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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاظر ،طراح الگیوی جیاودانگ میدیران در
نظامانک ایران با استفاده از رو مدلسیازی سیاختاری-تفسییری
اسییت .روش :رو تحقی ی از لحییا ماهیییت اکتشییاف بییا
رویکرد کیفی اسیت .جهیت گیردآوری دادههیا و شناسیای
عوامل از رو تحلیلمحتوا و مرور متون مربوطه و همچنین
مصییییاحبه بییا خبرگییان منتخییب بییه رو غیییییرتصادف و
تکنی گلوله برف تاحصول به اشباع نظری استفاده گردیید.
یافتهها :پرسشینامه ماتریسی سیاختیافتیه بیرای تعییین
ارتباطات بینابین شاخ ها تدوین گردید .دادههای حاصیل
از پرسشنامه با استفاده از مدلسیازی سیاختاری-تفسییری،
تحلیل و در 3سطح در ی شبکه تعامل ترسیم شد کیه در
نتیجییه عامییل "مشییتری مییداری" و در بییاالترین سییطح
قرارگرفت .همچنین ،قدرتِنفوذ و مییان وابستگ این عوامل
نسبت به هم در ماتریس قدرتِ نفوذ-وابستگ  ،مورد بررسی
قرارگرفت .نتیجاهگیاری :شیاخ "مشیتری میداری" و
"تفوی اختیار"در ماتریس قدرت نفیوذ-وابسیتگ درناحییه
وابسته یعن بیشترین میییان وابسیتگ و کمتیرین نفیوذ ،و
عوامل "ارتباطاتاثربخش"" ،برنامهرییی""،سیستمپادا "،،
"ریس پریری" در ناحیه متصل یعن بیشترین قدرت نفوذ
و بیشترین مییان وابستگ قرار دارند.
کلیدواژه هاا :جیاودانگ ؛ جیاودانگ میدیران؛ مدلسیازی
ساختاری -تفسیری؛ نظام بانکداری
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Abstract
Aim: The purpose of the present study was to
develop an immortality model of managers in
the Iranian banking system using the structuralinterpretive modeling method. Method: The
research method was exploratory in terms of the
qualitative approach. Content analysis and
review of relevant texts and interviews with
selected experts through non-random and
snowball techniques to theoretical saturation
were used for data collection. Result: The
questionnaire's data were analyzed using
structural-interpretive modeling and plotted at
three levels in an interactive network, which
resulted in the "customer orientation" factor and
was at the highest level. The influence power
and degree of dependence of these factors on
each other in the influence-dependence power
matrix were examined. Conclusion: "customer
orientation" and "delegation" indices in the
affinity-dependency power matrix of the
dependent region mean the highest dependency
and least influence, and the factors of "effective
communication," "planning," "systems," "risktaking" lies in the connected area which has the
highest penetration power and the highest
amount of dependency.
Keywords: Immortality, Immortality Of
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مقدمه
امروزه مدیریت و شایستگ های آن در راس همه مسائل قرار دارد .اگیر میدیری تفکیر راهبیردی
نداشته باشد و نتواند راهکارها و رو های مناسب را با تفکر سریع درک کند ،هرگی قادر نخواهید
بود سیازمان را بیه تحقی اهیداف و بیه کیارگیری رو هیای مناسیب هیدایت کنید( .طبرسیا و
همکاران.)1387،
اندیشمندان مدیریت بر این باورند که دانیش و مهیارت میدیران و کارکنیان مهمتیرین منبیع
مییت رقابت هر سازمان است .در این میان شایستگ های میدیران سیازمان بیه عنیوان کلییدی
ترین منبع انسان از اهمیت بیشتری برخورداراست(سیتیندامر و همکیاران .)2010،1میدیران بیه
سبب جایگاه که دارند م توانند توفیقات ارزشمند و نییی ناکیام هیای را بیرای سیامانه تحیت
مدیریت خویش به وجود آورند(آرمسترانگ .)2008،2سازمان را نم توان یافت که رشدی مستمر
و موفقیت پایدار را تجربه کردهباشد مگر آنکه توسط مدیر یا تیم از مدیران و رهبران شایسته و
کارآمد اداره و هدایت شدهباشد(ثامهاین .)2005 ،3امروزه مدیران برای مواجه با چالشهای پییش
روی کسب و کار به مجموعهای از دانش ،مهارتها و ویژگ های فردی نیازمندند .در عصیری کیه
تغییرات سریع وجود دارد ،برای نقشهای در حال تغییر در سازمانها ،مهارتهیای جدیید میورد
نیاز است .رهبر و مدیری بیر و موف شدن چندان کار آسان نیسیت ،البتیه آنقیدرها هیم کیه
نامش نشان م دهد ،سخت نیست .برای کامیاب در مدیریت باید خود را آمیاده گیرر از فرازهیا و
فرودهای کنید که انتظارتان را می کشید .توفیی در ایفیای نقیش و انجیام مسیئولیت سینگین
مدیریت بیش از هر چیی به توانمندی و اثربخش مدیران مربیو اسیت ،اثربخشی میدیران نییی
اساساً به شایستگ  ،مهارت ،سطح دانش ،بیینش و توانیای هیای آنهیا بسیتگ دارد(اسیپندوالو،4
.)2007
مدیریت از مهم ترین تال های انسان در تاریخ حیات اجتماع بشر است .جوامیع بشیری از
مجموعهای از سازمانها با هدفهای مختلف تشکیل م شوند که هرکدام وظایف را انجیام می -
دهند .زمان جامعه به هدفهای مورد نظر م رسد که همه سازمانها با انجام وظایف و برنامیههیا
به هدفهای سازمان نایل آیند (اسپندوالو .)2007،درحقیقت ،در همه سازمانها مهمترین رکن
که برای رسیدن به هدفها تاثیرگرار م باشد "مدیریت" است .مدیر بیه عنیوان نماینیده رسیم
سازمان به منظور ایجاد هماهنگ و افیایش اثربخش در راس آن قرار م گیرد و موفقیت سازمان
1. Cetindamar et.al.
2. Armstrong
3. Thamhain
4. Spendlove
