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منظور ترسیم شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی نخست به . در این پژوهش مشارکت داشتند
هاي تحلیل شبکه، گراف شبکه ترسیم شد و موقعیت کنشگران کلیدي  مشهد با استفاده از داده

سپس . اساس دو شاخص مرکزیت درون درجه و مرکزیت بینیت در شبکه شناسایی شد بر
فردي و واحدهاي اساس نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاري، تأثیر منابع قدرت  بر

به این ترتیب، منابع قدرت فردي از طریق . سازمانی مؤثر بر توزیع قدرت سنجیده شد
  . گذارند اطالعات و منابع قدرت واحدهاي سازمانی از طریق مرکزیت بر توزیع قدرت اثر می

  
قدرت، توزیع قدرت، منابع قدرت فردي، منابع قدرت واحدهاي سازمانی،  :هاي کلیدي واژه

  .تحلیل شبکه اجتماعی
  

  مقدمه - 1
 و کنش و متقابل روابط مجموعه قدرت به عنوان یک حقیقت زندگی سازمانی به مثابه

هاي موقعیتی  یک از منابع قدرت و ترکیب که هر چنان. ]1[شود  تعریف می افراد هاي واکنش
هاي  آنها از طریق طراحی الگوهاي مفهومی خاص خود، الگوهاي تعاملی و شبکهمختلف 

هایی که انشعابات بیشتر و  این موضوع در نظام. ]2[آورند  ارتباطی مختلفی را به وجود می
ها بیشتر مشاهده  هاي آنان برقرار است مانند دانشگاه تري بین خرده نظام ارتباطات سست

هاي اصلی  ها ممکن است زمان بازتعریف اهداف سیستم نظام خرده شود؛ تفاوت میان قدرت می
یک از آنها به داشتن سهم نامتناسبی از منابع  آنها بروز نکند، اما این تفاوت زمان ادعاي هر

رو، مطالعه قدرت در دانشگاه که محصول نهایی و پایانی  از این . کند سازمان انعکاس پیدا می
این . اقتصادي، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد، بسیار مهم است گیري بر نظام آن تأثیر چشم

از چگونگی تخصیص منابع عمومی ) 1974(اي که ففر و ساالنسیک  فرایند در مطالعه
مرور . ]3[خوبی روشن است  سال به عمل آوردند، به 13دانشکده طی  29ها در میان  دانشگاه

ادبیات پژوهش در حوزه قدرت نشان از بررسی منابع قدرت از دیدگاه فرنچ و ریون و رابطه 
ی و سایر سازمان جوگیري،  هاي تفکر، تصمیم منابع قدرت با متغیرهایی چون یادگیري، سبک

گیري  تواند در شکل و از سایر عواملی که می ]15-4[متغیرهاي مؤثر بر عملکرد سازمان دارد 
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ت در سازمان مؤثر باشد نظیر منابع ساختاري و تعامل منابع شخصی و موقعیتی غفلت شده قدر
این عالقه ناشی از این است که استفاده صحیح از قدرت در سازمان محور اصلی . است

 سایر از حاصل این درحالی است که نتایج. ]17؛16[اثربخشی سازمان و مدیریت است 
 گیري شکل در شخصی هاي ویژگی و موقعیتی شبکه، عوامل تأثیرگذاري از نشان ها پژوهش
. سازد می خاطرنشان را سازمان در قدرت جانبه همه بررسی ضرورت که است سازمانی قدرت

برمبناي نظریه نهادگرایی جدید، قدرت را تابعی از تعامل ) 2004(طور نمونه، هاساناگاس  به
و ) 2008( 1آلن، داوسون، مادسن و چنگ. ]18[پندارد  متقابل بین عوامل شبکه و سازمان می

 ارتباطی هاي شبکه تحلیل مناسب براي روشی را شبکه نیز تحلیل) 2005(کرات و هاساناگاس 

. ]20؛19[اند  پیشنهاد کرده گروهی و نیز تحلیل الگوهاي توزیع قدرت و فردي سطوح در
توان به عدم توافق در  ها می گذشته از غفلت از زمینه، از دالیل دیگر ناکافی بودن این پژوهش

هاي  پایگاه(هاي موجود از منابع قدرت  بندي کاربرد یکسان از واژه قدرت، ناهمگنی تقسیم
هاي قدرت و ابهام در چگونگی وابستگی قدرت  هاي متفاوت از پایگاه ، تنوع فهرست)قدرت
از این رو با نظر به شواهد نظري و پژوهشی . ]21[هاي مختلف اشاره کرد  نه در بخشبه زمی

توان از سه منظر رفتاري،  موجود، موضوع قدرت و چگونگی توزیع آن در سازمان را می
توان را  اي، سازمان را می از منظر شبکه. ]24- 22[اي مورد توجه قرار داد  ساختارگرایی و شبکه

تر مجموعه مردمی که بخشی از وقت خود را در کار با و  به صورت دقیق به عنوان شبکه یا
اقتصادي آن سازمان بسط پیدا  - روابط قدرتی با یکدیگر و با روابطی که به محیط اجتماعی

هایی در خصوص اینکه  با استفاده از روش تحلیل شبکه و طرح پرسش. کند، توصیف کرد می
گیري آنها، رابطه بین این  واي این ارتباط، الگوي شکلچه کسی با چه کسی ارتباط دارد، محت

کند تا دریابیم چگونه مردم  هاي اجتماعی کمک می الگو و رفتار، رابطه بین الگو و سایر عامل
هدف اصلی این . ]25[توانند از راه داشتن ارتباط با یکدیگر به منابع دسترسی پیدا کنند  می

درت در شبکه سازمانی دانشگاه با تکیه بر دو دیدگاه پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر توزیع ق
 -1مشخص که  هاي سؤالباشد، با طرح این  ساختاري و رفتاري از قدرت در بستر شبکه می

