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بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم مکانیکی و
ارگانیکی
زهرا برومند
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فاطمه ثقفی

چکیده
این تحقیق متضمّن بررسی دو سیستم ارگانیک و مکانیک از نظر مقایسه بهکارگیری سه تاکتیک
مدیریت برداشت (خودشیرینی ،خودارتقایی و ابتکارعمل) است .در عین حال استفاده کارکنان از
تاکتیکهای مدیریت برداشت نسبت به مافوق و همکاران را در هر یک از دو سیستم مورد بررسی قرار
میدهد .مدیریت برداشت به مجموعهیی از تاکتیکها و رفتارهای سیاسی گفته میشود که در تعامالت
اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد تا برداشت دیگران تا حد امکان تحت کنترل و مدیریت قرار گیرد .با
مطالعه تحقیقات مرتبط ،چهار فرضیه تبیین و مشخص شد که کارکنان در سازمانهای مکانیک تمایل
بیشتری به استفاده از رفتار مدیریت برداشت دارند و این رفتار را عمدتا در ارتباط با مدیران و سرپرستان
خود بهکار میگیرند تا همکاران .در ضمن ،تاکتیک مورد استفاده آنها بیشتر خودشیرینی است؛ در
صورتیکه در سازمانهای ارگانیک ،مدیریت برداشت مورد استفاده کمتری دارد و در صورت استفاده در
رفتار با مدیران و همکاران بهطور یکسان کار گرفته میشود و تاکتیک مورد استفاده غالب ،ابتکار عمل
است .این تحقیق در دو بخش از سازمان صدا و سیما با توزیع یک پرسشنامه  26سوالی استاندارد برای
تشخیص مبتنی بر سیستم مکانیک و یا ارگانیک بودن آن دو بخش انجام گرفت و در نهایت مرکز
تحقیقات و پژوهشها (سیستم ارگانیک) و بخش تولید شبکه ( 4سیستم مکانیک) در نظر گرفته شد.
جامعه آماری شامل  240نفر (از هر بخش  120نفر) بود که در نهایت از هر واحد  100نفر (در مجموع
 200نفر) با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه  19سوالی شامل سوالهای مربوط به 3
تاکتیک (خودشیرینی ،ابتکار عمل و خودارتقایی) یعنی آنان توزیع گردید .تحقیق از لحاظ هدف کاربردی
و از نظر روش توصیفی -پیمایشی است.
واژگان کلیدی :مدیریت برداشت ،تاکتیک خودشیرینی ،خودارتقایی و ابتکار عمل ،سیستم ارگانیک،
سیستم مکانیک.
تاریخ دریافت مقاله ،1391/07/05 :تاریخ پذیرش مقاله1391/10/11 :
 .1استادیار گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 .2دانش آموخته ارشد مدیریت اجرایی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
E-mail: s.saghafi97@gmail.com
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 .1مقدمه