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در تحق هدفها در گرو چگونگ اعمال مدیریت اوست(فانگ و همکاران .)2010،پس مدیران به
عنوان اصل ترین افراد تصمیم گیرنده در مواجه بیا مسیائل و مشیکالت سیازمان  ،نقیش بسییا و
تعیین کنندهای در موفقیت و حت شکست سازمان ایفا م کنند .مدیران در سازمانها با جهیان
شدن تجارت ،تغییرات سریع تکنولوژیک  ،سازمانده مجدد پیوسته و رقابت مبتن بر شایستگ
مواجهاند(رپه.)2007،1
برای داشتن نظام مدیریت موثر و کارآمد باید میدیران مقتیدر و شایسیته داشیت .ایین امیر
مستلیم چارچوب جامع م باشد که با اتکاء برآن بتوان مدیران شایسته را بیرای تحقی اهیداف و
استراتژیهای سازمان در اختیار داشت(خورشیدی و همکاران .)1390،باتوجه به اینکه در دنییای
کنون در پشت هر ماشین بیر اقتصادی نام ی مدیر به چشیم میخیورد ،بیدون شی اَعمیال
مدیریت اثیربخش و کیارا ضیامن موفقییت سیازمان در رسییدن بیه اهیداف و راهبردهیای خیود
است(فردی آذر.)1380،
چنانچه در راس سازمانها ،مدیران کارآمد ،شایسته ،ماهر ،با تجربه و کامالً آگاه بیه اصیول و
فنون مدیریت قرار گیرند ،موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف سیازمان تضیمین خواهدشید .از
این رو انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسیایل در فراینید کیار هیر
سازمان خواهد بود .بنابراین برای انتخاب و انتصاب مدیران و تشخی و برگییدن شایسته تیرین
افراد نیاز به معیارها و مالکهای است تا افراد واجد شرایط و بالیاقت ،تصدی پستهای سیازمان
را به عهده بگیرند(تصدیق .)1385،
بان ها به جهت کارکردهای که در نظام اقتصادی کشورها دارند همواره مورد توجه سیاست-
گراران و پژوهشگران بودهاند .بان ها با تجمیع سپردههای ریی و درشیت جامعیه آن هیارا بسیوی
پروژههای مناسب اقتصادی هدایت م کنند و در عین حال خدمات بانک نیی به مردم و شرکتها
ارائه م دهند .بان ها ،بنگاههای هستد که مدیریت تخصص و حرفهای بر منابع میال جامعیه را
برعهده دارند .در دنیای پر تالطم کسبوکار کنون  ،سازمانها در تال و رقابتانید تیا شایسیته-
ترین مدیران را به عنوان ی مییت رقابت  ،شناسای  ،جرب و حفظ کنند .در شیرایط پیچییده و
متحول امروز ،برنامههای توسعه قابلیتِ مدیران درسطوح مختلف مدیریت که به منظور کیارای و
اثربخش فعالیتهای آنان انجام م گیرد ،مهمترین و ارزشمندترین رسالت سیازمانهیا محسیوب
م شود(بوثا و کالسنس.)2010،2
با توجه به سرعت تحوالت و چرخه سازندگ در سراسر جهان ،نیاز به حضور بانی هیا را هیر
روز افیایش م دهد ،طبیعتا با گستر توان اقتصادی ملل مختلف ،نیاز به سیستم بانک کارآمید
1. Rappe
2. Botha, S.and Claassens
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و پویا بیش از پیش احساس م شود و از آنجا که مدیران سازمانها مهمترین رکن تصمیمگییری،
ارتقا سازمانها هستند .اهمیت مدیریت در بان ها نیی بسیار قابل تامل بوده و درنتیجه بیا توجیه
به بحرانهای اقتصادی موجود و اهمیت جایگاه صنعت بانکداری در تحوالت جوامع و همچنین با
وجود تعدد بان ها در کشور ایران جهت کسب موفقیت و بدست آوردن مییت رقیابت  ،بانی هیا
نیازمند مدیران اثربخش ،کارآمد ،تاثیرگرار و پیشرو بوده تا با استفاده از دانش و مهارت موفقیت
سازمان را تسهیل نمایند(والیت شکوه و همکاران .)1395 ،همچنین نقش فیاینده بان هیا بیه
عنوان مهمترین نهاد مال و اقتصادی در سازندگ کشور ،وجود مدیران توانمند ،م تواند سریعتر
آنان را به سمت اهدافشان رهنمون سازد .امروزه تغییرات در صنعت بانکداری غیر قابل پیشبین
است .سرعت ،کارای  ،انعطافپریری و اعتماد ،فاکتورهای مهم هستند که نه تنها برای موفقیت،
بلکه برای حیات اینگونه سازمانها الیام اند .مدیران همواره نقش حیات در سازمانها ایفیا می -
کنند .تاثیر مدیران برجسته در موفقیت سازمان  ،امروزه بخوب در بسیاری از سازمانهای موفی ،
بارز است ،حال چنانچه در راس سازمانها ،مدیران شایسته قرارگیرند ،موجب موفقیت سازمانهیا
در رسیدن به هدفهای خود خواهندشد(هوشیار و هکاران.)1392،
با توجه به اهمیت مدیریت در سازمانها و توجه به توانمندی مدیران در دستیاب بیه اهیداف
سازمان و تحقیقات ب شماری که در خصوص شایستگ هیای میدیران ،میدیران موفی  ،میدیران
کارییماتی  ،راههای موفقیت مدیران و غیره انجام شدهاست ،اما بازهم عل رغم این مدل ها فاقد
مدیران جاودانه به عنوان الگو و اسطوره در سازمانها م باشیم .حال این تحقی بدنبال آن اسیت
تا با مطالعه زندگ بعض از مدیران که بعنوان ی اسطوره و الگوی مدیریت شناخته م شیوند و
با گرشت زمان و بعضا بعد از مر آنها نیی (مانند استیو جابی ،1بییل گییتس ،2کییم ووچونیگ 3و
 ،)...سب مدیریت آنها بگونهای متفاوت مطرح و بیه عنیوان الگیوی بیرای سیایر میدیران جهیت
موفقیت آنها الگوی متناسب ارائه نماید .چنین مدیران نظرات ،رفتار و منش جاودانیه دارنید و از
آنها بعنوان ی مثال یاد م شود .بعنوان الگوی مدیریت و مرجیع تقلیید می شیوند همیشیه در
یادها ماندگار بوده و دارای دکترین ،جهانبین و ایدئولوژی خاص هستند .این پژوهش با مطالعیه
ویژگ های مدیرانموف و ماندگار جهان الگوی جهت جاودانگ مدیران در نظام بانکداری ایران
ارائه دهدتا با استناد به این الگو مدیران بان ها بتوانند به موفقیت مطلوب در زمینههای مختلیف
دست پیدا نموده و به عنوان مدیران موف و ماندگار معرف شوند .بنابراین ،سیوال کیه در ایین
پژوهش نیازمند بررس دقی تر است این است که:
الگوی جاودانگ مدیران در نظام بانک ایران چگونه است ؟
