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Abstract 
The present study aims to design an organizational ideology model with a fuzzy 

TISM approach. In order to achieve this goal, in the first stage, while reviewing the 

subject literature, using the views of 16 experts with targeted non-random sampling, 

with the help of Fuzzy Delphi technique, in two steps, through online surveys, 14 

criteria effective for organizational ideology, was identified. In the next step, using 

Fuzzy TISM approach, in new dimensions of classification, levels and relationship 

of criteria were determined. Finally, it was concluded that the structure and 

configuration criteria have the highest dependency power and all the criteria affect 

it. The criterion of values and norms is at the ninth and lowest level. The 

identification criterion is at the eighth level and does not affect any criteria. In any 

case, these elements are key players that are essential in the organizational ideology 

of mission-oriented organizations and should be taken into consideration. The 

subject of organizational ideology; also, the fuzzy TISM method is new in domestic. 
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 چکیده
 نیبه ا دنیمنظور رسشده است. به انجام یفاز TISM کردیبا رو ،یسازمان یدئولوژیا یالگو یدر پژوهش حاضر، باهدف طراح

هدفمند،  یرتصادفیغ یرگینفر از خبرگان با نمونه 61موضوع، با استفاده از نقطه نظرات  اتیادب یهدف، در مرحلة اول ضمن بررس
شد. در  ییشناسا ،یازمانس یدئولوژیا یمؤثر برا اریمع 61 ن،یآنال ینظرسنج قیاز طر له،در دو مرح ،یفاز یبا کمک فن دلف

 تیمشخص شد. درنها ارها،یسطوح و روابط مع ،بندیدسته یدیدر ابعاد جد یفاز TISM کردیبا استفاده از رو ،یمرحلة بعد

 اری. معگذارندیم ریبر آن تأث ارهایاست و تمام مع یقدرت وابستگ نیباالتر یدارا یکربندیساختار و پ اریشد که مع یریگجهینت

آن را  یاریمع چیدر سطح هشتم قرار دارد و ه زین یهمانندساز اریسطح است. مع نترینپایی و نهم سطح در هنجارها و هاارزش

 هایسازمان یمانساز یدئولوژیا یهستند که در الگو یدیکل کنانیعناصر، باز نی. در هر صورت، ادهدیقرار نم ریتأثتحت
در  یفاز TISMروش  نیو همچن یسازمان یدئولوژی. موضوع ارندیمورد توجه قرار گ دیهستند و با یضرور محورتیمأمور

 و نو است. دیجد یمجالت داخل
 

 فازی.کل  یریتفس یساختار سازیمدل ،محورتیمأمور هایسازمان ی،سازمان یدئولوژیا ا: هاي کلیديواژه
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 مقدمه
نفوذ داشته  تیریدر تفکر مد ریاخ هایکه در دهه یمیاز مفاه یکی

 جوامع، همچون هااست. سازمان «1یسازمانفرهنگ»است مفهوم 
 شودیها مآن زیفرهنگ مربوط به خود هستند که باعث تما دارای

 ةدهندشکل(. فرهنگ حاکم بر سازمان، 4001، 2)بالتازارد و کوک
(. اگر 9314،همکارانو  زادهفیشراست ) یسازمان تیشخص

در سازمان حاکم  یفرهنگ منسجم و متناسب با اهداف سازمان
(. 4001)بالتازارد و کوک،  ابدییم شیافزا یو اثربخش ییباشد، کارا

 یالگو ،یشامل: مصنوعات ماد یسازمانفرهنگ یاصل یاجزا
ست ا ییربنایز هایهیو فرض هازشار ،یرفتار یهنجارها ها،تیفعال
زبان،  ،یدئولوژی، اعتقادات، ا3گروی(. پت9314و همکاران،  یمی)رح

 یفرهنگ تلق اصلی عناصر را هاسمبل و هاافسانه ،ینیشعائر د
 4یو کند لید که یحال . در(9318)بیات و همکاران،  کندیم

 قهرمانان ها،فرهنگ شامل ارزش یمعتقدند که عناصر اصل
 هایو شبکه فاتیرسوم، تشر و ت(، عادایسازمان هایاسطوره)

عنوان به یسازمانفرهنگ(. 9311 و همکاران، یعیاست )رف یارتباط
 یدئولوژیاست. ا شده رفتهیپذ «یسازمان یاز زندگ یقتیحق»

 یدئولوژیاست و به ا یسازمانفرهنگاز  یقتیحق زین 5یسازمان
وجوه  انیدر م یو سازمان یاجتماع یاز وجوه زندگ یکیعنوان به
هر  یو جوهره وجود یجزء اصل یدئولوژی. اشودیم ستهینگر گرید

 (.4091و همکاران،  6بارنورست) شودیممحسوب  یفرهنگ
 کیاست که  اعتقاداتی و باورها و هاسنت ،یسازمان یدئولوژیا

 که یوقت کند؛یم زیمتما گرید هایسازمان خاص را از سازمان
کل ساختار را  تواندیم ،شودیم یقو اریسازمان، بس کی یدئولوژیا

 دیآیبه وجود م یخود قرار دهد و در آن صورت ساختار ریتأثتحت
 (. با7،9181نتزبرگیم) ندیگویم محورتیمأمورکه آن را ساختار 

به فرهنگ و  بشری امروز جامعه العادهو فوق رگیچشم شیافزا
شده است  که غالباً کمتر به آن پرداخته یدئولوژیخصوصاً ا

