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چکیده
در این پ وه به طراحی مدل ساختاری تفسيری نظام انگيزش اعضای هيئتعلمی دانشگاه براساس
تکنيک فازی پرداخته شده است .تحقيو از نوع پيمایشی ،از نظر هدف،اکتشافی و از نظر نوع جمعآوری
اطالعات ،توصيفی -تحليلی میباشد .اجرای پ وه بهصورت قياسی -استقرایی صورت پذیرفته است.
رویکرد پ وه ترکيبی بوده و راهبرد پ وه  ،کمی سرس کيفی است .در پ وه حاضر بهدليل
پيچيدگی ماتریس طرحشده نمونههایی نظری شامل  14نفر از صاح نظران و خبرگان هيئتعلمی انتیاخ
شدند .براساس یافتههای پ وه در فضای فازی و تغييرات نوآورانه در تکنيک ،راهبردهای عدم تمرکز و
زمان کاری شناور بيشتر از سایر راهبردهای انگيزش دارای امتياز بودند .نتایج بهدستآمده با نظریههای
متأخر مدیریت و سازمان مطابقت دارد و مهمترین علت این اولویت را میتوان در بلوغ سازمانی اعضای
هيئتعلمی دانست که سازمانها با آن روبهرو هستند .نتایج پ وه  ،دربرگيرندۀ مدل یکرار ۀ ساختاری
تفسيری  ISMدر پنج سطح باتوجهبه رواب یکطرفه یا دوطرفه است و با مدلهای کالسيک انگيزش مانند
مازلو و الدرفر در تناق است .مهمترین عامل تناق در نوع نيازها ،عوامل انگيزش و مطرحشدن عوامل
شغلی و عوامل سازمانی مرتب با اعضای هيئتعلمی است .درحقيقت مدل از حالت تکبعدی صرف خارج
شده و یک رویکرد بهينه ،جامع و تلفيقی از تمامی نظریهها و مدلهای انگيزش باتوجهبه شرای حاضر
سازمانها ارائه میکندس بهطوریکه در پایينترین سطح ،زمان کاری شناور و سبک مدیریت مشارکتی جای
گرفته است و در باالترین سطح ،یعنی سطح اول عدم تمرکز قرار میگيرد .هر ه عناصر در سطح باالتری
قرار گرفته باشند ،قدرت تحریککنندگی آنها کمتر و ميزان وابستگی بيشتر میشود.
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مقدمه
دانشگاهها یکی از اساسیترین عناصر دگرگونی در جوامع بوده و نق

تسهيلکنندهای در آن

راه را ایفا میکنندس بههمينخاطر دانشگاهها باید ابتدا خود را تقویت کنند تا بتوانند در جامعه ماؤثر
واقع شوند .ازآنجاکه سرمایههای انسانی مهامتارین سارمایههاای هار کشاورند و آن سارمایههاا در
دانشگاه و توس اعضای هيئتعلمی تربيت میشوند ،دانشگاه باید روی اعضای هيئتعلمی خاود
بهعنوان عامل اصلی توسعه و پرورشدهنده سرمایه جامعه توجه خاصی داشته باشد و درپی تقویت
انگيزه آنها برآید (احمدآبادی ،کرمی و آهنچيان .)1393 ،بهزعم گاف ،توسعه اعضای هيئتعلمی
عبار ت است از هر نوع برنامه و فعاليتی که هدف آن افزای

مهارتها ،توانایی فردی شفافسازی

ارزشها و تقویت انگيزش اعضاء هيئتعلمی است (مبينی ،عباسپور و مبين.)1393 ،
مدیران دانشگاهها نق
طرحهای مناس

حياتی در انگيزش اعضای هيئتعلمای دارناد و مایتوانناد باا اجارای

آنها را برانگيزانند و موج

ارتقای عملکرد و خدمات آنهاا در شاکوفایی بيشاتر

نظام آموزشی و پ وهشی شوند .هدف این پ وه  ،طراحی مدل ساختاری تفسيری نظام انگيازش
اعضای هيئتعلمی دانشگاه براساس تکنيک فازی است .درراستای تحقو اهداف پ وه  ،از مدل
ساختاری تفسيری استفاده شده است .این مدل ابزاری برای یکرار هسااختن ادراکاات گاروههاای
شرکتکننده میتلف است .این روش هم تفسيری است ،بدین معنا که براساس قضااوت خبرگاان
تصميم گرفته میشود که کدام متغيرها ،گونه با هم ارتباط داشته باشاند و هام سااختاری اساتس
بدین معنا که ساختار کلی از یک مجموعه پيچيده از متغيرها را براساس ارتباطات استیراج میکند
و هم یک تکنيک مدلسازی استس بدین معنا که رواب وی ه متغيرها و همچناين سااختار کلای را
در یک مدل گرافيکی بهنمای

میگذارد (الفت و همکاران .)1393 ،امروزه مدلسازی و طراحی

مدل برای شکلدادن مؤلفههای میتلف ساازمانی اهميات دو نادانی باه خاود گرفتاه اساتس زیارا
مدلسازی یک نوع کاربردیکردن علم در نظامبیشی باه پدیادههاای ساازمانی اسات .مادلهاای
جدیدی در حوزههای میتلاف ساازمان بیصاو

نياروی انساانی طراحای مایشاود کاه یکای از

مهمترین آنها مدل انگيزش است .مدلسازی ساختاری تفسيری با بهرهبرداری از ریاضيات ،رایانه و
نيز مشارکت متیصصان ،فرایندهای پيچيده را طراحی میکند .در مقایسه با دیگر پ وه ها که از
روشهای آماری برای تحليل متغيرهای کيفی م ل انگيازش بارای شناساایی و رتباهبنادی اساتفاده
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کردهاند ،در پ وه

کنونی از روش پ وه

عملياتی در بستر فازی اساتفاده شاده اسات و تأکياد

بيشتری بر دادههای نادقيو در تصميمگيری شده و شاخوها بهصورت فازی بررسای شاده اسات.
دليل این استفاده به ماهيت دقيونبودن شاخوهای کيفی و نيز کن
رتبهبندی مربوط است .در این پ وه

دوساویه آنهاا در شناساایی و

با بهکارگيری یک رویکرد نوین آميیته با استفاده از فرایند

تحليل فازی ،عوامل انگيزش ،شناسایی و رتبهبندی میشوند .بارای تعياين روابا مياان طارحهاای
انگيزش از روش مدلسازی ساختاری تفسايری اساتفاده شاده اسات .رویکارد پيشانهادی در یاک
بررسی موردی بهکار گرفته شده است .بهصورت کلی ،فرایند انجام این پ وه

شامل ساه مرحلاه

بوده است :ابتدا فاز شناسایی معيارها و طرحهای انگيزش و سرس فاز بربالگری طرحها انجام شد.
در این مرحله از تکنيک تاپسيس فازی برای تعيين طرحهای بااهميت استفاده شد .عناصر بااهميات
مدل باتوجهبه معيارها در رویکرد فازی شناساایی و تعياين مایشاود و سارس باا روش مادلساازی
ساختاری  -تفسيری اقدام به مدلسازی نظام انگيزش اعضای هيئتعلمی میشود .یافتاههاا تحقياو
نشان میدهد که این رویکرد میتواند در دستيابی به مدل مطلوخ سودمند باشد.