1. Steve Jobs
2. Bill Gates
3. Kim wu chong
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مبنای نظری تحقیق
جاودانگی مدیران
میل به جاودانگ از کهنترین الگوهای است که در ادبیات جهان سابقه دارد .این جیاودانگ بیه
صورت وضعیت ب نق و ب زمان بدست م آید .فکر و اندیشه بشری درباره مسیئله جیاودانگ و
کیفیت آن همواره حساس و فعال بوده است(قبادی.)1388،
مدیریت یک از بنیان ای اصل در توسعه و سازندگ عصیر جدیید ،نقشی متفیاوت از سیایر
نهادههای تولید مثل سرمایه ،نیروی انسان  ،مواد اولیه و فرهنگ ایفا نموده است.عملکرد بعض از
مدیران به گونهای است که نم توان آنان را به راحت فرامیو کیرد و همیشیه در اذهیان بیاق
م مانند .در حال که برخ از مدیران به دلیل تاثیرات منف که در زنیدگ عیدهای داشیتهانید،
فرامو نم شوند ،هستند کارفرمایان که زندگ افراد را دستخو تغییرات مثبت کردهاند و بیه
همین سبب همیشه در خاطرات باق م مانند .زمان که از افراد درباره بهترین و بدترین رئیسی
که تا به حال داشتهاند ،سوال م شود ،به ناچار ویژگ هیای ذاتی و خیدادادی را (ماننید هیو ،
برونگرای  ،جرابیت و )...نادیده م گیرند و به جای آن بر خصوصیات که تحت کنترل مدیر اسیت
(نظیر عالقهمندی به کار ،بینش و صداقت) تمرکی م کنند .چنین مدیران از هو هیجان بیاال
برخوردار هستند و کار کردن با آنها لرتبخش و عال است(حسین و همکیاران .)1382،میدیران
عال  ،از توانای های کارمندان بیشتر از خودشان اطالع داشته و برای درک این قابلیتها به آنیان
کم زیادی م کنند .مدیران ،آرزوهای بیرگ در سر می پروراننید و بیه کارمنیدان خیود بیرای
رسیدن به اهدافشان کم م کنند .مدیران صادق در تمام شرایط شخصیت واقع خود را نشان
م دهند ،هرگی به این دلیل که اشتباهات خیود را بپوشیانند بیه دروغ متوسیل نمی شیوند و بیه
دیگران وعدههای توخال نم دهند ،کارمندان هم به راحت متوجه انگییه میدیران می شیوند در
ضمن وقت زیادی صرف نم کنند تا کارهای که میدیران قصید دارنید در آینیده انجیام دهنید را
پیشبین کنند .مدیران فرامو نشدن حت در زمان آشوب و بر هیم ریختگی کارهیا ،آرامیش
خود را حفظ کرده و تحت فشار کار زیاد هم رفتاری کنترلی دارنید .کارمنیدان کیه بیا میدیران
فرامو نشدن کار کردهاند اغلیب از خونسیردی کیه میدیران در شیرایط دشیوار از خیود نشیان
م دهند ،در تعجب هستند .به معن واقع کلمه مهربان هستند و هیچ ترس هم از نشیان دادن
این خصوصیت ندارند ،افرادی محترم و دارای شخصیت گرم بوده بهطوریکه بهراحت م توان با
آنها ارتبا برقرار کرد ،همچنین م دانند تمام افراد دارای احساسات هستند و هیچ واهمهای از
آشکار کردن احساسات خود ندارند .پس در ابتدا به عنوان ی انسان سیپس بیهعنیوان میدیر بیا
اعضای گروه ارتبا برقرار م کنند .از طرف دیگر ،م دانند چگونه در شیرایط متفیاوت و دشیوار
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احساسات خود را کنترل کنند .آنها به هیچ وجه احساس حسادت نم کنند یا به دنبال شیناخته
شدن نیستند .کار آنها واقعا ی تال گروه است و همه اعضای گروه در صیورت دسیتیاب بیه
اهداف ،احساس رضایت خاطر پیدا م کنند .از آنجا که چنین مدیران معتقد نیستند نسیبت بیه
افراد دیگر برتری دارند به راحت اشتباهات خود را م پریرند بنابراین هر فردی م توانید از آنهیا
مطالب جدیدی بیاموزد .فروتن آنها لحن از تواضع و قدرت را به وجود م آورد که هر شخصی
م تواند از آنها پیروی کند .درنتیجه ،بسیاری از مدیران به یاد ماندن  ،دست از فکر کردن درباره
اینکه مردم چه کارهای م توانستند برای آنها انجام دهند بر م دارند بلکه بیشتر بر این موضیوع
تمرکی م کنند که خود به عنوان مدیر چه کاری م توانند بیرای کمی بیه موفقییت کارمنیدان
انجام دهند(حسین و همکاران.)1382،
پژوهشهای متعددی در خصوص شایستگ و موفقییت و مانیدگاری میدیران صیورت گرفتیه
است .به عنوان مثال :بیرجندی و همکاران( ،)1397پژوهش با عنوان "مدلیاب ساختاری الگوی
شایستگ مدیران تربیت بدن دانشگاهها منطب بر فرهنگ اسالم " ارائه نمودنید .نتیای نشیان
م دهد که شایستگ های مدیران تربیت بدن دانشگاههیای اییران شیامل شایسیتگ اسیالم ،
ویژگ های فردی ،عملکرد مطلوب ،توانای فکری ،ارتباط  ،سازمان و حرفهای است که از میان
این عوامل ،شایستگ اسالم  ،بیشترین اهمیت را در طراحی الگیو از دییدگاه میدیران داشیته-
است(چراغ بیرجندی .)1397 ،چونگ ،)2013(1مقالهای بیا عنیوان "شایسیتگ هیای میدیریت و
مسیر کارراهه شغل  :مطالعه تطبیق مدیران دو کشور" ارائه نمود ،که شایستگ و عملکیرد صید
مدیر بخش خصوص بریتانیا و صد و بیست مدیر بخیش دولتی سینگاپور بررسی شیدند .نتیای
نشان داد که شایستگ های مدیریت در محیطهای فرهنگ مختلف دارای اهمیت یکسان می -
باشد اما در محیطهای کاری متفاوت ،شایستگ های متفاوت مودنیاز است .مدیران کیه سیریعتر
مسیر کارراهه شغل را ط کردند شایستگ های برنامهرییی ،سیازمانده و انگییی دیگیران را
دارا بودند؛ اگرچه این شایستگ ها ضروری هستند اما نتای بیانگر این بود کیه آنهیا بیرای ارتقیاء
کارراهه شغل کاف نیستند(چونگ .)2013،2تریوالس و دریموسیس ،)2013(3به بررسی رابطیه
سب های رهبری و شایستگ های مدیریت و رفتاری مدیران پروژه در یونان پرداختنید و پیانیده
شایستگ مدیریت و رفتاری را شناسای نمودند که عبارتند از-1 :رهبری -2 ،انگییی و تعهید،
-3خیودکنترل -4 ،جیرات-5 ،آرامیش داشیتن-6 ،جسیارت-7 ،خالقییت-8 ،نتیجیه مییداری-9 ،

