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 با مواجهه در مدیران ای حرفه رفتار مدل طراحی

 سازمانی با استفاده از شکافنده های جریان

 (ISMسازی ساختاری تفسیری ) مدل
 

 **، محمدحسین نوریائیمحمدعلی سرلک

 

03/00/19تاریخدریافت:

10/01/19تاریخپذیرشنهایی:

 چکیده
شکافندهجریان پدیدههای تمامیسازمانی، ارکان و شده اپیدمی دولتی مدیریت در که است ای

توانددرتعدیلاینپدیدههامیدهد،امارفتارمدیرانسازمانتأثیرخودقرارمیهایدولتیراتحتسازمان

باتوجه بنابراین، اینپژوهشباهایشکافندهبهاهمیترفتارمدیراندرکنترلجریانمؤثرباشد. سازمانی،
حرفه جریانهدفطراحیمدلرفتار با مواجهه پیامهایشکافندهایمدیراندر دانشگاه نورسازمانیدر

ان،هفتانجامشد.دراینپژوهشبابررسیجامعپیشینهوادبیاتتحقیقوهمچنیناستفادهازنظرمتخصص
(وباISMسازیساختاریتفسیری)دستهمتغیرمؤثربررفتارمدیرانشناساییشد.سپسبااستفادهازفنمدل

شدنسطوحهریکازعواملبندیشدند.درادامه،پسازمشخصابزارپرسشنامه،متغیرهادرپنجسطحطبقه
لنهاییساختارتفسیریترسیمشد.براساسپذیرینهایی،مددسترسوهمچنینبادرنظرگرفتنماتریسدر

نتایجاینتحقیقمشخصشد؛متغیرهایاخالقوتخصصمدیرومتغیرمحیطسازمانازعواملیهستندکه
سازمانیدارند.هایشکافندهایمدیراندرمواجههباجریانبیشترینتأثیرگذاریرادررفتارحرفه



ایمدیرانسازیساختاریتفسیری؛رفتارحرفهمانی؛مدلسازهایشکافندهجریان: کلیدواژه

                                                                                                                                                    

.استادگروهمدیریت،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران
nooriaee@yahoo.com)نویسندهمسئول(پسادکتریمدیریت،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران.**
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 مقدمه
هاراجدایازرفتارمدیرانشاانماوردمطالعاهقارارداد.تصاوراینکاهتوانسازماندردنیایامروزنمی

بیناناهاسات.البتاهرفتااردارناد،بسایارخاوشمدیرانسازمانتنهابرایاهدافومقاصدسازمانگامبرمای

دلیلتأثیرآنبرکسبمنافعشود،امابهبخشیازشرحوظایفرسمیآنهادرسازمانمحسوبمیمدیران،

شاکمملاوازایدارد.امروزهکهمدیریتدولتیبادونودفعخطراتازسازمانوکارکنان،اهمیتویژه

هاایفاراوانارضهایسیاسایوتعاهایپراسترسهمراهباجریانپیچیدگی،ابهام،عدماطمینانوموقعیت

هاوراهبردهایساازمانیمشیکند.وضعخطاست،نقشمدیراثربخشوکارآمد،اهمیتبیشتریپیدامی

گارانمختلافصورتبالقوهپیامدهاییرادرصحنهنبردمناافعواهادافکانشتواندبهدراینشرایطمی

هاایدرونایوبروناینفوذدرعرصههایقدرتوسازمانیازخودبرجایگذاردوترکیبائتالفجریان

کاهطوریگیردبهسازمانرادستخوشتحوالتیعمیقکند.اینراهبردهاازنگرشورفتارمدیرانتأثیرمی

نیافتناهادافدیگاریااتاأخیردررفتارمدیرانممکناستموجباتتسهیلتحققبعضیازمقاصد،تحقق

گیریرفتاارمادیران،هایحاکمبرشکلدرکقواعدوچارچوبهرحال،تحققآنهارافراهمآورد.امابه

امریکامالًحیاتیاست.

باودنکارکردهاایگونهنگرشمطلقیناظربرمثبتیامنفیرسدکههیچنظرمیاینادعانیزدرستبه

سازمان،تاابعبودنابعادعملیرفتارمدیراندررفتارمدیراندرسازمانوجودندارد؛زیراسازندهیامخرب

شرایطاقتضایی،فردیوسازمانیاست،ولیمدیرانباابرخاورداریازنگارشورفتاارکارکردگرایاناهو

تواننادامکااندهاد،مایهاواتفاقاتیکهدرمحیطپیرامونودرونسازمانرخمایسازندهنسبتبهجریان

هایمنفایتوانددرتبدیلجریانارمدیرانمیدیگر،رفتعبارتتبدیلتهدیدهارابهفرصتفراهمسازند.به

سازیامورسازمانی،نقشیکامالًکارسازایفاکند.سویسازندگیوبهینهبه

درسراسرجهانپیوساتهدرگیارتغییاراتهساتند،اماااگاردرتااروپودهاحاضر،کلیهحکومتدرحال

برنوعینظریاهنیساتند،بلکاهاتبابرنامهومبتنیدقتنگاهکنید،خواهیددیدکهبیشتراینتغییرکشورهابه