مبانی نظری و ادبیات تحقی
بيشتر اقتصاددانان معتقدند آنچه درنهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تعياين مایکناد،
منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و مناابع ماادی آن .سارمایه و مناابع طبيعای عوامال ثانویاه
توليدند ،درحالیکه انسانها عواملی هستند که سرمایهها را متراکم میکنناد ،توليدکنناده هساتند و
سازمانهای اجتماعی ،اقتصادی و سياسی را میسازند و تنظيمکنناده بارای توساعه ملای مایباشاند
(نيکو و حقناس 1بهنقل از یعقوخپور و فاطمین اد .)4: 1396،سازمانها دریافتهاند که برای رشاد و
پيشرفت و نيل به اهداف میباید توجه ویا های باه شارای محاي کاار و نيازهاای کارکناان خاود
بهعنوان سرمایه اصلی داشته باشند و همچنين مدیرانِ سازمانهاا مایبایاد قبال از هرگوناه اقادامی،
متغيرها و عوامل دخيل در ميزان رضایت و انگيازه کارکناان خاود را شاناخته و جهات رفاع مواناع
تحقو آن برآیند (یعقوخپور و فاطمین اد .)0: 1396،بهزعم کراو و همکاران ،از عوامل مارتب باا
1. Nikoo, M., haghhenas, F. (2015) comparison between job satisfaction and employee motivation in
tehran oil co
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رضایت شغلی و کيفيت عملکرد نيروی انسانی ،انگيزش شاغلی اسات (حساينی و سالطانی .)1396
براساس ادبيات سازمانی بعد انسانی هریک از افراد باا اشاتياق شاغلی در محال کاار در ساازمانهاا
ارتباط دارد و درنتيجه ،اشتياق شغلی کارکنان میتواند یک مؤلفه اصلی از ابعااد انساانی کارکناان
باشد (کيم و پارک 0 :0517 ،1بهنقل از خليلیپور و خنيفر .)0: 1396،حتای زماانی کاه فعالياتهاا
بهوضوح به سمت هدف هدایت میشوند ،انگيزههای کارکناان ممکان اسات در عملکارد آنهاا و
0

همچنين نتایج و پيامدهای موردانتظار ماؤثر واقاع شاود (راینبارگ و انگسار . )0: 0511 ،در تماام
سااازمانهااا ،انگياازه ،رفتااار من اابع انسااانی را تقویاات ،هاادایت و حفااظ م ایکنااد (هيویاات0553،س
اوجيونيرین0557 ،س ادزی و اتينگا.)3 0510 ،
پورتر و ميلز وی گیهای فردی (مانند عالئو و دلبستگیها ،نگرشها ،نيازها ،انتظارات افاراد از
موقعيتهای میتلف کاری) ،وی گایهاای شاغل همچاون هویات و ماهيات شاغل ،سااعات کاار،
بنیسازی یا توسعه عمودی شغل ،متنوعکردن وظایف یا توسعه افقی شاغل ،گروهای کاارکردن و
رخ

شغلی و وی گیهای محي کار مانند محي کار بدون فاصله با همکاران و سرپرستان ،کار

و کن های سازمانی و فرهن

سازمانی را از متغيرهای مناس

در انگيزش میدانند (الوانی:1390 ،

 .)163به گفته جانالک و التام ( )0554انگيزه ،نهتنها یک عامل ذاتی در فرد اسات ،بلکاه انگيازه
گروهی از اقدامات برای عمل و یا بيرعمل میباشد .یکی از اولين فعاليتها بهمنظور طراحی یاک
ار وخ جامع انگيزش ،بررسی اثر سن بر انگيزه کار بود .استامو پيشنهاد کرد که رفتار برانگيیته
تحت تأثير حداقل پنج روش بهوجود میآید .او همچنين مطرح میکند که ممکان اسات موضاوع
تفاوت سن ،باهطاور مساتقيم بار انگيازه کاار تاأثير بگاذارد (اساتامو و همکااران  .4)0515یکای از
عمدهترین و شاید جنجالبرانگيزترین مفاهيمی که از یکسو تالشهای نظری و بنيادی را به خاود
معطوف ساخته و ازدیگرسو در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهميت پيدا کارده،
رضایت شغلی است .این اهميت بهدليل نقشی اسات کاه ایان ساازه در پيشارفت و بهباود عملکارد
سازمان ،بهداشت و سالمت نيروی کار دارد .رضایت شغلی عالوهبر تعاریف و مفهومپردازیهاای
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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متعدد و گاه پيچيده ،محل تالقی و نيز سازه مشترک بسياری از حوزههای علمای مانناد آماوزش و
پرورش ،روانشناسی ،مدیریت ،جامعهشناسی ،اقتصاد و حتای سياسات باوده اسات (هاومن1311 ،
.)3:
استامو و همکاران ( )0515معتقد است که ماهيت کار ،نق

مهمی در افزای

انگيازش شاغلی

دارد .محتوای شغل دارای جنبههای میتلفی ازجمله ميزان مسئوليت ،تنوع کاری ،اقدامات کاری و
بازخورد است .هر ه این جنبهها وسيعتر باشد ،حيطه شغلی وسيعتر میشود.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در افازای

انگيازه ،مادیریت مشاارکتی اسات .در سابک مادیریت

مشارکتی دو هدف عمده وجاود دارد :یکای توجاه باه ارزشهاای انساانی و دیگار ،دخالاتدادن
اظهارنظر افراد درجهت تحقو هدفهای تعيينشده است .این هدفها بر دو اصل اساسای اساتوار
است:
 .1هر فرد عضو ساازمان باهعناوان عااملی برخاوردار از تفکار ،هاوش ،اساتعداد و تجرباههاای
ارزشمند هرگاه زمينه و شرای مساعد فراهم شود ،میتواند هم به نفع خود و هام ساازمان
فعال باشد.
 .0بهبود مستمر و انجام بهتر کار به کمک افراد بهصورت گروهی انجام میشود (کاظمنا اد و
همکاران.)3: 1395،
گوليکساون 1مطالعاهای باهمنظااور شناساایی عوامال ادراکای اعضااای هيئاتعلمای تمااموقاات
کالجهای محلی آیووا براساس تعریف رضایت شغلی که احساس یک کارمند نسبت به شغل خود
میباشد ،انجاام داد .نتاایج حااکی از تأیياد مادل دوسااحتی هرزبارگ باود .باهطاوریکاه عوامال
انگيزاننده در رضایت شغلی و عوامل بهداشتی بهطورکلی نامطلوخ بود (دمير و همکاران0550 ،0س
ترابيان و همکاران .)0 :1390 ،طبو دیدگاه فردریک هرزبارگ عاواملی کاه باه رضاایت شاغلی و
انگيزش منجر میشوند ،متمایز از آن عواملی هستند که به نارضاایتی شاغلی مایانجامناد .بناابراین،
مدیرانی که عواملی ایجاد نارضایتی شغلی را کاه
سازمان بازگردانند و این امر باعث افازای

و حذف مایکنناد ،مایتوانناد آراما

را باه

انگيازش کارکناان نمایشاود )رابيناز 0555 ،س پايس و
1. Gullickson, 2011
2. Demir et al, 2002
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همکاران .)10555 ،در پ وهشی دیگر مطرح شد که رخ

شغلی با جابهجاایی افاراد در مشاابل

میتلف و قرارگرفتن آنها در معرض ال های جدید به تحرک بيشتر نيروی انسانی منجر میشود
(جویباری .)3 :1393 ،اگر جابهجایی کارکنان براساس یک برنامه بيرمنعطف و صرفاً براساس جبر
در بلندمدت مطرح شود ،نهتنها باعث کاه