)برخالف  جانشیظاهراً ب تیهم به علت ماه (، آن4007 ،8تس)جا
آن را لمس  شودیقدرت در سازمان( که نم یدارا گرانیباز گرید

 سپرده یدر کتب و مقاالت مختلف غالباً به فراموش ،نیبنابرا .دکر
 یکه بر اقدامات ملموس، برا یسندگانیتوسط نو ژهیوشده؛ به

اصرار دارند؛ اما  رند،یبگنظر در  خواهندیکه م هاییدهیپد
 ند،بییمختلف را م هایسازمان یخوبکه به یاکنندهمشاهده

                                                                      
1. Organizational Culture 

2. Balthazard & Cooke 

3. Pettigrew 

4. Deal & Kennedy 

5. Organizational ideology 

6. Barnhurst 

7. Mintzberg 

8. Jost 

 هایاز ائتالف یاریدر بس یقو یرویعنوان نوضوح بهبه یدئولوژیا
 (.9181 گ،نتزبری)م شودیظاهر م یداخل

توجه  موجود مورد اتیدر ادب یسازمان یدئولوژیچون ا ،لذا 
 یمطلب یو چنانچه به جستجو گرفته( قرار نیاو موشکافانه قی)دق

 نیدر ا کیتئور خألبا  م،یبپرداز نهیزم نیاتکا و استناد در اقابل
بودن  هپایی)خصوصاً داخل کشور(؛ که ب مشوییمواجه م نهیزم

. دهدیوضوح نشان مرا به میمفاه نیا ةدربار یداورشیهرگونه پ
را  یسازمان یدئولوژیا یهاو ضرورت، لزوم ارائه مؤلفه ازین نیا

 یمفهوم یهدف ارائه الگو مقاله با نیا ،. لذادهدیم شیافزا
الگو،  نیمؤثر ا یهاابعاد و مؤلفه ییو شناسا یسازمان یدئولوژیا

 یدئولوژیا یمفهوم یکه؛ الگو میسؤال هست نیدنبال پاسخ به ابه
 یاست؟ و دارا شده لیتشک هاییها و شاخصاز چه مؤلفه یسازمان

 ،اثرگذار هستند؟ لذا گریکدیبر  یو براساس چه سطوح یچه روابط
 ةرا در جامع یسازمان یدئولوژیا یحاضر بر آن شد که الگو پژوهش

هستند و  محور کیدئولوژیا شتریکه ب هیعلم هایحوزه یآمار
مورد  دهد؛یم لیها را تشکآن یساختارها یاصل ةشالود یدئولوژیا

 .مشدینائل  تریدرست یرهاایآزمون قرار دهد تا به مع
 

 چارچوب نظری پژوهش

 ايدئولوژی سازمانی
از آن وجود  یمتعدد فیاست که تعار یدارواژه کش ،یدئولوژیا

 هایاز نظام ینوع یدئولوژی(. ا9319،همکارانو  یدارد )پناه
 و هااسطوره ها،است که شامل ارزش یمثبت و هنجار یاعتقاد

 نیمع ایدر متن جامعه یخیتار یشو نق تیاست که موجود هادهای
سطح  نتریقیقلب فرهنگ عم (.9319 ،یست )خلفخانا را دارا

سازمان است؛  یاصل هایفرهنگ است که متوجه اهداف و ارزش
و  9یاست )مکول یسازمان یدئولوژیآنچه اصطالحاً ا یعنی

فرهنگ  «یکانون واقع» 10(؛ که به قول دومونت4007همکاران،
به استدالل و علم  قاًیکه عم ی(. فرهنگ4093، 11)تامپسون تاس

 یمنزله امربه یزیبدان دارد که با هر چ لیمتعهد است، م
موقت  یحالت دادهایرو یریناپذ حیبرخورد شود و توض ریپذحیتوض

را که  یدادیکه علم، اسرار و رو یتا زمان نیباوجوداداشته باشد، 
 ریخته است، به زرا آشکار نسا میستیدرک آن ن ایقادر به کنترل 

 انیدار بیمعن ییدر محتوا ار دادیتا آن رو میدار ازین نیگزیجا ییبنا
را فراهم آورند؛ و  ییمحتوا نیچن توانندیم یمذهب ی. باورهامیکن
 نیاز ا یریگدهند که بدون بهره حیرا توض ییدادهایرو تواندیم زین

مذهب،  .دنآییو نامفهوم به نظر م یرمنطقیغ یدادهایباورها، رو

                                                                      
9. McAuley 

10. Dumont 

11. Thompson 
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د در مواقع یآنچه با یو برا دهدیم حیرا توض هاریناپذ حیتوض
درست را نشان  ریو مخاطره انجام داد، مس قیمواجهه با ابهام، تعل

 دهیو پسند یدرست معموالً آنچه را که اخالق ریمس نی. ادهدیم
. کندیم نیو ناپسند است، مع یراخالقیآنچه را که غ زیاست و ن

که مفروضات متفاوت مربوط  ردیگیشکل م یدئولوژیا بیترت نیبد
 تیکل کیخود جامعه را در  تیو ماه یسانانروابط  تیبه ماه

از  یارا مجموعه یدئولوژیا توان،ی. مسازندیم کپارچهیمنسجم، 
 تواندیکه م هاییهم در نظر گرفت؛ ارزش مرتبط با یهاارزش

 طیها و محعمل متقابل گروه یچگونگ ؛یدستورالعمل همچون
و کنترل آنان مشکل  حیتوض هک هاییدر حوزه ژهیوگسترده را به