تاوانشوند.مایهامیهایینیزدرسازماندچارانواعیازتناقضاتدردرونخودبودهکهبعضاًباعثتنش

هاایفشااروهایتبلیغاتیویاواکنشیدربرابارتهدیادگاروهگفتاینتغییراتصرفاًبرایعملبهوعده

اناد)سارلک،رساولی،سالطانیونوریاائی،هااراهادفگرفتاهاستکهارکانسازماننفعانقدرتمندذی

کاارگیریتاوانتوانندضامنایجاادانگیازهوباهایخودمی(.امادراینمواقعمدیرانبارفتارحرفه1311
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هایناگهانیبهسودخودوسازمانتحتسرپرستیخودبهرهببرند.نیرویانسانی،ازاینتنش

کاردنکارکناانبارایرسدیکیازابزارهاایکارآماددرایجاادانگیازهوهماراهنظرمیمیان،بهایندر

تواننادای،مایایمدیراناست.مادیرانباارفتااریحرفاهسازمانی،رفتارحرفههایشکافندهکنترلجریان

تنهاموضاوعیازمناافعمدیراننههاهماهنگوآمادهکنند؛زیرارفتارکارکنانرابرایمقابلهبااینجریان

دهنادوایانهاواعتقاداتیاستکهباهدیگاراناهمیاتمایمیزانارزشدهندهفردیآنهاست،بلکهنشان

هادرعملکردبهاهمیترفتارمدیرانسازمانکردنکارکنانبسیارمؤثرهست.لذاباتوجهموضوعدرهمراه

ایمادیرانرابررسایکنادواستتامتغیرهایاثرگذاربررفتارحرفاهدنبالآنمنابعانسانی،اینتحقیقبه

سازمانیراطراحیوارائهنماید.شکافندههایجریانبامواجههدرمدیرانایحرفهرفتاردرنهایتمدل



 تعاریف
هاایروشهاوایرارفتاریبرمبنایمیثاقهایبیرونیورفتارحرفهازآنجاکهرفتارراپاسخبهمحرک

توانبهدودستهعواملفاردیگیریرفتارهایمدیرانرامیاند،عواملمؤثربرشکلایتعریفکردهحرفه

گیردوعواملسازمانیراهایفنیواخالقیمدیرنشئتمیوسازمانیتقسیمکرد.عواملفردیازویژگی

هااورواباطایدرماراوده،نقاشعماده"قادرت"استفادهمدیرازمنابعقادرت،بیاانکارد.تواننحوهمی

ساادگیگذشاتهایساازمانیباهتوانازتأثیرآندرکنشمدیراندرجریانزندگیسازمانیداردونمی

عنوانیکیازابزارهایاساسیوعملیهرسازمان،،به"قدرت"(.1،1391)استونر،فریمن،دانیلوگیلبرت

3(.لوتانز9،1113ت)درا،برانروهنسلمحوردرکرفتارسازمانیوفردیاس
(درتحقیقاتخودبه1111) 

ایننتیجهرسیدکهنحوهاستفادهازمنابعقدرتتوسطمادیرانبااعملکاردکارکناانارتبااقمساتقیمدارد

(.1310)پورقازومحمدی،

شدهی،رفتارتوصیفاشدهاست:حرفهچنینبیاناین4ایدردیکشنریمریامویسترتعریفرفتارحرفه

ایمعناکهرفتارحرفهمطابقبااصطالحاتفنییااستانداردهایوابستهبهعلماخالقیکحرفهاست،بدین

اساتکاهآساانایایانبایدمطابقاستانداردهایفنیواخالقیباشد.امامشکلاستانداردهایرفتارحرفه

                                                                                                                                                    

1. Stoner, Freeman, Daniel & Gilbert 
2. Drea, Bruner & Hensel 

3. Lutanz 

4. Professional behavior 
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کاارگیریآندرعمالبسایاردشاواراسات.،لایکنباهتوانآنرادرقابگذاشتوبهدیوارچسبانیدمی

عباارتی،اساس،درمدیریتدولتیرفتارهایاخالقیرابهیکسطححداقلانتظاارکااهشداده)باهبراین

منظورتعریافتخطیازقانونومقررات(وبهترویجرویکردهایقانونیدرسطحیمحدود،عمدتاًبهعدم

ازند.پردقبول،میرفتارهایقابل

آوردنالگاویصاحیحدساترفتارمدیرانازطریقدوحوزهمحیطوسازمانتأثیرپذیراست،برایباه

شاود.تماامزوایاایرفتاارطورکامالبررسایمایایمدیراندراینمقالهتأثیرایندوحوزهباهرفتارحرفه

شاوند.ازمانیسانجیدهمایساهاایشاکافندههایمختلفدرمواجههباجریانایمدیراندرموقعیتحرفه

ایدرباراخالقیااتحرفاهزیربنایاینمدلاستفادهازتخصصوکاردانیشخصمدیروارائهرفتارمبتنای

سازماناست.

دراینمقالهپسازمرورجامعادبیاتوپیشینهتحقیقواستفادهازنظرمتخصصان،درمرحلاهنخسات

هایشکافندهسازمانی،شناساییشدندکهمدیراندرمواجههباجریانایمتغیرهایتأثیرگذاربررفتارحرفه

شود.(مالحظهمی1درجدول)


 ای مدیران. متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار حرفه1جدول 

 شرح متغیر ردیف

گیرد.تخصصمدیر؛ازقدرتتخصص،تجربهکاروتحصیالتمدیرنشئتمیتخصص1

هاومیزانتعهدپذیریوقدرتمرجعیتمدیراست.ارزشهندهداخالقمدیر؛نشاناخالق9

دهد.ارتباطاتمدیر؛میزانوابستگیمدیربهگروهحاکموروابطسیاسیمدیررانشانمیارتباطات3

کارکنانسازمان؛شاملانتظارات،انگیزش،تخصصوتجربهکاریکلیهکارکنانسازماناست.کارکنان4

هایوتحققاهدافسازمانرادربردارد.فسازمان؛راهبردسازمانراجهتمأموریتاهدااهداف1

ساختار1
مراتابساازمانرانشاانافازاری،فراینادهایجااریوسلسالهساختارساازمان؛امکانااتساخت

