع با فازی عدد است، قطعيت

 .(1391 ،یدودج یزارع و انيرمضان) شود یم داده است، نشان

 

 
 

 نمودار فازی با تابع عضویت مثلثی .7 نمودار

 

آنها  یابیمقدار عددی وجود ندارد، ارز یفيک ارهایيرای معببه عقيده کارکسوگل و همکاران 

 ارزیاابی بارای   ازآنجاکاه  .(1391 ،یدودجا  یو زارعا  اني)رمضاان  رديا گ یم صورت یزبان ریبا مقاد

دادن  بارای نشاان   ومشاابه   قاات يمطابو با تحق شود یم استفاده یو قضاوت یفيک ارهایياز مع ها طرح

 یزباان  ریهماراه باا مقااد    یاعداد فازی م ل ا  .استفاده شده است یل از اعداد فازی م  یزبان رهایيمتغ

 آمده است. (1)متناظر با آن در جدول 
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 و گزینه فازی وزن هر معیار انیب .7جدول 

 (5و5و0/5) (5و0/5و4/5) (3/5و0/5و7/5) (6/5و1/5و1) (1/5و1و1)
 یعدد فازی م ل بيان 

 متناظر معيار

 (5و5و0) (5و0و4) (3و0و7) (6و1و1) (1و1و1)
  یعدد فازی م ل  انيب

 گزینهمتناظر 

VH H M L VL اصطالح اختصاری 

 طيف ليکرت خيلی کم کم متوس  زیاد خيلی زیاد

 

گذاری شاده   ارزش یبا اعداد قطعموزون فازی در ادمه محاسبات  بهنجارماتریس مقاله  نیدر ا

 است.

1تفسيری -ساختاری سازی مدل تفسيری: -ساختاری سازی مدل
است کاه   فرایند پيچيده تعاملی 

اگاروال  ) کند مطرح شد. این نوع مدل، نظم در رواب  پيچيده را تقویت می(1976) 0وارفيلدتوس  

 .3(0557،و همکاران

وی ه فرایندهای اقتصاادی   های طراحی فرایندها، به روشساختاری تفسيری، یکی از  سازی مدل

ت، رایاناه و نياز مشاارکت متیصصاان، فراینادهای      از ریاضايا  بارداری  بهاره و اجتماعی است که با 

و تبياين   بنادی  ساطح بارای   ISMاساتفاده از   (.1319 )آذر و همکااران، کناد   میپيچيده را طراحی 

 سااختاری  مادل (. 1394و همکااران،   زاده اباراهيم ) اسات  توجاه   قابال ارتباط بين عناصار پا وه    

 روش میتلاف اسات. ایان    کننده شرکت های گروه ادراکات ساختن یکرار ه برای ابزاری تفسيری

 کدام متغيرها، که شود می گرفته تصميم براساس قضاوت خبرگان که معنا بدین ساست هم تفسيری

بدین معنا که ساختار کلی از یک مجموعاه   سارتباط داشته باشند و هم ساختاری است باهم  گونه

 بادین  ساسات  سازی مدلیک تکنيک هم  کند، میرا براساس ارتباطات استیراج  متغيرهاپيچيده از 

 گاذارد  مای  نمای  به گرافيکی مدل یک در را کلی ساختار همچنين و متغيرها وی ه رواب  که معنا

 کاه  شاده  اساتفاده  مدل طراحی منظور به ISMاز  متعددی تحقيقات در (.1393)الفت و همکاران، 

                                                                                                                                        

1. Interpretive Structural Modeling 

2. Warfield, 1976 

3. Agarwal et al, 2007 
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 و آذر س"تاأمين  زنجياره  کی ااب  مادل  طراحای "( 1319) برخی از آنها عبارتند از آذر و همکااران 

 ریسک"( 0556) فيصل و همکاران  س"وکار کس  محوری فرآیند مدل طراحی "(1317) همکاران

 "(0550شاانکار )  و راوی س"تاأمين  اابکی   زنجياره  "(0557) اگروال و همکااران  س"تأمين زنجيره

 در اناا د ماادیریت بحراناای عواماال ارزیااابی( 1391) همکاااران و جعفااری س"ITتوانمندسااازهای

 تفسايری  سااختاری  مادل  ارائاه  "(،1391و همکااران )  محمادی  سپارو ه  بار  مبتنای  وکارهای کس 

سيدحساينی و همکااران    س"توليادی  هاای  ساازمان  در اطالعات فناوری طریو از  ابکی به دستيابی

 در مسير تحليل مدل از استفاده با جدید محصول توسعه یندافر در  ابکی الگوی طراحی"( 1311)

 ."جامع کيفيت مدیریت اجرای موانع از ارائه مدلی"( 0511تالي  ) س"ایران خودروسازی عصنای

 

 ها افتهی
کاه   ییهاا  دادهاز جامعاه آمااری شاامل     آماده  دسات  باه  یهاا  دادهدر این بی  ابتادا مااتریس   

