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چکیده
درهر سیستم عواملی وجود داردکه ممکن است درخالف جهت نظم سیستم عمل کرده و موجب ایجاد بینظمی ،اختالل در
رفتارفرد  ،ازبین رفتن تعادل وثبات سیستم ویا آنتروپی شده و باعث کاهش چشمگیری درعملکردکارکنان و سازمان خواهد
داشت .تبیین آنتروپی رفتاری و شناسایی ابعاد ،شاخصها و نحوه ارتباط بین آنها و نهایت ًا ارائه مدل آنتروپی رفتاری میباشد.
پژوهش حاضر از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده میکند که در بخش کیفی آن از روش اکتشافی و تکنیک دلفی بهره
گرفته شده است .مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است که حجم نمونه بخش کیفی آن  20نفر که به روش
گلوله برفی انتخاب شده و حجم نمونه بخش کمی  470نفر بوده و پرسشنامه به روش طبقهای تصادفی توزیع گردید .برای
سنجش پایایی پرسشنامه از نرم افزار  SPSSو برای آزمون فرضیههای پژوهش از معادالت ساختاری و نرم افزارهای ایموس
و لیزرل استفاده شده است .دربخش کیفی ،بامصاحبههای نیمهساختاریافته ازخبرگان و تکمیل پرسشنامه 81 ،مولفه
شناسایی گردیدکه با توجه به ضریب کندال( )0/811و بعداز چهاردورتنظیم پرسشنامه ،تعداد15مولفه باقی ماندکه
بابهرهگیری ازمدل سهشاخگی ابعادآنتروپی رفتاری درسه دسته عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی طبقهبندیگردید .در
بخشکمی :تاثیر سازه های مستقل عواملمحیطی و سازمانی برسازه میانجی عوامل فردی به ترتیب با ضریب /788و 0/715
و تاثیر سازههای محیطی و سازمانی بر سازه وابسته آنتروپی رفتاری از مقدار بحرانی1/96و  2/58بزرگتر بوده و از مدل به
صورت مستقیم و معنیداری حمایت کرده است .یافتهها حاکی از آن است که عوامل سازمانی و محیطی بر عوامل فردی
تاثیرگذاربوده وعواملفردی تاثیرسریعتر و طوالنیتری درایجاد وماندگاری آنتروپی رفتاری دارد .همچنین پیامدهای آنتروپی
رفتاری به تفکیک هریک ازابعادبه صورت خالصه شامل بینظمیرفتار ،سردرگمی ،فضای بیثباتی ،ایجاد رفتارهای
نابهنجارکاری ،کاهش بهره وری فرد و سازمان میباشد.
واژگان کلیدی :آنتروپی ،آنتروپی مثبت ،آنتروپی منفی ،آنتروپی رفتاری
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مقدمه
امروزه در سازمانها رفتارهایی از بعضی از کارکنان دیده
می شووود که سووابقه بروز این گونه رفتارها در فرد وجود
نداشووته اسووت و باعث بهم خوردن تعادل در رفتار فرد و
سوووازمان می گردد رفتار هایی مانند تاخیر در ورود و
تعجیل در خروج از سازمان ،عدم توجه به ارباب رجوع،
چرت زدن در م حل کار ،صووورف و قت به گردش در
اینترنت ،صحبت تلفنی بیش از حد ،عدم انجام کار اداری
در ساعت خاصی از روز ،طول دادن وقت ناهار ،حضور در
اتاق سووایر همکاران برای گپ و گفت و ...بنابراین فردی
که تا پیش از این جزء کارکنان بسیار متعهد و منظم بوده
 ،دچار بی نظمی در زندگی شخ صی و کوتاهی و نق صان
در امور محوله سووازمانی می گردد .واضووت اسووت که این
رفتارها با وجود اجرای برنامه ریزی  ،سوووازماندهی ،هدف
گذاری و ...به منظور دسووتیابی به اهداف توسووز سووازمان
همراسووتا نبوده و با این قبیل بی نظمی دررفتارسووازمان
دچار بی نظمی و عدم دسووتیابی به اهداف خواهد گردید.
(میرفردی)103:1390 ،
حال این سوووال پیش می آید که منشوواء رفتارهای بی
نظم در سازمان ها چیست ؟ پیتر دراکر 1در کتاب "جامعه
پس از سرمایه داری" که در آن به تو صیف خ صو صیت
جام عه در د هه های آی نده می پردازد ،یکی از م نابع
رف تار های بی نظم در سووواز مان را خود سووواز مان می
داند(دراکر  )108:1375 ،در صورت عدم توجه و مدیریت
برقراری نظم در سووازمان ،موجبات ورشووکسووتگی و عدم
دسووتیابی به اهداف می گردد .از این رو در هر سوویسووتم
عواملی وجود دارند که در خالف جهت نظم سیستم عمل
می کنند و در نهایت می توانند موجب ایجاد بی نظمی و
اختالل و از بین رفتن تعادل سیستم می شوند این عوامل
را آنتروپی می خوانند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع و عواقب عدم توجه به بی
نظمی و آنتروپی در سازمان ،ضرورت دارد عوامل موثر بر
ای جاد بی نظمی یا آنتروپی رف تاری 2مورد م طال عه قرار
گرفته تا ضووومن ارائه راهکار به منظور پیش گیری از بروز
این بی نظمی نسوووبت به مدیریت بی نظمی در صوووورت
وقوع اقدام گردد .از این رو این پژوهش در پی شووناسووایی