دهد.می

محیط0
امحاایطسااازمان؛قااوانینومقااررات،مسااائلاقتصااادی،سیاساایوفرهنااگحاااکمباارجامعااهر

گیرد.دربرمی
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 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
هاییکهدردروننظاماداری،درارتباقایننظااممدیراندولتیبرایانجاماصالحاتویارفعچالش

ایرفتارنکنند،توانانجاماصالحاترانخواهدداشت.درخصوصصورتحرفهبابیرون،مواجهند،اگربه

چشامایدرمتاونعلمایمادیریتباهواثراتونتایجآنمطالبپراکندهایمدیرانچگونگیرفتارحرفه

ایهایرفتارحرفاهتربهویژگیمیانآمدهاستوکمخورد،امابیشتردرباباخالقیاتمدیرانسخنبهمی

هاایدولتایترینعاملساخترفتارمدیراندردساتگاهشدهاست.چنانکهاخالقیات،مهممدیرانپرداخته

ایازاخالقیاات،رودضمنحفظدرجاهشود.ازمنتصبینبهمشاغلدولتیوافرادمنتخبانتظارمییانمیب

دهدکاهفضاایاخالقایمندانهنیزرفتارنمایند.نتایجآماریازتحقیقاتگذشتهنشانمیبهروشیشرافت

1آلایسرولاین"بااقدارد.هاییهمچونکارایی،اثربخشی،کیفیتتعالیوکاارگروهیارتقویباارزش
"

مدارانوخادماندولت،عنصریکلیدیبرایپیشبرداهدافدریکجامعاهکند،صداقتسیاستبیانمی

(.9،1311زلآید)دونالدمنحسابمیساالر(بهدمکراتیک)مردم

هااییههاتنهاوتنهایکمسئولیتدارندوآنصرفانرژیخاودومناابعساازماندررامدیرانسازمان

،3استکهبهافزایشسودسازمانمنجرشود،امانبایدازمحدودۀقوانینومقرراتخارجشاوند)اودویاار

هاا(،ولیآشکارادرصددتأمینمنافعسازمانبرآمدن،بسیارسختودشواراست.ازطرفایساازمان9001

ناپذیرهااجتنابامحیطبرایسازمانتفاوتباشند؛چراکهتعاملبتوانندنسبتبهمحیطاطرافخودبینمی

هاییکهمسئوالنآنهادارایفکربازهستند،آمدهازتحقیقاتگذشته،سازماندستاست.براساسنتایجبه

کننادتاادهناد،آنهااراتشاویقمایبهتریناطالعاتموجاوددرساازمانراباهکارکناانخاودانتقاالمای

هایکنندوبهکارکنانآموزشجامیهایمختلفجابهرادرسمتهایخودرامطرحسازند،افرادپرسش

موقعهایالزموبهخوبیشناساییشودوبراساساینشناسایی،واکنشدهندتامسائلسازمانبهالزمرامی

(.4،9004شود)کرولهایمحیطینشاندادهمیدربرابرجریان

شادتکارآمادندولاتجدیاد،ورویتنعماردولاتیاافدرکشورهایجهانسوم،خصوصاًباپایان

تاباالهامشدهاستیسع،یقاتگذشتهدرتحقجهتهمینشود.بههایدولتیزیادترمیتغییراتدرسازمان

                                                                                                                                                    

1. Alice Rollin 
2 . Donald Menzel 

3. O'Dwyer  

4. Carrol 
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باهیطایعوامالمحشناساییشود.هابرارکانسازمانیطیوتحوالتمحرییاثراتتغ،یعیطبدهیپدکیاز

بهنامیعیطبایدهیازپد،یسازمانهشکافندهایانیجرهاستعار.اندشدههیتشب«ییایشکافندهدریهاانیجر»

سرلک،شیرازیاست)شدهگرفتهالهام(1311توسطسرلک)(1نتزرکاپی)رییایدرهشکافندهایانیجر

اومحایطهاناوعیتغییاراتدردولاتتاوانویژگایطبیعایمایباتأملدراینپدیده(.1311وکولیوند،

کنناد.نتاایجهااراتهدیادمایهاایشاکافندهارکاانساازمانهاراشناسایینمودکههمانندجریاانسازمان

کاارگیریعوامالگرفتهنشانداد،نیرویانسانیبااشاناختعوامالمخاربمحایطوباهمطالعاتصورت

ازصدماتاحتمالیبهارکانساازمانهایشکافندهافتادنجریانراهتواندرمواقعبهگرسازمانیمیمداخله

جلوگیریکنند.