تهياه و سارس    ،اناد  کارده ارزیاابی   ماوردنظر  یهاا  شاخو به باتوجهمیتلف انگيزش را  یراهبردها

در قالا  مااتریس و جاداول    و تحليال  و تجزیهفازی  ریاضی شانون و تاپسيس یها تمیلگوراتوس  

صاورت گرفتاه   اصالی باه شارح زیار     مرحلاه   دوها در  تحليل دادهو تجزیه یطورکل به. دشو یمارائه 

 :است
 

 زشیانگ یراهبردهاو  ها شاخصی عالئم اختصار .2جدول 

عالئم 

 اختصاری
 منبع راهبردهای انگیزش

 
 تیجبران خدمات )رضا های برنامه سازی نهبهي

 حقوق و دستمزد( زانياز م

 (1391داوودی و همکاران  ) ،یان 

 (1310)کشتکاران و همکاران

 (1310)کشتکاران و همکاران یو سالمت یمنیا یارتقا 

 
و  گيری تصميم) یمشارکت تیریمد سبک

 (یمشارکت ریزی برنامه

 (1394شاهنده)

 (1391جعفری و همکاران)

 (1397برومند) و عادالنه عملکرد کارکنان یمنطق یابیارز 

 (1391داوودی و همکاران  ) ،یان  مطلوخ یکار محي  
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 زشیانگ یراهبردهاو  ها شاخصی عالئم اختصار .2جدول )ادامه(    

عالئم 

 اختصاری
 منبع راهبردهای انگیزش

 یو ثبات شغل امنيت 

، جعفری و (0554)فرانکو و همکاران 

کشتکاران و (1391) مکاران ه

 (1310)همکاران

 (1397برومند) (،0513و همکاران ) وايسیتودر (ی)قدردان ویو تشو پاداش 

 (1397( برومند)1319سيدجوادین و همکاران) یو سازمان یشغل عيترف 

 
 یکار )فرهن  گروه یو جو گروه ارتباطات

 کار(

جعفری و (1310)کشتکاران و همکاران

 (1391همکاران)

 
شغل، توسعۀ  سازی بنی) شغل نهيبه یطراح

 و ....( یشغل، تنوع شغل

 (0515استامو و همکاران ) (1393 ،یباری)جو

 (1390حسين پور )

 ا شغلی  تحصيلی ارتقای 
کشتکاران و (1391) جعفری و همکاران 

 (1310)همکاران

 (1397برومند) شناور یکار زمان 

 کارکنان یو توانمندساز آموزش 
نجفی و  (،0513و همکاران ) وايسیرتود

 (.1396همکاران )

 
 یکار )فرهن  گروه یو جو گروه ارتباطات

 کار(

 و حسينی (1391داوودی و همکاران ) ،یان 

و داوودی (، 1396)سلطانی 

 (1391همکاران )

 
در  یشغل اراتياخت  یتمرکز )افزا عدم

 ی(ابیو خود ارز یکار مانند خود کنترل طهيح
 0514و همکاران ) ) چيمادا ام
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عالئم 

 یاختصار
 یشغل تیرضا

 تیتقو

ارتباطات 

 یسازمان

 یتعهد سازمان

 یتصور ذهن

م بت نسبت به 

 سازمان

 وتالش 

 کوش 

های  شاخو

 زشيانگ
X1 X2 X3 X4 X5 

عالئم 

 یاختصار

 وتحقو اهداف 

 انتظارات

 هيروح تیتقو

 تأمينکارکنان)

 یروح یازهاين

 (یروان

 یازهاين تأمين

 یماعاجت

 کارکنان

 یازهاين تأمين

 کارکنان یماد

تعارض و 

 رقابت سازنده

های  شاخو

 زشيانگ
X6 X7 X8 X9 X10 

 

 اول تحقی  سؤال
 کدام شاخو است ؟ زشيشاخو انگ نیتر مهم. 1

 محاسبه شده است Shanonمراحل زیر توس  الگوریتم  ،اول سؤالبرای بررسی 

معياار   10گزیناه و   15اتریس تصاميم دادهاا باا    در ایان مرحلاه ما    مرحله اول ماتریس تصاميم: 

توسا   افاراد جامعاه     9تاا   1از عادد   ،طيف دوقطبی که در فصل ساوم توضايح داده شاد    به باتوجه

ی راهبردهاا در تعياين   ارهاا يمعميازان اهميتای کاه     باه  باتوجهآمده است. البته اعداد  دست بهآماری 

 انگيزش دارند.

رو  هفرماول روبا  باید ماتریس تصاميم باه کماک     ن مرحله: در ایPiجدول ماتریس  مرحله دوم




rij

rij
Pijبه ماتریس Pij دشو تبدیل. 