 (.4090 ،1نیشاکند ) نیاست، مع
باشد:  لیاز اشکال متعدد ذ یکیدر قالب  تواندیم یدئولوژیا
است  یآگاهانه از مجموعه مفروضات یجزئ یدئولوژیاوقات ا یگاه

 یاست برا یتهایمواقع مجموعه توج ی. برخسازدیکه فرهنگ را م
 دهیا یدئولوژیاوقات ا ی. گاهیو خراف حیرفتار اساساً بدون توض

 نیو به هم دهدیبازتاب م یجار اتیو آمال را در کنار واقع هاآل
. کندیاعضا عمل م یراهنما و مشاور برا یهمچون نظام لیدل
سازمان، اهداف و مجموعه  یاصل تیاغلب مأمور هایدئولوژیا

( 4090 ن،ی)شا شوندیسازمان را شامل م یاعضا انیروابط ارجح م
 یخاص آن سازمان برا هایوهیدارد که ش یسازمان فرهنگ ره

 کی نجایاتوجه ما در  . موضوع موردکندیم فیانجام کارها را توص
 دارشهیر قاًیو عم شرفتهیکامالً پ یستمیفرهنگ خاص است، س

 کندیم زیمتما هیسازمان را از بق کیکه  باورهایی و هاارزش یحاو
خود نه در  یدر مفهوم سازمان م؛نامییم یدئولوژیا که ما آن را
از  تریواقع یلیو خ رملموسیغ یدئولوژی. ایشناسمفهوم جامعه

که در  یسازمان یدئولوژیمحسوس سازمان است. ا یهاهمه بخش
سازمان است  یاز باورها ستمیس کی» یکاربرد دارد به معنا نجایا

و آن را از  شودیم آن به اشتراک گذاشته یاکه توسط اعض
 (.9181نتزبرگ،ی)م «.کندیم زیمتما گرید هایسازمان
اصل راهنما  کیعنوان به یسازمان یدئولوژیسازمان؛ ا کیدر 
 کنندیم کتهیتنها دنه هایدئولوژی. اکندیمنافع عمل م یدر ارتقا

سازمان به  پاسخ تهدای ها،در سازمان را، بلکه آن یرفتار داخل
-یرا م یدئولوژی. ادارند عهدهبه  زیسازمان را ن یمشکالت خارج

 بیترت نیعوامل اثرگذار بر ساختار فرض کرد. بد نیتراز مهم توان
 ةیشفاف نظرمهین هیال ریتأثتحت ،یشفاف طرح ساختار هیکه ال

 یدئولوژیشفاف اریغ هیال ریتأثتحت زیسازمان ن ةیسازمان و نظر
 یهالشادعا کرد که چا توانیاساس، م نی. بر ارندیگیقرار م

ساختارها و  ةو توسع یدر طراح یرینقش چشمگ ک،یدئولوژیا

                                                                      
1. Schein 

 (.9317 )پورعزت، ندنماییم فایا یادار هایسازه
 ة: مرحلافتدیدر سه مرحله اتفاق م یسازمان یدئولوژیا ةتوسع

از  یهکه گرو شودیکاشته م یزمان ،یدئولوژیا کی یهاشهیاول، ر
و با حس  وندندیپبه  گریکدیرهبر به  کیافراد حول محور 

سازمان موجود را  ایدهند و  لیقدرتمند تشک یسازمان ت،یمأمور
صورت  نامبرده شده، به یسه اجزا نیدوباره ببخشند. ا اتیح

مشترک  یهنجارها یسر کیبلکه با  اند،امدهیگرد هم ن یتصادف
نوپا وجود دارد. رشد  یهاخوردند که در شرکت وندیبه هم پ

 ینوع رهبر کی دیجد هایسازمان ایموجود  ندر سازما یدئولوژیا
 یو رسالت و تعهد تیناب به مأمور یمانیکه ا طلبدیم یخاص

و رسالت را به انجام  تیآن مأمور دیدارد که با یمحض به افراد
 تواندیاست که م کیزماتیرهبر کار کی یهایژگیو نیکه ا رسانند

 یروهایدر برابر ن تاکند محکم  یااندازه را تا یدئولوژیا یهاهشیر
 دوام آورد. ها،استیس ای یرشخصیغ یچون امور ادار ،یگرید

انتشار  قطری از هازمان یدر تمام یدئولوژیدوم ا ةسپس در مرحل
 خود سازمان هاکه آن یطورهمان ابدییها توسعه مرسوم و سنت

-موجود، باور هایسازمان ای ندینمایم سیو تأس کنندیم جادای را

و  کنندیرا اتخاذ م یماتیتصم کنند؛یم تیرا تثب دیجد های
را تحت عنوان  ییهاتیو مسئول دهندیرا انجام م یاقدامات جهیدرنت

خود به وجود  یبرا یسوابق جهیو درنت رندگییتعهدات بر عهده م
. اقدامات را به شوندیم تیسوابق تقو نیمرور زمان اکه به آورندیم

 یاندازه کافبه روهاین نیا کهیو وقت کنندیق میها تزرهمراه ارزش
 داریخود پدو خودبه دکنیظهور م شروع به یدئولوژیباشند، ا یقو
 قیموجود از طر یسازمان یدئولوژیآخر ا ة. سرانجام در مرحلشودیم

 یرهاباو ستمسی با هاآن یو همانندساز دیجد یاعضا ییشناسا
نام  با گاهی هاداستان عالوه،ه. بشودیم تیتقو یدئولوژیسازمان ا