عوامل موثر بر آنتروپی رفتاری  ،طراحی مدل و سووونجش
مدل آنتروپی رفتاری می باشد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آنتروپی
در هر سی ستم عواملی وجود دارند که در خالف جهت
نظم سی ستم عمل می کنند و در نهایت می توانند موجب
ایجاد بی نظمی و اختالل و از بین رفتن تعادل سوویسووتم
می شوووو ند این عوا مل را آنتروپی می خوان ند .رودولف
کالزیوس 1850نخسووو ت ین کسوووی بود کووه در ع لم
ترمودینامیک مبحث آنتروپی را وارد کرد وی این ا صطالح
را از یک نام یونانی به معنای دگرگونی و تکامل بود گرفت.
آنتروپی به دو گونه تقسیم می شود و عبارت اند از آنتروپی
مثبت ، 3که عملکردش در خالف جهت نظم سیستم است
و آنتروپی منفی 4یا ن گانتروپی 5که عملکردش در خالف
جهت آنتروپی مثبت ا ست ،سی ستم برای اینکه بتواند با
گرایش به فنا مقابله کند و به حیات خویش ادامه دهد ،
ناچار ا ست که آنتروپی مثبت را به طریقی از بین ببرد و با
ایجاد آنتروپی منفی که بر خالف آنتروپی مثبت عمل می
کند ،نیروهای ضوود خویش را به وجود آورد و ادامه حیات
خود را تضوومین کند .آنتروپی منفی نقش کاهنده آنتروپی
مثبت را برعهده دارد و با مفهوم نظم و سازمان در سیستم
مترادف اسووت از این رو  ،ایجاد آنتروپی منفی نظم دوباره
را به سی ستم برمی گرداند .سی ستم ها معموال مجبورند
برای مبارزه با نیروهای ضد نظم بی شتر از آنچه صادر می
کنند ،انرژی و مواد اولیه و منابع دیگری را وارد کنند و با
این منابع اضافی فرآیند سیستم را که دستخوش آنتروپی
مثبت شووده اسووت را به سوووی فرآیندی هدایت نمایند که
باعث آنتروپی منفی و نظم و تعادل سیستم گردد( .زاهدی
)63:1376 ،
آنتروپی رفتاری
آنتروپی مفهومی اسوت که از فیزیک گرفته شوده و می
توان برای تو صیف بی نظمی در تبین رفتار سی ستم های
اجتماعی واقتصوادی محدود شوده بود .بیلی ،6در توصویف
خود از نظریه ی آنتروپی اجتماعی ،معتقد است که " نظم
یک ارزش ثابت نیسوووت" .از این رو این مقاله قصووود دارد
آنتروپی را در مبا حث مدیریت و رفتار افراد در سوووازمان
مورد بررسوووی قرار دهد( .کلد ول )453:2016، 7در واقع
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فرد به عنوان زیر بنای سازمان به دالیلی همانند بیماری ،
مرگ عزیزان  ،تغییر شرایز زندگی  ،و ضعیت اقت صادی ،
تغییرات فیزیولوژیکی و  ....به هم می خورد و زندگی فرد
دچار بی نظمی می گردد و رفتارهای غیر معمول را خواهد
داشووت به طور مثال فردی در صووورت فوت عزیزان دچار
افسردگی و تروما شده و قادر به انجام به موقع امور معمول
زندگی شووخصووی و یا حضووور به موقع در محل کار نمی
باشوود ،چنین فردی که پیش از این جزء کارکنان بسوویار
متعهد بوده  ،دچار بی نظمی و آنتروپی رفتاری در زندگی
شخ صی و کاری خود می گردد همچنین در مواردی دیده
می شوووود که بعضوووی از سوووازمانها با وجود برنامه ریزی
،سازماندهی ،هدف گذاری و ...با معضالت و نمونه های بی
نظمی درسوووازمان روبرو می شووووند همانند عدم همراهی
کارکنان  ،عدم تعامل مدیران و کارکنان  ،عدم رضوووایت
شوووغلی  ،بهم ریختگی محیز سوووازمان  ،افزایش تخلفات
اداری ،پارتی بازی و توجه بیشوووتر به دوسوووت و فامیل
(میرفردی )1390 ،و نمونه های متعدد دیگر از مصوووادی
بارز بی نظمی ،موجبات  ،عدم دسوووتیابی به اهداف تعیین
شده و ور شک ستگی سازمان خواهد گردید( .کری ستوفر
)370:2016،8
در سوووال های اخیر دام نه ب حث بی نظمی به م با حث
مدیریت و سووازمان نیز کشوویده شووده اسووت که می تواند
مسبب بروز آنتروپی گردد .ممکن است سازمانهایی که در
یک محیز متالطم و نا آرام مشغول به فعالیت باشند یا به
دلیل عوامل درونی رفتارهای نا منظمی در آنها مشووواهده
گردد( .کابرال و آگوسووتو ) 522:2013 ، 9حال این سوووال
پیش می آید که منشوواء رفتارهای بی نظم در سووازمان ها
چیسوووت ؟ پیتر دراکر در کتاب "جامعه پس از سووورمایه
داری" که در آن به توصوویف خصوووصوویت جامعه دردهه
های آی نده می پردازد،یکی از م نابع رف تار های بی نظم
درسازمان را خود سازمان می داند .سازمانهایی که در آنها
بی نظمی یا آنتروپی م شاهده می شود دارای خ صو صیاتی

می با شند که آنها را از سایر سازمانها متمایز می سازد .از
آن جمله تغییر در نوع فناوری  ،سوووازماندهی مجدد و یا
مخدوش شووودن وحدت فرماندهی و ...می توان به عنوان
عوامل ایجادکننده بی نظمی در سازمانها شنا سایی کرد( .
دراکر )109 : 1375 ،پس سوووازمانها باید متناسوووب با
مقتضووویات کاری و الزامات ناشوووی از محیز  ،فناوری ،
دگرگونی های اجتماعی به سرعت ت صمیماتی را به منظور
اجتناب از آنتروپی و بی نظمی اتخاذ کنند به اعتقاد دراکر
سووواز مان ها دائ ماً موج بات بهم ریختگی  ،بی نظمی و یا
آنتروپی رفتاری و بی ثباتی اجتماع را فرآهم می سوووازند.
(دراکر)114،1375 ،
مدیران و نوع نقشوووی که در قبال بی نظمی ایفاد می
کنند  ،حائز اهمیت فراوانی اسووت .آنها می توانند با مواجه
عاقالنه و منعطف و توجه به نقاط حسووواس و بحران زای
رف تاری سووویسوووتم  ،از ع هده مدیر یت کارآ مد و موثر
سووازمانهای بی نظم برآیند .از آنجا که معموال در این گونه
از سوووازمانها نیروی انسوووانی به لحای ویژگی های خا
سووازمانی و نوع کار ،دچار فشووار روانی و اسووترس بوده و
تعارض و تضواد نیز در بین آنها زیاد اسوت ،مدیران باید به
م سایل ان سانی مبتال به سازمان و نیز م شکالت شخ صی
کارکنان توجه ویژه نمایند .همچنین عالوه بر موارد فوق
هنگامی که سوووازمان با این قبیل بی نظمی ها مواجه می
گردد در تالش اسوووت تا بتواند با راهکارهایی به مدیریت
این بی نظمی و ای جاد م جدد تعادل اقدام ن ماید .مدیران
سووازمانها تمایل دارند تا پیش از رسوویدن به این نقطه  ،با
پیش بینی تغییرات الزم در محیز بروی توانووایی هووای
تغییر سوووواز مانی و ای جاد م جدد ت عادل تاثیر گذار ند.
(منرینگ)195 :2003 ، 10
از این رو تحقیقاتی در جهت شووناسووایی عوامل موثر بر
آنتروپی رف تاری در زمی نه های مختلف علمی از جم له
اجتماعی و اقت صادی و  ....در سالهای پیش انجام شده که
خالصه برخی از آنها را در جدول ( )1ذکر گردیده است.