منابع  - 2منابع قدرت کنشگران کلیدي در شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد کدامند؟ 

                                                           
1. Allen, Dawson, Madsen, Chang 
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 - 3ه فردوسی مشهد کدامند؟ و قدرت فردي مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی دانشگا
ی مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد سازمان درونمنابع قدرت 

  کدامند؟
  

   مرور ادبیات پژوهش - 2
در این . هاي اجتماعی هستند تحلیلگران سازمانی در تالش براي درك بهتر قدرت و موقعیت

در بررسی قدرت امري ضروري است؛ زیرا فرایند میان توجه به سطوح متفاوت مطالعه سازمان 
پیوندد و تعریف قدرت در هر یک از این سطوح  ها به وقوع می قدرت در چهارچوب سازمان

اي  مفهوم و ماهیت قدرت در سه دیدگاه رفتاري، ساختاري و شبکه. ]3[متمایز با دیگري است
ار افراد درون سازمان و در دیدگاه رفتاري، محققان به توضیح رفت. قابل مطالعه است

رویکرد رفتاري قدرت را توانایی . ]3[مندند  هاي سازمانی به عنوان زمینه یا محیط عالقه ویژگی
اي از نیروهاي علی، توانایی نفوذ بر این نیروها و توانایی افراد براي  براي تنظیم حرکت زنجیره

هاي برجسته در این  از دیدگاه. دکن اي از حوادث تعریف می تغییر حالت قبلی یا ایجاد زنجیره
قدرت به عنوان در این دیدگاه . ]21[توان به دیدگاه هابز، دال و بارنارد اشاره کرد  حوزه می

هاي شخص و به عنوان پیامد یک  ها، اهداف، نیازها و یا ارزش نگرش  تغییر در رفتار، نظرات،
ت به ظرفیت یک شخص براي شود و مفهوم قدر وسیله شخص دیگر در نظر گرفته می عمل به

شود  در رویکرد رفتاري بیشتر به اعمال قدرت توجه می ]26[  نفوذ بر شخص دیگر اشاره دارد
هایی است که اگر  هاي اجتماعی، اصوالً اعمال قدرت داراي هزینه در شرایط یا محیط. ]23[

کسی بخواهد راه مورد نظر خود را بر دیگري تحمیل کند، باید منابعی را به مصرف برساند و 
انواع مختلفی از منابع ) 1959(فرنچ و ریون . ]27[با این منابع در افراد دیگر اعمال نفوذ کند 

ه ممکن است به منظور اعمال نفوذ استفاده شود را معرفی کردند و درنهایت پنج یک فرد ک
کند  احساس می» الف«منبع قدرت اجتماعی را پیشنهاد دادند که عبارتند از قدرت اجبار، فرد 

» الف«قدرت پاداش که در آن فرد   کند؛ با تنبیه و تهدید بهتر انجام وظیفه می» ب«که فرد 
یابد  در می» ب«فرد   گیرد؛ مشروعیت، ها قرار می تحت تأثیر پاداش» ب« کند فرد احساس می

دریابد فرد الف داراي » ب«تواند از راه قانون او را تنبیه کند؛ تخصص، فرد  می» الف«فرد 
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بر » الف«از » ب«دانش تخصصی است و از او اطاعت کند؛ مرجعیت به شناخت شخصیت فرد 
آنها قدرت را . ]28[کند  از او اطاعت می» الف«شخصیت فرد با توجه به » ب«گردد و فرد  می

بعدها . کنند به عنوان توانایی بالقوه یک عامل براي نفوذ یک هدف در درون زمینه تعریف می
ابزارهاي متعددي براي . یک منبع ششم به عنوان اطالعات را اضافه کرد) 1965(ریون 
نویسندگان مختلف بر استفاده از  سعه یافتند،هاي قدرت فرنچ و ریون تو گیري پایگاه اندازه
بندي  وسیله فرنچ و ریون تأکید دارند و این طبقه هاي قدرت پیشنهاد شده به بندي پایگاه طبقه

  ].26[اي در ادبیات روانشناسی اجتماعی و صنعتی ایفا کرده است  نقش عمده
در دیدگاه ساختاري، کانون توجه محققان، واحدهاي فرعی گوناگونی است که سازمان را 

و یا بررسی تحلیلی اجزاي ) واحدها، میزان اختیارها  هاي کاري، مانند گروه(دهند  تشکیل می
در این . ]3[) هاي ارتباطات، سلسله مراتب ها، شبکه مانند بخش(دهنده سازمان  گوناگون تشکیل

اند که با توزیع نابرابر  هایی ساختاربندي شده ها به عنوان سلسله مراتب یشتر سازماندیدگاه ب
از میان چندین پایگاه . اند ها مشخص شده گیري در موقعیت کنترل منابع و تصمیم  اطالعات،

. شود وسیله ساختار رسمی به کار گرفته می طور کامل به قدرت اجتماعی تنها اقتدار مشروع به
شود، براي مثال  طور معمول همراه با اقتدار رسمی اعطا می متفاوت دیگر به هاي قدرت

هنري مینتزبرگ با استفاده . ]29[دسترسی متفاوت به اطالعات یا منابع براي پاداش و یا اجبار 
. از متون تئوري سازمان و توانایی خالقانه خود، نوعی تئوري در باب قدرت سازمانی ارائه کرد

 در که است »قدرت بازي« نوعی سازمانی این پیش فرض استوار است که رفتاراین تئوري بر 
. باشند می سازمان هاي اقدام و ها تصمیم کنترل پی در تأثیرگذاري، عنوان با مختلف بازیگران آن

گانه احتمالی قدرت عبارتند از کنترل نوعی منابع، در اختیار داشتن  به زعم مینتزبرگ مبانی پنج
مهارت فنی، دارا بودن نوعی دانش، داشتن امتیاز یا حقوق ویژه قانونی و قدرت دسترسی به 