رضایت شغلی شده ،بلکه کارایی نيروها را نيز کاه

میدهد و افراد با یک شغل خستهکننده سروکار خواهند داشت (الوانی.)105-150 :1390 ،
انگيزش فق یک روش برای دنبالکردن اهاداف ساازمانی توسا افاراد نيسات ،راهبردهاایی
مانند قدردانی از دستاورد ،توجه فردی و توانمندسازی می تواند مؤثرترین راه برای انگيازهدادن باه
آنها و ایجاد یک پيوند بين سازمان و کارمند باشد (تودریسيوا و همکااران .)0513 ،0یاک کارمناد
باانگيزه بهراحتی بهوسيله معيارهایی مانند ابکی ،تعهد و ازخودگذشتگی ،اشتياق ،تمرکز ،تعص
و همچنين عملکرد کلی و کمک به اهداف سازمانی ،شناسایی می شود (آدزی و اتينا
نتایج مطالعه ليون

.)0510 ،3

( 4)0551نشان داد که جنسيت دانشجو و تجربه یادگيری ابزاریشان دو عاملی

است که بهطور قابلتوجهی بر انگيزش مؤثرند.
سيدجوادین و همکاران ( )1319مطالعهای با هدف بررسی ميزان مصداق مدل ترکيبی انگيزش
کارکنان در شرکت برق منطقهای تهران انجام دادند .نتایج ایان تحقيقاات نشاان داد کاه دو متغيار
ماهيت شغل و ارتقا بهترتي

بي ترین تأثير مستقيم را بر انگيزش کارکنان شرکت داشته است ،اما

متغير حقوق و دستمزد بهطور مستقيم بر انگيزش کارکنان این شرکت تأثيرگذار نبوده است.
در پ وهشی که توس فرانکو و همکاران )0554(،0در زمينه عوامل مؤثر بر انگيازش کارکناان
بيمارستان در دو کشور با شرای و فرهنا

میتلاف اردن و گرجساتان انجاام شاد ،شاباهتهاای

بسياری ميان عوامل کليدی مؤثر بر انگيزش کارکنان گزارش شدس شباهتهای مانند اعتمادبهنفس،
برور ،مدیریت باز و صادق ،خوا

شغل مانند امنيت شغلی و مؤثربودن.

نتایج مطالعه حسينپاور( )1390تحات عناوان بررسای تاأثير تناوع در کاار بار ميازان انگيازش
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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کارکنان اداره کل راه و ترابری استان سمنان (شاهرود) نشان میدهاد ،باين ميازان تناوع در کاار و
ميزان انگيزش کارکنان ،رابطه معنیدار م بت وجود دارد.
جعفری و همکاران ( )1391مطالعهای با هادف بررسای عوامال انگيزشای ماؤثر بار عملکارد
آموزشی اعضای هيئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی جندیشااپور اهاواز انجاام دادناد .ایان مطالعاه
نشان داد بين اعضای هيئتعلمی مرد ،عوامل ارتقای ساطح دانا

و اطالعاات ،احتارام در محاي

کار ،داشتن امنيت شغلی و اجرای قوانين یکسان برای همه بهعنوان مهمترین عوامل بيرونی انتیاخ
شدند .از بين عوامل درونی نيز بين اعضای هيئتعلمی زن ،عالقهی ذاتی به تدریس ،خصوصايات
فردی و احساس کفایت و شایستگی در انجام کار ،شناسایی شد .بين اعضای هيئتعلمای مارد نياز
عوامل عالقه ذاتی به تدریس ،عالقه به تغيير و رفع نواقو و احساس کفایت و شایستگی در انجام
کار ،بهترتي

مهمترین عوامل ،شناخته شدند.
( )1391در پ وهشی با عنوان بررسی رابطه فرهن

ساازمانی و انگيازش

داوودی و همکاران

شغلی با رضایت شغلی معلمان شهرستان تویسرکان نشان دادند که بين فرهن

ساازمانی و انگيازش

شغلی با رضایت شغلی رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج پ وه
شغلی ،فرهن

نشان داد که متغيرهای انگيازش

سازمانی و سن ،پي بينیکننده معنیداری برای رضایت شغلی میباشند .مؤلفههاای

انگيزش شغلی در مقایسه با مؤلفه فرهن

سازمانی متغير پي بينیکننده معنیداری برای پاي بينای

رضایت شغلی بودند.
یافته های پ وه

کشتکاران و همکاران ( )1310نشاان داد کاه تماام نيازهاای پنجگاناه ماازلو

دارای قدرت انگيزشی باال بوده و در بررسی و مقایسه ميانگين نيازهای انگيزشای ،نيااز باه احتارام،
باالترین درجه را بهخود اختصا

داد .همچنين در مطالعاات دیگاری کاه در ایان زميناه صاورت

گرفته است ،از بين عوامل انگيزشی بيرونی ،امنيت شاغلی ،جاو رقاابتی ،فاراهمباودن شارای الزم
جهت باالبردن سطح دان
داشتن نظم و ترتي
یان

و اطالعات و از بين عوامل انگيزشی درونی ،عالقهی ذاتی به تادریس،

و رابطۀ بينفردی بي ترین تأثير را بر عملکرد آموزشی دارند.

در مطالعهای رضایت ،درگيری و انتظارات شغلی را در انگيزش شاغلی کارکناان ماؤثر

میداند .او انتظارات را به دو قسامت کااری و بيرکااری تقسايم مایکناد .باه عقياده او انتظاارات
بيرکاری تأثير منفی روی انگيزه کاری کارکنان میگذارد .وی شاخوهاای بهداشات روانای در
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محي کار ،جذابيت محي کار ،افزای

تعهد ،بروز پيامدها ،انتظارات م بت ،تقویت ذهن فلسافی،

گسترش اندیشههای درونی و تقویت بعد فرهنگی فرد را در انگيزش شغلی مؤثر میداناد (داوودی
و همکاران .)1391،
نتایج پ وه
اثربی

جعفری و همکااران ( )1391تحات عناوان شناساایی عوامال ماؤثر بار مادیریت

ارتباطات مبتنی برانگيزش کارکناان دانشای در ساازمانهاای دانا محاور نشاان داد کاه

اصلیترین عوامل عبارتند از :اعتماد سازمانی ،توجه به کيفيت کار و اهميتدادن به افکار خالقاناه
و فعاليتهای نوآورانه ،سبکهای مدیران در ارتباطات و تعامالت با کارکنان دانشای ،انجاام کاار
تيمی و پرو های اثربی  ،وجود اصاول و ارزشهاای اخالقای فراگيار و ایجااد رونادهای پایادار
بهجای اتکا بر اشیا .
شاهنده ( )1394تحقيقی بهمنظور بررسای نظارات کارمنادان در ماورد سابک رهباری مادیران
اداراتشان بر اساس نظریه ليکرت و رابطه آن با ميزان رضاایت شاغلی کارمنادان در شارکت توزیاع
داروپی

انجام داد .نتایج تحقيو نشان میدهد که بين سبک آمرانه  -استعماری با رضایت شاغلی

رابطهای وجود ندارد و در مورد سبکهای آمرانه  -خيرخواهانه ،مشورتی و مشاارکتی مادیران باا
ميزان رضایت شغلی کارمندان رابطه معنیداری وجود دارد.
مهمِت دی و همکاران 1در پ وهشی تحت عناوان "تاأثير انگيازش بار رضاایت شاغلی و تعهاد
سازمانی معلمان" دریافتند که انگيزش بر تعهد سازمانی و رضاایت شاغلی اثار م بات مایگاذارد و
انگيزش باال رضایت شغلی باال و انگيزش پایين رضایت شاغلی پاایين را منجار مایشاود .همچناين
رضایت شغلی بر تعهد سازمانی اثر میگذارد و معلمان دارای رضایت شاغلی بااال ،تعهاد ساازمانی
باالتری را از خود نشان میدهند (داوودی و همکاران .)1391،
دانشگاهها نق