جدول ( : )1تحقیقات صورت گرفته در خصوص آنتروپی
عنوان پژوهش

محقق
11

وینیشیوز
))2017

بررسی تاثیر محیز بر
آنتروپی

يافته ها
به بررسی نقش محیز بر آنتروپی در سیستمهای تعاملی (محیز و
اجتماع) پرداخته و به این نتیجه دست یافت که درصورتیکه محیز دارای
شرایز خاصی باشد به راحتی می تواند سیستم را به سمت هرج و مرج
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(آنتروپی باال) سوق دهد ویا دریک محیز کنترل شده می توان شاهدانسجام
باالتر(انتروپی کم) باشیم.
مینودورا
یورساکسیو(2016( 12

بررسی عوامل موثر بر
آنتروپی سازمانی و نیز ارزیابی
آنها در سازمان پرداختند

به بررسی عوامل موثر برآنتروپی رفتاری پرداختند که این عوامل شامل
فرآیند مدیریت ،فرآیند نوآوری ،فرآیند اطالعاتی و ارتباطاتی واستراتژی
کسب و کار می باشد.

شیوه ارزیابی آنتروپی در
سیستم های سازمانی

عالوه بر دستیابی و بیان شیوه های ارزیابی به این نتیجه دست یافت
که عواملی نظیر فرهنگ ،رهبری ،کنترل داخلی ،ارتباطات درونی ،
استراتژی می توانند باعث پایداری سیستم و کاهش آنتروپی شده و
درصورتیکه عوامل بر شمرده دارای نواقصی باشند که باعث خارج شدن آنها
از تعادل گردد آنتروپی افزایش یافته و پایداری سیستم به خطر خواهد افتاد.
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هکتور مارتین برمن
و گابریال لوپز 14و لورا رومو
روجاز(2014) 15
مادنی 16و همکاران
()2014

توسعه روش ارزیابی
آنتروپی در سیستمهای سازمانی

به بررسی ریشه های این مفهوم در زمینه های مختلف دانشی
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که آنتروپی به عنوان یک عامل سنجش
اختالل در سیستمهای سازمانی توصیف میشود.

مارسین چرودر( 17
)2004

شناسایی عوامل ایجاد
کننده آنتروپی در سیستمهای
اطالعاتی

به بررسی عوامل موثر بر ایجاد آنتروپی در سیستمهای اطالعاتی
پرداخته وکنترل این عوامل را باعث کاهش میزان آنتروپی در این قبیل
سیستمها موثر می داند.

18

سینغ
))2013

جورجسکو -روگن

19

نظریه آنتروپی و کاربرد آن
در محیز

آنتروپی به عنوان معیار عدم اطمینان در مجموعه شرایز محیطی در
نظر گرفته می شود و در صورت عدم وجود اطالعات یا مقادیر زیادی از
اطالعات بدون هماهنگی در محیز زیست  ،آنتروپی افزایش می یابد.

بررسی تاثیر آنتروپی بر
سیستمهای اقتصادی

با توجه به آنتروپی وارد شده از سوی محیز  ،آنتروپی سیستم های
اقتصادی افزایش یافته و بر فرآیندهای اقتصادی تاثیر گذار بوده و منجر به
محدود شدن رشد اقتصادی می شود.

بنابراین با بررسووی مطالعات و تحقیقات پیشووین مطاب
جدول ( )1و با بررسی ادبیات تحقی و نیز انجام مصاحبه
از خبرگان و ا ستفاده از روش دلفی  ،ن سبت به شنا سایی

عوامل موثر بر آنتروپی رفتاری در سووازمان و دسووته بندی
آنها براسوواس ارکان سووازمان (افراد  ،محیز و سووازمانی)
اقدام و مدل مفهومی (شکل (2استخراج گردید.

شکل ( : )1مدل مفهومی تحقیق
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فرضیه های تحقیق
با توجه به مدل پی شنهادی فر ضیه های ذیل به منظور
اثبات مدل در نظر گرفته شد.
فرضیه :1
عوامل محیطی بر عوامل فردی تاثیر مثبت و معناداری
درسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارد.
فرضیه :2
عوامل سازمانی بر عوامل فردی تاثیر مثبت و معناداری
درسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارد.
فرضیه : 3
عوامل فردی رابطه عوامل محیطی با آنتروپی رفتاری را
در سازمان گ سترش و نو سازی صنایع ایران میانجی گری
میکند.
فرضیه : 4
عوامل فردی رابطه عوامل سازمانی با آنتروپی رفتاری را
در سازمان گ سترش و نو سازی صنایع ایران میانجی گری
میکند.
عوامل فردی :
این دسته از عوامل ،عواملی هستند که به طور مستقیم
بروی فرد تاثیر می گذارد و ام کان مدیر یت نمودن این
عوامل ب سیار د شوار خواهد بود زیرا من شاء بخ شی از این
عوامل از ذات و شخ صیت افراد سرچ شمه گرفته ا ست .
(مورفی )2006، 20عوامل فردی براسوواس ماهیت خود به
دو دسته تقسیم می شوند:
دسووته اول عواملی مانند بیماری فرد  ،بیماری اعضووای
خانواده  ،فوت عزیزان و یا اختالفات خانوادگی می باشد.
د سته دوم عوامل مربوط به خ صو صیت شخ صیتی و
وضووعیت روانی فرد می باشوودکه با توجه به دارا بودن این
خ صو صیات ،خود فرد می تواند م سبب ایجاد بی نظمی و
آنتروپی در محیز کار گردد .عوامل بررسووی شووده در این
تحقی با توجه به نظرات خبرگان شامل :ا سترس و ف شار
روانی  ،پایین بودن آسوووتانه تحمل و پرخاشوووگری و عدم
انعطاف پذیری دربرابرشرایز
عوامل سازمانی :هر سازمانی با توجه به خ صو صیات و
شووورایز خا خود دارای عوامل سوووازمانی متفاوتی می
باشد به منظور درک درست عوامل سازمانی به دو بعد می
توان اشووواره نمود ابعاد سووواختاری 21و ابعاد محتوایی، 22