بر دارا بودن فرد تأثیرگذار عالوه . کسانی که قدرت آنها بر مبناي چهارگانه پیشین استوار است
  .]30[به کارگیري آن را نیز داشته باشد » مهارت«استفاده از آن و » اراده«یک منبع قدرت، باید 
هیکسون . باشد هاي مطرح در این زمینه، نظریه احتماالت استراتژیک می یکی دیگر از نظریه

بر بقا و  و همکارانش دیدگاه مبادله منطقی امرسون را با دیدگاهی عملکردي از سازمان که
آنها بر این باورند که قدرت ویژگی رابطه اجتماعی . کنند ترکیب می  انطباق سازمانی تأکید دارد،



 1397بهار ، 1، شماره 8دوره   _________________________ هاي مدیریت منابع سازمانی  پژوهش 

138 
 

و نه ویژگی افراد است و بیش از یک مفهوم شخصی و عملیاتی از قدرت، به سوي منابع 
ت سازمان را به عنوان ادارا) 1969( 1آنها به نقل از الرنس و لورش. ساختاري گرایش دارد

کنند، ضمن اینکه از مدل مبادله منطقی  داخلی به هم وابسته با عملکرد متفاوت تعریف می
براي بحث در رابطه با روابط قدرت درون واحدي استفاده ) 1964(و بلو ) 1962(امرسون 

توضیح قدرت واحدهاي سازمانی براي هیکسون و همکارانش از ردیابی جریان . کنند می
هاي  با این حال وابستگی، مشکل اصلی پیش روي سازمان. ها آغاز شدوابستگی در میان واحد

جدید است که نیاز به کاهش عدم اطمینان و احتماال افزایش ظرفیت براي بقا و دستیابی به 
هاي مدرن  چه یکی از مشکالت اصلی پیش روي سازمان آنها معتقدند چنان. ]30[اهداف دارند 

از عهده عدم قطعیت » ب«در سازمان به میزانی است که » ب«آن گاه قدرت   عدم قطعیت باشد،
براي مقابله با عدم قطعیت در » ب«هاي  براي سایر واحدها برآید و به میزانی که فعالیت

تواند با دو متغیر مؤثر در ارتباط  بنابراین وابستگی درون سازمانی می. دسترس دیگران باشد
هاي  کند؛ دوم، فعالیت عیت سایر واحدها مقابله میاي که یک واحد با عدم قط اول، درجه: باشد

مقابله با عدم قطعیت یک واحد تا چه اندازه قابلیت تعویض دارند؛ اگر مقابله با عدم قطعیت و 
اي است که  جایگزینی در برخی شرایط با قدرت مرتبط باشند، یک فرض الزم میزان درجه

ن متغیر سوم مرکزیت است؛ مرکزیت اشاره بنابرای. وظایف مرتبط در میان واحدها وجود دارد
هایی که یک واحد با دیگر واحدها  هاي مختلف ارتباط دارد مانند حداقل فعالیت به درجه

  .]31[مرتبط شده است 
هاي به هم مرتبط با افرادي که  اي از موقعیت اي، سازمان به عنوان شبکه اما در دیدگاه شبکه

از آن جایی که قدرت و نفوذ . شود اند، تعریف می کردهاي را اشغال  هاي رابطه این موقعیت
  شود، معموالً به عنوان یک رابطه اجتماعی و یا وابستگی متقابل میان بازیگران تعریف می

قاعده کلی در رهیافت . ]32[هاست  تحلیل شبکه اجتماعی روش مناسبی براي این پژوهش
هاي خود واحدهاست  ها و نه ویژگیهاي روابط میان و درون واحد اي، بررسی ویژگی شبکه

به زعم ولمن . ]34[پردازد  و تحلیل ساختار ارتباطات اجتماعی می  از این رو به تجزیه. ]33[
از این منظر که چه کسی ارتباطات . تحلیل قدرت با مفهوم مرکزیت ارتباط زیادي دارد) 1997(

                                                           
1. Lawrence  &  Lorsch 
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  ،1از سه شاخص مرکزیت درجهدر مطالعات قدرت در شبکه معموالً . بیشتري با دیگران دارد
براین اساس، مطالعات انجام شده در . ]35[شود  استفاده می 3، مرکزیت نزدیکی2مرکزیت بینیت

اي مورد توجه  توان از منظر سه رویکرد رفتاري، ساختاري و شبکه حوزه منابع قدرت را می
دهد که بیشترین منابع قدرت مدیران، مشروعیت و  در رویکرد رفتاري نتایج نشان می. قرار داد

البته . راتب بعدي قرار دارنددر م) مرجعیت، پاداش و تنبیه(تخصص است و سایر منابع قدرت 
و رابطه  ]9؛ 6[، قدرت قانونی ]4[در برخی موارد شواهد حاکی از وجه غالب قدرت اطالعات 

و سایر متغیرهاي سازمانی از جمله جو ] 14؛ 4؛ 8[هاي رهبري  دار منابع قدرت با سبک معنا
ت تعارض هرچند هاي مدیری ی، دلبستگی شغلی، هوش هیجانی و سبکتعهد سازمانسازمانی، 

مطالعات حوزه قدرت از دیدگاه . بوده است ]36؛ 16؛ 14؛ 12؛ 11؛ 10؛ 7؛ 6[باشد  متناقض می
ساختاري نیز با تمرکز بر عدم اطمینان به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد قدرت در سازمان، 

. ]41- 37[د باش سازمانی می نشان از اتخاذ نظریه احتماالت استراتژیک در مطالعه قدرت درون
براي دستیابی به یک تصویر کلی ) 1984( 4با توجه به پراکندگی منابع قدرت، استلی و ساچدوا

مراتبی، شبکه و مرکزیت را در نظر گرفته  سازمانی سه منبع قدرت سلسله از روابط قدرت درون
اي،  هشبک تحلیلنشاناز آن است که برخی مطالعات دیگر . ]42[و یک مدل نظري پیشنهاد دادند