موفقیت سازمانهای امروزی به میزان زیادی به کارکنان آن بستگی دارد .کارکنانی که با
نحوه عملکرد خود بر عملکرد و خروجی سازمان تاثیر میگذارند (.)Morison & Phelps, 1999
اغلب پژوهشهای مدیریتی به دنبال اثربخشی زیردستان به کمک سرپرستان آنها است؛ با این
حال برخی از محققان مانند «دراکر» معتقدند که بر خالف آن چه تصور میشود رابطه زیردست /
سرپرست غالبا به وسیله زیردستان مدیریت میشود ( .)Drucker, 1986بعضی از رفتارهای
کارمندان نظیر رفتارهای مدیریت برداشت توجه زیادی را به خود جلب میکند .مدیریت برداشت
در واقع فرایندی است که از طریق آن افراد سعی میکنند تا برداشت دیگران از رفتار و عملکرد
خود را کنترل و مدیریت کنند ( )Robbins, 2007و در اصل با بهکارگیری تاکتیکهای متنوع
مدیریت برداشت ،تصویر مطلوبی را از خود در ذهن دیگران ایجاد میکنند و به کمک آن بر
تصمیم افراد نسبت به خودشان تاثیر میگذارند.
ماهیت سیاسی رفتارهای سازمانی در پژوهشهای رشته مدیریت تا این اواخر مورد بررسی
قرار نگرفته بود و بررسیهای نظاممند رفتارهای سیاسی در سازمان و از جمله مدیریت برداشت
که متغیر کلیدی این تحقیق است پراکنده و محدود بوده است .این کمبود پژوهشها ،به ویژه در
حوزه شناسایی عواملی بیشتر احساس میشود که به درک رفتارهای سیاسی و مدیریت برداشت
در سازمان کمک میکنند .به عالوه با توجه به اینکه تحقیق و بررسی در این زمینه در کشور ما
نیز بسیار اندک بوده است ،انجام تحقیقات در این باب حائز اهمیت و بسیار ضروری است؛ لذا
تحقیق حاضر درصدد شناسایی برخی از عوامل موثر و پیامدهای مدیریت برداشت است .دو متغیر
ساختار سیستمهای ارگانیک و مکانیک بهعنوان عواملی که موجبات بهکارگیری انواع تاکتیک
های مدیریت برداشت در سازمان را فراهم میکنند ،در نظر گرفته شده است .تاکتیکهای مورد
نظر در این تحقیق خودشیرینی ،خود ارتقایی و ابتکار عمل است و در نهایت میزان استفاده از این
تاکتیکها در هر دو سیستم سازمانی و استفاده از آنها نسبت به مافوق و کارمندان هم رده مورد
بررسی قرار میگیرد.
در بسیاری از موقعیتهای اجتماعی و تعامالتی افراد با یکدیگر ،رفتارهای سیاسی مانند
مدیریت برداشت بهکار گرفته میشود .تعامالت سازمانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بستر
بسیار مستعدی برای استفاده از این استراتژی در ارتباطات غیررسمی افراد است و اعضای سازمان
برای کسب قدرت شخصی و قدرت پست و مقام درگیر سیاستهای سازمانی هستند.
سیاستهای سازمانی فرآیندی نفوذی است که در آن فرد یا یک گروه تالش میکنند فراتر از
استحقاق لیاقت خود به کمک تاکتیکهای غیررسمی مزیتی را به دست آورد .این مزیت نوعا به
دست آوردن قدرت است.
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مدیریت برداشت از شایعترین رفتارهای سیاسی محسوب میشود که ایده آن نخستین بار
توسط «گافمن» مطرح شد .به زعم «گافمن» ،افراد تاثیرهای مورد نظر خود بر دیگران را
مدیریت میکنند و این کار ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه انجام پذیرد ()Goffman, 1959؛
بنابراین مدیریت برداشت اشاره به رفتارهایی دارد که افراد با استفاده از آنها تصویر دیگران از
خود را کنترل میکنند و از این طریق سعی میکنند تا پیامدهای مطلوب خود را حداکثر و
پیامدهای نامطلوب خود را حداقل کنند .کارمندان از طریق مدیریت برداشت سعی میکنند اعتماد
و احترام دیگر همکاران بهخصوص سرپرستان و مدیران خود را بهدست آورند ( & Wayne
.)Liden, 1995

کشور ما با سابقه  2500سال شاهنشاهی و وجود مداحان ،چاپلوسان وصله بگیران در دربارها
موجب شده است تا این رفتار ناخوشایند نهادینه شود و افرادی برای گرفتن امتیاز بیشتر و احیانا
آن چه شایستگی آن را ندارند دست به هر کاری بزنند تا نظر طرف مقابل را که اکثرا مدیران و
سرپرستان و بهخصوص در سازمانهای مکانیکی است به نفع خود تغییر دهند که این معضل
همه کشورهای در حال توسعه است و موجب تنزل بهرهوری و اشاعه رفتارهای ناشایستی
میشود که عامل دلسردی افراد متخصص و مسئولیتپذیر نیز هست.
این تحقیق درصدد یافتن پاسخی به این سوالها است:
ـ کارکنان در کدام سازمانها (مکانیکی یا ارگانیکی ) بیشتر از مدیریت برداشت استفاده میکنند؟
ـ افراد در هر یک از سازمانها بیشتر از کدام تاکتیک بهره میگیرند؟
ـ افراد در هر یک از سازمانها از تاکتیکهای مدیریت برداشت در قبال مافوق بیشتر استفاده
میکنند یا در قبال همکاران هم رده خود؟
 .2پیشینه نظری