اب عاد سووواخ تاری در این تحقی با در نظر گرفتن اب عاد
محتوایی و ساختاری و برا ساس نظرات خبرگان برخی از
شوواخصووهای این ابعاد بعنوان شوواخصووهای موثر در ایجاد
آنتروپی از جمله عدم رعایت قوانین و مقررات  ،عدم وجود
سلسله مراتب اختیار ،عدم رعایت شایسته ساالری ،اندازه،
عدم وجود ا هداف روشووون  ،عدم کارآ مدی ف ناوری در
سازمان شناسایی گردید.
عوامل محیطی:
"ریچارد اسووکات "23برای نشووان دادن اهمیت اثرات
محیز بر سوووازمان و روابز بین سوووازمان و محیز عنوان
میکند بین سوووازمان و محیز ،روابطی حیاتی ،پیچیده و
واب سته به هم وجود دارد .هیچ سازمانی جدا از محیز آن
قابل شناخت نی ست (ا سکات )43:1995 ،شناخت بهتر
عوامل محیطی و تأثیری که میتوانند بر منابع انسوووانی و
سووازمان داشووته باشووند ،به اندازا عوامل درون سووازمانی
حائزاهمیت است( .دونتینوک و رموو.(2011 ،24
از این رو تعقیب رخدادهای محیز به خصو محیز
بیرونی برای مدیران سوووازمانها اهمیت حیاتی دارد .لذا
ضوورورت دارد محیز سووازمان به طور مداوم و به شووکل
سووویسوووتماتیک تجزیه و تحلیل گردد( .ایلر )2007،25از
جمله مهمترین عوامل محیطی می توان به عوامل سیاسی
و اقتصادی اشاره نمود.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حوواضووور از روش ترکیبی (کیفی و کمی)
استفاده میکند که در بخش کیفی آن از روش اکتشافی و
تکنیک دلفی بهره گرفته شوووده اسوووت .همچنین مطالعه
حاضر پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است .پژوهشهای
آمیخته نوعی ا ستراتژی پژوه شی یا روش شنا سی برای
گردآوری ،تحلیل و ترکیب دادههای کمی و کیفی اسوووت
که برای فهم م سایل پژوه شی در زمان انجام یک پژوهش
مورد استفاده قرارمی گیرد(کرسول.)2003 ،
از طرف دیگر رویکرد پژوهشوووی حاضووور آمیخ ته
اکتشافی بوده است .در طرحهای تحقی آمیخته اکتشافی
 ،محق برآن است که درباره یک پدیده یا موقعیت نامعین
اطالعات اساسی و دقیقی کشف کند.
در طرح تحقی آمیخته اکت شافی در این تحقی ابتدا
از طری روش تحقی کیفی ،اطالعات مورد نیاز برای ارائه
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مدل آنتروپی رفتاری در سووازمان گردآوری شووده و روابز
آنان مشخص شده است.
این شناخت اولیه امکان صورت بندی فر ضیه (هایی)
در رابطه با عوامل موثر بر آنتروپی رفتاری در سوووازمان را
فراهم کرده اسوووت .پس از این مرح له محق به منظور
آزمون فرضیات تدوین شده با استفاده از روشهای تحقی
کمی یعنی معادالت ساختاری ،داده های حاصل از مرحله
کیفی را آزمون کرده و اعت بار مدل مفهومی پژوهش را
مورد سنجش قرارداده است.
بنووابراین بووه منظور انجووام پژوهش آمیختووه ابتوودا
داده های کیفی جهت موشوووکافی پدیده مورد بررسوووی،
جمعآوری و سووودس داده های کمی در جهت تعیین نوع
روابز میان متغیرها گردآوری و تحلیل شووودند .در روش
تحقی دادههای کیفی از تکنیک دلفی استفاده گردید.
پانل دلفی مرکب از از  10نفر از خبرگان از اعضوووای
هیات علمی ر شته مدیریت منابع ان سانی و رفتار سازمانی
از دانشوووگاههای پیام نور ،عالمه طباطبایی و تهران و 10
نفر از مدیران ار شد دارای سابقه خدمت بیش از  15سال
در سازمان گ سترش ت شکیل گردید .انتخاب این دو گروه
به روش گلوله برفی بوده است.
در این نوع نمو نه گیری ،یک شووور کت کن نده در
پژوهش محق را به سوی شرکت کنندگان دیگر هدایت
میکند و پس از انجام مصوواحبه نیمهسوواختاریافته و طرح
سؤاالت باز درجهت اکت شاف و تو صیف عقاید و نگر شهای
خبرگان به تکمیل پر س شنامه اقدام گردید که در هر دور
دلفی از اعضووای پانل خواسووته شوود تا نظرشووان را در
خصووو شوواخصها بر مبنای طیف پنج گزینهای لیکرت
مشخص و پیشنهادهای اصالحی خودشان را مطرح کنند.
روند دلفی به صوووورتی بود که بعد از چهار دور روی
شوواخصهای هر دسووته ،تواف الزم با توجه به شوواخص
انحراف معیار و  ...بر روی شوواخصها صووورت گرفت که با
توجه به ضووریب هماهنگی کندال 26به میزان  ، 0/811در
مرحله چهارم متوقف گردید و از 81شاخص بد ست آمده
در ن ها یت  15شووواخص مورد تواف ن هایی خبر گان قرار
گر فت که با تو جه به ادب یات تحقی  ،مصوووواح به ها،
شوواخصهای بدسووت آمده از روش دلفی و با اسووتفاده از
الگوی سه شاخگی در نهایت مدل مدیریت آنتروپی تعیین

گردید.
تمایز و ت شخیص برا ساس مدل سه شاخگی صرفاً
نظری بوده و فقز به منظور تجزیه و تحلیل و شوووناخت
مفاهیم و پدیده های سوووازمانی میباشووود .ایجاد هرگونه
تغییری در سووازمان مسووتلزم بررسووی دقی و موشووکافانه
ت وأثیر آن ب ور اجزای مختلف سازمان میباشد از این رو به
منظور بررسوووی عوامل موثر بر آنتروپی رفتاری آنها را بر
حسوووب افراد ،محیز و سوووازمان قابل بررسوووی و تحلیل
هستند (اهرنجانی )1381 ،
در مرح له دوم (بخش کمی) به منظور سووونجش
شوواخصها پرسووشوونامهای با روش ترکیبی در دو بخش
طراحی گردید که در بخش نخسووت آن به مشووخصووات
جمعیت شناختی (شامل :جنسیت،سن،تحصیالت  ،سابقه
کار و رده شووغلی) نمونه آماری می پردازد و در بخش دوم
پر س شنامه شامل سواالت ا صلی تحقی برای سنجش
متغیرها می با شد که با توجه به نظر سوان سون)2005( 27
در صورت وجود پیمایش های مرتبز به مو ضوع پژوهش،
ممکن ا ست بتوان از سئواالت یا آیتم های موجود درآنها
برای سایر پژوه شها ا ستفاده کرد یا آنها را ا صالح نمود و
هر زمان که امکان دا شت ،محققان از سئواالتی که روایی
و پایایی سنجه های آن شناخته شده و قابل قبول است و
در مطووالعووات دیگر بووه کووار رفتووه اسووووت اسوووتفوواده
کنند(.سوانسون)166:2005
همچنین وی اشووواره دارد که هر پژوهشوووگر به جهت
رسوویدن به نتایج دقی باید تعداد  3تا  5سوووال برای هر
عامل (یا متغیر) استفاده کند(همان) .
با توجه به مطالب فوق ،برای بخش دوم پرسووشوونامه
مح از چند پر س شنامه مرتبز با علل مک شوفه که مورد
اسووتفاده در تحقیقات گذشووته بوده و روایی و پایایی آنها
تائید شده می با شد مطاب جدول( )2ا ستفاده نمود و به
منظور عدم بازگ شت پر س شنامه ،انتخاب  3سوال برای هر
متغیر را منا سب دید که در مجموع پر س شنامه ای با 45
سووووال با طیف پنج گزی نه ای لیکرت ج هت سووونجش
متغیرهای بدست آمده طراحی گردید.
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جدول ( )٢پرسشنامه های مورد استفاده برای ساخت پرسشنامه ترکیبی پژوهش