 براي را آن و گروهی است و فردي سطوح در ارتباطی هاي شبکه تحلیل مناسب براي روشی

قدرت و به  منابع و موقعیت تغییر پی در ها بندي در گروه شده ایجاد تغییرات مقدار بررسی
که  چنان. ]44؛ 43؛ 20؛ 19[اند  پیشنهاد کرده تصویر کشیدن و تحلیل الگوهاي توزیع قدرت

ویژه براي پرسنل فنی را به عنوان یک  هاي عادي کار به هاي فراتر از الزام تماس) 1984(براس 
نشان دادند که ) 1998(میزروچی و پاتس . ]45[داند  آوردن نفوذ می به دستعامل مهم براي 

خت طور اساسی شنا به. ]46[ارتباط بین مرکزیت و قدرت بسیار وابسته به ساختار شبکه است 
بنابراین با توجه به اهمیت . ]47[شود  شبکه غیررسمی خود یک پایگاه قدرت محسوب می

و ) تابع - مانند روابط سرپرست(بررسی فرایندهاي قدرت در سازمان در روابط رهبري 
چارچوب نظري این پژوهش بر ) مانند همکاري بین همکاران(همچنین روابط غیر رهبري 

                                                           
1. Degree Centrality 
2. Betweenness Centrality 
3. Closeness Centrality 
4. Astley & Sachdeva 
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) اي دیدگاه شبکه(اري و رفتاري در بستر شبکه ارتباطات سازمانی 
هاي متنوع سعی در رسیدن  آوري داده
به عنوان مدل نظري  1شکل . گیري قدرت در سازمان دارد

توزیع قدرت . کند زیع قدرت در سازمان را ترسیم می
منابع قدرت فردي برگرفته از . ]48[اي در شبکه است 

و منابع قدرت سازمانی برگرفته از نظریه 
از آن جایی که این مدل در پی . شد

سنجش تأثیر عوامل ساختاري است، از منابع قدرت مینتزبرگ به جاي منابع قدرت فرنچ و 

  مدل نظري پژوهش

به منظور آزمون مدل نظري پژوهش از روش همبستگی از نوع معادالت ساختاري بهره گرفته 
در ) نفر 1250(علمی دانشگاه فردوسی مشهد 

ي مالی ادار  دوازده دانشکده و چهار معاونت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، پژوهشی،
نخست به منظور ترسیم شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی 

هدفمند یا قضاوتی گردآوري  - گیري غیراحتمالی 
هاي شبکه مرکب از روابط میان کنشگران وابسته است که 
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اري و رفتاري در بستر شبکه ارتباطات سازمانی مبناي ادغام دو دیدگاه ساخت
آوري داده شکل گرفته است که با استفاده از روش ترکیبی و جمع

گیري قدرت در سازمان دارد به شناختی جامع از چگونگی شکل
زیع قدرت در سازمان را ترسیم میپژوهش تأثیر منابع قدرت ساختاري بر تو

اي در شبکه است  همان توزیع وزن مرکزیت درجه درواقع
و منابع قدرت سازمانی برگرفته از نظریه ) 1983(منابع قدرت مطرح شده توسط مینتزبرگ 

شدبا می) 1971(احتماالت استراتژیک هیکسون و همکاران 
سنجش تأثیر عوامل ساختاري است، از منابع قدرت مینتزبرگ به جاي منابع قدرت فرنچ و 

  . استفاده شد) 1959(ریون 
 

  

  

  

  

  

مدل نظري پژوهش  1شکل 

 
  روش پژوهش - 3

به منظور آزمون مدل نظري پژوهش از روش همبستگی از نوع معادالت ساختاري بهره گرفته 
علمی دانشگاه فردوسی مشهد  یأت هجامعه آماري را تمام کارکنان غیر . شد

دوازده دانشکده و چهار معاونت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، پژوهشی،
نخست به منظور ترسیم شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی . ی تشکیل دادندو فرهنگی اجتماع

گیري غیراحتمالی  هاي تحلیل شبکه به شیوه نمونه مشهد، داده
هاي شبکه مرکب از روابط میان کنشگران وابسته است که  از آن جایی که داده. ]49[شد 
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هاي آماري مرسوم را با مشکل  کرده و استفاده از رویهوضوح فرض نمونه تصادفی را نقض  به
. شد  هاي موردنیاز گردآوري در نتیجه پس از جلب اعتماد آنها داده. ]50[کند  مواجه می

نفر در  177درمجموع . آوري شد هاي پیمایشی پژوهش نیز از میان افراد همین شبکه جمع داده
به منظور . معتبر وارد فرایند تحلیل شد پرسشنامه 141سرانجام . این پژوهش شرکت کردند

. استفاده شد پرسشنامه ابزار سازمانی از شبکه در قدرت منابع داراي کلیدي کنشگران شناسایی
در این پرسشنامه از افراد خواسته شد تا نام شش نفر از همکارانی که در واحد خود یا سایر 

اي ذکر شده در پرسشنامه را دارند، نام ه واحدهاي دانشگاه با آنها در ارتباط هستند و ویژگی
پرسشنامه محقق ساخته براي تعیین روایی محتوایی به تأیید سه نفر از متخصصان تحلیل . ببرند

براي تدوین . استفاده شد) 1983(عالوه بر این از پرسشنامه منابع قدرت مینتزبرگ . شبکه رسید
نظریه احتماالت استراتژیک هیکسون و پرسشنامه منابع قدرت واحدهاي سازمانی از متغیرهاي 

 92/0در مجموع ضریب آلفاي کرونباخ هر دو بخش پرسشنامه . استفاده شد) 1971(همکاران 
. نفر از متخصصان قرار گرفت 10براي تعیین روایی محتوا، پرسشنامه در اختیار . حاصل شد