بسیاری از محققان استراتژیهای گوناگونی را در بخش مدیریت برداشت شناسایی کردند و
آنها را توضیح دادهاند .برای مثال ( ;Jones & Pittman, 1982; Rosenfeld etal, 2002
)Tedeschi & Molburg, 1984 and Wayne & Ferris, 1995؛ در حالیکه مدیریت
برداشت به گونهیی گسترش یافته است که شامل تاثیرات اجتماعی و تاکتیکهایی مثل حفاظتی
و تدافعی است .کیپنیس ( ،)1980رائو ( )1995و اکثر افراد پذیرفتهاند که تفاوت فاحشی بین
استراتژی تدافعی و حفاظتی وجود دارد .استراتژی حفاظتی میتواند هویت مطلوبی فراهم کند .در
میان استراتژیهای حفاظتی شیوه جلبتوجه توانسته است توجه بسیاری از افراد را به خود جلب
کند .در مقابل ،استراتژیهای تدافعی احتماال موجب ایجاد هویتی نامطلوب میشود ( Rosenfeld
.)etal, 2002
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هر چه تعداد دانشمندان برای موضوع مورد نظر بیشتر باشد ،دال بر اهمیت آن موضوع است.
استراتژیهای مربوط به مدیریت برداشت از سوی بسیاری از محققان سازمانی از جمله جونز و
پیتمان ( ،)1982تدسچی و ریس ( )1981مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .همه این موارد
نیز درتحقیق حاضر مدنظر قرار گرفته و از جمله تاکتیکهایی که در این تحقیق بررسی شده
است عبارتاند از:
 .1خودشیرینی :شامل چاپلوسی ،گزینههای انطباقی و انجام کارهای مورد عالقه برای یک هدف
که همانا نشان دادن افزایش خوش خدمتی نسبت به دیگران است.
 .2خودارتقایی :شامل جلب توجه دیگران به فضایل شخصیتی یک فرد تا او را شایستهتر قلمداد
کند.
 .3تاکتیکهای ابتکار عمل یا پیشرو بودن در کار :انجام کار فراتر از آنچه در شرح شغل بیان
شده است و انجام کارهایی که نتایج کار را بهبود بخشد و از بروز مشکالت جلوگیری نماید ،یا
ایجاد فرصتهای جدید ،قبل از اینکه کسی درخواست کند ،در مجموع ابتکار عمل یا پیشقدم
بودن در کار نامیده میشود.
بسیاری از مطالعات بر روی مدیریت برداشت در زمینهها و محیطهای گوناگون منتشر شده
است .روزنفلد ( )1997مدیریت برداشت ،انصاف و کاربرد آن در مصاحبههای استخدامی را مورد
بررسی قرار داده است که در این پژوهش محقق مدعی شده است که استفاده از تاکتیکهای
مدیریت برداشت توسط کاندیدهای استخدام در سازمانها نباید همواره به عنوان تهدید تلقی
شود؛ بلکه کارمندانی که به خوبی بتوانند با استفاده از تاکتیکها بر مصاحبهگرها تاثیر بگذارند؛
مسلما از منافع سازمان نیز میتوانند درمقابل مشتریها و رقبا با استفاده از همین تاکتیکها به
خوبی دفاع کنند .به این ترتیب بهتر است سازمانها مدیریت برداشت را مهارت در نظر بگیرند و
نه نقطه ضعف .مطالعات دیگری که بلین باندا ویلال و همکاران ( )2007انجام دادند به بررسی
رابطه بین استفاده از تاکتیکهای مدیریت برداشت و ارزیابی شدن پرداختند.
این پژوهش نیز بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان استفاده از تاکتیکهای متمرکز بر
سرپرست با دوست داشتنی بودن نزد سرپرست و رابطه منفی میان استفاده از تاکتیکهای
متمرکز بر شغل و وظیفه با دوست داشتنی بودن است .همچنین ظاهر فیزیکی و مورد لطف واقع
شدن میتواند موجب بهوجود آمدن ادراک متخصص بودن زیردست توسط سرپرست شود و در
نهایت ،در ارزیابی وی تاثیر مثبت بگذارد .چن و فنگ ( ،)2008بهبررسی میزان سیاستزدگی
سازمان و استفاده از تاکتیکهای مدیریت برداشت پرداختهاند که نشان میدهد به هر اندازه
میزان سیاستزدگی در سازمانها کمتر باشد ،استفاده از تاکتیک تمرکز بر شغل و وظیفه در آن
سازمان نتیجه مثبت بیشتر خواهد داشت و برعکس ،هر چه قدر کارمندان احساس سیاستزده
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بودن سازمان را بیشتر حس کنند استفاده آنها از تاکتیکهای تمرکز بر سرپرست و خودشیرینی
بیشتر میشود و این تاکتیکها نتیجه مثبتتری میدهند.
از جمله تحقیقاتی که در زمینه مدیریت برداشت در ایران صورت گرفته است میتوان به
پژوهش عباس عباسپورو همکاران ( ،)1389در رابطه با تاکتیکهای مدیریت برداشت رو به باال
بر رفتار شهروندی اشاره کرد که نشان میدهد به ترتیب تاکتیکهای متمرکز بر شغل و متمرکز
بر سرپرست بیشترین تاثیر را بر بروز رفتار مدیریت برداشت از جانب کارمند دارند و تاکتیک
متمرکز بر خود کمترین تاثیر را در بروز رفتار مدیریت برداشت دارد .همچنین علیاکبر فرهنگی و
همکاران ( ،)1388بهبررسی عوامل موثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای آن پرداختند و دریافتند
که افراد با استفاده از تاکتیک خودشیرینی نظر مثبت سرپرست را جلب و رفتار او را نسبت به خود
مالیمتر میکنند .ضمنا بهکارگیری تاکتیک جلب حمایت موجب میشود تا سرپرست از وظایف و
مسوولیتها و در نتیجه فشار شغلی آنها بکاهد و در نهایت استفاده از تاکتیک ارعاب میتواند
باعث عکسالعمل منفی سرپرست شده و فشار شغلی فرد را افزایش دهد.
چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