 .Wjو وزن نهایی   djدرجه انحراف ،  Ejمرحله سوم محاسبه جدول آنتروپی

 ،یعلما  ئات يه یاعضاا  دگاهیا براسااس د  زشيا انگ یهاا  و شاخو اريمع تياهم  یضر سهیمقا

  .نور استان لرستان اميز دانشگاه پو کارمندان مراک رانیمد
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 زشیانگ یهااریمعت یاهم بیضر .9 جدول

 
X1 X2 ................ X9 X10 

Ej 991734015/5 9910615/5 ..................... 9901945/5 9961695/5 

dj 551060405/5 5517305/5 .................... 5541565/5 5531315/5 

Wj 545477365/5 5004505/5 ..................... 1313045/5 1000315/5 

 

 پژوهشدوم  سؤال
 برخوردار است؟  یاز رتبه باالتر یعلم ئتيه یاعضا زشيکدام راهبرد انگ. 0

 :محاسبه شده استبه شرح زیر   Fuzzy TOPSIS تمیمراحل الگور ،دوم سؤال یبررس یبرا

 .است ریبه شرح ز یمراتب سلسله سيمراحل تاپس

 
 سنتی یها طرحفازی  یها داده ماتریس تصمیم. 4 ولجد

Decision 

Matrix 
X1 X2 ............... X9 X10 

a (16و1و) (6و1و1) ............... (6و1و1) (3و0و7) 

b (16و1و) (3و0و7) ............... (3و0و7) (3و0و7) 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

n (16و1و) (6و1و1) ............... (3و0و7) (3و0و7) 

o (16و1و) (6و1و1) ............... (3و0و7) (3و0و7) 

 
 ی فازیرهایامع تیاهم بیضر .5 جدول

 
X1 X2 X3 ............. X9 X10 

jW
~

 VL VL VH ............ VH VH 

دد فازی ع

 م ل ی
 (1/5و1و1) (1/5و1و1) ......... (1/5و1و1) (5و5و0/5) (5و5و0/5)
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 الئنسبت به گزینه اید ها نهیگزدوری و نزدیکی  +  ( diو  -di محاسبه ) .6جدول 

Strategy id
~

 id
~

 

a. 764051411/4 9090539715/5 

b. 607134776/4 505113033/1 

............... ............... ............... 

n. 647194339/4 114146501/1 

o. 495517616/4 011099900/1 
 

Cمحاسبه  .1جدول 
~
 زشیانگ یراهبردها 

Strategy C
~

 

a. 1670140315/5 

b. 1797907505/5 

............... ............... 

n. 1934111015/5 

o. 0007345015/5 
 

 
C .2نمودار 

~
 اهبردهای انگیزشر 
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در  نوآوراناه در فضاای فاازی و تغييارات     روشتعادیلی در   باه  باتوجهو  ها داده ليتحل براساس

دارای  شزيا انگ یراهبردهاا  ساایر از  شاتر يب شاناور  یزمان کاار و عدم تمرکز  یراهبردها تکنيک،

 شناخته شد. دانشگاه  یعلم ئتيهاعضای  زشيانگبهينه  یراهبردها عنوان بهامتياز است و 

  فرایند
 است؟ ی گونه مدل ها دانشگاه علمی هيئت زشينظام انگ یريتفس یمدل ساختار. 3

 

 (ISM)تفسیری  - ساختاری سازی مدل

 مدل . تعیین متغیرهای7

 مسئلهکه مربوط به  شود میو متغيرهایی شروع  عواملی ساختاری تفسيری با شناسای سازی مدل

دست  بيات موضوع، مصاحبه با خبرگان به( این متغيرها از مطالعه اد1393هستند.)الفت و همکاران، 

 هاای  شاخوفاکتورها و  همان ای حرفهارزیابی عملکرد اخالق  مدل طراحی برای . متغيرهاآیند می

 متغيرهای این شدند که شناسایی قبلی های قسمت در که باشد می سيستم سازمانی در اخالقی اصلی

 :شود میهستند که در زیر به آنها اشاره  عاملی ورودی ش 

 
 بین عناصر مفهومی رابطه در مورداستفاده های حالت .8جدول 

j. 

 

l. 

 

o. 

 

k. 

 

c. 

 

i. 

 

j 
i 

X X O X X - i.  کار یارتباطات و جو گروه  

X X X V -  c.  یمشارکت تیریمد سبک  

V X O -   k.  (ا شغلی )ارتقای تحصيلی یراهه شغل کار  

A A -    o.  تمرکز عدم  

X -     l.  شناور یکار زمان  

-      j.  شغل نهيبه یطراح  
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 (SSIM) ساختاری خودتعاملی ماتریس .3 جدول

 مفهومی رابطه های حالت عالئم

V سطر عنصر (i)ستون عنصر به منجر (j) دشو یم 

A سطر عنصر (j)ستون  عنصر به منجر(i) شود یم 

X بين سطر دوطرفه ارتباط i)ستون  ( و(j) وجود دارد 

O رابطه وجود عدم 

 

 7. ماتریس دستیابی اولیه2

صفر و یک مااتریس   به اعداد زیر برحس  قواعد SSIMبا جایگزین نمادهای رواب  ماتریس 

 صادقی ، انصاری و0556و همکاران،  0صليف شاتين س1317 بيات، و آذر) شود میدستيابی طراحی 