واساطهباهکاهشاودمیاطالقسازمانکنترلازخارجعواملدستهآنبهسازمانیشکافندههایجریان

وتعاارضتملاک،وادغامتحول،وتغییرموجباترفتاری،وساختاریمتغیرهایضعفومحیطیعوامل

وجاودجریانیکهدراثردخالتعوامالمحیطایدرساازمانباهند.چنینکمیفراهمسازماندرراتناقض

کاریبازدهیکاهشگروهی،وفردیسوءاستفادهشایعات،افزایشسردرگمی،ثباتی،بیآید،موجبمی

هایشکافندهدریاایی،ضارباتکههمانندجریانقاعدهبدونوشدیدتغییراتاینشود.میدرسازمان...و

انحااللباعاثاساتممکانحتایکنناد،میواردانسانیمنابعخصوصاًهاسازمانارکانبهذیریناپجبران

هااتواننددرکنترلایانجریاان(.امااینمنابعانسانیهستندکهمی1311شوند)سرلکونوریائی،سازمان

9پیتردراکر"بسیارمؤثرباشند.
هاادرتحقاقمانپدرعلممادیریتناوین،رمازموفقیاتیااشکساتسااز"

طوردانست.نیرویانسانیشایستهوباانگیزهموجباتموفقیتسازمانوبهاهدافخودرانیرویانسانیمی

نمایااد.تحقیقاااتانگیاازهزمینااهشکسااتسااازمانرافااراهمماایبااالعکسنیاارویانسااانیناکارآماادوباای

-توانددرکنترلجریانعاملیکهمیسازمانینیزنشانداد،هایشکافندهگرفتهدرخصوصجریانصورت

هایشکافندهبسیارمؤثرباشد،منابعانسانیسازمانهستند.

                                                                                                                                                    

1. Rip Currents  

2. Peter Drucker 
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 شناسی پژوهش روش
دنباال(،اینپژوهشازنظرهدف،کاربردیاستوباه9003)1بهمدلپیازدرتحقیقاتساندرزباتوجه

ساازمانیدردانشاگاههاایشاکافندهجریاانایمدیراندرمواجههباامنظورتبیینرفتارحرفهارائهمدلیبه

(اسات.ایانپاژوهشازحیاثماهیاتوروش،ISM)9ساازیسااختاریتفسایرینوربااستفادهازمدلپیام

هاپسازبررسایادبیااتپیشاینهتحقیاقوپیمایشیاست.دراینپژوهش،برایگردآوریداده-توصیفی

هایتحقیقاستفادهشد.جامعهآماریاینتحقیق،اسببافرضیهمصاحبهبامتخصصان،ازابزارپرسشنامهمتن

منادگیریهادفنورهستندکهبهروشنمونهعلمیدانشگاهپیامشاملمتخصصان،مدیرانواعضایهیئت

انتخابشدند.

گاهیبرایکسباطالعاتموردنظر،محققبایددنبالگروهخاصیازافرادباشدکهاینگروهقادربه

ناامدارد.درایانپاژوهشبارای"منادهادف"گیری،ئهاطالعاتمناسبپژوهشباشند.ایننوعنمونهارا

انادوسازمانیراتجربهکردههایشکافندهنفرانتخابشدندکهازنظرگروهتحقیق،جریان11گیرینمونه

منادهادف"گیاریناهآوریاطالعاتپژوهشقراردارناد،باهایانروشنمودربهترینشرایطبرایجمع

شود.گفتهمی"قضاوتی



 (ISMسازی ساختاری تفسیری ) مدل

سازیساختاریتفسیری،فنمناسببارایتحلیالتاأثیریاکعنصارباردیگارعناصارویکایازمدل

شناسی،ترتیبوجهترواباطدهد.اینروشابزارهاییاستکهتعاملمیانمتغیرهایمختلفرانشانمی

توانادبارپیچیادگیباینوسیلهایانابازار،محقاقمایکند.بهعناصریکسیستمرابررسیمیپیچیدهمیان

دادنروابطبیناجزایمختلفکهممکناستروابطمنظورشناساییونشانمتغیرهاغلبهکند.اینروشبه

اریتفسایریدرساازیسااخت(.مادل3،9009رود)چااران،شاانکاوبیسااکارمیایداشتهباشند،بهپیچیده

هاییازاینتحقیقاتآمدهاست.(نمونه9شدهکهدرجدول)تحقیقاتزیادیتاکنوناستفاده

                                                                                                                                                    

1. Sanuders  

2. Interpretative Structural Modeling 

3. Charan, Shanka & Baisy 
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 سازی ساختاری تفسیری شده با مدل . تحقیقات انجام0جدول 

 کارگیری حوزه به محققان ردیف

متغیرهاینگهداشتانرژیدرصنعت(1119سکسناوهمکاران) 1

کنندگانانتخابعرضه(1114)ماندالودشموخ 0

دستیابیبهاهدافآیندهمدیریتضایعات(1111شارماوهمکاران) 3

مدیریتدانشدرصنعتتولیدی(9003سینگوهمکاران) 2

لجستیکمعکوس(9001راویوشانکار) 2

گیریاستراتژیکگروهیتصمیم(9001بوالتوسوهمکاران) 2

کارتامتیازیمتوازن(9000تاکاروهمکاران) 7

کاهشریسکدرزنجیرهتأمین(9000فیصل،بانوتوشانکار) 8

زنجیرهتأمینچابک(9010اگروالوهمکاران) 1

وریکلموانعاجرایحفظبهره(9019آتریوهمکاران) 12

وکارطراحیمدلفرایندمحوریکسب(1390آذروبیات) 11

طراحیمدلزنجیرهتأمینچابک(1391آذروهمکاران) 10

هایچابکسنجشعملکردسازمان(1319رازینیوهمکاران) 13

هایتسهیمدانشمدلروابطمؤلفه(1319تقیزادهوضیائی) 12

منظورتبیینمسئولیتاجتماعیارائهمدلیبه(1311سیدجوادینوهمکاران) 12

هیبهمسائلمدیریتکیفیتساختارد(1311شکیب)قنبریوصفایی 12



هاایماؤثرباررفتاارمادیراندردراینپژوهشبابررسیادبیاتموضوعتحقیاق،متغیرهااوشااخص

سازیسااختاریسازمانیشناساییوتحلیلروابطبینآنهابااستفادهازمدلهایشکافندهمواجههباجریان