بزرگ از گذشته شرکت به  رانیاعمال مهم مد رامونپی هاافسانه
و  ریاساط گاهی که هابا داستان هایدئولوژیو ا ندآییوجود م

سوابق؛  نی. همه اشوندیم تیتقو زین شوند،یم دهیاسطوره نام
شرکت  یاعضا انیرا م یمشترک هایسنت ها؛افسانه عادات و
قرار  رتأثیتحت را رفتار ها،سنت نیا مرور زمان،. بهدهندیشکل م

 .کنندیم تتقوی را هانوبه خود سنترفتارها به نیا و دهندیم
 .شوندیم یدئولوژیباعث استحکام ا ،نیبنابرا

 

 پژوهش هاینهيشيپ
رابطه  یهدف آن، بررسکه  ی( با پژوهش9319و همکاران ) یپناه

قواعد ورزش بانوان  کیدئولوژیبا ا ،یو سازمان یمنابع قدرت اجتماع
هرچقدر باالتر باشد موجب  یسازمان ةگرفتند که مرتب جهیبود. نت

 .شودیقواعد م کیدئولوژیا ریتفس شیافزا
و نقد گفتمان  لیبا موضوع تحل ی( در پژوهش9319) یخلفخان
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 یدئولوژیا قیاز طر شده جادیموانع ا یسهدف برر با هاییدئولوژیا
 هایدئولوژینشان دادند که ا جیحقوق زنان بود. نتا شبردیدر مقابل پ

که در  کنندیتحمل م ییرا تا جا هادهیهستند و ا گرالیذاتاً تقل
و همکاران  انیهلگرفته باشند. عبدال قرار شانیاهداف اصل یراستا

در  یدئولوژیا یبرا یمدل هدف ارائه که با ی( با پژوهش9387)
بر ساختار  یدئولوژیگرفتند که ا جهی. نتافتیانجام  یمتون ارتباط

 است. رگذاریتأث یدر متون ارتباط یزبان و نوشتار
 ینسبت سنج یهدف بررس که با ی( در پژوهش9381) یلیخل

آن  انگریب جیتا. نافتیانجام  کیو تفکر استراتژ کیدئولوژینگرش ا
 لهیاز جنس رابطه هدف و وس یو استراتژ یدئولوژیا ةبود که رابط

 کند،یم یگذارهدف کیدئولوژیدرواقع همچنان که ا است.
 بیبه هدف ترک یابیدست لیاهداف را با وسا نیا کیاستراتژ

 .کندیم
 یکه هدف آن بررس ی( با پژوهش4097و همکاران ) 1گوپتا

اعتراضات سازمان به  هایو پاسخ یسازمان یاسیس هاییدئولوژیا
 شتریب یسازمان هایستمینشان داند که س جیبود. نتا یاسیفعاالن س

 خود  یاعضا یاسیس هاییدئولوژیاز ا یعنوان تابعبه
 یبه اعتراضات اجتماع توانندیم یسازمان یدئولوژیو با ا هستند

 مناسب نشان دهند.العمل خود عکس هیعل
ند که نشان داد ی( در پژوهش4097) 2آلووسون و کرمن 

 شناسیبا در نظرگرفتن قهرمانان و اسطوره یسازمان یدئولوژیا
با عنوان  یا( مقاله4097) 3کجید .رگذارندیدر سازمان تأث یمذهب

 ایدهیچیپ دهیپد کی یدئولوژای که کندیم انینوشته، ب یدئولوژیا
 دارد. ایچند رشته کردیرو کیبه  ازیاست که ن

ازنظر  دیاست که با یماعاز شناخت اجت یشکل ،یدئولوژیا
( 4091) 4یکه برسانل ی. در پژوهشردیمطالعه قرار گ مورد یاجتماع

 ةاحزاب بلوک شرق بر توسع ةکه توسع افتیانجام داد، در
( در 4091) 5وسیداشتند. ت ریسازمان تأث هاییورو تئ یدئولوژیا

 یساختار و اثربخش ،یسازمان یدئولوژیبا موضوع ا پژوهشی
و  یدئولوژیزمان ساختار و اهم آثار یهدف بررسبا ؛یارتباط

نشان داد که  جیانجام داد و نتا یبر ارتباط سازمان یسازمان یاثربخش
 .دهدیقرار م ریتأثتحت اباز ر یارتباط سازمان ،یسازمان یدئولوژیا

 یهدف بررس که با یپژوهش ( در9188) و همکاران 6ریب
محور و رابطه آن  کیولوژدئیا هایجذب کارمند در سازمان شیافزا

نشان داد که  جی. نتاافتیانجام  یسازمان یو تعهد عاطف یبا وفادار

                                                                      
1. Gupta 

2. Alvesson & Karreman 

3. Dijk 

4. Bressanelli 

5. Theus 

6. Beyer 

با تعهد  یقو یدئولوژیمشترک و ا یهاارزش نیمثبت ب ةرابط
 .داردوجود  یسازمان یعاطف

که  ندنماییم یرگیجهینت ی( در پژوهش7400) 7رایویدالرگو و 
اثر بگذارند و  یسازمان میفاهبر درک م تواندیم یسازمان یدئولوژیا

 دهد. شافزای هاادراک اعضا را از آن
منظور استفاده از که به ی( در پژوهش4000) 8هنگ و احمد

در سازمان  یالتع تیریبه مد یابیدست یبرا یدئولوژیمفهوم ا
جامع  تیفیبر ک یسازمان یدئولوژینشان داد که ا جی. نتاافتیانجام 
 یشرکت یدئولوژیدارد. ا دارییمعن ریأثسازمان ت یتعال تیریو مد