سواالت

تعداد

آلفای کرونباخ

پرسشنامه

بدست آمده

6

سالمت عمومی گلدبرگ ( ,)1972هوپرت و همکاران))1986

0/94

3

اختالفات زندگی خانوادگی مک مستر) (FADاپستاین و بالدوین و بیشاب
()1950

0/89

3

پرخاشگری ویلیامز و همکاران ()1996

0/82

3

استرس پارکر و دکوتیس ()1983

0/82

3

انعطاف پذیری نسبت به تغییر سازمانگاردنر ()1999

0/82

3

وضعیت اقتصادی قدرت نما ()1392

0/78

3

وضعیت سیاسی کاکمار و کارلسون ()1997

0/84

3

هماهنگی خود با هدف سازمان شلدون و الیوت و مک گریکور ()1998

0/80

3

فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری کالکان ()2011

0/83

3

شایسته ساالری مصلحی()1391

0/83

3

اصول تفویض اختیار موثر انجمن صنعتی انگلستان ()1996

0/90

3

رسمیت در سازمان توسز مهدی زاده ()1391

0/91

3

عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ()1993

()0/85

3

اندازه سازمان کالکان ()2011

0/88

الزم به ذکر اسووت روایی پرسووشوونامه پژوهش از دو
روش ،روایی محتوای صوری و روایی سازه مورد برر سی
قرارگرفووت .برای سووونجش روایی محتوای صووووری ،
پرسووشوونامه طراحی شووده در اختیار  20نفر از اسوواتید و
صوواحبنظران حوزه مدیریت قرارگرفت و از آنها خواسووته
شد تا در خصو روایی پرسشنامه اظهار نظر کنند .پس
از جمع آوری نظرات و دیدگاه های آنها ،تغییرات الزم در
پرسشنامه طراحی شده انجام شد و با توجه به نتایج پیش
آزمون ،روایی و پایایی پرسشنامه به میزان  0/814و 0/74
تعیین گردید.
همچنین با توجه به نظر آقای خاکی ( )1391حجم
نمونه معموال  15الی 20برابر مجموع متغیرهای عملیاتی
وابسته ،مستقل و میانجی در نظرگرفته می شود ،به همین
منظور با تو جه به جام عه آ ماری حدوداً  1000نفر در
سازمان گسترش ،نمونه ای به تعداد  470نفر بووووه روش
نمونوه گیوری تصوادفی طبقوهای در سطت کارشناسان و
مدیران در سووازمان گسووترش و نوسووازی صوونایع ایران
انتخاب و پرسوشونامه توزیع گردیدکه پس از جمعآوری و
حذف موارد ناقص و داده های پرت در نهایت تعداد 441
پرسوووشووونامه قابل قبول مبنای پژوهش قرارگرفت .برای

ابعاد

عوامل فردی

عوامل
محیطی

عوامل
سازمانی

سنجش پایایی پرس شنامه ترکیبی از نرم افزار اس پی اس
اس و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در مدل معادالت
سووواختاری میزان تأثیرگذاری و رتبهبندی عوامل بر روی
ابعاد آنتروپی رفتاری با استفاده از نرمافزار لیزرل و ایموس
انجام گرفت.

تحلیل داده ها
تحلیل عاملی روشی است که با استفاده از آن میتوان
به دسوووته بندی متغیرها و مولفه های تبیین کننده یک
مفهوم پرداخوووت .تحلیل عاملی بوووه دو نووووع اکتشافی و
تأی یدی قابل تقسووویم ب ندی اسوووت .در تحل یل عاملی
اکت شافی ،متغیرها در د سته هایی به نام عامل گروه بندی
میشوووند و درتحلیل عاملی تأییدی ،عاملها یا دسووته های
معرفی شده ،تأیید یا رد میشوند و رابطه و همبستگی بین
عوامل بررسی میگردد( .آذر)1391،85،
در نتیجه ابتدا بووووا ا ستفاده از تکنیک تحلیل عاملی
اکتشافی مجموعه  15متغیر موورتبز بووا آنتروپی رفتاری
بر ا ساس عوامل فردی ،محیطی و سازمانی عامل بندی و
در حقیقت با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی رابطه بین
متغیرها شنا سایی شد و عوامل مکنون م شخص شدند.
سووودس این عامل بندی طی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
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اول و مرتبه دوم در تکنیکهای مدلسوووازی سووواختاریافته
جهت بررسووی تأثیر و رابطه عوامل شووناخته شووده مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تحلیل عاملی اکتشوافی بوووووا

ا ستفاده از نرم افزار  SPSS 22و تحلیل عاملی تاییدی با
استفاده از نرم افزار  LISREL 8.8انجام شووود که نتایج
با توجه به جدول ( )3می باشد.

جدول ( : )3نتايج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم
تحلیل
عاملی مرتبه