 .(1393 مقدم،
 

 (2111 همکاران، و تاکار جتیش ( اعداد به مفهومی روابط تبدیل .71جدول 

 i به j j به i مفهومی نماد

V 1 5 

A 5 1 

X 1 1 

O 5 5 

 

 صفر عدد دستيابی ماتریس در خانه مربوطه گرفت Aنماد  ،SSIM ماتریس در (j, i)خانه اگر

  .گيرد می 1 عدد (i, j) یعنی آن قرینه خانۀو  گيرد می

 1 عادد  دساتيابی  مااتریس  در مربوطاه  گرفت خانه Xنماد  SSIM ماتریس در (j, i) خانه اگر

 . گيرد می 1 عدد (i, j) خانه یعنی آن قرینۀ خانه و گيرد می

                                                                                                                                        

1. Reachability Matrix 

2. Nishat Faisal 
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 (RM)اولیه دستیابی ماتریس. 77جدول 

j. 

 

l. 

 

o. 

 

k. 

 

c. 

 

i. 

 

j 
i 

1 1 5 1 1 - i. کار یارتباطات و جو گروه  

1 1 1 1 - 1 c. یمشارکت تیریمد سبک  

1 1 5 - 5 1 k. ا شغلی )ارتقای تحصيلی یراهه شغل کار  

5 5 - 5 1 5 o. تمرکز عدم  

1 - 1 1 1 1 l. شناور یکار زمان  

- 1 1 5 1 1 j. شغل نهيبه یطراح  

 

7ن ماتریس دستیابی(نهایی )سازگارکرد دستیابی . ماتریس9
 

در این مرحله باید  .شود برقرار آن درونی باید سازگاری اوليه، دستيابی ماتریس تشکيل از پس

 kباید منجار باه     iشد آنگاه kمنجر به  jو  jمنجر به  iحالت ترایایی بين عوامل نيز بررسی شود اگر 
کاه   صاورت  بدین کردند تفادهاس سازگاری برای ایجاد ریاضی قوانين از همکاران و شود. هوان 
 مااتریس  رسااندن  تاوان  باه  عملياات  البتاه، . اسات  (K+1)رسااند   مای  تاوان  باه  را دساتيابی  ماتریس
K >1  دليال ساازگاری فراگيار     در تحقيو حاضر باه  (1=1×1و 1=1+1) بوليَن قاعده به باتوجهاست

 (.1393واقع شده است )الفت و همکاران،  پوشی  شمها مورد  داده
 

 سازگارشده دستیابی ماتریس .72جدول 

ت
در
ق

وذ 
نف

 

j. 

 

l. 

 

o. 

 

k. 

 

c. 

 

i. 

 

j 

i 

0 1 1 5 1 1 1 i. کار یارتباطات و جو گروه  

6 1 1 1 1 1 1 c. یمشارکت تیریمد سبک  

4 1 1 5 1 5 1 k. ا شغلی )ارتقای تحصيلی یراهه شغل کار  

0 5 5 1 5 1 5 o. تمرکز عدم  

6 1 1 1 1 1 1 l. شناور یکار زمان  

0 1 1 1 5 1 1 j. شغل نهيبه یطراح  

 ميزان وابستگی 0 0 4 4 0 0 

                                                                                                                                        

1. Final reachability matrix 
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 ن سطح متغیرها و تشکیل ماتریس. تعیی9

 را ها ورودیمجموعه  و ها خروجی مجموعه باید عناصر مدل سطح و رواب نوع  تعيين منظور به

 .شود  يينتع ماتریس عناصر از یک هر دوطرفه رواب  مجموعه سرسمشیو و  عنصر هر برای

 
 متغیرها سطوح تعیین .79جدول 

 عناصر مدل خروجی مجموعه ورودی مجموعه مشترک مجموعه

1،0،3،0،6 1،0،3،0،6 1،0،3،0،6 i. کار یارتباطات و جو گروه  

1،0،4،0،6 1،0،4،0،6 1،0،3،4،0،6 c. یمشارکت تیریمد سبک  

1،3،0 1،0،3،0 1،3،0،6 k. ا شغلی )ارتقای تحصيلی یراهه شغل کار  

0,4 0،4،0،6 0 ,4 o. تمرکز عدم  

1،0،3،0،6 1،0،3،0،6 1،0،3،4،0،6 l. شناور یکار زمان  

1،0،0،6 1،0،3،0،6 1،0،4،0،6 j. شغل نهيبه یطراح  

 

 عناصر مدل مشترک خروجی + مجموعه فراوانی مجموعه سطح

IV 15 i. کار یارتباطات و جو گروه  

V 11 c. یمشارکت تیریمد سبک  

II 7 k. ا شغلی )ارتقای تحصيلی یراهه شغل کار  

I 4 o. تمرکز عدم  

V 11 l. شناور یکار زمان  

III 9 j. شغل نهيبه یطراح  

 
 رسم نمودار

کنايم. باا    پاایين مرتا  مای    آماده از باالباه   دسات  سطح، معيار ها را طبو اولویت به اساسابتدا بر