 زانیکه به م سازدیجامع دارد و سازمان را قادر م تیفیدر ک شهیر
 برسد. یبه تعال یتوجهقابل

 

 پژوهش یشناسروش
  یو از جهت گردآور یادینظر هدف، بن حاضر از پژوهش

 یتصادفریغ یرگیاست. روش نمونه یشیمایپ-یفتوصی ها،داده

پژوهش از روش  ینظر یو مبان اتیادب یبررس یراهدفمند است. ب
 تاًیکتاب استفاده شد؛ نها 49مقاله و  491که حدود  ایکتابخانه

دو  لیو تشک یازمانس یدئولوژیا ریمتغ یبرا اریمع 91استخراج 
موردنظر و نخبگان  یآمار ةشامل خبرگان جامع یمرحله پانل خبرگ

اول تعداد  ةدر مرحل. دشاقدام  یفاز یروش دلف یبرا یدانشگاه
 وریافزار گوگل درانرم قیا از طرهنفر بودند که پرسشنامه 49پانل 
پرسشنامه  97و در دسترس خبرگان قرار گرفت که  یطراح

پرسشنامه  97 زیدوم ن ةو کامل بود. در مرحل حیصح یبرگشت
 ی. براندشد آوریاصالحات جمع یدن بعضکرمجدداً با لحاظ 

 94که  دش هیته یزوج سهیشنامه مقاپرس 97 زین TISMروش 
 .دیگرد یآورجمع حیپرسشنامه صح

 

 های پژوهشیافته

 روش دلفی فازی
  یرگیروش نمونهاز  ،انتخاب خبرگان یبرادر گام اول 

پنج  فیخبرگان از ط دگاهید یگردآور یهدفمند و برا یتصادفریغ
 یخبرگان گردآور دگاهیشده است. سپس د استفاده کرتیدرجه ل

 دگاهید عی. در گام دوم به تجمشدثبت  یصورت فاز د و بهش
 ه شدپرداخت یزفا نیانگیمحاسبه مساده روش  از طریق خبرگان

 .(9318)بیات و همکاران، 

                                                                      
7. Rego & Doliveira 

8. Heng & Ahmed 
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 یاز اطالعات دلف ایخالصه .1 جدول
 هایمؤلفه

 ایدئولوژی سازمانی

 تعداد

 سؤاالت

 
 فازی میانگین

میانگین 

 فازی شدهدی

میانگین 

 قطعی

حراف ان

 معیار قطعی

 بیضر

 راتییتغ

نسبت روایی 

 محتوا

71/0 41 اول ةمرحل  81/0  18/0  81/0  97/8  98/9  91/0  81/0  

77/0 34 دوم ةمرحل  14/0  11/0  87/0  13/8  11/0  99/0  13//0  

 
 یها. روشآمدشده به دست  فازیید نیانگیگام سوم م در

، 2وش مرکز ثقلنمونه ر یبرا ؛وجود دارد 1زداییفازی یبرا یمتعدد
دسته  نیاز ا 4ممیماکس نیانگیو م 3(COAسطح )روش مرکز 

 یمرکز سطح برا شدهلیروش تعداز (. 4099، 5هستند )وو و فانگ
 نیدر ا 6یبه دست آوردن عدد قطع و یمثلث یاعداد فاز ییزدایفاز

پس از انتخاب روش مناسب و . شده است استفاده پژوهش
در نظر  آستانه تحمل کی دیبا هاتمیبال آغر یبرا ریمقاد ییزدایفاز

مقدار  7آستانه تحمل ها،تمیغربال آ یپژوهش برا نیگرفت که در ا
پس از  ،یفاز یروش دلف تیدر نظر گرفته شد. با توجه به ماه 7/0

نفر از  پنجاول،  ةنظرات متخصصان در پرسشنامه مرحل یبندجمع
 هااخصاز ش یضبع رمجموعهیپارامتر در ز یپانل تعداد یاعضا

. اختالف دیدوم لحاظ گرد ةدند که در پرسشنامه مرحلکر شنهادیپ
هر سؤال پرسشنامه محاسبه  یبرا ،یمتوال ةدو مرحل نیب هانیانگیم
اجماع بین  جهینت نیبه دست آمد که ا 4/0کمتر از  جهیو نت دش

پس  ینظرسنج ندیافر ن،یبنابرا دهدینظرات متخصصان را نشان م
پرسشنامه، در  هیپس از ته نیچنهم. دیرس انیله اجرا به پااز دو مرح

 یبرا 8(CVR) یمحتو ییو نسبت روا راتییتغ بیدو مرحله ضر
 1/0کمتر از عدد  راتییتغ بیضر زانیهر عامل محاسبه شد که م

است و مقدار نسبت  انینما نیانگیصورت م به 9 بود که در جدول
و  رنگی زادهباشد )حسن 41/0دد از ع شتریب دیبایم زیمحتوا ن ییروا

 بودند. دأیی( که تماماً مورد ت9319همکاران، 

 

 9یکل فاز یريتفس-یساختار سازیروش مدل
مقابله با  یبرا یمناسب نهیگز یریتفس-یساختار سازیمدل

 نیسطح و روابط ب نییتع ییدر جهت شناسا دهیچیموضوعات پ
 گری. از طرف د(9311 ،همکارانو  انیاست )رمضان یفیعناصر ک