ساازیسااختاریتفسایری،یاکفراینادیاادگیریدلروشمگامآغازشد.چونبهصورتگامتفسیریبه

منادجاامعسااختاردهیایازعناصارمتفااوتدرقالابیاکمادلنظاامتعاملیاست.دراینفنمجموعاه

(.1319شوند)آذر،خسروانیوجاللی،می



 (ISMتفسیری )سازی ساختاری  سازمانی با استفاده از مدل شکافنده های جریان با مواجهه در مدیران ای حرفه رفتار مدل طراحی

017 

(:1،1114سازیساختاریتفسیریبهشرحزیراست)ماندالودوشموخهایمدلگام

ایاثرگذاربرسیستم؛.شناساییمتغیره1

.ایجادماتریسخودتعاملی؛9

پذیریاولیه؛دسترس.تعیینماتریسدر3

پذیرینهاییومجموعۀخروجیوورودیمتغیرها؛.محاسبهماتریسدسترس4

متغیرها؛.تعیینسطح1

تفسیری.ساختاریترسیممدل.1


 (ISMتفسیری )سازی ساختاری ها با استفاده از مدلبندی دادهصورت

هایمتغیرهاادرآوردنروابطدرونیواولویتدستسازیساختاریتفسیریوبهبرایاجرایفنمدل

یکسیستم،فرایندزیربایدطیشود:

 گام اول: شناسایی متغیرها

ایمادیراناثرگذارناد،دراینپژوهش،ابتدابااستفادهازنظرمتخصصان،متغیرهاییکهبررفتارحرفه

.کارکناان4.ارتباطااتمادیر،3.اخالقمادیر،9.تخصصمدیر،1متغیر:0شناساییشدند.دراینمرحله

توانندبیشترتأثیررا.محیطسازمانمشخصشدندکهمی0.ساختارسازمانو1.اهدافسازمان،1سازمان،

ایمدیرانداشتهباشند.بررفتارحرفه

 ملی گام دوم: ایجاد ماتریس خودتعا

شود:شود.دراینماتریس،ازنمادهایزیراستفادهمیدراینمرحلهماتریسخودتعاملیایجادمی

Vاگرمتغیر:iبرایجادمتغیرjتأثیرداشتهباشد؛

Aاگرمتغیر:jبرایجادمتغیر iتأثیرداشتهباشد؛

Xاگرمتغیر:iبرایجادمتغیرjتأثیرداشتهباشدوبرعکس؛

Oگرمتغیر:اiبرایجادمتغیرj.تأثیرنداشتهباشدوبرعکس

ایمدیران،طبقنظارمتخصصااندراینپژوهش،ماتریسخودتعاملیمتغیرهایاثرگذاربررفتارحرفه

(آوردهشدهاست.3درجدول)

                                                                                                                                                    

1. Mandal & Deshmukh 
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 ای مدیران . ماتریس خودتعاملی متغیرهای اثرگذار بر رفتار حرفه3جدول 

 تخصص اخالق ارتباطات کارکنان اهداف ساختار محیط متغیر 

 A V X V V Xتخصص 1

 A O X X Vاخالق 0

 X A A Vارتباطات 3

 A X Aکارکنان 2

 A Xاهداف 2

 Aساختار 2

محیط 7



 پذیری اولیه دسترس گام سوم: ماتریس در

بل،طبققواعادزیارباهپذیریاولیهبایدنمادهاییادشدهدرگامقمنظوردستیابیبهماتریسدسترسبه

دستآید.پذیریاولیهبهدسترسنمادهایصفرویکتبدیلشوند،تاماتریسدر

 کهورودی.درصورتیi.jدرماتریسخودتعاملیساختاریVباشد،درورودیi.jدرمااتریس

شود.صفردرجمی j.i پذیریاولیه،یکودرورودیدسترسدر

 کهورودی.درصورتیi.jرماتریسخودتعاملیساختاریدAباشاد،درورودیi.jدرمااتریس

شود.یکقراردادهمی j.i پذیریاولیه،صفرودرورودیدسترسدر

 کااهورودی.درصااورتیi.jدرماااتریسخودتعاااملیساااختاریXباشااد،هاامدرورودیi.jدر

ود.شیکدرجمیj.i پذیریاولیه،وهمدرورودیدسترسماتریسدر

 کااهورودی.درصااورتیi.jدرماااتریسخودتعاااملیساااختاریOباشااد،هاامدرورودیi.jدر

 (.1،9000شود)چریصفرقراردادهمی j.i پذیریاولیه،وهمدرورودیدسترسماتریسدر

(نمایشدادهشدهاست:4تبدیلنمادهابهصفرویکطبققواعدذکرشده،درجدول)



                                                                                                                                                    

1. Cherry 
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 ای مدیران دسترس اولیه متغیرهای اثرگذار بر رفتار حرفه ر. ماتریس د2جدول 