چارچوب نظری :چارچوب نظری این پژوهش با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مساله به
گونهیی منطقی همسویی دارد و با تکیه بر مقاله درای و زید من ()2007که در مجله امرالد به
چاپ رسید ،تهیه شده است .طبق نظر این دو محقق در محیطهای کاری ،افراد از استراتژیهای
مدیریت برداشت برای ماکزیمم نمودن مزایای فردی استفاده و چنین تصور میکنند که هر چه
بیان و طرز عقیده آنها مطلوب تر باشد ،نتایج مثبتتری بهدست خواهد آمد .در این مقاله،
ارزیابیهایی عملی از اثرات هنجارهای سازمانی و همچنین ویژگیهای ساختاری بر انتخاب
تاکتیکهای مدیریت برداشت و الگوهای مورد استفاده در آن صورت گرفته است و بر این اساس،
مدل مفهومی تحقیق در شکل  1نشان داده میشود.
دو عامل ارگانیک و مکانیک بودن سیستم بهعنوان عوامل اصلی سنجش میزان استفاده از
رفتار مدیریت برداشت در این دو سیستم در نظر گرفته شده است .طبق نظر برنز و استاکر
( ،)1961سازمانها به عنوان فاکتورهایی تلقی میشوند که در جستوجوی کسب موقعیتهای
ویژهیی در راستای عملکردهای مکانیکی و ارگانیک هستند .سیستم مکانیکی ،سیستمی متمرکز
است .این سیستم از طریق یک سازمان ساختاری و سلسله مراتبی حمایت شده و سطوح باالیی
از تعاریف شغلی ،اختیارات و ارتباطات نیز در آن وجود دارد .وابستگی افراد مرئوس به افراد مافوق
خود نیز در این میان بسیار زیاد است .در این حیطه نوآوری و ابتکار کارمند نیز تشویق نمیشود و
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محدودیتهایی نیز در بخش تصمیمگیری و افزایش اختیارات در مقایسه با سازمانهای ارگانیک
وجود دارد.
در مدل زیر ،میزان استفاده از هر یک از تاکتیکهای مدیریت برداشت مثل (خودشیرینی،
خودارتقایی و ابتکار عمل) در دو سیستم ارگانیک و مکانیک مقایسه شده است و ارگانیک و
مکانیک بودن سیستم بهعنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر میزان استفاده کارمندان از رفتار مدیریت
برداشت در قبال کارمندان هم رده خود و مدیران و سرپرستانشان را نشان میدهد.
مدل مفهومی تحقیق:

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

فرضیهها :فرصیههای چهارگانه این پژوهش به قرار زیر تبیین شده است:
 .1کارکنان در سازمانهای مکانیکی بیشتر از کارکنان در سازمانهای ارگانیکی از مدیریت
برداشت استفاده میکنند.
 .2کارکنان سازمانهای مکانیکی از تاکتیکهای خودشیرینی بیشتر از تاکتیکهای نوآوری و
خودارتقایی استفاده میکنند.
 .3کارکنان سازمانهای ارگانیکی از تاکتیکهای نوآوری بیشتر از تاکتیکهای خودشیرینی و
خودنمایی استفاده میکنند.
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 .4کارکنان سازمانهای مکانیکی بیشتر در رابطه با مافوق خود از مدیریت برداشت استفاده
میکنند تا همکاران هم رده.
 .3روششناسی تحقیق