مهم و حياتی در پيشرفت و بهبود ایفا میکنندس بههمينخاطر ،دانشاگاههاا بایاد

ابتدا خود را تقویت کنند تا بتوانناد در جامعاه ماؤثر واقاع شاوند .ازآنجاکاه سارمایههاای انساانی،
مهمترین سرمایههای هر کشور است و آن سارمایههاا در دانشاگاه و توسا اعضاای هيئاتعلمای
تربيت میشوند ،دانشاگاه بایاد روی اعضاای هيئاتعلمای خاود باهعناوان عامال اصالی توساعه و
پاارورشدهنااده ساارمایه جامعااه توجااه خاص ای داشااته باشااد و درپ ای تقوی ات انگي ازه آنهااا برآی اد
1. Mehmet et al, 2009
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(احمدآبادی ،کرمی و آهنچيان .)1393 ،بهزعم گاف ،توسعه اعضای هيئتعلمی عباارت اسات از
هر نوع برنامه و فعاليتی که هدف آن افزای

مهارتهاا ،تواناایی فاردی شافافساازی ارزشهاا و

تقویت انگيزش اعضای هيئتعلمی است (مبينی ،عباسپور و مبين.)1393 ،
ازآنجاکه پ وه های اندکی در زمينه مدلسازی و طراحی مدل انگيزش اعضای هيئتعلمای
انجام شده است و ازطرفی ،انگيزش ،نق

بسيار مهمی در عملکرد آنها و درنهایت نظامهای علمی

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

اصلی به شرح زیر است :

 .1مهمترین شاخو انگيزش کدام شاخو است؟
 .0کدام راهبرد انگيزش اعضای هيئتعلمی از رتبه باالتری برخوردار است؟
 .3مدل ساختاری تفسيری نظام انگيزش اعضای هيئتعلمی دانشگاهها گونه مدلی است؟

روش تحقی
رویکرد این تحقيو پيمایشی و ازنظر هدف ،یک تحقيو اکتشافی اسات .همچناين ایان تحقياو
ازنظر نوع جمعآوری اطالعاات ،توصايفی -تحليلای اسات .اجارای پا وه
استقرایی صورت پذیرفته است .ازنظر رویکرد ،پ وه

باهصاورت قياسای-

ترکيبای اسات و ازنظار راهبارد ،پا وه

کمی سرس کيفی محسوخ میشود ،باتوجاهباه کااربرد ماؤثر روشهاای پا وه
بهشيوه ترکيبی در تبيين و تفسير پدیده انگيزش سازمانی ،در این پ وه
استفاده شده است .بهعبارتدیگر ،در گام نیست از یک پ وه
استفاده شد و سرس از پ وه

کيفای و کمّای

از روش آميیته اکتشافی

کمی برای شناساایی ابعااد مادل

کيفی برای تدوین مدل مطلوخ انگيزش سازمانی بهره گرفتاه شاده

است.
جامعه آماری شامل کليه اعضای هيئتعلمی دانشگاه پيامنور استان لرستان میباشد .در تحقياو
حاضاار بااهدلياال پيچي ادگی ماااتریس طاارحشااده ب اهصااورت نظااری نمونااههااایی شااامل  14نفاار از
صاح نظران هيئتعلمی مورد بررسی قرار گرفت .برای جمعآوری دادههای تحقيو از پرسشانامه
ماتریسی که از 15گزینه و  10معيار تشکيل شده ،استفاده شده اسات .دادههاای پا وه
پرسشنامه و ماتریس تصميم که از اعضای جامعه آماری بودهاناد ،باهدسات آماد .پا وه
برمبنای پارادایم اثباتگرایی است.
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فرایند انجام این پ وه

شامل دو مرحلاه اصالی رویکارد فاازی و مادلساازی سااختاری -

تفسيری است .در مرحله اول عناصر بااهميت مدل باتوجهبه معيارها در رویکارد فاازی شناساایی و
تعيين میشود و سرس با روش مدلسازی ساختاری – تفسيری اقدام به مادلساازی نظاام انگيازش
اعضای هيئتعلمی میشود .در مرحله آبازین تحليل ،دادههای قطعی گردآوریشده باه دادههاای
فازی تبدیل شدند.
بهصورت کلی فرایند انجام این پ وه

شامل سه مرحله بوده است:

 مرحله شناسایی معيارها و طرحهای انگيزش :در این مرحله معيارها و طرحهاا باا مطالعاهادبيات پ وه های مرتب انتیاخ و جمعآوری شدند.
 مرحله بربالگری طرحها :در این مرحله از تکنيک تاپسيس فازی برای تعيين طرحهاایبااهميت استفاده شدس
 مرحله تعيين رواب بين متغيرها و نوع متغيرها مدلسازی :در این مرحله پرسشانامه تعياينرواب روش مدلسازی ساختاری تفسيری سازمان تکميل شد .سرس باا تبادیل مااتریس
رواب و ایجاد سازگاری در ماتریس رواب  ،گراف  ISMبه عنوان مدلسازی گرافيکی
رواب ترسيم شد.
تاپسيس سلسلهمراتبی فازی :مدل تاپسيس در تحليلهای تحقيو در عمليات کاربرد فراوانی در
سياستگذاری ،تصميمگيری ،اجرا و کنترل توس تصميمگيرندگان و مجریاان ایفاا کارد (آذر و
همکاران  .)1394مدل تاپسيس کاربرد وسيعی در حوزه انتیاخ و اولویتبندی گزینههای موجاود
باتوجه به نزدیکی با گزینه مطلوخ (آرمانی) و یا دوری از گزینه نامطلوخ (منفی) دارد (اصغرپور،1
 .)0556ازنظر ملسزکی 0باتوجهبه اینکه روشها و فنون میتلفای بارای تصاميمگياری باا معيارهاای
ندگانه وجود دارد ،اما روش تاپسيس حساسيت کمتری نسبت به روش وزندهای باه معيارهاا را
دارد (معينالدینی و همکاران .)1395،در تحقيقاات بساياری مانناد تحقيقاات انجاامگرفتاه توسا
کلمنيز و اسکانيز (کلمنيس و اسکونيس )0515 ،3و تحقيو حاضار از ایان روش بهاره گرفتاه شاده
1. Asgharpour, 2006
2. Malczewski
3. Kelemenis & Askounis, 2010
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است .به جهت ابهام ذاتی موجود در محاسبه معيارهای سازمانی و بيرسازمانی در ارزیابی طرحهای
ساختاری ،از رویکارد فاازی بارای انجاام محاسابات مربوطاه بهاره گرفتاه شاده اسات .معيارهاای
مشیوشده برای تصميمگيری شامل دو معيار سازمانی و بيرسازمانی در زمينه طرحهای ساختاری
است که همگی بهصورت اعداد فازی بيان میشود.
هنگامیکه از افراد خبره میخواهيم یک متغير را ارزیابی کنند ،از وا ههایی همچاون :خاوخ،
متوس  ،ضعيف ،بسيار ضعيف و بيره استفاده میکنند کاه اصاطالحاً از آنهاا باا عناوان متغيرهاای
زبانی یاد میشود .بنابراین ،با معرفی متغيرهای زبانی قادر خواهيم بود توصيفهای مبهم و ناامعلوم
در زبانهای طبيعی را در گزارههای ریاضی صورتبنادی کنايم (عاالم تبریاز و همکااران-1393،
جوانشير و همکاران .)1317،اعداد فازی که یکی از ابزارهای نظری فاازی بارای نشااندادن عادم
قطعيت است ،عدد فازی با تابع عضویت م ل ی که در این مقاله بهمنظور فازیکردن اساتفاده شاده
است ،نشان داده میشود (رمضانيان و زارعی دودجی.)1391 ،