اول

متغیرهای پنهان
بیماری فرد

a1

0/698

فوت عزیزان فرد

a2

0/766

اختالفات خانوادگی

a3

0/735

پایین بودن آستانه تحمل و
پرخاشگری

a4

0/762

استرس و فشار روانی

a5

0/888

عدم انعطاف پذیری دربرابرشرایز

a6

0/859

وضعیت اقتصادی

b1

0/711

وضعیت سیاسی

b2

0/726

اندازه سازمان

c1

0/905

عدم وجود اهداف روشن

c3

0/732

ناکارآمدی فناوری در سازمان

c4

0/937

عدم رعایت شایسته ساالری

c5

0/876

عدم وجود سلسله مراتب اختیار

c6

0/734

عدم رعایت قوانین و مقررات

c7

0/851

بی عدالتی در سازمان

c8
بیماری فرد

0/775
0/895

فوت عزیزان فرد

0/908

اختالفات خانوادگی

0/908

پایین بودن آستانه تحمل و
پرخاشگری

0/696

استرس و فشار روانی

0/706

عدم انعطاف پذیری
دربرابرشرایز

0/729

وضعیت اقتصادی

0/796

وضعیت سیاسی

0/840

اندازه سازمان

0/781

عدم وجود اهداف روشن

0/805

ناکارآمدی فناوری در سازمان

0/851

عدم رعایت شایسته ساالری

0/762

عدم وجود سلسله مراتب اختیار

0/779

عدم رعایت قوانین و مقررات

0/792

بی عدالتی در سازمان

0/843

عوامل فردی

دوم

گويه ها

بارعاملی

عوامل محیطی

عوامل سازمانی

AVE

0/636

0/740

0/750

0/831

0/750

0/849
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CR

0/776

0/876

0/923

0/908

0/900

0/784

آلفای

میانگین

کرونباخ

پاسخ ها

0/777

0/810

0/887

0/797

0/833

0/777

3/405

3/484

3/749

3/358

4/193

4/221
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جدول ( )2شوواخص های اعتباری همگرا 28سووازگاری
درونی (آلفای کرونباخ ( )CAو پایایی ترکیبی، )CR( 29
میانگین پا سخ ها و شاخص نیکویی برازش مدل را ن شان
می دهد.
روایی همگرا در پژوهش حاضوور نیز اسووتفاده شووده
اسوووت .به این معنا که نشوووانگرهای هر سوووازه در نهایت
تفکیک منا سبی را به لحای اندازه گیری ن سبت به سازه
های دیگر مدل فراهم آورند .همچنین برای سنجش روایی
سوووازه متغیرهای پژوهش از شووواخص میانگین واریانس
ا ستخراج شده ( )AVEا ستفاده شد .که تمام سازه های
مورد مطالعه دارای میانگین واریانس ا ستخراج شده باالتر
از  0/5هستند`.نتایج به دست آمده از بررسی روایی سازه
از روایی همگرایی و تشوووخیصوووی همه سوووازه های مدل
مفهومی حمایت کرده است.
آل فای کرون باخ میزان بارگیری همز مان متغیر های
مکنون یا سازه را در زمان افزایش یک متغیر آشکار اندازه
گیری می کند .مقدار این شووواخص از  0تا  1می باشووود.
مقدار این شاخص نباید کمتر از  0/7با شد .که میزان آن
در این پژوهش  0/814می باشووود .پایایی ترکیبی نیز در
واقع نسوووبت مجموع بارهای عاملی متغیرهای مکنون به
مجموع بار های عاملی بعالوه وار یانس خ طا می باشووود.
مقادیر آن بین  0تا  1می باشوود ( .چاین  )2010 ،پایایی
ترکیبی سوووازه آنتروپی رفتاری نیز با توجه به فرمول ،زیر
مقدار  0/64اسوووت و با توجه به این که پایایی به دسوووت
آمده بیش از ( )0/6است ،نشان میدهد این سازه از پایایی
قا بل قبولی برخوردار اسووووت ،در نتی جه ،ترک یب اب عاد
محیطی ،سازمانی و فردی می تواند برای شناسایی عوامل
مؤثر در ایجاد آنتروپی رفتاری در نظر گرفته شود.
آزمون  KMOکه شووواخص ک فا یت نمو نه برداری
خوانده میشووود ،شوواخصووی اسووت که مقادیر همبسووتگی
مشاهده شده را با مقادیر همبستگی جزیی مقایسه میکند.
و آزمون بارتلت؛ ن شان دهنده منا سب بودن تحلیل عاملی
برای شووناسووایی سوواختار مدل عاملی اسووت .با توجه به
جدول ( )1مقدار شووواخص  KMOبرابر  0/814اسوووت
(بیشووتر از ، )0/7لذا تعداد نمونه (تعداد پاسووخ دهندگان)
برای تحلیل عاملی کافی است .همچنین مقدار  sigآزمون

بارتلت ،کوچکتر از  0/05است ،که نشان داد تحلیل عاملی
برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است .بنابراین
داده های بدسووت آمده از پرسووشوونامه های تکمیل شووده
برای تحلیل عاملی کافی و مناسب تشخیص داده شد.
بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق
برای اجرای روشووهای آماری و محاسووبه آماره آزمون
مناسووب و اسووتنتاج منطقی درباره فرضوویه های پژوهش
مهمترین ع مل ق بل از هر ا قدامی ،انت خاب روش آ ماری
مناسووب اسووت برای این منظور آگاهی از وضووعیت توزیع
داده ها از اولویت ا سا سی برخوردار ا ست ( فاربد)2014 ،
برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر
کلموگروف -اسوومیرنوف جهت بررسووی فرض نرمال بودن
داده های جمع آوری شده پژوهش استفاده شده است.
در این آزمون به بررسوووی نرمال بودن داده ها اقدام
میکند .با توجه به جدول آزمون کلموگروف -اسوومیرنوف،
اگر سوووطت معنی داری برای کلیه متغیرهای مسوووتقل و
واب سته بزرگتر از سطت آزمون  0/05با شد توزیع داده ها
نرمال میباشد (همان منبع) .همچنین میتوان با قضیه حد
مرکزی نحوی توزیع متغیرها را سووونجید .در این قضووویه
هرگاه حجم نمونه بزرگتر از  30باشوود ،میتوان توزیع داده
ها را نرمال در نظرگرفت.
تحل یل عاملی تاي یدی مرت به اول آنتروپی
رفتاری
مدل سازی معادالت ساختاری یکی از فنون مدل سازی
آماری میبا شد با ا ستفاده از این روش میتوان روابز علت
و معلولی میان متغیرهایی که بطور مستقیم قابل مشاهده
نی ستند را با توجووووه به خطاهای ا ستنتاج شده و میزان
همبستگی و شدت اثرگذاری هر یک را بووور دیگری مورد
تجزیه و تحلیل قرار داد .در مدلسوووازی سووواختاری ابتدا
فرآیند یک سلسله مراتب علّ وی مطرح میشود ک وه در آن
برخی متغیر ها ممکن اسوووت ع لت احت مالی متغیر های
دیگری باشوند ،اما بطور قطع نمیتوانند معلول آن باشوند,
در نهایت ،اگر فرض شوووود یک مجموعه رابطه بین متغیر
مستقل -وابسته وجود دارد( .آذر و خدیور؛)19:2014
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Chi-Square=1863.70, df=941, P-value=0.00000, RMSEA=0.112
شکل ( :)٢اعداد معناداری تحلیل عاملی مرتبه اول مديريت آنتروپی رفتاری درحالت استاندارد

شوووکل ( )2اعداد معنی داری تحلیل عاملی تأییدی
مرت به اول آنتروپی رف تاری را در نرم افزار لیزرل نشوووان
میدهد؛ تمام مسوویرهای موجود در سووطت معنی دار قرار
دارند (مقدار تمام پارامترهای برآورد شوووده ،بیش از عدد
 1/96میباشووند) ،لذا همبسووتگی درونی میان ابعاد معنی
دار اسوت و همچنین همبسوتگی میان سوؤاالت و ابعاد به
سطت معنی دار رسیده است.
در این شکل اعداد و یا ضرایب به دو د سته تق سیم
می شوووند .دسووته اول تحت عنوان معادالت اندازه گیری
مرتبه دوم هسوووتند که روابز بین متغیرها و ابعاد آنان (
بارهای عاملی مرتبه دوم) می باشند .تمامی مقادیر بارهای
عاملی مرتبه دوم از  0/4بیشوووتر شوووده اند و در سوووطت
اطمینان  0/99معنادار شووده اند .لذا می توان همسووویی
سووواالت پرسووشوونامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این

مرح له معتبر نشوووان داد( .هومن )1388 ،دسووو ته دوم
معادالت ساختاری هستند که روابز بین متغیرهای اصلی
تحقی می باشووند و برای آزمون فرضوویات اسووتفاده می
شوووند .به این ضوورایب اصووطالحاً ضوورایب مسویرگفته می
شود.
تحل یل عاملی تأي یدی مرت به دوم آنتروپی
رفتاری
با تو جه به این که در تحل یل عاملی مرت به اول
همب ستگی درونی میان ابعاد و ابعاد با سؤاالت مورد تأیید
قرار گر فت ،به منظور بررسوووی معنی دار بودن راب طه
آنتروپی رفتاری با ابعاد سه گانه ،تحلیل عاملی مرتبه دوم
در نرم افزار لیزرل انجام گردید.
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شکل ( :)3اعداد معناداری تحلیل عاملی مرتبه دوم مديريت آنتروپی رفتاری درحالت استاندارد