شاده براسااس ساطوح، مادل سااختاری       تا  مراز ماتریس دریاافتی   شده حاصلاستفاده از ماتریس 

 .(1393شود )الفت و همکاران، ها خطوط رسم میوسيله گره به
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 ISM ابعاد تعامالت هندسی نمودار. 9 نمودار

 شغل نهيبه یطراح

 عدم تمرکز

 شناور یزمان کار

 )ا شغلی )ارتقای تحصيلی یکار راهه شغل

 کار یارتباطات و جو گروه

 یمشارکت تیریسبک مد
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 : MICMACوابستگی  ميزان و نفوذ قدرت تحليل و تجزیه. 1

 براسااس  را عناصار  تاوان  مای . ودشا  مای متغير در این مرحله محاسبه  هر وابستگی و نفوذ قدرت

 زیار   هاار ساطح   عناصار در  باه دیگار   عنصار  هار  وابساتگی  ميازان  و عناصر دیگر در نفوذ قدرت

 صادقی و  0557 همکاران، و 1کنان انصاریس ، 0550 هوان ، س1317بيات، و آذر) کرد بندی دسته

 .(1393 مقدم،

  .دارد دیگر عناصر در را نفوذ قدرت و وابستگی حداقل که عناصری استقالل، سطح .1

 کام  نفوذ قدرت دارند و عناصری دیگر به زیادی وابستگی که عناصری وابستگی، سطح .0

 .داشتند عناصری دیگر بر

 و زیااد  نفوذ قدرت) دارند عناصری دیگر با ای دوطرفه رابطه که عناصری ارتباط، سطح .3

 عناصار  ساایر  تغييار در  ایان عناصار موجا     در تغيياری  هرگوناه  .زیااد(  وابستگی ميزان

 .گردد می

 و دارناد  تاوجهی  قابال  نفاوذ  دیگار  عناصری بر که عناصری ،(وابستگی عدم) نفوذ سطح .4

 داشتند. وابستگی کمی

 
 وابستگی – نفوذ قدرت ماتریس .4نمودار 

                                                                                                                                        

1. Kannan 
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 یبند جمعبحث و 
میتلااف سااازمانی اهمياات  یهااا مؤلفااه دادن شااکلو طراحاای ماادل باارای  یساااز ماادلامااروزه 

بیشای باه    کاردن علام در نظاام    ی یک نوع کااربردی ساز مدلزیرا  سرفته استدو ندانی به خود گ

ی انساان  یرويا ن ویا ه  باه ساازمان  ی میتلف ها حوزهجدیدی در  یها مدلسازمانی است.  یها دهیپد

 آنها مدل انگيزش است. نیتر مهمکه یکی از  شود یمطراحی 

 دايا ارتبااط پ  زهيا انگ باا  یسازمانمیتلف  یها حوزهدر  یانسان یها تيفعالو  ها تالشاز  یاريبس

اثربیشای عملکارد آنهاا     ،باه فعاليات مشاغول شاوند     زهيبااانگ   علمی هيئت نانچه اعضای  .کند یم

در کشور مورد تحليال   مؤثربرای انگيزش این قشر  ییها مدلنياز است  ،بنابراین .شود یم دو ندان

 تسهيل کند. هافتی نظامانگيزشی را  یها طرحو طراحی قرار گيرد که اجرای 

 علمای  هيئات  یاعضا زشيانگ نظام (ISM) یريتفس یمدل ساختار یطراح، پ وه  نیهدف ا

از  هاا  شااخو  تيا اهم  یضار  نياي تع ی. بارا ی اسات فااز  یدر فضاا نور استان لرستان  دانشگاه پيام

 یهاراهبردو  ها برنامه، شده نييتع یها شاخواستفاده شده و در مرحله دوم براساس  شانون افزار نرم

 افزار نرموسيله  به ها دادهبراساس تحليل . شود یم یبند رتبه تاپسيس فازی تمیالگور براساس زشيانگ

( عامال و معيااری اسات کاه در     Wj=13/5نيازهای ماادی )  نيتأم علمی هيئتنظر اعضای از شانون

در  هاا  دهدا ليا تحل براسااس . باشند یمانگيزش دارای باالترین ضری  اهميت  یراهبردهاتعيين نوع 

 اراتيا اخت  یعادم تمرکاز همچاون افازا     یراهبردها فضای فازی و تغييرات نوآورانه در تکنيک،

C=0007345015/5) شاناور  یزمان کاری و ابیارزو خود یکنترلکار مانند خود طهيدر ح یشغل
~
و 

0540134065/5=C
~
 عنااوان بااهاساات و  بااوده دارای امتياااز زشيااانگ یراهبردهااا سااایراز  شااتريب( 