نمودار  .7نمودار فازی با تابع عضویت مثلثی

به عقيده کارکسوگل و همکاران برای معيارهای کيفی مقدار عددی وجود ندارد ،ارزیابی آنها
با مقادیر زبانی صورت میگيارد (رمضاانيان و زارعای دودجای .)1391 ،ازآنجاکاه بارای ارزیاابی
طرحها از معيارهای کيفی و قضاوتی استفاده میشود مطابو با تحقيقاات مشاابه و بارای نشااندادن
متغيرهای زبانی از اعداد فازی م ل ی استفاده شده است .اعداد فازی م ل ای هماراه باا مقاادیر زباانی
متناظر با آن در جدول ( )1آمده است.
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جدول  .7بیان فازی وزن هر معیار و گزینه
بيان عدد فازی م ل ی

(1و1و)5/1

(1و5/1و)5/6

(5/7و5/0و)5/3

(5/4و5/0و)5

(5/0و5و)5

(1و1و)1

(1و1و)6

(7و0و)3

(4و0و)5

(0و5و)5

VH

H

M

L

VL

اصطالح اختصاری

خيلی زیاد

زیاد

متوس

کم

خيلی کم

طيف ليکرت

متناظر معيار
بيان عدد فازی م ل ی
متناظر گزینه

در این مقاله ماتریس بهنجار موزون فازی در ادمه محاسبات با اعداد قطعی ارزشگذاری شاده
است.
1

مدلسازی ساختاری -تفسيری :مدلسازی ساختاری -تفسيری فرایند پيچيده تعاملی است کاه
توس وارفيلد)1976( 0مطرح شد .این نوع مدل ،نظم در رواب پيچيده را تقویت میکند (اگاروال
و همکاران.3)0557،
مدلسازی ساختاری تفسيری ،یکی از روشهای طراحی فرایندها ،بهوی ه فرایندهای اقتصاادی
و اجتماعی است که با بهارهبارداری از ریاضايات ،رایاناه و نياز مشاارکت متیصصاان ،فراینادهای
پيچيده را طراحی میکناد (آذر و همکااران .)1319 ،اساتفاده از  ISMبارای ساطحبنادی و تبياين
ارتباط بين عناصار پا وه

قابال توجاه اسات (اباراهيمزاده و همکااران .)1394 ،مادل سااختاری

تفسيری ابزاری برای یکرار هساختن ادراکات گروههای شرکتکننده میتلاف اسات .ایان روش
هم تفسيری استس بدین معنا که براساس قضاوت خبرگان تصميم گرفته میشود که کدام متغيرها،
گونه باهم ارتباط داشته باشند و هم ساختاری استس بدین معنا که ساختار کلی از یک مجموعاه
پيچيده از متغيرها را براساس ارتباطات استیراج میکند ،هم یک تکنيک مدلسازی اساتس بادین
معنا که رواب وی ه متغيرها و همچنين ساختار کلی را در یک مدل گرافيکی بهنمای

مایگاذارد

(الفت و همکاران .)1393 ،در تحقيقات متعددی از  ISMبهمنظور طراحی مدل اساتفاده شاده کاه
1. Interpretive Structural Modeling
2. Warfield, 1976
3. Agarwal et al, 2007
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برخی از آنها عبارتند از آذر و همکااران (" )1319طراحای مادل اابکی زنجياره تاأمين"س آذر و
همکاران ( ")1317طراحی مدل فرآیند محوری کس وکار"س فيصل و همکاران ( ") 0556ریسک
زنجيره تأمين"س اگروال و همکااران ( ")0557زنجياره تاأمين اابکی"س راوی و شاانکار (")0550
توانمندسااازهای"ITس جعفااری و همکاااران ( )1391ارزیااابی عواماال بحراناای ماادیریت دان ا

در

کس وکارهای مبتنایبار پارو هس محمادی و همکااران ( "،)1391ارائاه مادل سااختاری تفسايری
دستيابی به ابکی از طریو فناوری اطالعات در ساازمان هاای توليادی"س سيدحساينی و همکااران
(" )1311طراحی الگوی ابکی در فرایند توسعه محصول جدید با استفاده از مدل تحليل مسير در
صنایع خودروسازی ایران"س تالي

(" )0511ارائه مدلی از موانع اجرای مدیریت کيفيت جامع".

یافتهها
در این بی

ابتادا مااتریس دادههاای باهدساتآماده از جامعاه آمااری شاامل دادههاایی کاه

راهبردهای میتلف انگيزش را باتوجهبه شاخوهاای ماوردنظر ارزیاابی کاردهاناد ،تهياه و سارس
توس الگوریتمهای ریاضی شانون و تاپسيس فازی تجزیهوتحليال و در قالا

مااتریس و جاداول

ارائه میشود .بهطورکلی تجزیهوتحليل دادهها در دو مرحلاه اصالی باه شارح زیار صاورت گرفتاه
است:
جدول  .2عالئم اختصاری شاخصها و راهبردهای انگیزش
عالئم
اختصاری

منبع

راهبردهای انگیزش
بهينهسازی برنامههای جبران خدمات (رضایت

یان

 ،داوودی و همکاران

()1391

از ميزان حقوق و دستمزد)

کشتکاران و همکاران()1310

ارتقای ایمنی و سالمتی

کشتکاران و همکاران()1310

سبک مدیریت مشارکتی (تصميمگيری و

شاهنده()1394

برنامهریزی مشارکتی)

جعفری و همکاران()1391

ارزیابی منطقی و عادالنه عملکرد کارکنان

برومند()1397
یان

محي کاری مطلوخ
783

 ،داوودی و همکاران

()1391
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(ادامه) جدول  .2عالئم اختصاری شاخصها و راهبردهای انگیزش
عالئم
اختصاری

منبع

راهبردهای انگیزش

فرانکو و همکاران ( ،)0554جعفری و
همکاران

امنيت و ثبات شغلی

()1391کشتکاران و

همکاران()1310
پاداش و تشویو (قدردانی)

تودریسيوا و همکاران ( ،)0513برومند()1397

ترفيع شغلی و سازمانی

سيدجوادین و همکاران( )1319برومند()1397

ارتباطات و جو گروهی کار (فرهن

کشتکاران و همکاران()1310جعفری و

گروهی

کار)

همکاران()1391

طراحی بهينه شغل (بنیسازی شغل ،توسعۀ

(جویباری )1393 ،استامو و همکاران ()0515

شغل ،تنوع شغلی و )....