شوووکل شوووماره ( )3اعداد معنی داری تحلیل عاملی
مرت به دوم را ن مایش م ید هد .با تو جه به این شووو کل
پارمترهای برآورد شده برای تمام مسیرها در سطت معنی
داری قرار دار ند و سوووازه آنتروپی رف تاری از روایی الزم
برخوردار اسووت .یعنی انتخاب ابعاد محیطی  ،سووازمانی و

فردی برای شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد آنتروپی رفتاری
مناسب تشخیص داده شد.
به منظور سووهولت در تفسوویر نتایج حاصوول از تحلیل
عاملی مرتبه دوم آنتروپی رفتاری  ،پارامتر برآورد شده در
دو شکل ( )3و ( )4در جدول ( )3خالصه شده است.

جدول ( : )4نتايج بارهای تحلیل عاملی مرتبه دوم
مولفه
آنتروپی
رفتاری

ابعاد

ضرايب مسیر

مجذور همبستگی چندگانه )(R2

واريانس خطا

0/18

0/15
0/19
0/12

فردی

)(t-value
9/35

0/03

محیطی

5/24

0/25

0/03

سازمانی

7/10

0/39

0/09

در بخش سووواختاری مدل دو مسووویر غیر مسوووتقیم
اختصا دارد .تاثیر سازه مستقل عوامل محیطی بر سازه
م یانجی عوا مل فردی با ضووور یب 0/788و آ ماره آزمون
 ، 51/389تاثیر سووازه مسووتقل عوامل سووازمانی بر سووازه
م یانجی عوا مل فردی با ضووور یب  0/715و آ ماره آزمون
 28/435و تاثیر سووازه های محیطی و سووازمانی بر سووازه
وابسته آنتروپی رفتاری به ترتیب با ضریب  0/244و آماره
آزمون  19/791و نیز ضوووریوب  0/270و آمواره آزمون

 24/047از مقدار بحرانی  1/96و  2/58بزرگتر هستند که
از تاثیرسازه های برون زای مستقل بر سازه میانجی و یک
سووازه وابسووته به صووورت مسووتقیم و معنی داری حمایت
کرده اسوووت .تاثیر سوووازه میانجی عوامل فردی بر سوووازه
وابسووته آنتروپی رفتاری با ضووریب  0/265و آماره آزمون
 16/063که از مقدار بحرانی  1/96و  2/58بزرگتر اسوووت
که از تاثیر سووازه درون زای میانجی بر سووازه وابسووته به
صورت مستقیم و معنی دار پشتیبانی کرده است.
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دهنده تبیین پذیری آن به وسیله سازه برون زای سازمانی
است.
ضووریب تشووخیص برای سووازه درون زای وابسووته
آنتروپی رفتاری به مقدار  0/506اسووت که نشووان دهنده
تبیین پذیری آن به وسوویله سووازه های برون زای عوامل
محیطی(به مقدار  )0/148و عوامل سوووازمانی ( )0/181و
سوووازه درون زای میانجی عوامل فردی ( به مقدار)0/177
است.

ضووریب تاثیر غیرمسووتقیم سووازه برون زای مسووتقل
عوامل محیطی و عوامل سوووازمانی برآنتروپی رفتاری به
وا سطه سازه میانجی عوامل فردی  0/375ا ست .با توجه
به تعداد سوووازه های درون زا  ،مدل دارای سوووه معادله و
ضریب تشخصی است .ضریب تشخیص برای سازه درون
زای فردی به مقدار 0/621نشوان دهنده تبیین پذیری آن
به و سیله سازه برون زای محیطی ا ست .ضریب ت شخیص
برای سازه درون زای عوامل فردی به مقدار  0/474ن شان

جدول ( : )5نتايج بارهای عاملی مرتبه اول و دوم
سازه های مسیر در مدل
سازه اثرگذار

سازه
اثر پذير

نتايج آزمون ضريب تاثیر
ضريب تاثیر

خطای

آماره

برآورد

بحرانی

ضريب تشخیص

افزونگی ،اهمیت و همبستگی
افزونگی

اهمیت

همبستگی

ضريب

ضريب

معادله

سازه

عوامل محیطی

عوامل فردی

0/788

0/015

51/389

0/379

-

0/788

0/621

0/621

عوامل سازمانی

عوامل فردی

0/715

0/024

28/435

0/239

-

0/688

0/474

0/474

0/244

0/012

19/971

0/940

0/605

0/270

0/011

24/047

0/975

0/670

0/265

0/015

16/063

1/080

0/583

عوامل محیطی
عوامل سازمانی
عوامل فردی

آنتروپی
رفتاری

0/234

0/148
0/506

0/181
0/177

شوواخصووهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز در جدول ( )5نشووان میدهد داده های جمع آوری شووده برای اندازه
گیری آنتروپی رفتاری از کفایت و برازش الزم برخوردارند و در نتیجه نتایج حاصووول از برآورد ،قابل اتکا و مورد اعتماد
میباشند.
جدول ( :)6شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم آنتروپی رفتاری
شاخصهای برازش

مقدار مطلوب

نتیجه

آزمون نسبت مجذور کای و درجه آزادی )2/df

0/898

<3/00

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA

0/000

<0/08

ریشه دوم میانگین مجذور پس مانده ها )(RMR

0/043

<0/05

0/97

>0/90

0/001

>0/90

0/96

>0/90

0/001

>0/90

شاخص نیکویی برازش )(GFI
شاخص برازش هنجار شده )(NFI
شاخص برازش هنجار نشده )(NNFI
شاخص برازش تطبیقی )(CFI

يافته های تحقیق
نتایج معادالت ساختاری(فرضیه های تحقی ):
جدول ( : )7خالصه يافته های تحقیق
فرضیات

بتا

جهت رابطه

نتیجه
تایید

فرضیه  : 1عوامل محیطی بر عوامل فردی تاثیر مثبت و معناداری داری دارد.

0/407

t
9/09

+

فرضیه  :2عوامل سازمانی بر عوامل فردی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

0/397

6/25

+

تایید

فرضیه  :3عوامل فردی رابطه عوامل محیطی با آنتروپی رفتاری را میانجی گری می کند.

0/431

7/41

+

تایید

فرضیه  : 4عوامل فردی رابطه عوامل سازمانی با آنتروپی رفتاری را میانجی گری می کند.