و  تیریمادرن ماد   یهاا  هیا نظرباا   آماده  دسات  بهنتایج . شده استشناخته  زشيانگبهينه  یراهبردها

 یعلم تيئه یاعضا یسازمان بلوغدر  توان یمرا  اولویت نیعلت ا نیتر مهمسازمان مطابقت دارد و 

سازمان در جهت ایجاد و افزای   تيموفق یبرا مدیرانرو هستند و  هبا آن روب ها سازماندانست که 

گفت که  توان یمهمچنين  .انگيزش را تدوین و اجرا کنند یها برنامهاین نتایج  به باتوجه دیباانگيزه 

و پاورتر و ميلاز   (، 1319) و همکااران سيدجوادین که توس   ییها پ وه  یها افتهیبا  نتایج تحقيو

پااور  حسااين(، 0554) ، فرانکااو و همکاااران(0515اران )اسااتامو و همکاا (،163،  1390الااوانی )
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یاناا  )داوودی و ( و 1310) کشااتکاران و همکاااران  ،(1391) جعفااری و همکاااران   ،(1390)

 .باشد یم همسو (1391همکاران ،

 پرداختاه  انگيزش با رویکرد فازی نظامدر  يتبااهمعناصر  شناسایی به ابتدا حاضر، پ وه  در

 تفسايری  سااختاری  یسااز  مادل  تکنيک يریکارگ به با سرس و تعيين عنصر ش  درمجموع شدکه
D به باتوجهو  ها داده ليبراساس تحلد. ش مشیو خبرگان توس  رواب  نوع

~
کيفيات،   ، مدیریت

 یکرار اۀ  مادل  دربرگيرنادۀ  پا وه   یهاا  افتاه یاسات.   مؤثر زشيانگ نظامبر  عناصر گریاز د شتريب
 یهاا  مادل  و باا  اسات  دوطرفاه  یاا  یکطرفاه  روابا   باه  باتوجه سطح پنج در ISM ریتفسي ساختاری

ا و ترین عامل تناق  نيز در نوع نيازه در تناق  است و مهممانند مازلو و الدرفر  زشيانگ کيکالس
ربم عوامل شیصای و اجتمااعی    عوامل شغلی و عوامل سازمانی علی شدن عوامل انگيزش و مطرح
بعدی صرف خارج شاده و یاک رویکارد     . درحقيقت مدل از حالت تکستها صرف در آن مدل

هاا ارائاه    شرای  حاضر سازمان به باتوجههای انگيزش  ها و مدل نظریهبهينه، جامع و تلفيقی از تمامی 
 میتلاف  ساطوح  ارتبااط عناصار   و باين عناصار   ثيرگاذاری أت و متقابال  در این مدل رواب  .کند می

زمان  سطح، ترین پایين در .شود گيری می تصميم فضای بهتر درک موج  که است خوبی نمایان هب
 اول ساطح  یعنای  ساطح،  در بااالترین  و اسات  گرفته ی جایمشارکت تیریسبک مدو  شناور یکار

 قاادرت باشااند، گرفتااه قاارار باااالتری سااطح در عناصاار هر ااه. گياارد ماای قاارار عاادم تمرکااز 
تارین   وابساته  عادم تمرکاز   ،شود. بناابراین  یم تر بي  وابستگی ميزان و تر کم آنها کنندگی تحریک

 سبا نفوذترین عنصار مادل شاناخته شاد     یمشارکت تیریشناور و سبک مد یزمان کارعنصر مدل و 
 عناصر دیگر أمنش و مدل وابستگی، مبنای ميزان و نفوذ قدرت نمودار و مفهومی مدل به باتوجهزیرا 
انگيازش   نظاام  در عنصار  نتاری  قاوی  عناوان  به دیبا و گذارد می تأثير مدل عناصر کليه باشد و بر می
 قسمت ترین پایين سطح آخر که همان یا پنجم سطج مجموع عناصرگيرد. در قرار وی ه توجه مورد
 بينشای . شود تغيير می د ار مدل آنها تغيير با و دارند مدل بر را تأثير و ارتباط ترین بي  است،مدل 

 ریازی  برناماه  در آنهاا  باه  تواناد  مای  کناد  می ارائه نشگاهیدا گيران تصميم و مدیران به این مدل که
همچناين ایان مادل کماک      .کناد  کماک  علمای  هيئات منظور افزای  انگيزش اعضای  راهبردی به

 باشاند  داشته انگيزش حوزۀ در اثرگذار های محرک بين پيچيدۀ ارتباطات از جامع دیدی تا کند می
 داشاته  گياری مناسابی   جهات  و کنناد  شناسایی را ها اولویت انگيزش خود های گذاری سياست در و

  .باشند
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 نفاوذ  قادرت  به باتوجه) همبستگی – نفوذ ماتریس نتایج بر توان می تحقيو دیگر نتایج دیگر از

 بنادی  ساطح  .کارد  اشااره ( دیگار  عناصار  باه  عنصار  هر وابستگی ميزان و دیگر عناصر در عنصر هر