ارتقا  TISMبه  ISMشده است که  یسع ،یادیمطالعات ز یط

                                                                     
1. Defuzzification 

2. Center of Gravity 

3. Center of Area 

4. Mean of maxima 

5. Wu & Fang 

6. Crisp 

7. Threshold 

8. Content Validity Ratio 

9. Total Fuzzy Interpretative Structural Modeling 

، 10لیسوش و)سورواستاوا  دهش شنهادیپ لیکه توسط سوش ابدی
که در  یفاز TISMروش  تاًی( که نها3409 ،11؛ تسنگ4091

و  13و بامل (4091) 12یخاتوان لیاز قب یمحدود اریمقاالت بس
 استفاده شد. مقاله نیاست که در ا (4091همکاران )

 ریغ یرگیخبرگان هدف: که با نمونه یی، شناسااول گام

 یفاز یاز روش دلف ماندهینفر خبره، باق 97هدفمند که  یتصادف
 .ندشد لیتشک

 یزبان اسی: که از مقیفاز یزبان یارهایمع ی، طراحدوم گام

 (.4007، 14ی)وو و ل شداستفاده  4طبق جدول  یوو و ل
 

 زوجی مقایسات برای زبانی هایمقیاس .2جدول 

معادل  زبانی مقادیر
 اختصاری التین

های زبانی برای واژه
 مقایسات زوجی

0241 0 0 NO بدون تأثیر 

0210 0241 0 VL خیلی کم 

0271 0210 0241 L کم 

9 0271 0210 H زیاد 

9 9 0271 VH خیلی زیاد 

 

 یرونروابط د یساختار یفاز سیماتر لی، تشکگام سوم

 ریز ینوع روابط، از نمادها نییتع یبرا :(FSSIM) رهایمتغ
 .دشاستفاده 

 
 ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیل در مفهومی روابط .3جدول 

 نماد مفهوم نماد

V i به  منجرj عامل( سطر i ستون به رسیدن ساززمینه j.) 

A j به  منجر i عامل( سطر j ستون به رسیدن ساززمینه i.) 

X  رابطه دوطرفه بینi  وj ساز همدیگرند(.وجود دارد )زمینه 

O  هیچ نوع ارتباطی بین دو عنصرi  وj .وجود ندارد 

                                                                     
10. Srivastava & Sushil 

11. Tseng 

12. Khatwani 

13. Bamel 

14. Wu & Lee 
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که در  دش لیاز مد نظرات خبره تشک عیبراساس تجم سیماتر
 است. انینما 1جدول 

(: FRM) یفاز یابیدست سیماتر جادیا مرحله چهارم،

 1طبق جدول دو دوبه سیماتر کیبه  یخودتعامل سیماتر اول

)که به  7طبق جدول  فازی سیاز آن، ماتر پس شد. لیتبد
 ده است(شعلت حجم باالی آن فقط شش ستون آن گزارش 

 .دشاستخراج 

 SSIMماتریس مجموع  .6جدول 

 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 X(VH,VL) V(VH) V(H) V(H) V (L) V(H) V (L) V (L) V (L) V(H) V (L) V(H) V(H) 
 

2 V(VH) V(H) V (L) 0(N0) 0(N0) 0(N0) 0(N0) 0(N0) 0(N0) V(H) 0(N0) V (L) 
  

3 V(VH) V(VH) V (L) V (L) V (L) V(H) V (L) V(H) V (L) V(VH) 0(N0) 
   

4 V(VH) V(VH) V(VH) V (L) V(VH) V(VH) V(VH) V(VH) V(VH) V(VH) 
    

5 V(VH) V(VH) V(VH) V(VH) V(VH) V(VH) V(H) V(H) V(H) 
     

6 V(H) V (L) V (L) V (L) 0(N0) V(H) 0(N0) 0(N0) 
      

7 V(H) V(H) 0(N0) V(VH) V(H) V(VH) V(VH) 
       

8 V(VH) V(VH) V(H) V(H) V (L) V(VH) 
        

9 V(VH) 0(N0) V(H) A(VH) A(VH) 
         

10 V(VH) V(H) 0(N0) V(VH) 
          

11 V(H) V (L) V (L) 
           

12 X(VL,VH) X(VL,H) 
            

13 X(VH) 
             

14 

              

 
 مربوط به ایدئولوژی سازمانی SSIMدو مجموع ماتریس دوبه .6جدول 

 A C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

C1 1 H H L H L L L H L H H VH VH 

C2 NO 1 L NO H NO NO NO NO NO NO L H VH 

C3 NO NO 1 NO VH L H L H L L L VH VH 

C4 NO NO NO 1 VH VH VH VH VH VH L VH VH VH 

C5 NO NO NO NO 1 H H H VH VH VH VH VH VH 

C6 NO NO NO NO NO 1 NO NO H NO L L L H 

C7 NO NO NO NO NO NO 1 VH VH H VH NO H H 

C8 NO NO NO NO NO NO NO 1 VH L H H VH VH 

C9 NO NO NO NO NO NO NO NO 1 NO NO H NO VH 

C10 NO NO NO NO NO NO NO NO VH 1 VH NO H VH 

C11 NO NO NO NO NO NO NO NO VH NO 1 L L H 

C12 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 1 VL VL 

C13 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO H 1 VH 

C14 VL NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO VH VH 1 
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 ایدئولوژی سازمانی FRMماتریس  .4جدول `
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 (9،9،9) (9 ،71/0،10/0) (9 ،71/0،10/0) (71/0،10/0،41/0) (9 ،71/0،10/0) (71/0،10/0،41/0) 000 