1. Chong
2. Chong
3. Trivellas, P.& Drimoussis, C.
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کارآمییدی-10 ،مشییورت-11 ،مییراکره-12 ،تعییارض و بحییران-13،قابلیییتاعتمییاد-14 ،ارز -
مداری-15،بکارگیری اصولاخالق (تریوالس.)2013،
منظور از واژه جاودانگ مدیران دراین پژوهش آن است که مدیران برای آنکه موف و ماندگار
شوند و در دورههای متمادی به عنوان نمونه والگوی راهنما برای عمل سایر مدیران قرار بگیرنید
باید چه ویژگ های داشته باشند ویا چه عوامل را در کار و عمل خود بکارگیرند تا بیا پییروی از
این الگو بتوانند موف وجاودانه گردند.
روششناسی پژوهش
هدف تحقی حاضر طراح الگوی جاودانگ مدیران در نظیام بیانک اییران می باشید .لیرا رو
تحقی از ماهیت ،اکتشاف با رویکرد کیف برخوردار اسیت .بیرای تعییین تیوال و روابیط مییان
عناصر شناسای شده از رو مدلسازی ساختاری تفسییری ( )ISM1اسیتفاده شیده اسیت .بیه
منظور گردآوری دادهها و شناسای عوامل ،از رو تحلیلمحتوا و مرور منابع ،کتب و مصاحبه بیا
مشارکتکنندگان که شامل خبرگاندانشگاه و خبرگان سازمان کیه دارای یی سیری ویژگی
های نظیر مدرک دکتری و تولیدات علم (کتاب ،مقاله وغیره) و سابقهِ اجرای باال در این حیوزه
م باشند ،استفادهگردید .همچنین جهت انتخاب خبرگان از رو غیرتصادف و با تکنی گلولیه
برف تا حصول اشباع نظری استفاده گردید .درکل  10نفر از مشارکت کننیدگان مطیاب جیدول
شماره  1به پرسشنامه پاسخ دادهاند.