حسين پور ()1390
جعفری و همکاران

ارتقای تحصيلی ا شغلی

همکاران()1310

زمان کاری شناور

برومند()1397
تودریسيوا و همکاران ( ،)0513نجفی و

آموزش و توانمندسازی کارکنان

ارتباطات و جو گروهی کار (فرهن

گروهی

کار)

عدم تمرکز (افزای

()1391کشتکاران و

همکاران (.)1396
یان

 ،داوودی و همکاران ( )1391حسينی و
سلطانی ( ،)1396داوودی و
همکاران ()1391

اختيارات شغلی در

حيطه کار مانند خود کنترلی و خود ارزیابی)
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عالئم
اختصاری

تقویت
رضایت شغلی

تصور ذهنی
تعهد سازمانی

ارتباطات
سازمانی

شاخوهای

X1

انگيزش

سازمان

X2

X3

تقویت روحيه
عالئم

تحقو اهداف و

کارکنان(تأمين

اختصاری

انتظارات

نيازهای روحی
روانی)

شاخوهای

X6

انگيزش

م بت نسبت به

تأمين نيازهای
اجتماعی
کارکنان
X8

X7

X4

تالش و
کوش
X5

تأمين نيازهای

تعارض و

مادی کارکنان

رقابت سازنده

X9

X10

سؤال اول تحقی
 .1مهمترین شاخو انگيزش کدام شاخو است ؟
برای بررسی سؤال اول ،مراحل زیر توس الگوریتم  Shanonمحاسبه شده است
مرحله اول ماتریس تصاميم :در ایان مرحلاه مااتریس تصاميم دادهاا باا  15گزیناه و  10معياار
باتوجهبه طيف دوقطبی که در فصل ساوم توضايح داده شاد ،از عادد  1تاا  9توسا

افاراد جامعاه

آماری بهدست آمده است .البته اعداد باتوجهباه ميازان اهميتای کاه معيارهاا در تعياين راهبردهاای
انگيزش دارند.
مرحله دوم جدول ماتریس  :Piدر این مرحله باید ماتریس تصاميم باه کماک فرماول روباهرو
rij

 Pij به ماتریس  Pijتبدیل شود.

 rij
مرحله سوم محاسبه جدول آنتروپی  ،Ejدرجه انحراف  djو وزن نهایی .Wj
مقایسه ضری

اهميت معيار و شاخوهاای انگيازش براسااس دیادگاه اعضاای هيئاتعلمای،

مدیران و کارمندان مراکز دانشگاه پيامنور استان لرستان.
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جدول  .9ضریب اهمیت معیارهای انگیزش
X10

X9

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

X2

X1

5/9961695

5/9901945

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

5/9910615

5/991734015

Ej

5/5531315

5/5541565

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

5/5517305

5/551060405

dj

5/1000315

5/1313045

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

5/5004505

5/545477365

Wj

سؤال دوم پژوهش
 .0کدام راهبرد انگيزش اعضای هيئتعلمی از رتبه باالتری برخوردار است؟
برای بررسی سؤال دوم ،مراحل الگوریتم  Fuzzy TOPSISبه شرح زیر محاسبه شده است:
مراحل تاپسيس سلسلهمراتبی به شرح زیر است.
جدول  .4ماتریس تصمیم دادههای فازی طرحهای سنتی
X10

X9

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

X2

X1

Decision
Matrix

(7و0و)3

(1و1و)6

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

(1و1و)6

(1و1و)6

a

(7و0و)3

(7و0و)3

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

(7و0و)3

(1و1و)6

b

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

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

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

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

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

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

(7و0و)3

(7و0و)3

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

(1و1و)6

(1و1و)6

n

(7و0و)3

(7و0و)3

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

(1و1و)6

(1و1و)6

o

جدول  .5ضریب اهمیت معیارهای فازی
X10

X9

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

X3

X2

X1

VH

VH

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

VH

VL

VL

(1و1و)5/1

(1و1و)5/1

.........

(1و1و)5/1

(5/0و5و)5

(5/0و5و)5

732

~
Wj

عدد فازی
ملی
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جدول  .6محاسبه ( - diو  ) + diدوری و نزدیکی گزینهها نسبت به گزینه ایدئال

~
 di
5/9090539715

~
 di

Strategy

4/764051411

.a

1/505113033

4/607134776

.b

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

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

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

1/114146501

4/647194339

.n

1/011099900

4/495517616

.o

~

جدول  .1محاسبه  Cراهبردهای انگیزش

~
C

Strategy

5/1670140315

a.

5/1797907505

b.

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

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

5/1934111015

n.

5/0007345015

o.

~
نمودار  C .2راهبردهای انگیزش
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براساس تحليل دادهها و باتوجهباه تعادیلی در روش در فضاای فاازی و تغييارات نوآوراناه در
تکنيک ،راهبردهای عدم تمرکز و زمان کااری شاناور بيشاتر از ساایر راهبردهاای انگيازش دارای
امتياز است و بهعنوان راهبردهای بهينه انگيزش اعضای هيئتعلمی دانشگاه شناخته شد.

فرایند
 .3مدل ساختاری تفسيری نظام انگيزش هيئتعلمی دانشگاهها گونه مدلی است؟
مدلسازی ساختاری  -تفسیری )(ISM
 .7تعیین متغیرهای مدل
مدلسازی ساختاری تفسيری با شناسایی عوامل و متغيرهایی شروع میشود که مربوط به مسئله
هستند(.الفت و همکاران )1393 ،این متغيرها از مطالعه ادبيات موضوع ،مصاحبه با خبرگان بهدست
میآیند .متغيرها برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد اخالق حرفهای همان فاکتورها و شاخوهاای
اصلی اخالقی در سيستم سازمانی می باشد که در قسمت های قبلی شناسایی شدند که این متغيرهای
ورودی ش

عاملی هستند که در زیر به آنها اشاره میشود:
جدول  .8حالتهای مورداستفاده در رابطه مفهومی بین عناصر
j
i

ارتباطات و جو گروهی کار i.
سبک مدیریت مشارکتی c.
کار راهه شغلی (ارتقای تحصيلیا شغلی) k.
عدم تمرکز o.
زمان کاری شناور l.
طراحی بهينه شغل j.

.i

.c

.k

.o

.l

.j

-

X

X

O

X

X

-

V

X

X

X

-

O

X

V

-

A

A

-

X
-
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جدول  .3ماتریس خودتعاملی ساختاری ()SSIM

عالئم

حالتهای رابطه مفهومی

V

عنصر سطر ()iمنجر به عنصر ستون ( )jمیشود

A

عنصر سطر ()jمنجر به عنصر ستون ( )iمیشود

X

ارتباط دوطرفه بين سطر ) )iو ستون ( )jوجود دارد

O

عدم وجود رابطه

 .2ماتریس دستیابی

اولیه7

با جایگزین نمادهای رواب ماتریس  SSIMبرحس

قواعد زیر به اعداد صفر و یک مااتریس

دستيابی طراحی میشود (آذر و بيات1317 ،س نيشات فيصل 0و همکاران ،0556 ،انصاری و صادقی
مقدم.)1393 ،
جدول  .71تبدیل روابط مفهومی به اعداد ) جتیش تاکار و همکاران)2111 ،
نماد مفهومی

 iبه j

 jبه

V

1

5

A

5

1

X

1

1

O

5

5

i

اگر خانه) (j, iدر ماتریس  ،SSIMنماد  Aگرفت خانه مربوطه در ماتریس دستيابی عدد صفر
میگيرد و خانۀ قرینه آن یعنی ) (i, jعدد  1میگيرد.
اگر خانه ) (j, iدر ماتریس  SSIMنماد  Xگرفت خانه مربوطاه در مااتریس دساتيابی عادد 1
میگيرد و خانه قرینۀ آن یعنی خانه ( )i, jعدد  1میگيرد.
1. Reachability Matrix
2. Nishat Faisal
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جدول  .77ماتریس دستیابی اولیه)(RM
.i

.c

.k

.o

.l

.j

ارتباطات و جو گروهی کار i.