C2 
(41/0،0،0) (9،9،9) (71/0،10/0،41/0) (41/0،0،0) (9 ،71/0،10/0) (41/0،0،0) 000 

C3 
(41/0،0،0) (41/0،0،0) (9،9،9) (41/0،0،0) (9،9 ،71/0) (71/0،10/0،41/0) 000 

C4 
(41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (9،9،9) (9،9 ،71/0) (9،9 ،71/0) 000 

C5 
(41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (9،9،9) (9 ،71/0،10/0) 000 

C6 
(41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (9،9،9) 000 

C7 
(41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) 000 

C8 
(41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) 000 

C9 
(41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) 000 

C10 
(41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) 000 

C11 (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) 000 

C12 (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) 000 

C13 (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) 000 

C14 (10/0 ،41/0 ،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) (41/0،0،0) 000 
 (71/9، 41/4، 1/1) (1/9، 71/9، 1) (9، 41/9، 1/1) وابستگی

(71/1 ،1/9 ،41/9) (41/7 ،1/1،1/3) 
(71/7 ،71/3 ،71/4) … 

 49/7 04/7 17/7 عدد قطعی
81/7 11/7 

31/7 … 

 

: CFCS1محاسبه غیرفازی سازی با روشمرحله پنجم، 

مذکور به نسبت روش مرکز ثقل ارزش قطعی بهتری را  روش
شده  ( ارائه4003) 2دهد که توسط اپریکویچ و تژنگارائه می

م و وسیله ماکسیمبر مبنای تعیین امتیاز راست و چپ به
ذیل به دست  9پس اول باید روابط مینیمم اعداد فازی است. 

آید؛ یعنی مجموع حدهای باال و میانه و پایین در سطر را به 
آوریم که اگر برای سطر محاسبه شوند قدرت نفوذ دست می

ها محاسبه شوند قدرت آید و اگر برای ستونفازی به دست می
ترین ای باال، بزرگدهند. درمجموع حدهوابستگی را نشان می

( را به دست آورده و ) نیترو در حدهای پایین کوچک( )
 آید.به دست می نماییم که از هم کسر می

 .9روابط 

 

  

 

 

ذیل برای سازی است که براساس روابط بعدی نرمال ةمرحل

                                                                     
1. Converting Fuzzy Data into Crisp Scores 

2. Opricovic & Tzeng 

ی هر سه مجموع حدهای باال و میانه و پایین ماتریس دستیاب
 د.شوفازی محاسبه می

 .4روابط 

 

  

سازی حد باال و پایین از طریق روابط ذیل که به نرمال
 انجامد.می

 .3روابط 

 
  

نرمال  وردن عدد قطعی در ادامه برای به دست آ
 شده.

 .1 هابطر

 

 بارا  نهایتاً ارزش قطعی
 .1 هرابط

 

ده، نمایان شستون درج جدول که فقط محاسبات  7در جدول 
 است.
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 ایدئولوژی سازمانی وابستگی عدد قطعی فازی )ستون( قدرت .6جدول 

a 
          

C1 1/00 1/25 4/50 0/00 0/02 0/26 0/56 0/21 0/44 6/56 

C2 1/50 1/75 5/00 0/04 0/06 0/30 0/65 0/24 0/48 7/02 

C3 1/75 2/25 5/50 0/06 0/09 0/33 0/70 0/27 0/50 7/21 

C4 1/25 1/50 4/75 0/02 0/04 0/28 0/60 0/22 0/47 6/84 

C5 3/50 4/50 7/25 0/19 0/26 0/46 0/85 0/38 0/52 7/45 

C6 2/75 3/75 6/75 0/13 0/20 0/43 0/81 0/35 0/51 7/39 

C7 3/00 4/00 7/00 0/15 0/22 0/44 0/82 0/36 0/51 7/42 

C8 3/50 4/75 7/50 0/19 0/28 0/48 0/85 0/40 0/52 7/52 

C9 7/00 9/25 11/00 0/44 0/61 0/74 0/94 0/66 0/68 9/48 

C10 3/75 5/25 8/00 0/20 0/31 0/52 0/87 0/43 0/53 7/67 

C11 5/00 7/00 9/50 0/30 0/44 0/63 0/91 0/53 0/59 8/33 

C12 6/25 9/00 11/50 0/39 0/59 0/78 0/94 0/66 0/68 9/51 

C13 7/50 10/50 12/25 0/48 0/70 0/83 0/95 0/74 0/75 10/38 

C14 9/25 12/50 13/50 0/61 0/85 0/93 0/97 0/86 0/87 11/82 

 
   

  

     

 

 وابستگی میزان و نفوذ قدرت تحلیل و تجزیه ششممرحله 

(MICMAC) به تحلیل و : این تجزیه7 با استفاده از جدول 

. 9 :(9317)حکاک و همکاران، شوندمی بندیطبقه گروه چهار
در این خوشه ما هیچ متغیری نداریم.  که: خودگردان متغیرهای

شامل: وابسته:  . متغیرهای4
c2,c6,c9,c10,c11,c12,c13,c14 3 .مستقل:  متغیرهای

. متغیرهای رابط: که چهار متغیر مابقی در این c1,c4 1شامل: 
 .c3, c5, c7, c8: مل معیارهایگیرند. شاخوشه جا می

C1

C2

C3

C4
C5

C6

C7
C8

C9C10

C11

C12
C13 C14

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14

 
  
 

 
  
  

  Y 

              X 
 

 7جدول مک بر اساس ارزش عدد قطعی  وتحلیل میکتجزیه .1 شکل

 