 و دارد دیگر های شاخو به را وابستگی ترین ي ب یراهه شغلکار که دهد می نشان مذکور ماتریس

 ایان  دیگار  عبارت به .هستند مستقل عناصر جمله از عدم تمرکزاست.  گرفته قرار وابستگی دسته در

کاار، سابک    یارتباطاات و جاو گروها   ندارد.  عناصر دیگر بری توجه قابل نفوذ و وابستگی ،عنصر

 ارتباطات دسته در هستند که عناصری ،شغل هنيبه یشناور و طراح یزمان کار ،یمشارکت تیریمد

 .دنباش می ها شاخو دیگر با دوطرفه ارتباط دارای ها شاخو این یعنی اند گرفته قرار
 

 یکاربرد هایشنهادپی
 علمای  هيئات منظاور ارتقاای انگيازش اعضاای      باه  یعمل یشنهادهايپتحقيو  یها هافتی به باتوجه

 :دشو یم  هل ارائیشرح ذ هبها  دانشگاه

 علمای  هيئات  یاعضاا  به نتایج این مطالعه جهت انگيازش  ،ها دانشگاه رانیدسرپرستان و م -

 تری داشته باشند. توجه بي 

 اراتيا اخت  یعادم تمرکاز همچاون افازا     یراهبردهاا به  ،ها دانشگاه رانیدسرپرستان و م -

 یازهاين نيمأت و شناور یو زمان کار یابیارزو خود یکنترلکار مانند خود طهيدر ح یشغل

 تری کنند. توجه بي  علمی هيئت یاعضا یماد

کاار ماننااد   طاه يدر حکارکنااان  یشاغل  اراتيا اخت  یراهبارد عادم تمرکاز همچااون افازا     -

را  زشيا انگ ناه يبه یراهبردهاا  عناوان  باه شاناور   یو زمان کار یابیارزو خود یکنترلخود

 .ندنتر توجه ک بي 

 یناوع راهبارد هاا    نياي کاه در تع را  هاایی اريامل و معوعاز تری  محققان بعدی تعداد بي  -

 .شناسایی کنند ،باشند یم تياهم یدارا زشيانگ

 .کار گمارند هرا در مدل تحليل و ب زشيانگ یهاراهبرداز  یتر  يتعداد ب یمحققان بعد -

اساتفاده و باا    زشيا انگ ساازی  های دیگری برای مادل  ها و تکنيک از روش یمحققان بعد -

 .مدل حاضر مقایسه کنند
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 نور.  ، تهران: نشر پياممدیریت رفتار سازمانی. (1397)، زهرا برومند
پزشکان خانواده از  یمند تیزان رضايم (.1390) اميرآذرهمایون،  و  رابی، محمدعلی تسسعاد ،انيتراب

 ،یدانشگاه جهاد یعلوم بهداشت پژوهشکدهپایش  فصلنامه .در استان همدان "برنامه پزشک خانواده"
119-096. 
 یزشيعوامل انگ .(1391) اسماعيل ،کاران سبزی و حميدرضا ،ضربامی سپيمان ،اخوان سمصطفی ،جعفری

، 1، شماره 3دوره  ،های مدیریت منابع انسانی پژوهش .محور دان  یها ازمانارتباطات اثربی  در س
 .160-141: بهار

 ارهایيگذاری با مع هیهای سرما نهیبندی گز تیاولو (.1317)محمد  ،یخزاع و ريام ،یفضلعل سحسن ر،يجوانش

 یمهندس یلالمل نیکنفرانس ب نیششم .فازی TOPSIS کيتکن ریيکارگ اقتصادی با بهرياقتصادی و ب

 .تهران ،عیصنا
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تجارخ  (.1393) اکرم ،و ثناگو دایو ،پور عيشف سسهينف ،پور یحکمت سگلناز ی،رمحمدليشس اليل ی،باریجو

 . 74-66: بهار ،شماره اول ،دوره سوم، یپرستار تیریفصلنامه مد شغلی.  رخ  از ینيپرستاران بال

 استان ترابری و راه کل اداره کارکنان انگيزش ميزان بر کار در تنوع تأثير بررسی .(1390)ناصر  پور، حسين

  .145 ،شماره 11 سال ماه، فروردین ،شهرسازى و راه وزارت نشریه ابریشم. راه سمنان،

بررسی رابطه کار تيمی با استرس شغلی و انگيزش شغلی  .(1396حسينی، سيدفیرالدین و سلطانی، فاطمه )

 . 95 - 10 :3،  شماره  6پایيز، دوره   ،بالینی پرستاری و مامایی .پرستاران

بر  یشغل اقيو اشت یا هیتأثير عدالت رو یساختار یبررس .(1396) نيحس فر،يپور، حاتم و خن یليخل

 یاپي، شماره پ4، شماره 6دوره  ،یمطالعات رفتار سازمان .نوآورانه یدان  و رفتار کار یگذار اشتراک