-

1

1

5

1

1

سبک مدیریت مشارکتی c.

1

-

1

1

1

1

کار راهه شغلی (ارتقای تحصيلیا شغلی k.

1

5

-

5

1

1

عدم تمرکز o.

5

1

5

-

5

5

زمان کاری شناور l.

1

1

1

1

-

1

طراحی بهينه شغل j.

1

1

5

1

1

-

j
i

7

 .9ماتریس دستیابی نهایی (سازگارکردن ماتریس دستیابی)
پس از تشکيل ماتریس دستيابی اوليه ،باید سازگاری درونی آن برقرار شود .در این مرحله باید
حالت ترایایی بين عوامل نيز بررسی شود اگر  iمنجر به  jو  jمنجر به  kشد آنگاه
شود .هوان

 iباید منجار باه k

و همکاران از قوانين ریاضی برای ایجاد سازگاری استفاده کردند بدین صاورت کاه

ماتریس دساتيابی را باه تاوان مای رسااند ) (K+1اسات .البتاه ،عملياات باه تاوانرسااندن مااتریس
 K >1است باتوجهبه قاعده بوليَن (1=1+1و  )1=1×1در تحقيو حاضر باهدليال ساازگاری فراگيار
دادهها مورد شمپوشی واقع شده است (الفت و همکاران.)1393 ،
جدول  .72ماتریس دستیابی سازگارشده
قدرت

ارتباطات و جو گروهی کار i.

1

1

1

5

1

1

0

سبک مدیریت مشارکتی c.

1

1

1

1

1

1

6

کار راهه شغلی (ارتقای تحصيلیا شغلی k.

1

5

1

5

1

1

4

عدم تمرکز o.

5

1

5

1

5

5

0

زمان کاری شناور l.

1

1

1

1

1

1

6

طراحی بهينه شغل j.

1

1

5

1

1

1

0

ميزان وابستگی

0

0

4

4

0

0

j
i

نفوذ

.i

.c

.k

.o

.l

.j

1. Final reachability matrix
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 .9تعیین سطح متغیرها و تشکیل ماتریس
بهمنظور تعيين نوع رواب و سطح عناصر مدل باید مجموعه خروجیها و مجموعه ورودیها را
برای هر عنصر مشیو و سرس مجموعه رواب

دوطرفه هر یک از عناصر ماتریس تعيين شود.

جدول  .79تعیین سطوح متغیرها
عناصر مدل

مجموعه خروجی

مجموعه ورودی

مجموعه مشترک

ارتباطات و جو گروهی کار i.

1،0،3،0،6

1،0،3،0،6

1،0،3،0،6

سبک مدیریت مشارکتی c.

1،0،3،4،0،6

1،0،4،0،6

1،0،4،0،6

کار راهه شغلی (ارتقای تحصيلیا شغلی k.

3،0،6،1

1،0،3،0

3،0،1

عدم تمرکز o.

4 ,0

0،4،0،6

4,0

زمان کاری شناور l.

1،0،3،4،0،6

1،0،3،0،6

1،0،3،0،6

طراحی بهينه شغل j.

1،0،4،0،6

1،0،3،0،6

1،0،0،6

عناصر مدل

فراوانی مجموعه خروجی  +مجموعه مشترک

سطح

ارتباطات و جو گروهی کار i.

15

IV

سبک مدیریت مشارکتی c.

11

V

کار راهه شغلی (ارتقای تحصيلیا شغلی k.

7

II

عدم تمرکز o.

4

I

زمان کاری شناور l.

11

V

طراحی بهينه شغل j.

9

III

رسم نمودار
ابتدا براساس سطح ،معيار ها را طبو اولویت بهدساتآماده از باالباهپاایين مرتا

مایکنايم .باا

استفاده از ماتریس حاصلشده از ماتریس دریاافتی مرتا شاده براسااس ساطوح ،مادل سااختاری
بهوسيله گرهها خطوط رسم میشود (الفت و همکاران.)1393 ،
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عدم تمرکز

کار راهه شغلی (ارتقای تحصيلیا شغلی(

طراحی بهينه شغل

ارتباطات و جو گروهی کار

سبک مدیریت مشارکتی

زمان کاری شناور

نمودار  .9نمودار هندسی تعامالت ابعاد ISM
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 .1تجزیهوتحليل قدرت نفوذ و ميزان وابستگی : MICMAC
قدرت نفوذ و وابستگی هر متغير در این مرحله محاسبه مایشاود .مایتاوان عناصار را براسااس
قدرت نفوذ در دیگر عناصر و ميازان وابساتگی هار عنصار باه دیگار عناصار در هاار ساطح زیار
دسته بندی کرد (آذر و بيات1317،س هوان

 ، 0550 ،انصاریس کنان 1و همکاران 0557 ،و صادقی

مقدم.)1393 ،
.1

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

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

 .3سطح ارتباط ،عناصری که رابطه دوطرفه ای با دیگر عناصری دارند (قدرت نفوذ زیااد و
ميزان وابستگی زیااد) .هرگوناه تغيياری در ایان عناصار موجا

تغييار در ساایر عناصار

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

نمودار  .4ماتریس قدرت نفوذ – وابستگی
1. Kannan
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بحث و جمعبندی
امااروزه ماادلسااازی و طراحاای ماادل باارای شااکلدادن مؤلفااههااای میتلااف سااازمانی اهمياات
دو ندانی به خود گرفته استس زیرا مدلسازی یک نوع کااربردیکاردن علام در نظاامبیشای باه
پدیدههای سازمانی است .مدلهای جدیدی در حوزههای میتلف ساازمان باهویا ه نياروی انساانی
طراحی میشود که یکی از مهمترین آنها مدل انگيزش است.
بسياری از تالشها و فعاليتهای انسانی در حوزههای میتلف سازمانی باا انگيازه ارتبااط پيادا
میکند .نانچه اعضای هيئتعلمی بااانگيزه باه فعاليات مشاغول شاوند ،اثربیشای عملکارد آنهاا
دو ندان میشود .بنابراین ،نياز است مدلهایی برای انگيزش این قشر مؤثر در کشور مورد تحليال
و طراحی قرار گيرد که اجرای طرحهای انگيزشی را نظامیافته تسهيل کند.
هدف این پ وه  ،طراحی مدل ساختاری تفسيری ( )ISMنظام انگيزش اعضای هيئاتعلمای
دانشگاه پيامنور استان لرستان در فضاای فاازی اسات .بارای تعياين ضاری

اهميات شااخوهاا از

نرمافزار شانون استفاده شده و در مرحله دوم براساس شاخوهای تعيينشده ،برنامهها و راهبردهای
انگيزش براساس الگوریتم تاپسيس فازی رتبهبندی میشود .براساس تحليل دادهها بهوسيله نرمافزار
شانون ازنظر اعضای هيئتعلمی تأمين نيازهای ماادی ( )Wj=5/13عامال و معيااری اسات کاه در
تعيين نوع راهبردهای انگيزش دارای باالترین ضری