این تحقیق از حیث هدف کاربردی است؛ زیرا از نتایج آن میتوان استفاده عملی کرد و از
حیث روش ،توصیفی و از شاخه پیمایشی است؛ ضمنا از آنجاکه محقق در محیط سازمان حضور
پیدا میکند ،این تحقیق میدانی نیز محسوب میشود .قلمرو مکانی این تحقیق دو بخش سازمان
صدا و سیما یعنی بخش تولید شبکه  4و مرکز تحقیقات صدا و سیما را دربر دارد.
روش جمعآوری اطالعات :برای جمعآوری اطالعات این پژوهش از ابزار و شیوههای زیر
استفاده شده است:
جستجو در اینترنت :به دلیل تازگی موضوع در ایران هیچ پایاننامهیی تحت این عنوان یا
عنوانهای مشابه در دانشکدههای مختلف مدیریت یافت نشد؛ بنابراین بیشتر وقت پژوهشگر
برای جمعآوری مطلب در اینترنت صرف شد.
پرسشنامه :در این تحقیق از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است :اولی یک پرسشنامه 26
سوالی بود که برای تشخیص ارگانیک  /مکانیک بودن سازمان و تفکیک این دو بخش از طریق
گرفتن درصد از پاسخهای (بلی و خیر) بهکار گرفته شد و پرسشنامه دیگر برای بررسی میزان
استفاده از رفتار مدیریت برداشت در هر دو ساختار ارگانیک و مکانیک و میزان استفاده این رفتار
نسبت به همکاران و مدیران در قالب سه تاکتیک خودشیرینی ،خود ارتقایی و ابتکار عمل در هر
یک از این دو بخش سازمانی با بهرهگیری از طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفت .این
پرسشنامه بر اساس شاخصهای پیشنهادی مقاله بیس طراحی شد.
در این تحقیق روایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در هر بخش بهدست میآید.
برای بهدست آوردن ضریب آلفای کرونباخ ،نخست واریانس نمرههای هر زیرگروه پرسشهای
پرسشنامه یا زیر آزمون و واریانس کل اندازهگیری شد و سپس از راه فرمول اندازه ضریب آلفا
بهدست آمد :ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده در قسمت جوابهای مربوط به بخش مرکز
تحقیقات برابر با  0/84است و از روایی باال حکایت دارد.
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جدول  :1ضریب آلفای کرونباخ در بخش مرکز تحقیقات
میزان الفا

ابعاد
مربوط به همکاران

0/844
0/844
0/843

خودشیرینی
خالقیت
خودارتقایی
مربوط به سرپرستان
خودشیرینی
خالقیت
خودارتقایی
آلفای کرونباخ کل0/84:

0/847
0/843
0/841

ضریب آلفای کرونباخ مربوط به جوابهای بخش تولید شبکه چهار  0/87بهدست آمد که
نشاندهنده روایی باال است.
جدول  :2ضریب آلفای کرونباخ در بخش تولید شبکه 4
میزان الفا

ابعاد
مربوط به همکاران

0/870
0/870
0/869

خودشیرینی
خالقیت
خودارتقایی
مربوط به سرپرستان
خودشیرینی
خالقیت
خودارتقایی
آلفای کرونباخ کل0/87:

0/869
0/869
0/869

برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه در بخش مرکز ،تعداد  20پرسشنامه در دو مرحله زمانی
مختلف در اختیار افراد سازمان قرار گرفت و فراوانیهای مقایسه دو نسبت در هر دو سری
پرسشنامه در فرمول قرار داده شد .در این تحقیق ،دو قسمت جواب «خیلی زیاد» و «زیاد»
بهعنوان مبنای محاسبه نسبت موفقیت در نظر گرفته شده است .مقدار آماره آزمون )(Z=0.89
در ناحیه  H0قرار میگیرد؛ بنابراین فرضیه پژوهشی در سطح اطمینان ( %95سطح خطای )%5
تایید میشود و پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
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بررسی میزان پایایی پرسشنامه نیز در بخش تولید شبکه چهار طبق روش قبل تعداد بیست
پرسشنامه در دو مرحله زمانی مختلف در اختیار افراد سازمان قرار گرفت و فراوانیهای
نسبتهای موفقیت هر دو سری پرسشنامه در فرمول قرار داده میشود .در این تحقیق دو قسمت
جواب «خیلی زیاد» و «زیاد» بهعنوان مبنای محاسبه نسبت موفقیت در نظر گرفته شده است که
نتیجه آن ،مقدار آماره آزمون ) (Z=1.24در ناحیه  H0قرار میگیرد؛ بنابراین فرضیه پژوهشی در
سطح اطمینان ( %95سطح خطای  )%5تایید میشود و پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
جامعه و نمونه آماری تحقیق :جامعه آماری این تحقیق ،شامل کارکنان بخش تحقیقات و
پژوهش سازمان صداو سیما (بهعنوان سیستم ارگانیکی) و تولید شبکه ( 4بهعنوان سیستم
مکانیکی) است .برای برآورد صحیح نمونه پژوهشی از جامعه آماری که مشتمل بر  120نفر در
هر یک از دو بخش تولید شبکه  4و مرکز پژوهشهای صدا و سیما (جمعا  240نفر ) است ،برای
تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برای اجرای هر دو
پرسشنامه (تعیین ساختار سازمانی و مدیریت برداشت) برآورد شد که عدد بهدست آمده با استفاده
از این فرمول در هر سازمان  100نفر است.
N×p×q×∪21−𝛼/2