 .00-07 :، زمستان04

رابطه فرهن  سازمانی و انگيزش شغلی  .(1391) سيدمرتضی ،و ميرزاجانی شادففر ،یبهار سحسين، داوودی

  139.-107 :زمستان، 13، شماره 4، دوره فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی .با رضایت شغلی معلمان

ر تهران: دفت، 14 اپ ی، اعراب دمحمدي، سانیيپارسا یعل هترجم. یرفتار سازمان(. 1316ستيفن )ا نز،يراب

 ی.فرهنگ یپ وهشها

 سيانتیاخ استاد نمونه براساس مدل تاپس (.1391) ابوالقاسم ی،دودج یو زارع ميمحمدرح ان،يرمضان

 . 73 -49 :66شماره  ،یدر آموزش عال زییر فصلنامه پژوهش و برنامه .فازی  يدر مح یمراتب سلسله

 انگيزش ترکيبی مدل بررسی .(1319) نجمه رضا و راموز، علی دوست، عاطفت سيدرضاس سيدجوادین،

 شماره: ، 3 سال ،مدیریت های پژوهش تهران. ای منطقه برق شرکت در روزنبام -اُلدهام کارکنان

0 – 17. 

 الگوی طراحی .(1311) محمد فتحيان، رکسانا و فکری، رضا، علی احمدی، علی سيدمحمدس سيدحسينی،

 ایران. خودروسازی صنایع در مسير تحليل لمد از استفاده با جدید محصول توسعه فرایند در  ابکی

 . 19-77 :تولید مدیریت و صنایع مهندسی المللی بین نشریه

های رهبری مدیران فروش با رضایت شغلی کارکنان  بررسی رابطه انواع سبک .(1394شاهنده، اکرم )

 .1 ، دورهکنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی .شرکت توزیع داروپی 

 ندشاخصه  ریيگ مينرم در تصم کردییرو(. 1393)فرزاد ، انفریو پو ناصر ،دیيحم ساکبر ،زیتبر عالم

 .13- 1: 16، توسعه و تحول تیریفصلنامه مد .فازی یگروه
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استقرار نظام پذیرش و  .(1395علی ) ،و ثریایی سيدسعيد ،موسویونس اميد ،رمضانیس سيدمحمد ،ن اد کاظم

المللی  همایش بین .وری سازمان با رویکرد تحول و بهبود در نظام اداری و بهره بررسی پيشنهادات

، جهاد دانشگاهی واحد تهران، معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی یندهای سازمانیامدیریت فر

 .0رئيس جمهور، دوره 

 پرستاران یانگيزش نيازهای . بررسی(1310) صدیقه یوسفی عرفان و علیس خوارزمی، کشتکاران،

 مدیریت. مازلو نيازهای مرات  سلسله براساس پزشکی علوم دانشگاه منتی  آموزشی های بيمارستان

 .  05-40: 04، شماره 9تابستان، سال ،سالمت

در  ارثرگذا دیهبررا علمی یئته یعضاا توسعه .(1393پور، عباس و مبين، مي م ) مبينی، مهدیس عباس

 یهامنظادر  کیفیت یابیارز ملی نساکنفر لیناو .سسات آموزش عالیؤها و م دانشگاه تکيفي یتقاار

 .15-1 :هیبهشتماارد ،شریف صنعتی هنشگادا ان،تهر ،نشگاهیدا

 فناوری ازطریو  ابکی به دستيابی تفسيری ساختاری مدل ارائه .(1391) علی و اميری، یاسر محمدی،

 .134- 110: (13)4 ،تاطالعا فناوری مدیریتتوليدی.  های سازمان در اطالعات

یابی  مکان(. 1395)اصغر  علی، صفت و دروی  افشين ،کار دانهس اله نعمت ،خراسانی سمظاهر ،الدینی معين

 (.مراتبی )مطالعه موردی شهر کرج محل دفن پسماند شهر کرج با استفاده از تاپسيس فازی سلسله

 .167 – 100 :0، شماره  64، دوره مجله منابع طبیعی ایران

ثر بر ؤشناسایی عوامل م .(1396) فرد، محمدتقیس زرین، حميدرضا و باشکوه، اکبر جفی، علیس تقوین

یند ابندی آن با تکنيک فر انگيزش انتقال آموزش در شرکت ملی صنایع پتروشيمی و اولویت

 1ره، شما15، بهار و تابستان، دوره های آموزشی ریزی در نظام مدیریت و برنامه .مرات  گروهی سلسله

 . 41 - 09: (11)پياپی 

مرکز آموزش مدیریت  ،تهیه و استانداردساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی .(1311هومن، حيدرعلی )

 تهران. ،دولتی

رابطه رضایت شغلی با انگيزش کارکنان با مدل دوعاملی  .(1396) ن اد، محمد و فاطمی پور، سيما یعقوخ

 .011-063 :1، شماره1هار، دوره ، برهیافتی نو در مدیریت آموزشی. هرزبرگ
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