0/385

8/25

+

تایید
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نتیجه گیری
فرضیه :1عوامل محیطی بر عوامل فردی تاثیر مثبت و
معناداری داری دارد .نتایج به دست آمده از معادالت
ساختاری نشان می دهد با توجه به این که مقدار آماره تی
( )9/09خارج بازه بحرانی است( .مقدار تی بزرگتر از 2/33
شده است) و ضریب بتا ( )0/407مقدار مثبت شده است،
بنابراین با احتمال  0/99ادعای محق مبنی بر این که
عوامل محیطی بر عوامل فردی تاثیر مثبت و معنادار دارد،
با یافته های پژوهشهای وینیشیوز ( )2017و جانسون و
آندرس تاکب ) (2013همخوانی دارد.
فرضیه  :٢عوامل سازمانی بر عوامل فردی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .با توجه به اینکه مقدار آماره تی ()6/25
خارج بازه بحرانی است( .مقدار تی بزرگتر از  2/33شده
است) و ضریب بتا ( )0/397مقدار مثبت شده است،
بنابراین با احتمال  0/99ادعای محق مبنی بر این که
عوامل محیطی بر عوامل فردی تاثیر مثبت و معناداری دارد
و با یافته های پژوهشهای مینودورا یورساکسیو ( (2016و
جورجسکو -روگن همخوانی دارد.
فرضیه :3عوامل فردی رابطه میانجی بین عوامل محیطی با
آنتروپی رفتاری دارد .نتایج به دست آمده ازمعادالت
ساختاری نشان می دهد با توجه به این که مقدار آماره تی
( )7/41خارج بازه بحرانی است( .مقدار تی بزرگتر از 2/33
شده است) و ضریب بتا ( )0/431مقدار مثبت شده است،
بنابراین با احتمال  0/99ادعای محق مبنی بر این که
عوامل فردی رابطه میانجی بین عوامل محیطی با آنتروپی
رفتاری تاثیر مثبت و معناداری را تائید کرده و با یافتههای
پژوهش مارسین چرودر ( )2004همخوانی دارد.
فرضووویه  : 4عوامل فردی رابطه میانجی بین عوامل
سوووازمانی با آنتروپی رفتاری دارد .با توجه به اینکه مقدار
آ ماره تی ( )8/25خارج بازه بحرانی اسوووت( .م قدار تی
بزرگتر از  2/33شده ا ست) و ضریب بتا ( )0/385مقدار
مثبت شوده اسوت ،بنابراین با احتمال  0/99ادعای محق
مبنی بر این که عوا مل محیطی بر عوا مل فردی تاثیر
مث بت و مع ناداری دارد تائ ید و با یاف ته های پژوهش
وینیشوویوز ( )2017و هکتور مارتین برمن و گابریال لوپز و
لورا رومو روجاز ) (2014همخوانی دارد.
یافتههای تحقیقات در سازمانهای گوناگون مبین این

واقعیت است که در صورت ایجاد آنتروپی رفتاری ،میزان
تأثیر آنها در سازمانهای گوناگون ،یکسان نیست .این خود
گواه بر مؤثر بودن عوامل انسانی در سازمانهای مختلوف
اسوت .هودف عمدا این تحلیل ،بهبود عملکرد سازمانی و
جلوگیری از صدمات وارده به منابع انسانی و در نهایت
سازمان است .این بهبود از طری آگاه ساختن مدیران رده
باال و مدیران میانی از مسائلی که در محیز سازمان پدید
میآید و میتوانند سازمان و منابع انسانی آن را تهدید
کننود ،مدیران و کارکنان هر سوازمانی مویتواننود در
مودیریت آنتروپی رفتاری نقش اساسی و کلیدی داشته
باشند .بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

 به مدیران سازمانها پیشنهاد می شود در زمان
تصمیمگیری و قانون گذاری یا هر گونه تغییر در رویه
هوا ،توجوه بیشوتری بوه عواقب موضوع داشته باشند،
به خصو عواقبی که میتواند متوجه منابع انسانی باشد.
 پدیدا آنتروپی سازمانی همیشه و هموه جوا وجوود دارد،
ولوی بوا آمووزش و حفوظ خونسردی و شناخت و درک
به موقع آن میتوان در بازگشت تعادل و نظم و جلوگیری
از بی نظمی و تبعات آن موف بود.
 عوامل سازمانی و محیطی به عنوان نقطه شروع آنتروپی
رفتاری هستند و بیشترین فراوانی را میان متغیرهای
اثرگذار دارنود؛ اموا بوا اندکی تدبیر ،سازمانها میتوانند از
آثار مخرب آنتروپی رفتاری جلوگیری کنند.
 شوفافسوازی ،بوازبینی قووانین و اصوالح فراینودها
مویتوانود در جلووگیری و مدیریت آنتروپی سازمانی
مؤثر باشد.
 به پژوهشگران پیشونهاد مویشوود در خصوو
شناسوایی پیامودهای گونواگون آنتروپی رفتاری
وهمچنین راهبردهای مدیریت آنتروپی رفتاری تحقی
کنند تا آثار مخرب این پدیدا بر ارکان سازمانها کنترل
پذیرتر باشد.

 با توجه به اینکه هر یک از عوامل سه شاخگی (فرد،
سازمانی و محیطی) قابلیت بررسی بیشتر را به صورت
جداگانه دارا می باشد به پژوهشگران توصیه میشود
نسبت به بررسی جامعتر در سازمانهای مختلف به
بررسی و شناسایی این عوامل بدردازند.
 با توجه به اهمیت عوامل فرهنگی که از عوامل مهم
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محیطی به شمار می رود به پژوهشگران پیشونهاد
مویشوود ،نسبت به بررسی این عامل و سنجش تاثیر آن
بر آنتروپی رفتاری در فرهنگها و قومیتهای مختلف
کشورمان بدردازند.
بر اساس تحقی انجام شده عوامل فردی دارای
باالترین اولویت در ایجاد آنتروپی رفتاری می باشند .عوامل
سازمانی و محیطی به ترتیب در مراحل بعدی خواهند بود.
اما باید توجه داشت که عوامل محیطی خارج از کنترل
سازمانها میباشند ولی عوامل فردی و سازمانی در اختیار
سازمان هستند .برای اینکه سازمانها از صدمات آنترپی
رفتاری در امان باشند باید به عوامل سازمانی و رفتاری

توجه بیشتری داشته باشند .ضرورت دارد به منظور
مدیریت آنتروپی رفتاری نسبت به تقویت عوامل سازمانی
اقدام نمایند .باید توجه داشت درصورت ایجاد آنترپی
رفتاری ،میزان تأثیر آنها در سازمانهای مختلف ،متفاوت
میباشد که این خود نشانه ی مؤثر بودن وجود ضربه گیرها
(عوامل سازمانی)  ،میزان آمادگی منابع انسانی (عوامل
رفتاری) در سازمانها است .پس برای مقابله با آنترپی
رفتاری راهکارهایی وجود دارد که با تحقی و پژوهش در
این حوزه میتوان آنها را مشخص کرد و با بکارگیری
راهکارهای علمی از صدمات آنترپی رفتاری جلوگیری و
باعث افزایش عملکرد وکارایی در سازمانها شد.
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