مچنین براي تعیین روایی ه. درصد را نشان داد 70نتیجه این ارزیابی ضریب توافق بین داوران 
بود،  30/0هایی که داراي بار عاملی کمتر از  سؤال. ییدي استفاده شدتأسازه از تحلیل عاملی 

  .حذف شدند
  

  هاي پژوهش یافته - 4
  منابع قدرت کنشگران کلیدي شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد کدامند؟ : سؤال اول
شد و ماتریس  1افزار یوسی نت ه وارد نرمهاي حاصل از طریق پرسشنامه تحلیل شبک داده

همجواري با تأکید بر روابط افراد به تفکیک پنج مؤلفه اطالعات، ارتباط و دسترسی، تخصص، 
ها براساس دو منبع شبکه  هر یک از این مؤلفه. گیري تشکیل شد و تصمیم) مهارت فنی(تجربه 

نهایت کنشگران کلیدي در  در. شدندگري تحلیل  مربوط به نابرابري اجتماعی، پایگاه و واسطه
  .هر یک از این پنج مؤلفه به شرح زیر شناسایی شدند

                                                           
1. Ucinet 
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  اطالعات  - 4-1
این . اي شناسایی شدند ، کنشگران با باالترین مرکزیت درجهپایگاه -اطالعات در مؤلفه 

کنشگران کسانی هستند که به اطالعات سازمانی دسترسی دارند و براي عملیاتی کردن و 
ها و مقررات و قوانین از تسلط و آگاهی الزم  نامه ها، آیین ها، بخشنامه دستورالعمل اجراي

شود، میانگین به دست آمده از حد متوسط این  مالحظه می 1که در جدول  چنان. برخوردارند
، کنشگران داراي باالترین مرکزیت گري واسطه –اطالعات در مؤلفه . تر است بازه بسیار پایین

این کنشگران کسانی هستند که در شبکه اطالعاتی نقش یک پل را ایفا . ایی شدندبینیت شناس
   .کرده و به افراد داراي اطالعات و قوانین دسترسی دارند

  

  اي و مرکزیت بینیت مؤلفه اطالعات هاي آمار توصیفی مرکزیت درجه شاخص  1جدول 

منبع 
 قدرت

منبع 
 شبکه

 میانگین 
انحراف 
  استاندارد

  حداکثر  حداقل  انسواری  مجموع

ات
الع
اط

 

گاه
پای

 

درجه مرکزیت 
 نرمال شده

213/0  350/0  257/101  122/0  000/0  383/3  

  000/16  000/0  734/2  000/478  654/1  008/1 درجه مرکزیت
طه
واس

 
ري

گ
 

  000/289  000/0  311/597  000/1892  440/24  999/3 مرکزیت بینیت 
مرکزیت بینیت 
 نرمال شده

022/0  011/0  847/0  000/0  000/0  129/0  
  

  
 ارتباطات  - 4-2

کنشگران داراي باالترین مرکزیت  2، اطالعات جدول پایگاه -دسترسی و ارتباطات در مؤلفه 
این کنشگران کسانی هستند که میانجی ارتباط کاري با مافوق هستند . اي شناسایی شدند درجه

 -دسترسی و ارتباط همچنین در مؤلفه . و با سایر واحدها و کارمندان ارتباط بیشتري دارند
این کنشگران کسانی . نیت شناسایی شدند، کنشگران داراي باالترین مرکزیت بیگري واسطه
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هستند که در شبکه دسترسی و ارتباطات نقش یک پل را ایفا کرده و به افرادي که داراي 
  .  هستند، دسترسی دارند ارتباطارتباطات گسترده و افرادي که با مقامات باال در 
  

  ارتباطات اي و مرکزیت بینیت مؤلفه هاي آمار توصیفی مرکزیت درجه شاخص  2جدول 

منبع 
 قدرت

منبع 
 شبکه

 میانگین مرکزیت
انحراف 
  استاندارد

  حداکثر  حداقل  واریانس  مجموع

 ارتباطات

گاه
پای

 

درجه مرکزیت 
  171/3  000/0  120/0  937/109  347/0  232/0  نرمال شده

  000/15  000/0  695/2  000/520  642/1  097/1 درجه مرکزیت

طه
واس

 
ري

گ
 

  000/264  000/0  696/346  000/1469  620/18  099/3 مرکزیت بینیت 
مرکزیت بینیت 
 نرمال شده

001/0  008/0  658/0  000/0  000/0  118/0  

  
   تخصص - 4-3

این . ، کنشگران داراي باالترین مرکزیت درجه شناسایی شدندپایگاه -تخصصدر مؤلفه 
کنشگران کسانی هستند که دانش تخصصی در زمینه کاري خود دارند و به دلیل داشتن 

در . گیرند هاي مرتبط با مسائل سازمانی مورد مشورت مدیران قرار می گیري تخصص در تصمیم
این . مرکزیت بینیت شناسایی شدند ، کنشگران داراي باالترینگري واسطه -تخصصمؤلفه 

کنشگران کسانی هستند که در شبکه تخصص نقش یک پل را ایفا کرده و به افرادي که مرجع 
اي و  هاي آمار توصیفی مرکزیت درجه شاخص 3جدول . تخصص هستند، دسترسی دارند

  . دهد مرکزیت بینیت مؤلفه کنشگران فعال در شبکه را نشان می
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  اي و مرکزیت بینیت مؤلفه تخصص ي آمار توصیفی مرکزیت درجهها شاخص  3جدول 
منبع 
 قدرت

 میانگین مرکزیت منبع شبکه
انحراف 
  استاندارد

  حداکثر  حداقل  واریانس  مجموع

 تخصص

 پایگاه

درجه مرکزیت 
 نرمال شده

154/0  285/0  939/72  081/0  
000/0 

748/2  

  000/13 000/0  818/1  000/345  348/1  728/0 درجه مرکزیت

 گري واسطه

  000/52  000/0  285/20  000/381  504/4  804/0 مرکزیت بینیت 
مرکزیت بینیت 
 نرمال شده