𝑁𝜀2 +p×q×∪21−𝛼/2

120×0.5×0.5×1.962

120×0.052 +0.5×0.5×1.962
115.2
115.2

= 91.43 ≠ 100

1.26

=

=n

=n

0.3+0.96

=n

 .4تحلیل دادهها

در این بخش ابتدا برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده
شد .سپس ،با توجه به نوع توزیع دادهها نسبت به تجزیهوتحلیل دادهها اقدام شد.
فرض یک :دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
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جدول  :3آزمون" کولموگروف اسمیرنوف" بررسی نرمال بودن توزیع دادههای مربوط به بخش مرکز
نام معیار متغیر

چولگی

خودشیرینی
ابتکار عمل
خودارتقایی

-0/388
-0/501
0/065

خودشیرینی
ابتکار عمل
خودارتقایی

0/057
-0/400
0/151

کشیدگی
مربوط به همکاران
-0/975
-0/597
-0/871
مربوط به مدیران و سرپرستان
-1/095
-0/747
-0/869

آماره آزمون

سطح معناداری

0/214
0/223
0/172

0/000
0/000
0/000

0/160
0/216
0/187

0/000
0/000
0/000

جدول  :4آزمون" کولموگروف اسمیرنوف" بررسی نرمال بودن توزیع دادههای مربوط به بخش تولید
شبکه 4
نام معیار متغیر
خودشیرینی
ابتکار عمل

چولگی
-0/2940
-0/774

کشیدگی
مربوط به همکاران
-1/308
-0/395

آماره آزمون

سطح معناداری

0/195
0/237

0/000
0/000

0/156

0/000

-1/107
0/011
خودارتقایی
مربوط به مدیران و سرپرستان
0/000
0/150
-1/174
0/047
خودشیرینی
0/000
0/200
-0/946
-0/456
ابتکار عمل
0/000
0/174
0/589
0/329
خودارتقایی
چولگی کل 0/141 :کشیدگی کل -1/147 :آماره آزمون کل 0/162 :سطح معناداری کل0/000 :

آزمون فرضیهها

آزمون فرضیه اول :کارکنان در سازمانهای مکانیکی بیشتر از کارکنان در سازمانهای
ارگانیکی از رفتار مدیریت برداشت استفاده میکنند .در فرضیههای فوق با دو گروه مستقل
سروکار داریم ،از آنجاکه دادهها بهصورت رتبهیی هستند و از توزیع غیر نرمال تبعیت میکنند ،از
آزمون ناپارامتریک من  -ویتنی 1استفاده شده است .آزمون من ویتنی معادل آزمون پارامتریک t
دو گروه مستقل است که برای مقایسه دو گروه مستقل برحسب رتبه بهکار میرود.

1. Mann-Whitney Test
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جدول  :5برآورد رتبهها با استفاده از آزمون من ویتنی
مدیریت برداشت

حجم نمونه
100
100

نام گروه
مرکز (ارگانیک)
تولید (مکانیک)

رتبه میانگین
92/03
108/98

مجموع رتبهها
9203
10898

جدول  :6آمارههای آزمون من ویتنی
مدیریت برداشت
1

415/5
9202/5
-2/071
0/038

من  -ویتنی یو
ویلکاکسون دبلیو
مقدار Z3
4
مقدار تقریبی سطح معناداری
2

با توجه به اینکه سطح معناداری حاصل ( )0/038در آزمون فوق از  0/05کوچکتر است؛
بنابراین تفاوت معناداری بین دو متغیر وجود دارد .از طرفی ،مجموع رتبههای گروه تولید
( )108/98از مجموع رتبههای گروه مرکز تحقیقات ( )92/03بزرگتر است؛ بنابراین فرضیه
تحقیق مبنی بر اینکه کارکنان در سازمانهای مکانیکی بیشتر از کارکنان در سازمانهای
ارگانیکی از رفتار مدیریت برداشت استفاده میکنند ،پذیرفته میشود.
آزمون فرضیه دوم :کارکنان سازمانهای مکانیکی از تاکتیکهای خودشیرینی بیشتر از
تاکتیکهای ابتکار عمل و خودارتقایی استفاده میکنند.
در آزمون فرضیههای فوق میخواهیم سه متغیر را در درون یک گروه مشخص ،مورد
سنجش قرار دهیم .از آنجاکه دادهها بهصورت رتبهیی هستند و از توزیع غیر نرمال تبعیت
میکنند ،از آزم ون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده است .آزمون فریدمن از جمله آزمونهای
ناپارامتریک است که معادل پارامتریک آن تحلیل واریانس درون موردی (اندازههای تکراری)
است .این آزمون برای مقایسه سه یا بیش از سه نمونه وابسته که مقیاس رتبهیی دارند ،استفاده
میشود.
جدول  .7برآورد رتبهها با استفاده از آزمون فریدمن
متغیرها
خودشیرینی
ابتکار عمل
خود ارتقایی