مشارکت کننده
1

جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش
پست مشارکت کننده
تحصیالت
سن
استادیار
دکتری مدیریت دولت
38

2
3
4

65
56
50

دکتری مدیریت دولت
دکتری تخصص
دکتری تخصص

5
6
7
8
9

54
50
45
40
38

دکتری تخصص
لیسانس حسابداری
فوق لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس

10

44

دکتری تخصص

استادیار
استادیار
استادیار

سابقه شغلی
10
20
18
22

استادیار
مدیر ارشد بان
مدیر ارشد بان
مدیر حوزه بان
بانکدار

18
27
25
18
15

مدیر حوزه بان

20
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مدلسازی ساختاری-تفسیری
مدلسازی ساختاری-تفسیری )ISM( 1زمان که تعداد ابعادَ و عناصر مورد مطالعه افیایش یابد
که موجب پیچیدهتر شدن روابط بین عناصر شود ،بسیار مناسب اسیت .میدلسیازی سیاختاری-
تفسیری فرایندی متعامل است که در آن مجموعهای از عوامل مختلف و مرتبط با همدیگر دری
مدل نظاممند جامع ساختاربندی م شوند .رو شناس مدلسازی سیاختاری-تفسییری کمی
زیادی به برقراری نظم در روابط پیچیده میان عناصر ی نظام م کند ،این مدل روابیط درونی
بین متغیرها را تشخی م دهد و تثثیر ی متغیر را بر سایر متغیرها مورد تجییه و تحلیل قرار
م دهد .همچنین مدلسازی ساختاری-تفسیری م تواند به اولویت بندی و تعیین سطح عناصر
ی نظام اقدام کند که کم شایان به مدیران برای اجرای بهتر میدل طراحی شیده می کنید.
مدلسازی ساختاری-تفسیری تکنیک مناسب برای تحلیل تاثیر ی عامل بر دیگر عوامل است.
این متدلوژی بر ترتیب وجهت روابط پیچیده میان عوامل ی سیستم را بررس م کند ،به بیان
دیگر ،ابیاری است که بهوسیله آن ،گروه م توانید بیر پیچییدگ بیین عوامیل غلبیه کننید(آذر و
بیات.)1387،
یافتههای پژوهش
گام اول :شناسایی عوامل مرتبط با مسئله
همانطور که دربخش رو تحقی بدان اشاره گردید جهت شناسای شاخ ها و عوامیل میوثر از
رو تحلیل محتوا و مصاحبه با ده مفر از خبرگان منتخب استفاده گردید.
گام دوم :تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری()SSIM2
دراین مرحله روابط بین عوامل پژوهش به صورت دوبهدو و زوج  ،با به کارگیری میورد تحلییل
قرار گرفت و منجر به مدلسازی ساختاری-تفسیری و اسیتفاده از رابطیه مفهیوم خبرگیان بیا
استفاده از نمادهای زیر به تعیین روابط بین عوامل پرداختند .برای تشکیل میاتریس خودتعیامل
ساختاری از رو مد براساس بیشترین فراوان در هر دراییه اسیتفاده شیدهاسیت کیه در جیدول
شماره( )3نشان داده شده است.