 متغیر
قدرت  7 2 2 2 3 0 1

 محیط ساختار اهداف کارکنان ارتباطات اخالق تخصص نفوذ

11111101تخصص 1

11111001اخالق 0

00110013ارتباطات 3

01010103کارکنان 2

11110101اهداف 2

00111104ساختار 2

11111111محیط 7

 4110419میزانوابستگی



 پذیری نهایی گام چهارم: ماتریس در دسترس

درایانگاامپااسازمحاسابهماااتریسورودیوخروجایهارمتغیااردرگاامسااوم،باادرنظرگاارفتن

گونهاستپذیریایندسترسآید.دردستمیاییبهپذیرینهپذیریدرروابط،ماتریسدردسترسانتقال

تأثیرCبرAتواننتیجهگرفتکهمتغیرتأثیرداشتهباشد،میCبرمتغیرBومتغیر BمتغیربرAکهاگرمتغیر

ساازیدهاد.درمادلدارد.اینماتریس،میازانوابساتگیوقادرتنفاوذهریاکازمتغیرهاارانشاانمای

میاازان"هاااو؛ازمجمااوعاعااداددرهاارردیف،یااامجمااوعورودی"درتنفااوذقاا"ساااختاریتفساایری،

(.1،9009آیاد)ریچموناددساتمایهااباه،ازمجموعاعداددرهرستون،یامجماوعخروجای"وابستگی

پاذیرینهاایی،درادامه،باااساتفادهازمجموعاۀخروجایوورودیبارایهارمتغیاردرمااتریسدساترس

شاود.ورودیبرایهرمتغیرازطریقمجموعاۀمشاترکمشاخصمای-عه،خروجیاشتراکبیندومجمو

شدهاست.نهاییتحقیقحاضر،نمایشدادهپذیریدردسترس(ماتریس1درجدول)

                                                                                                                                                    

1. Richmond 
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 ای مدیران نهایی متغیرهای اثرگذار بر رفتار حرفه پذیری دسترس در . ماتریس2جدول 

 اشتراک خروجی ورودی متغیر

1-9-01-1-9-11-1-4-3-9-1تخصص1

0-1-9-01-1-4-9-11-4-3-9-1اخالق9

0-03-1-1-3-9-01-4-3ارتباطات3

1-4-19-1-4-3-9-11-4-9کارکنان4

1-9-01-1-9-11-4-3-9-1اهداف1

1-1-04-1-1-4-11-1-4-3ساختار1

0-03-03-1-1-4-3-9-1محیط0



 متغیرها گام پنجم: تعیین سطح

پذیرند.ترتأثیرمیتریداشتهباشندازسایرمتغیرهاکممتغیرهاییکهورودیکملۀتعیینسطحدرمرح

هایباالترینسطح،کهدراولینتکرار،عاملگیرند.دراینمرحله،هنگامیبنابراین،دریکسطحقرارمی

هامشخصشود،اداماهکهسطحتمامیعاملمشخصشدند،بایدازجدولحذفشوند.اینعملتازمانی

خواهدداشت.


 نهایی سطح یک پذیری دسترس در . ماتریس2جدول 

 سطح اشتراک خروجی ورودی متغیر

1-9-01-1-9-11-1-4-3-9-1تخصص1

0-1-9-01-1-4-9-11-4-3-9-1اخالق9

01-03-1-1-3-9-01-4-3ارتباطات3

11-4-19-1-4-3-9-11-4-9کارکنان4

1-9-01-1-9-11-4-3-9-1دافاه1

1-1-04-1-1-4-11-1-4-3ساختار1

0-03-03-1-1-4-3-9-1محیط0
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تریدارنددر(متغیرهایارتباطاتوکارکنانکهورودیکم1هایجدول)درتحقیقحاضرطبقداده

شوند.(نمایشدادهنمی0گیرندودرمرحلهبعددرجدول)سطحیکجایمی


 نهایی سطح دوم پذیری دسترس در . ماتریس7ول جد

 سطح اشتراک خروجی ورودی متغیر

1-9-01-1-9-11-1-9-1تخصص1

0-1-9-01-1--9-11-9-1اخالق9

1-9-01-1-9-11-9-1اهداف1

19-01-1-1-11-1ساختار1

000-1-1-9-1محیط0

 

شودولیاینمتغیاردرجادولبندیانجاممیوم،دوبارهرتبهبعدازقرارگرفتنمتغیرساختاردرسطحد

شوند.(نمایشدادهنمی9)


 نهایی سطح سوم پذیری دسترس در . ماتریس8جدول 

 سطح اشتراک خروجی ورودی متغیر

 1-9-01-1-9-11-9-1تخصص1

 0-1-9-01-1-9-11-9-1اخالق9

 93-01-9-91-1اهداف1

 000-1-9-1محیط0

 
شاود،اماامتغیاراهادافدربندیانجاممایپسازقرارگرفتنمتغیراهدافدرسطحسوم،دوبارهرتبه

شوند.(نمایشدادهنمی1جدول)
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 نهایی سطح چهارم پذیری دسترس در . ماتریس1جدول 

 سطح اشتراک خروجی ورودی متغیر

94-01-9-91-1تخصص1

04-9-01-9-91-1اخالق9

000-9-1محیط0



شاود،اماابندیانجااممایپسازقرارگرفتنمتغیرهایتخصصواخالقدرسطحچهارم،دوبارهرتبه

شوند.(نمایشدادهنمی10اینمتغیرهادرجدول)


 نهایی سطح پنجم پذیری دسترس در . ماتریس12جدول 

 سطح اشتراک خروجی ورودی متغیر

0001محیط0


 گیرد.تمتغیرمحیطدرسطحپنجمقرارمیودرنهای



 گام ششم: ترسیم مدل ساختاری تفسیری

پذیرینهایی،مدلسااختاردسترسبهسطوحعواملوبادرنظرگرفتنماتریسدردراینمرحلهباتوجه

شدهاست.اینمدلبیانگرایناسات(درپنجسطحترسیم1شود.مدلنهاییدرشکل)تفسیریترسیممی

 مراتبتأثیرگذاریبیشتریبرسایرمتغیرهادارند.کهمتغیرهایسطوحپایین،سلسله

متغیرهایعنوانمبنایمدلبودهوبرکلیه(نیزمشخصاست،متغیرمحیطبه1کهدرشکل)گونههمان

متغیرهااگذارد.ازطرفیدیگرمتغیرهایارتباطاتوکارکناانتأثیرپاذیریبیشاتریازساایردیگرتأثیرمی

دارند.