میانگین رتبهها
2/79
2/13
1/09

رتبه
1
2
3
1. Mann-Whitney U
2. Wilcoxon W
3. Z value
)4. Asymp. Sig. (2-tailed
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جدول  :8آمارههای آزمون فریدمن
حجم نمونه

100

مربع کای

150/123

درجه آزادی

2

سطح معناداری

0/000

با توجه به اینکه در سطح اطمینان  95درصد ،سطح معناداری ( )0/000کوچکتر از میزان
خطا ( )0/05است؛ لذا میتوان گفت که تفاوت میان میانگین رتبههای مولفههای فرضیه معنادار
است .از طرفی ،میانگین رتبه دادههای مربوط به خودشیرینی از نوآوری و خودنمایی بیشتر است
()1/09 <2/13 <2/79؛ بنابراین فرضیه محقق مبنی بر اینکه کارکنان سازمانهای مکانیکی
از تاکتیکهای خودشیرینی بیش از تاکتیکهای نوآوری و خودنمایی استفاده میکنند ،پذیرفته
میشود.
آزمون فرضیه سوم :کارکنان سازمانهای ارگانیکی از تاکتیکهای ابتکار عمل بیشتر از
تاکتیکهای خودشیرینی و خودارتقایی استفاده میکنند.
در آزمون فرضیههای فوق نیز همانند آزمون فرضیه قبلی میخواهیم سه متغیر را در درون
یک گروه مشخص مورد سنجش قرار دهیم .در اینجا نیز با توجه به رتبهیی بودن دادهها و تبعیت
دادهها از توزیع غیر نرمال ،از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده است.
جدول  .9برآورد رتبهها با استفاده از آزمون فریدمن
مولفههای فرضیه
خودشیرینی
ابتکار عمل
خود ارتقایی

رتبه
1
2
3

میانگین رتبهها
1/85
2/85
1/30
جدول  :10آمارههای آزمون فریدمن

حجم نمونه
مربع کای
درجه آزادی
سطح معناداری

100
124/747
2
0/000
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با توجه به اینکه در سطح اطمینان  95درصد ،سطح معناداری ( )0/000کوچکتر از میزان
خطا ( )0/05است؛ لذا میتوان گفت که تفاوت میان میانگین رتبههای مولفههای فرضیه معنادار
است .از طرفی ،میانگین رتبه دادههای مربوط به نوآوری از خودشیرینی و خودنمایی بیشتر است
()1/30 <1/85 <2/85؛ بنابراین فرضیه محقق مبنی بر اینکه کارکنان سازمانهای ارگانیگی
از تاکتیکهای نوآوری بیشتر از تاکتیکهای خودشیرینی و خودنمایی استفاده میکنند ،پذیرفته
میشود.
آزمون فرضیه چهارم :کارکنان سازمانهای مکانیکی در رابطه با همکاران خود از مدیریت
برداشت کمتر استفاده میکنند و بیشتر رفتار مدیریت برداشت را در رابطه با مافوق خود بهکار
میبرند.
برای آزمون فرضیه فوق از آنجاکه میخواهیم وضعیت یک متغیر وابسته (مدیریت برداشت)
را در داخل یک گروه (کارکنان سازمانهای مکانیکی) و در دو موقعیت مختلف (همکاران و
مافوق) بسنجیم ،از آزمون رتبههای «عالمتدار ویلکاکسون» استفاده شده است که این آزمون
معادل آزمون «پارامتریک  »tزوجی است.
جدول  :11برآورد رتبهها با استفاده از آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاکسون

مافوق  -همکاران

رتبههای منفی
رتبههای مثبت
رتبههای برابر
جمع رتبهها

تعداد
( 26الف)
( 73ب)
( 1ج)
100

میانگین رتبهها
38/48
54/10

مجموع رتبهها
1000/50
3949/50

الف) مافوق>همکاران
ب) مافوق<همکاران
ج) همکاران = مافوق
جدول  :12آمارههای آزمون رتبههای عالمتدار ویلکاکسون
 Zمقدار