1. Interpretive-Structural Modeling
2. Strutual Self-Intraction Matrix
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جدول  .2روابط مفهومی درتشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری(جتیش تاکار و همکاران)2017،1
مفهوم نماد
نماد
V
اگر عنصر سطر  iمنجر به ستون سطر  jشود.
A
اگر عنصر سطر  jمنجر به ستون سطر  iشود.
X
اگر رابطه بین عناصر دو طرفه باشد.
O
اگر بین عناصر هیچ ارتباط نباشد.

ماتریس خود تعامل ساختاری از ابعاد و عوامل پژوهش و مقایسه آنها با اسیتفاده از چهیار
حالت روابط مفهوم تشکیل شدهاست(آذر و همکاران .)1392 ،که در جدول  4نمایش داده شده
است.
جدول  .3ماتریس خودتعاملی ساختاری
مشتری
مداری
مشتری مداری
ارتباطاتِ اثربخش
برنامه رییی
سیستم پادا
تفوی اختیار
ریس پریری

ارتباطاتِ
اثربخش

برنامه
ریزی

سیستم
پاداش

تفویض
اختیار

ریسک
پذیری

A

A
X

A
A
V

A
V
V
O

X
V
X
V
A

گام سوم :تشکیل ماتریس دستیابی اولیه()RM2
این ماتریس برمبنیای میاتریس خودتعیامل می باشید و نمادهیای روابیط میاتریس خودتعیامل
ساختاری 3را به اعداد صفر و ی تبدیل م کند .و ماتریس دستیاب اولیه بشرح جدول شماره()5
م باشد.
جدول  .4ماتریس اولیه دسترسی عوامل
مشتری
مداری

ارتباطاتِ
اثربخش

برنامه
ریزی

سیستم
پاداش

تفویض
اختیار

ریسک
پذیری

مشتری مداری

1

0

0

0

0

1

ارتباطاتِ اثربخش

1

1

1

0

1

1

1. Jitesh Thakkar et.al.
2. Reachability Matrix
3. SSIM
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مشتری
مداری

ارتباطاتِ
اثربخش

برنامه
ریزی

سیستم
پاداش

تفویض
اختیار

ریسک
پذیری

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

تفوی

اختیار

1

0

0

0

1

0

ریس

پریری

1

0

1

0

1

1

برنامه رییی
سیستم پادا

گام چهارم :تشکیل ماتریس دستیابی نهایی
این ماتریس با اعمال روابط تعدی موجود در بین عوامل تشکیل م شود .به این ترتیب می تیوان
مرحله بعدی از مراحل اجرای متدولوژی  ISM1را به انجام رساند .درایین میاریس روابیط ثانوییه
بین عوامل کنترل م شود .رابطه ثانویه به صورت است که اگر بعد Iبه بعد  Jو بعید Jبیه بعید K
منجر شود ،پس بعد  Iبه بعد  Kمنجر خواهدشد و اگر در میاتریس دسیتیاب ایین حالیت برقیرار
نبود ،باید ماتریس اصالح شده و روابط که از قلم افتاده جایگیین شوند .بیدین ترتییب برخی از
عناصر صفر تبدیل به ی خواهدشد که به صورت (* )1نشان داده م شود .بیا شناسیای روابیط
ثانویه و اصالح ماتریس دریافت  ،ماتریس نهای بهدست م آیید .درواقیع بیا ایین کیار سیازگاری
درون ماتریس برقرار م شود.
جدول  .5تشکیل ماتریس دستیابی نهایی
سیستم
مشتری ارتباطات برنامه
پاداش
ریزی
اثربخش
مداری
0
*1
0
1
*1
1
1
1
1
1
1
1
1
*1
1
1

تفویض
اختیار
0
1
1
*1

ریسک
پذیری
1
1
1
1

تفوی

اختیار

1

0

0

0

1

*1

ریس

پریری

1

*1

1

*1

1

1

مشتری مداری
ارتباطاتِ اثربخش
برنامه رییی
سیستم پادا

گام پنجم :تعیین روابط و سطح بندی عوامل
برای تعیین روابط و سطحبندی عوامل ،بایست مجموعه ورودی ،مجموعیه خروجی و مجموعیه
مشترک برای هر متغیر تعیین شود.
1. Interpretive-Structural Modeling
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مجموعه خروج ی عامل شامل خود آن عامل و عوامل است که بر آنها اثر م گرارد که
با ی های موجود در سطر مربوطه قابل شناسای است.
مجموعه ورودی ی عامل ،شامل خود آن عامل و عوامل است که از آن ها اثر م پریرد که
با ی های موجود در ستون مربوطه قابل شناسای است.
پس از تعیین مجموعههای ورودی و خروج  ،اشتراک آن ها برای هر یی از عوامیل تعییین
م شود .متغیرهای که مجموعه خروج و مشترک آنها کامالً مشابه باشند ،در باالترین سیطح
از سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری قرار م گیرند .به منظور یافتن اجیای تشکیل دهنیده
سطح بعدی سیستم ،اجیای باالترین سطح آن در محاسبات ریاض جدول مربو حرف م شوند
و عملیات مربو به تعیین اجیای سطح بعدی مانند رو تعیین اجیای بیاالترین سیطح انجیام
م شود .این عملیات تا آنجا تکرار م شود کیه اجییای تشیکیل دهنیده کلییه سیطوح سیسیتم
مشخ شوند(آذر و همکاران.)1392 ،
جدول  .6سطح بندی عوامل موثر
عوامل