ساازمانیدردانشاگاههایشکافندهدرنهایت،متغیرهایتأثیرگذاربررفتارمدیراندرمواجههباجریان

وتحلیال،گیرناد.هادفازایانتجزیاهوتحلیلقرارماینورازبعدنفوذپذیریووابستگی،موردتجزیهپیام

گانهتحقیق،بستهبهعددنفوذپذیریرهایهفتتشخیصوتحلیلقدرتنفوذووابستگیمتغیرهاست.متغی

-اسااسمااتریسنفوذپاذیریشاوند.بارهمین(،درچهااردساتهتقسایممای9شان)جدولوعددوابستگی

است.شده(نمایشداده11وابستگیدرجدول)



 (ISMتفسیری )سازی ساختاری  سازمانی با استفاده از مدل شکافنده های جریان با مواجهه در مدیران ای حرفه رفتار مدل طراحی

003 


 . مدل ساختاری تفسیری پژوهش1شکل 


 وابستگی –. ماتریس نفوذپذیری 11جدول 
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دمختاری)مستقل(؛متغیرهاییهستندکهحاداقلوابساتگیوقادرتنفاوذراباینمتغیرهایخو .1

دیگرمتغیرهادارند.اینمتغیرهاتاحدودیازسایرمتغیرهامجزاباودهودارایارتباطااتکامو

 ضعیفباسیستمهستند.

 متغیرهایوابسته؛متغیرهاییکهوابستگیزیادولیقدرتنفوذضعیفیدارند. .9

هایپیوندی)متصلی(؛متغیرهاییکهدارایقدرتنفاوذووابساتگیبااالییهساتند.ایانمتغیر .3

توانادسیساتمراتحاتتاأثیرقاراردهادومتغیرهاغیرایستاهستند،زیراهرنوعتغییردرآنهامای

توانداینمتغیرهارادوبارهتغییردهاد.درواقاع،هرگوناهعملایدرنهایتبازخوردسیستمنیزمی

 (.1319)آذر،خسروانیوجاللی، شودویاینمتغیرهابهتغییرسایرمتغیرهامنجرمیر

 توجهولیوابستگیپایینیدارند.متغیرهاینفوذی؛متغیرهاییکهقدرتنفوذقابل .4

نکته:متغیرهااییکاهازقادرتنفاوذبااالییبرخوردارناد،اصاطالحًامتغیرهاایکلیادیخواناده

،1گیرند)راویوشانکردریکیازدوگروهمتغیرهایمستقلیاپیوندیقرارمیشوند.اینمتغیرهامی

9001.)
 

 های پژوهشیافته
باهایمادیرانباتوجاه(متغیرهایاثرگذارباررفتاارحرفاه1وابستگی)جدول-درماتریسنفوذپذیری

بندیمتغیرهادرچهاردستهتقسیمقدرتنفوذهرمتغیربردیگرمتغیرهاومیزانوابستگیهرمتغیربهدیگر

بنادیمتغیرهاایتخصاص،کارکناان،اهادافومحایط،بیشاترینقادرتنفاوذوشدهاست.درایندسته

ایمادیران،دهند.ازمیانمتغیرهاارفتاارحرفاهمتغیرهایارتباطاتوساختار،بیشترینوابستگیرانشانمی

دیگار،درمادلنهااییایبادیگرمتغیرهادارناد.ازطارفطرفهمتغیراخالق،تنهامتغیریاستکهرابطهدو

بندیشدند.دراینمدلنشانداده(متغیرهایپژوهشدرپنجسطحدسته1ساختارتفسیریپژوهش)شکل

اند،تأثیرگذاریبیشتریبرسایرمتغیرهادارند.مراتبقرارگرفتهشدمتغیرهاییکهدرسطوحپایینسلسله

(،در11وابساتگی)جادول-(بامااتریسنفوذپاذیری1تلفیقمیزانتأثیرگذاری)شکلدرمجموع،از

ساازمانیراازساهبعادهاایشاکافندهایمدیراندرمواجههباجریاانتوانرفتارحرفهپژوهشحاضر،می

(.9نفوذپذیری،وابستگیوتأثیرگذاری،بررسیوتفسیرومدلنهاییپژوهشراارائهکرد)شکل
                                                                                                                                                    

1. Ravi & Shankar 
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 . مدل نهایی پژوهش0شکل 



(،19گانهپژوهشدرسهبعد:نفوذپذیری،وابستگیوتأثیرگذاریدرجدول)وضعیتمتغیرهایشش

دهادکاهمتغیاراخاالقمادیر،داراینفوذپاذیری،وابساتگیوتأثیرگاذاریزیاادیاسات،ولاینشانمی

باشند.رگذاریزیاد،اماوابستگیکممیمتغیرهایمحیطسازمانوتخصصمدیر،داراینفوذپذیریوتأثی

ازطرفی،متغیرهایاهادافساازمانیوکارکناانساازمانداراینفوذپاذیریزیااد،اماادارایوابساتگیو

تأثیرگذاریکمیهستند.