4/9

) (p-valueمقدار تقریبی سطح معناداری

0/000

در دو جدول فوق ،با توجه به بیشتر بودن مجموع رتبههای مثبت از مجموع رتبههای منفی
( )1000<3949و کمتر از 0/05بودن مقدار  p-valueبهدستآمده ،فرض صفر رد میشود و
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میتوان نتیجه گرفت که در سطح معناداری  0/05شواهد قوی در تایید فرضیه محقق وجود دارد
مبنی بر اینکه کارکنان سازمانهای مکانیکی در رابطه با همکاران خود از مدیریت برداشت کمتر
و در رابطه با مافوق خود بیشتر استفاده میکنند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

نتیجهگیری :هر پژوهشی برای نیل به اهداف خاص طرحریزی شده است که بیشک این
پژوهش هم از این قاعده مستثنی نیست .در واقع ،هدف اصلی این پژوهش آن است که با ارائه
یک مدل ساختاری بتواند با توجه به ساختار سیستمهای سازمانی و تاثیر آن ،میزان استفاده از
شاخصهای رفتار مدیریت برداشت و میزان بهرهگیری از آن نسبت به مافوق و همکاران را مورد
بررسی قرار دهد .یافتههای این پژوهش حاکی از این است که کارکنان سیستمهای مکانیکی
جهت تاثیر بر روی افراد ،بهخصوص سرپرستان و مدیران خود از تاکتیک مدیریت برداشت نسبت
به سیستمهای ارگانیکی بیشتر استفاده میکنند .این بدان معنی است که افراد مورد بررسی اصوال
برای نشان دادن کار خود جویای موقعیتهایی هستند تا بیشتر بتوانند بر روی برداشت افراد
نسبت به خود اثرگذار باشند و در این ارتباط ساختار موجود در سیستمهای مکانیکی ظاهرا فضای
مناسبتری را برای تمسک کارکنان به چنین رفتارهایی فراهم میکند .ضمنا کارکنان در
سیستمهای مکانیکی بیشتر از تاکتیکهای خودشیرینی استفاده میکنند تا تاکتیک خودارتقایی و
نوآوری ،لذا فضای حاکم بر ساختار مکانیکی زمینه را هر چه بیشتر برای افراد چاپلوس و متملق
مهیا میسازد تا با استفاده از تاکتیکی مانند خودشیرینی موقعیت حرفهیی خود را تثبیت و ارتقا
دهند و نسبت به ساختن تصویر مطلوبتری از خود تالش بیشتری نمایند.
از طرف دیگر یافتههای تحقیق نشان میدهد که کارکنان در سیستمهای ارگانیکی بیشتر در
صددند تا به جای تاکتیکهای خودارتقایی و خودشیرینی از تاکتیک ابتکار عمل یا خالقیت
استفاده کنند .از اینرو ،به نظر میرسد که فضای پویا و دینامیک سیستم ارگانیک بیش از پیش
این انگیزه را در کارکنان ایجاد میکند که برای پیشرفت و رشد در سازمان و تاثیر و برداشت
مثبت هر چه بیشتر افراد باید فرصتهای ابتکار عمل و خالقیت را شناسایی کنند و برای اجرایی
کردن آن گام بردارند.
همانگونه که گذشت در عین حال پژوهشهای این تحقیق همچنین نشان میدهد که
کارمندان در سیستمهای مکانیکی نسبت به سیستمهای ارگانیکی بیشتر درصدد استفاده از
تاکتیکهای مدیریت برداشت نسبت به مافوق خود هستند تا همکاران هم رده؛ لذا تایید این
فرضیه حاکی از این امر است که افراد در سیستمهای مکانیکی به جهت استفاده هر چه بیشتر از
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منابع کمیابی که در اختیار افراد قدرتمند است ،بیشتر در جهت کسب رضایت مدیران و
سرپرستان خود و با استفاده از تاکتیکهای منفی مدیریت برداشت گام بر میدارند.
پیشنهاد :مدیران میتوانند با اصالح سیستم سازمانی و سوق دادن آن از ساختار مکانیکی به
سمت ارگانیکی و همچنین با بها ندادن به افراد متملق و خودشیرین زمینه کاهش بروز
تاکتیکهای منفی مدیریت برداشت مانند خودشیرینی و خودارتقایی را فراهم آورند و با استفاده از
روشهای انگیزشی مناسب ،آموزش ،بهبود رضایت شغلی و مهیا نمودن جو پویا ،کارآمد و شاد
کارکنان را هر چه بیشتر در استفاده از تاکتیکهایی خالقیت و نوآوری تشویق نمایند.
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