اهميت میباشند .براسااس تحليال دادههاا در

فضای فازی و تغييرات نوآورانه در تکنيک ،راهبردهای عادم تمرکاز همچاون افازای اختياارات
~
شغلی در حيطه کار مانند خودکنترلی و خودارزیابی و زمان کاری شاناور ( C =5/0007345015و
~
 ) C =5/0540134065بيشااتر از سااایر راهبردهااای انگي ازش دارای امتياااز بااوده اساات و بااهعنااوان
راهبردهای بهينه انگيزش شناخته شده است .نتایج بهدساتآماده باا نظریاههاای مادرن مادیریت و
سازمان مطابقت دارد و مهمترین علت این اولویت را میتوان در بلوغ سازمانی اعضای هيئتعلمی
دانست که سازمانها با آن روبهرو هستند و مدیران برای موفقيت سازمان در جهت ایجاد و افزای
انگيزه باید باتوجهبه این نتایج برنامههای انگيزش را تدوین و اجرا کنند .همچنين میتوان گفت که
نتایج تحقيو با یافتههای پ وه هایی که توس سيدجوادین و همکااران ( ،)1319پاورتر و ميلاز و
الااوانی (،1390

 ،)163اسااتامو و همک ااران ( ،)0515فرانکااو و همکاااران ( ،)0554حسااينپااور
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( ،)1390جعفااری و همکاااران

( ،)1391کشااتکاران و همکاااران ( )1310و یاناا

(داوودی و

همکاران  )1391،همسو میباشد.
در پ وه

حاضر ،ابتدا به شناسایی عناصر بااهميت در نظام انگيزش با رویکرد فازی پرداختاه

شدکه درمجموع ش

عنصر تعيين و سرس با بهکارگيری تکنيک مادلساازی سااختاری تفسايری

نوع رواب توس خبرگان مشیو شد .براساس تحليل دادهها و باتوجه به
بيشتر از دیگر عناصر بر نظام انگيزش مؤثر اسات .یافتاههاای پا وه

~ ، Dمدیریت کيفيات،

دربرگيرنادۀ مادل یکرار اۀ

ساختاری تفسيری  ISMدر پنج سطح باتوجهباه روابا یکطرفاه یاا دوطرفاه اسات و باا مادلهاای
کالسيک انگيزش مانند مازلو و الدرفر در تناق

است و مهمترین عامل تناق

نيز در نوع نيازها و

عوامل انگيزش و مطرحشدن عوامل شغلی و عوامل سازمانی علیربم عوامل شیصای و اجتمااعی
صرف در آن مدلهاست .درحقيقت مدل از حالت تکبعدی صرف خارج شاده و یاک رویکارد
بهينه ،جامع و تلفيقی از تمامی نظریهها و مدلهای انگيزش باتوجهبه شرای حاضر سازمانهاا ارائاه
میکند .در این مدل رواب متقابال و تأثيرگاذاری باين عناصار و ارتبااط عناصار ساطوح میتلاف
بهخوبی نمایان است که موج

درک بهتر فضای تصميمگيری میشود .در پایينترین سطح ،زمان

کاری شناور و سبک مدیریت مشارکتی جای گرفته اسات و در بااالترین ساطح ،یعنای ساطح اول
عاادم تمرکااز قاارار ماایگياارد .هر ااه عناصاار در سااطح باااالتری قاارار گرفتااه باشااند ،قاادرت
تحریککنندگی آنها کمتر و ميزان وابستگی بي تر میشود .بناابراین ،عادم تمرکاز وابساتهتارین
عنصر مدل و زمان کاری شناور و سبک مدیریت مشارکتی با نفوذترین عنصار مادل شاناخته شادس
زیرا باتوجهبه مدل مفهومی و نمودار قدرت نفوذ و ميزان وابستگی ،مبنای مدل و منشأ دیگر عناصر
میباشد و بر کليه عناصر مدل تأثير میگذارد و باید به عناوان قاویتارین عنصار در نظاام انگيازش
مورد توجه وی ه قرار گيرد .درمجموع عناصر سطج پنجم یا همان سطح آخر که پایينترین قسمت
مدل است ،بي ترین ارتباط و تأثير را بر مدل دارند و با تغيير آنها مدل د ار تغيير میشود .بينشای
که این مدل به مدیران و تصميمگيران دانشگاهی ارائه میکناد مایتواناد باه آنهاا در برناماهریازی
راهبردی بهمنظور افزای

انگيزش اعضای هيئاتعلمای کماک کناد .همچناين ایان مادل کماک

میکند تا دیدی جامع از ارتباطات پيچيدۀ بين محرکهای اثرگذار در حوزۀ انگيزش داشته باشاند
و در سياستگذاریهای انگيزش خود اولویتها را شناسایی کنناد و جهاتگياری مناسابی داشاته
باشند.
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از دیگر نتایج دیگر تحقيو میتوان بر نتایج ماتریس نفوذ – همبستگی (باتوجهبه قادرت نفاوذ
هر عنصر در عناصر دیگر و ميزان وابستگی هر عنصار باه عناصار دیگار) اشااره کارد .ساطحبنادی
ماتریس مذکور نشان میدهد که کارراهه شغلی بي ترین وابستگی را به شاخوهای دیگر دارد و
در دسته وابستگی قرار گرفته است .عدم تمرکز از جمله عناصر مستقل هستند .بهعبارتدیگار ایان
عنصر ،وابستگی و نفوذ قابلتوجهی بر دیگر عناصر ندارد .ارتباطاات و جاو گروهای کاار ،سابک
مدیریت مشارکتی ،زمان کاری شناور و طراحی بهينه شغل ،عناصری هستند که در دسته ارتباطات
قرار گرفتهاند یعنی این شاخوها دارای ارتباط دوطرفه با دیگر شاخوها میباشند.

پیشنهادهای کاربردی
باتوجه به یافتههای تحقيو پيشنهادهای عملی باهمنظاور ارتقاای انگيازش اعضاای هيئاتعلمای
دانشگاهها به شرح ذیل ارائه میشود:
 سرپرستان و مدیران دانشگاهها ،به نتایج این مطالعه جهت انگيازش اعضاای هيئاتعلمایتوجه بي تری داشته باشند.
 -سرپرستان و مدیران دانشگاهها ،به راهبردهاای عادم تمرکاز همچاون افازای

اختياارات

شغلی در حيطه کار مانند خودکنترلی و خودارزیابی و زمان کاری شناور و تأمين نيازهای
مادی اعضای هيئتعلمی توجه بي تری کنند.
 -راهبارد عادم تمرکاز همچااون افازای

اختياارات شاغلی کارکنااان در حيطاه کاار ماننااد

خودکنترلی و خودارزیابی و زمان کاری شاناور باهعناوان راهبردهاای بهيناه انگيازش را
بي تر توجه کنند.
 محققان بعدی تعداد بي تری از عوامل و معيارهاایی را کاه در تعياين ناوع راهبارد هاایانگيزش دارای اهميت میباشند ،شناسایی کنند.
 محققان بعدی تعداد بي تری از راهبردهای انگيزش را در مدل تحليل و بهکار گمارند. محققان بعدی از روشها و تکنيکهای دیگری برای مادلساازی انگيازش اساتفاده و باامدل حاضر مقایسه کنند.
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اشتراکگذاری دان

و رفتار کاری نوآورانه .مطالعات رفتار سازمانی ،دوره  ،6شماره  ،4شماره پياپی

 ،04زمستان.00-07 :
داوودی ،حسينس بهاری ،فرفشاد و ميرزاجانی ،سيدمرتضی ( .)1391رابطه فرهن

سازمانی و انگيزش شغلی

با رضایت شغلی معلمان .فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،دوره  ،4شماره  ،13زمستان139.-107 :
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گروهی .مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی ،بهار و تابستان ،دوره  ،15شماره1

(پياپی . 41 - 09 :)11
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دولتی ،تهران.
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