000/0  002/0  171/0  000/0  000/0  023/0  

  
  گیري  تصمیم - 4-4

این . ، کنشگران داراي باالترین مرکزیت درجه شناسایی شدندپایگاه -گیري تصمیمدر مؤلفه 
گیري در رابطه با امور مرتبط با  کنشگران کسانی هستند که سازمان اختیار الزم براي تصمیم

در مؤلفه . کنند گیري سازمانی شرکت می هاي تصمیم وظایف خودشان را داده است و در جلسه
این . باالترین مرکزیت بینیت شناسایی شدند ، کنشگران دارايگري واسطه -گیري تصمیم

گیري نقش یک پل را ایفا کرده و به افراد مؤثر در  کنشگران کسانی هستند که در شبکه تصمیم
اي و  هاي عددي مرکزیت درجه شاخص 4جدول . هاي سازمانی دسترسی دارند گیري تصمیم

  . دهد مرکزیت بینیت براي کنشگران فعال در شبکه را نشان می
  

  گیري اي و مرکزیت بینیت مؤلفه تصمیم هاي آمار توصیفی مرکزیت درجه شاخص  4جدول 

 میانگین مرکزیت منبع شبکه منبع قدرت
انحراف 
  استاندارد

  حداکثر  حداقل  واریانس  مجموع

 گیري تصمیم

 پایگاه

درجه مرکزیت 
 نرمال شده

190/0  334/0  063/90  111/0  000/0 171/3  

  000/15 000/0  492/2  000/426  759/1  899/0 درجه مرکزیت

 گري واسطه

  000/51  000/0  804/20  000/352  561/4  743/0 مرکزیت بینیت 
مرکزیت بینیت 
 نرمال شده

000/0  002/0  158/0  000/0  000/0  023/0  



 و همکاران زهرا قاسمی ____________________... عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی 

145 
 

  ) مهارت فنی(تجربه  - 4-5
. اي شناسایی شدند ، کنشگران داراي باالترین مرکزیت درجهپایگاه -تجربهدر مؤلفه مهارت 

این کنشگران کسانی هستند که با توجه به سمت خود، دانش الزم در خصوص فرایندهاي 
گري  واسطه -تجربه در مؤلفه . کاري و مسائل فنی مربوط به حوزه کاري را در اختیار دارند

این کنشگران کسانی هستند که در . کنشگران داراي باالترین مرکزیت بینیت شناسایی شدند نیز
و داراي مهارت فنی در سازمان  باتجربهشبکه مهارتی نقش یک پل را ایفا کرده و به افراد 

اي و مرکزیت  شاخص آمار توصیفی براي مقادیر مرکزیت درجه 5جدول . دسترسی دارند
  . دهد بینیت را نشان می

  

  اي و مرکزیت بینیت مؤلفه تجربه هاي آمار توصیفی مرکزیت درجه شاخص  5جدول 

منبع 
 قدرت

 میانگین مرکزیت منبع شبکه
انحراف 
  استاندارد

  حداکثر  حداقل  واریانس  مجموع

مهارت 
 فنی

 پایگاه

درجه مرکزیت 
 نرمال شده

156/0  296/0  996/73  088/0  000/0 960/2  

  000/14 000/0  961/1  000/350  400/1  738/0 درجه مرکزیت

 گري واسطه

  000/56  000/0  011/21  000/351  584/4  741/0 مرکزیت بینیت
مرکزیت بینیت 
 نرمال شده

000/0  002/0  157/0  000/0  000/0  025/0  

  

اي و  شایان ذکر است گراف شبکه هر یک از منابع قدرت به تفکیک مرکزیت درجه
اي  طور نمونه گراف شبکه تجربه براساس شاخص مرکزیت درجه به. مرکزیت بینیت ترسیم شد

  . نشان داده شده است 1در شکل 
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  اي گراف شبکه تجربه براساس شاخص مرکزیت درجه  1شکل 

  

قدرت فردي و منابع قدرت واحدهاي سازمانی مؤثر بر توزیع شناسایی منابع : سؤال دوم
  قدرت در سازمان کدامند؟

 6هاي توصیفی هر یک از منابع قدرت در جدول  ها، توصیف شاخص پیش از تحلیل داده
بر این اساس در منابع قدرت فردي، میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه . نشان داده شده است

و  10/11ترتیب  ، میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه تجربه به991/2و  77/12ترتیب  اطالعات به
، میانگین و 597/2و  04/15ترتیب  تخصص به مؤلفه، میانگین و انحراف استاندارد 055/2

، میانگین و انحراف استاندارد 774/4و  81/20ترتیب  گیري به انحراف استاندارد مؤلفه تصمیم
همچنین در منابع قدرت واحدهاي . باشد می 200/3و  76/17ترتیب  مؤلفه ارتباطات به

، 121/6و  35/34ترتیب  سازمانی، میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه شرایط عدم اطمینان به
، میانگین و 702/2و  62/12ترتیب  میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه مقابله با عدم اطمینان به

، میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه 215/3و  39/22ترتیب  مرکزیت به مؤلفهانحراف استاندارد 
  .باشد می 215/3و  39/22ترتیب  قابلیت تعویض به
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  هاي آماري متغیر منابع قدرت فردي  توصیف شاخص  6جدول 

  حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  میانگین  ها مؤلفه
  19  4  991/2  77/12  اطالعات
  15  4  055/2  10/11  تجربه
  20  8  597/2  04/15  تخصص
  30  9  774/4  81/20  گیري تصمیم

  25  6  200/3  76/17  ارتباطات
  51  17  121/6  35/34  شرایط عدم اطمینان
  20  4  702/2  62/12  مقابله با عدم اطمینان