ورودی

خروجی

اشتراک

سطح

مشتری مداری ()C1
ارتباطاتِ اثربخش ()C2
برنامه رییی ()C3
سیستم پادا ()C4
تفوی اختیار ()C5
ریس پریری ()C6

C1,C2,C3,C4,C5,C6
C2, C3, C4, C6
C2,C3,C4,C6
C2, C3, C4, C6
C2, C3, C4, C5, C6
C2, C3, C4, C6

C1,C3,C6
C2,C3,C4, C6
C2,C3,C4, C6
C2,C3,C4, C6
C5, C6
C2, C3, C4, C6

C1, C3, C6
C2,C3, C4, C6
C2,C3,C4,C6
C2,C3,C4,C6
C5, C6
C2,C3,C4, C6

سطح1
سطح 3
سطح 3
سطح 3
سطح 2
سطح 3

گام ششم :ترسیم مدل ساختاری-تفسیری
در این مرحله با توجه به سطوح عوامل و ماتریس دسترس نهای و از طری حرف روابط ثانوییه،
مدل نهای بدست م آید که این شکل در مدلسیازی سیاختاری-تفسییری ،میدل سیاختاری ییا
دیاگراف نامیده م شود(آذر و همکاران .)1392،مدل پژوهش در شکل  1نمایش داده شدهاست.
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ارتباطاتِ
اثربخش

مشتری مداری

سطح اول

تفویض اختیار

سطح دوم

برنامه ریزی

سیستم
پاداش

ریسک
پذیری

سطح سوم

شکل  . 1سطح بندی عوامل موثر برجاودانگی مدیران

گام هفتم :تجزیه وتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (میک ماک)1
در این مرحله عوامل در چهار گروه طبقهبندی م شوند .به منظور محاسیبه قیدرت نفیوذ عوامیل
کاف است تعداد  1ها در هر سطر ماتریس دسترسی نهیای را بیا هیم جمیع نمیاییم .بیه منظیور
محاسبه قدرت وابستگ ها باید تعداد  1ها را در هر ستون مربو به هر عامل را با یکیدیگر جمیع
کنیم .اولین گروه شامل عوامل خودمختار (ناحیه )1م شود که قدرت نفیوذ و وابسیتگ ضیعیف
دارند .این متغیرها تا حدودی از سیایر متغیرهیا مجییا هسیتند و ارتبیا کمی دارد .گیروه دوم،
متغیرهای وابسته (ناحیه )2را شامل م شیود کیه از قیدرت نفیوذ ضیعیف امیا وابسیتگ بیاالی
برخوردارند و در دستیاب به عناصر دیگر کم نم کنند .گروه سیوم عوامیل متصیل (ناحییه )3
هستند .این متغیرها قدرت نفوذ و وابستگ باالی دارند .آنها دارای یی اثیر پاسیخگو هسیتند و
دیگر متغیرهای سیستم را تحت تاثیر قرار م دهند .درواقع هرگونیه عملی بیر روی ایین عوامیل
منجر به تغییر سایر عوامل م شود .گروه چهارم عوامل مستقل (ناحیه  )4م باشند .این عوامل از
قدرت نفوذ باال و وابستگ پیایین برخوردارنید .عیوامل کیه از قیدرت نفیوذ بیاالی برخوردارنید
اصطالحاً عوامل کلیدی خوانده م شوند.

1. MICMAC
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مشتری مداری
ارتباطاتِ اثربخش

جدول  .7درجه قدرت نفوذ و وابستگی عوامل
مشتری ارتباطاتِ برنامه سیستم تفویض
اختیار
پاداش
ریزی
اثربخش
مداری
0
0
*1
0
1
1
*1
1
1
1