 ای مدیرانگانه پژوهش در رفتار حرفه . وضعیت متغیرهای شش10جدول 

 تأثیرگذاری وابستگی نفوذپذیری  متغیر

زیادزیادزیادمدیراخالق

زیادکمزیادتخصصمدیر

کمزیادکمارتباطاتمدیر

کمکمزیادکارکنانسازمان

کمزیادکمساختارسازمان

زیادکمزیادمحیطسازمان

کمکمزیاداهدافسازمان
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 ها نتایج و پیشنهاد
مواجهاهدرمدیرانایحرفهتاررفمدلترنیزعنوانشد،هدفاینپژوهش،طراحیکهپیشگونههمان

ساازمانیوهاایشاکافندهباهجدیادبودناساتعارهجریاانسازمانیاستکهباتوجاهشکافندۀهایجریانبا

بارایشناسااییمتغیرهاا،تعریافISMهاایدولتای،ازروشپیچیدگیمساائلدرونایوبیرونایساازمان

ساازیسااختارییدهمیانآنهااساتفادهشاد.مادلشان،برقرارینظموتوضیحمسائلپیچارتباطاتدرونی

گیرنادگانکنادوباهتصامیمداررابرایمسائلپیچیدهفاراهممای(نظموچارچوبیجهتISMتفسیری)

شااملشناسااییISMدهاد.فراینادتصویریواقعیازموقعیتشانومتغیرهاییراکهدرگیرشهساتند،مای

هاسات.انادازدساتگاهبرقرارینظموتوضیحمسائلپیچیدهازچشمشان،متغیرها،تعریفارتباطاتدرونی

کند)قنبریشدهوشفافتبدیلمیتعریفهایخوبهایذهنیضعیفومبهمرابهمدلمدلISMفرایند

ایمادیراندر(.نتایجاینپژوهشروابطمبهممیانمتغیرهایمؤثربررفتاارحرفاه1311وصفاییشکیب،

مراتبوروابطمعینارائهداد.نوررامشخصومدلیجامعباسلسلهمدانشگاهپیا

ایدراینمقاله،بااستفادهازنظرمتخصصینومرورادبیاتتحقیق،هفتمتغیراثرگذاربررفتارحرفاه

یازاننورشناساییشد.سپسبااساتفادهمسازمانیدردانشگاهپیامهایشکافندهمدیراندرمواجههباجریان

بندیشدند.نتاایجبراسااسمادلسااختاریتفسایریپاژوهشتأثیرگذاری،اینمتغیرهادرپنجسطحطبقه

گذارد.متغیرهایدیگرتأثیرمیعنوانمبنایمدل،برکلیه(بیانگراینمهماستکهمتغیرمحیطبه1)شکل

بیشترتأثیرگاذاریراباردیگارهمچنیندرسطحبعدیمتغیرهایتخصصواخالقمدیرانقراردارندکه

گذارند.متغیرهامی

وابستگی،متغیراخالقمادیردارایقادرتنفاوذو-(،ماتریسنفوذپذیری11براساسنتایج،جدول)

توانادسیساتمرادهداینمتغیرغیرایستاستوهارناوعتغییاردرآنمایوابستگیباالییاستکهنشانمی

توانداینمتغیرراتغییردهد.درواقع،هرعملیرویتبازخوردسیستمنیزمیتحتتأثیرقراردهدودرنهای

ایمادیراناینمتغیربهتغییرسایرمتغیرهامنجارخواهادشاد.پاساخاالق،نقاشماؤثریدررفتاارحرفاه

ار،تواندنتیجهگرفت،متغیرهایتخصصمدیروسااختتواندداشتهباشد.همچنینازاینماتریسنیزمیمی

اهدافوکارکنانسازماندارایوابستگیپایینهستند،امااهماننادمتغیاراخاالقازقادرتنفاوذبااالیی

ایمدیراننامید.توانآنهارامتغیرهایکلیدیمدلرفتارحرفهبرخوردارندکهمی

غیرهاایرفتاارهمراهمحیطسازمان،تأثیرزیادینیزبرسایرمتبهاینکهاخالقوتخصصمدیربهباتوجه
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مداربااساتفادهازقادرت،تخصاصرادرشودمدیرانرفتارهایاخالقایمدیراندارند،پیشنهادمیحرفه

عملبهقوانینومقرراتبارعایتمسائلاقتصادی،سیاسیوفرهنگحاکمبرجامعهازخودنشاندهندتا

همراهایونسازمانخاودراحفاظنمایناد.الزماهسازمانی،ارکاهایشکافندهبتواننددرمواجههباجریان

جااازرفتاارایهست.استفادهصحیحوبهجایمدیرانازرفتارحرفهکارگیریمؤثرکارکنان،استفادهبهبه

هاایکنادازتوانمنادیتواندداشتهباشدکهمدیرانراقادرمایایچنانتأثیریدررفتارکارکنانمیحرفه

سازمانیایجادکنناد.هایشکافندهدرتیعظیمبیافریندوخاصیتاهرمیدربرابرجریاناندککارکنان،ق

هاایمحیطایرادراینخاصیتاهرمیبهیاریکارکنان،نقطهاتکاییبرایمدیرانخواهدشادتااجریاان

قراردهند.خدمتاهدافسازمانخود
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