  30  11  793/3  88/21  مرکزیت
  31  13  215/3  39/22  قابلیت تعویض

  
هاي  براي پاسخ به این سؤال از معادالت ساختاري استفاده شد، قبل از آزمون مدل، مفروضه

نتایج نشان داد که از . خطی بودن متغیرها و استقالل خطاها مورد بررسی قرار گرفت هم
مالحظه  7هاي جدول  همان طور که داده. هاي رگرسیون تخطی صورت نگرفته است مفروضه

برابر با  RMSEAدست آمده همچنین  به) 638/1(اي بر درجه آزادي شود حاصل مجذور ک می
هاي برازش زیر  رغم قابل قبول بودن دو شاخص ذکر شده، مقادیر شاخص است، علی) 077/0(
توان گفت نتایج حاکی از برازش  هستند اما در دامنه نزدیک به یک قرار دارند، بنابراین می 9/0

  .هستند) 05/0در سطح معناداري (متوسط مدل 
  

  سازمانی واحدهاي و فردي قدرت منابع پرسشنامه برازش هاي شاخص  7جدول 
X2/df  df  X2  CFI  TLI RMSEA 

638/1  539  916/882  788/0  766/0  077/0  
  

 
 γدر متغیرهاي منابع قدرت فردي به توزیع قدرت ضریب مسیر گاماي  2براساس شکل 

است که ضریب مسیر مثبت و باالیی است، همچنین ضرایب ) 50/0(اطالعات به توزیع قدرت 
، تجربه به )70/0(گیري  ، تخصص به تصمیم)63/0(گیري به اطالعات  تصمیم γمسیر گاماي 
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است، آزمون ) 53/0(، ارتباطات به اطالعات 
عالوه بر ).  P <05/0(باشد  آماري معنادار می

سازه ارتباطات با سازه مرکزیت از منابع قدرت واحدهاي سازمانی 
باشد، همچنین سازه ارتباطات با سازه مقابله با عدم 

این همبستگی به لحاظ  احدهاي سازمانی همبستگی مثبت دارد و
در منابع قدرت واحدهاي سازمانی، دو منبع قدرت عدم اطمینان و 

ضریب مسیر . ها از مدل حذف شد قابلیت تعویض به علت نداشتن ارتباط معنادار با سایر سازه
است، آزمون ) 57/0(مقابله به مرکزیت 

عالوه بر این ).  P <05/0(باشد  آماري معنادار می
است و به ) 30/0(گیري از منابع  قدرت فردي 

هاي کلی برازش و ضرایب  در کنار بررسی شاخص
دهد  نشان می Tآزمون معناداري . داراي مقادیر باالیی هستند

  

نهادي منابع قدرت آثار مستقیم موجود و ضرایب مسیر و معناداري آنها در الگوي پیش
  فردي و واحدهاي سازمانی مؤثر بر توزیع قدرت
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، ارتباطات به اطالعات )94/0(، ارتباطات به تجربه )00/1(تخصص 
آماري معنادار میه این مسیرها به لحاظ نشان داد ک Tمعناداري 

سازه ارتباطات با سازه مرکزیت از منابع قدرت واحدهاي سازمانی  γاین، ضریب مسیر گاماي 
باشد، همچنین سازه ارتباطات با سازه مقابله با عدم  است و به لحاظ آماري معنادار می) 36/0(

احدهاي سازمانی همبستگی مثبت دارد واطمینان از منابع قدرت و
در منابع قدرت واحدهاي سازمانی، دو منبع قدرت عدم اطمینان و . باشد آماري معنادار می

قابلیت تعویض به علت نداشتن ارتباط معنادار با سایر سازه
مقابله به مرکزیت  و) - 44/0(مرکزیت به توزیع قدرت  γگاماي 

آماري معنادار مینشان داد که این مسیر به لحاظ  Tمعناداري 
گیري از منابع  قدرت فردي  مقابله با سازه تصمیم γضریب مسیر گاماي 

در کنار بررسی شاخص).  P <05/0(باشد  آماري معنادار میلحاظ 
داراي مقادیر باالیی هستند Yگاما و بتا، تمام ضرایب المبدا 

  . دست آمده معنادار هستند که تمام ضرایب به

آثار مستقیم موجود و ضرایب مسیر و معناداري آنها در الگوي پیش  2شکل 
فردي و واحدهاي سازمانی مؤثر بر توزیع قدرت
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  يریگ جهیتن -5
هاي طرح و برنامه و دانشجویی، شبکه به دست  به علت عدم مشارکت برخی کارکنان معاونت

اي  محور، شبکه شبکه خود. باشد می 1محور آمده از دانشگاه فردوسی مشهد از نوع شبکه خود
اما اطالعاتی در . دهد می 3ها خود با سایر گره 2است که اطالعاتی درباره روابط بین گره

اي تصویر کاملی از  چنین شبکه. ]35[گذارد  ها در اختیار نمی خصوص ارتباط میان سایر گره
ت آمده شناخت کلی از شبکه قدرت حال نتایج به دس  با این. دهد ارتباطات میان افراد ارائه نمی
نتایج پژوهش حاضر نشان داد کنشگران کلیدي شناسایی شده در . سازمانی به نمایش گذاشت

هاي سازمانی قرار داشتند که نسبت به سایر همکاران از آزادي عمل بیشتري برخوردار  موقعیت
دیران و اطالعات همچنین حضور در موقعیت استراتژیک به آنها فرصت دسترسی به م. بودند

معتقد است اگرچه پست ) 1983(در این خصوص، مینتزبرگ . دهد دست اول سازمانی را می
کنند، اما فرد نیز باید به  سازمانی و شرایط ساختاري زمینه دستیابی به قدرت را فراهم می

ه اي عمل کند که به صورت یک نفوذکننده درآید، او باید انرژي صرف کرده و از پایگا گونه
تر شدن موقعیت  ارتباط با مدیران باعث قوي) 1389(به زعم بروگمن . قدرت خود استفاده کند