ریسک
پذیری
1
1

برنامه رییی

1

1

1

1

1

1

سیستم پادا
تفوی اختیار
ریس پریری
وابستگ

1
1
1
6

1
0
*1
4

*1
0
1
5

1
0
*1
4

*1
1
1
5

1
*1
1
6

C3

C6

C2,c4

3
6
6
6
3
6

6

متصل

4

مستقل

C5

قدرت نفوذ

5

C1

نفوذ

3

وابسته

2

خودمختار

1
5

6

4

3

2

1

قدرت وابستگ

نمودار  .1خوشهبندی عوامل به روش تحلیل میک ماک

1

بحث و نتیجه گیری
عملکرد بعض از مدیران به گونهای است که نم توان آنان را به راحت فرامو کرد و همیشه در
اذهان باق م مانند .در حال که برخ از مدیران به دلیل تاثیرات منف کیه در زنیدگ عیدهای
داشتهاند ،فرامو نم شوند ،هستند کارفرمایان که زندگ افراد را دسیتخو تغیییرات مثبیت
کردهاند و به همین سبب همیشه در خاطرات باق م مانند.درهمین راسیتا ،به شناسیای عوامیل
جاودانگ مدیران پرداخته شدهاست .پس از شناسای عوامل از طری میاتریس دسیتیاب تیال
گردید عوامل موثر بر جاودانگ مدیران مورد بررس قرار بگیرد .درتحلیل نتیجه بدسیتآمیده بیا
توجه به مدل باید گفت که در سطح اول عامل مشتریمداری ،سطح دوم عامل تفیوی اختییار و
در سطح سوم عوامل ارتباطاتِ اثربخش ،ریس پریری ،برنامهرییی ،سیستم پادا قرار دارد.
همانگونه که در ماتریس نفوذ-وابستگ مشخ است ،عامیل مشیتریمیداری و تفیوی
اختیار درناحیه دوم (وابسته) که کمترین قدرت نفوذ و بیشترین مییان وابستگ را دارا م باشد و
1. MICMAC
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در دستیاب به عوامل دیگر کم نم کنند که باید تکنی های به کار گرفته شود و اصول را در
مورد مشتری مداری رعایت نمود که هم باعث جرب مشتریان تازه شیود و هیم بتیوان مشیتریان
قدیم را حفظ کرد ازجمله داشتن زبان بدن مناسب در مالقیاتهیای حضیوری ،بیا مشیتری بیه
عنوان ی مشاور صحبت کنید تا ی فروشنده ،در مورد خودتان صیادق باشیید و غییره .عوامیل
برنامهرییی ،سیستم پادا  ،ارتباطاتِاثربخش و ریس پریری در ناحیه سوم (ناحیه متصل) قیرار
دارند که دارای ی اثر پاسخگو هستند و دیگر عوامل سیستم را تحت تاثیر قرار م دهند .درواقع
هرگونه عمل بر روی این عوامل منجر به تغییر سایر عوامل م شیود .فراینید برنامیهریییی تفکیر
سیستماتی را تشوی و تفوی اختیار را تسهیل م کند ،شکافهای ارتباط را از بین م برد و
در نتیجه کارای کل را افیایش م دهد .مدیران موف ریس پریران محاسیبهگیر هسیتند .آنهیا
اهمیت ریس پریری را م شناسند و مشتاق هستند تجربههای جدیدی به دسیت بیاورنید حتی
اگر در این تجربه ها شکست بخورند .ضمن اینکه آنها در حال که به دل خطیر می زننید مراقیب
هستند تا آینده همکاران خود را خراب نکنند .آنها از دانش و آگاه  ،منابع و بیینش خیود بیرای
این موضوع استفاده م کنند که آیا این ریس ارز دارد یا نه .ریس کردن میدیران می توانید
باعث شکل گیری فرصتهای رشد و یادگیری هرچه بیشتر آنهیا شیود .نحیوه ارتبیا میدیر بیا
تیمش ،موفقیت یا عدم موفقیت او را تعیین می کنید .میدیر بایید در تمیام ارتباطیات خیود بیا
کارکنان شفافیت ،دقت و جامعیت را اصل قرار دهد .به پژوهشگران پیشنهاد م گردد:
 در پژوهشهای آت به بررس عوامل میوثر بیر جیاودانگ میدیران بیا رو  FCMشیبکهروابط متغیرها استخرا شده و سناریونویس صورت گرفتهشود.
 پیشنهاد م شود به منظور سطح بندی نگر خبرگان از تحلیل  Qنیی استفاده گردد.هر پژوهش دارای محدودیتهای م باشد .پیژوهش حیاض علییرغم دقیت و صیحت بیاالی
یافتههای خود با محدودیتهای بشرح ذییل مواجیه گردیید :دخالیت برخی از عوامیل در نتیای
پژوهش که از کنترل پژوهشگر خار است همانند عوامل مرتبط بیا نگیر هیای کارکنیان ،عیدم
اعتماد کامل برخ از مدیران و خبرگان از بیان نظرات خود در مصاحبهها و عدم تمایل برخی از
خبرگان معرف شده جهت شرکت درمصاحبه ،نبود الگوی اجرای در حیوزه جیاودانگ میدیران،
تحلیلهای کیف متک بر دیدگاههای خبرگان نیازمند افراد صاحب نظر م باشید کیه متاسیفانه
این تحقی با کمبود خبره واقع و نیی فرصت تعامل و بهرهمنیدی از نظیرات آنهیا مواجیه بیود.
برخ از خبرگان سازمان که مایل به همکاری شدند به دلیل مشغله کاری فرصت مناسیب بیرای
بحث و تحلیل عمی آنگونه که محق مدنظر داشت دراختیار نداشتند.
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