شود؛ زیرا قدرت یا پایگاه خود نه تنها از داشتن دیگران زیاد بلکه از داشتن دیگران  فرد می
شود که زحمت حضور  در دانشگاه نیز اغلب قدرت از آن کسانی می. خیزد زیاد قدرتمند بر می

عالوه بر تالش، توانایی فرد نیز براي اینکه به . پذیرند ها و ارائه خدمات را می جلسهدر 
هاي قدرت خود استفاده کند؛ یعنی توان استفاده از اطالعات و تجربه  اي اثربخش از پایگاه شیوه

 در واقع. اي دارد و یا متقاعد کردن افرادي که با آنها ارتباط دارد، در کسب قدرت اهمیت ویژه
 یشخص هاي یژگیاز و یتابع یاز پست سازمان یناش اریکسب قدرت در سازمان عالوه بر اخت

از این رو اگر مدیران بتوانند منشأ قدرت را درك کنند و به  .سازمان است يساختار طیو شرا
سرعت  توانند به گیرد، می این واقعیت توجه کنند که رفتار افراد بدون قدرت از کجا نشأت می

. شود، شناسایی کنند از مسائل آشناي سازمانی را که به افراد ناکارآمد نسبت داده میبسیاري 
هاي داراي  اي در خصوص شبکه هاي رایانه سازي هاي دیگر شبیه یک نتیجه مکمل از مجموعه

                                                           
1. Ego Centric Network  
2. Ego 
3. Alter 
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هایی که باالترین مرکزیت بینیت را دارند، اولین  توزیع قانون قدرت این است که قطب
ها یک جایگاه  در واقع این گره. شوند متحمل گرانباري اطالعات میهایی هستند که  تارك

در شبکه سازمانی حاضر نیز . ]25[کنند راهبردي در شبکه دارند و نقش واسطه را ایفا می
هاي استراتژیک شبکه قرار  کنشگرانی که داراي باالترین مرکزیت بینیت هستند، در موقعیت

کنند، در جریان اطالعات قرار  یر کنشگران کلیدي برقرار میدارند و از طریق ارتباطاتی که با سا
گر را نیز در شبکه  کنند نقش واسطه گرفته و عالوه بر اینکه به عنوان پایگاه اطالعاتی عمل می

ها به  هاي هر دانشکده و سایر معاونت همچنین به عنوان پل باعث اتصال خوشه. کنند ایفا می 
در رابطه با وابستگی میان واحدهاي ) 1964(قدرت کاپالن  با توجه به ابعاد. شوند هم می

توان توزیع قدرت در شبکه  می) قدرت وزن، قلمرو و حوزه(سازمانی براساس سه بعد 
نیز مؤید نتایج این ) 1395(نتایج پژوهش غفاریان سخنور . سازمانی حاضر را توصیف کرد

بع قدرت فردي بر توزیع قدرت دست آمده از تأثیر منا براساس مدل به. باشد پژوهش می
اي  چه ارتباطات فرد در سازمان بیشتر باشد، اطالعات و تجربه هرسازمانی چنین نتیجه شد که 

کند، در نتیجه تجربه باعث کسب دانش تخصصی بیشتر  کند، افزایش پیدا می که کسب می
سرانجام هاي سازمانی شرکت کند و  گیري شود و موجب شده تا فرد بیشتر در تصمیم می

در این مدل نیز سازه . ها به اطالعات سازمانی دست پیدا کنند گیري شرکت در این تصمیم
از طرفی سازه ارتباطات افراد بر مرکزیت . اطالعات بر توزیع قدرت در سازمان اثرگذار است

چه ارتباطات افراد یک واحد با همکاران خود یا  واحدهاي سازمانی اثرگذار است؛ یعنی هر
همچنین . شود همکاران سایر واحدها بیشتر باشد، باعث افزایش مرکزیت آن واحد سازمانی می

چه یک واحد بهتر با  گیري اثر مثبت دارد؛ به این معناکه هر مقابله با عدم اطمینان بر تصمیم
م مقابله با عد. هاي سازمانی اثرگذار است گیري شرایط عدم اطمینان مقابله کند، بیشتر بر تصمیم

چه یک واحد سازمانی بیشتر با شرایط عدم  اطمینان بر مرکزیت تأثیر مثبت دارد، در نتیجه هر
اما سازه مرکزیت در وابستگی . اطمینان مقابله کند، مرکزیت باالتري در سازمان خواهد داشت

با سایر عوامل فردي و واحدي با توزیع قدرت رابطه معکوس و منفی دارد، در واقع براساس 
این امر از . کند چه مرکزیت یک واحد افزایش پیدا کند، توزیع قدرت کاهش پیدا می هرمدل 

یابد که قدرت در دست یک فرد یا واحد  شود که مرکزیت زمانی افزایش می آنجا ناشی می
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متمرکز باشد و زمانی که درجه توزیع قدرت در سازمان زیاد باشد؛ یعنی قدرت سازمانی میان 
یک میزان توزیع شود، در این صورت درجه مرکزیت و قدرت یک واحد  واحدها و افراد به

توان اینگونه نتیجه گرفت، واحدهاي  در نهایت می .کند طور خاص کاهش پیدا می سازمانی به
گیري  شوند، از این رو نحوه تصمیم رو می هاي متفاوتی از عدم اطمینان روبه سازمانی با درجه

چه عدم اطمینان محیطی بیشتر باشد،  حیطی بستگی دارد، هرمدیران به درجه عدم اطمینان م
هاي مقابله با  چه فعالیت از این رو هر. ]51[اعتماد به موفقیت نتیجه تصمیم کمتر خواهد بود 

وسیله کسب اطالعات  ها به بینی، پیشگیري و جذب عدم قطعیت عدم اطمینان در نتیجه پیش
  .تر عمل خواهد کرد ها موفق گیري ر تصمیمموقع و مناسب، بیشتر باشد، سازمان د به
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