برای تهیه  : (RM)یابیدست اتریسم ایجاد، هفتم مرحله

دارای نماد  FRMهایی که در ماتریس درایه RMماتریس 
VH  وH شدند.را یک و مابقی را صفر در نظر گرفته  هستند 

 

 با یابی کهدست ماتریس سازگارکردن، هشتم مرحله

افزار وسیله نرممتغیرها، به روابط در پذیریانتقال واردکردن
 8آمد که در جدول  به دست نهایی ابییدست متلب ماتریس

 .نمایان است

 

 مستقل
 رابط

 خودگردان وابسته
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 یابی سازگاری شدهدست ماتریس .6جدول 

 نفوذ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 معیارها

C1 9 9 9 0 9 *9 *9 *9 9 *9 9 9 9 9 93 

C2 0 9 0 0 9 *9 *9 *9 *9 *9 *9 *9 9 9 99 

C3 0 0 9 0 9 *9 9 *9 9 *9 *9 *9 9 9 99 

C4 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 *9 9 9 9 99 

C5 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90 

C6 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 *9 *9 9 1 

C7 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 *9 9 9 8 

C8 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 9 9 9 7 

C9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 *9 9 1 

C10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 *9 9 9 7 

C11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 *9 *9 9 1 

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 

C13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 3 

C14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 3 

 - 93 93 91 1 7 99 7 7 7 1 9 4 4 9 وابستگی

 

 میزان و نفوذ قدرت تحلیل و تجزیه نهم،مرحله 

 و هیتجزاین  8با استفاده از جدول  (MICMAC)وابستگی

. متغیرهای 9 :شوندمی بندیطبقه گروه چهار به لیتحل
. 4است. c6,c8,c10: که شامل سه متغیر شامل: خودگردان

 ,c9, c11, c12متغیر شامل:  پنج: که شامل وابسته متغیرهای

c13, c14 .مستقل: که شامل:  . متغیرهای3است
c1,c2,c3,c4,c5,c7  .متغیرهای رابط: که در این 1است .

 ما هیچ متغیری نداریم. ،خوشه

 

 8میک مک براساس جدول  لیتحل و هیتجز .2شکل 

 مجموعه :متغیرها اولویت و سطح یینتع دهم، مرحله

و سپس  تعیین متغیر هر برای نیازپیش مجموعه و دستیابی
 متغیر هر برای نیازپیش و دستیابی مجموعه در مشترک عناصر

 تا عملیات این .(9317)هاشمی و همکاران، شدند شناسایی

الصه نهایی در جدول شد که خ تکرار متغیرها همه سطح تعیین
 ت.نمایان اس 1

 

 تعیین سطوح شدهخالصه .6جدول 

 حوسط شماره متغیر اشتراک ستون سطر  معیارها

C1 1 9 9 9 9-4-3  ها و هنجارهاارزش 

C2 8 4 4 9-4 4  نظارت هنجاری 

 وابسته

 مستقل رابط

 خودگردان
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C3 8 3 3 9-3 3  اسطوره سازمانی 

C4 8 1 1 1 1  همانندسازی 

C5 7 1 1 9-4-3-1-1 1  وفاداری 

C6 1 7 7 9-4-3-1-1-7 7  هماهنگی 

C7 7 7 7 9-4-3-1-1-7 7  تعهد سازمانی 

C8 1 8 8 9-4-3-1-1-7-8 8  کارکنان انگیزش 

C9 3 1 1 9-4-3-1-1-7-7-8-1-90-99 1  قدرت سازمانی 

C10 1 90 90 9-4-3-1-1-7-90 90  رضایت شغلی 

C11 1 99 99 9-4-3-1-1-7-8-90-99 99  اتحاد و ائتالف 

C12 9 94 94 9-4-3-1-1-7-7-8-1-90-99-94-93-91 94  ساختار و پیکربندی 

C13 4 93-91 93-91 9-4-3-1-1-7-7-8-1-90-99-93-91 93-91  جذابیت و تمایز 

C14 4 93-91 93-91 9-4-3-1-1-7-7-8-1-90-99-93-91 93-91  بقای سازمان 

 

 اطالعات تلفیقی و تفسیری در :مدل ترسیميازدهم،  مرحله

 

.استفاده شدالگو  تقیم تفسیری برای ترسیمماتریس تعامل مس

 
 
           

       

          

         

       

            

         

 
 
      

     

 
 
      

         

     
 
 
           

       

         

              

 
 
            

                  

          

           

 
 
      

      

      

          

       
 

 

 FTISMترسیم مدل ایدئولوژی سازمانی بر مبنای  .3شکل 
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 گيرینتيجهبحث و 

ده است تا کربا توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر، تالش 
های ایدئولوژی سازمانی را شناسایی و سطوح و روابط شاخص

د. بدین منظور کنفازی مشخص  TISMمعیارها را درروش 
های نظری با در نظرگرفتن دیدگاه چهارده معیار از درون داده

خبرگان با روش دلفی فازی در دو مرحله برای متغیر ایدئولوژی 
ها و معیارهای ارزش 9 د. براساس شکلشسازمانی استخراج 

جزء متغیرهای  (c4) یهمانندسازو  (c1)مشترک هنجارهای 
روابط مستقیم و کامل )روابط  4 د و در شکلکلیدی هستن

که  است c1,c2,c3,c4,c5,c7غیرمستقیم(، شامل: معیارهای 
یا همان  درونی برقراری سازگاریچهار معیار دیگر براساس 

شده است، یعنی با  روابط غیرمستقیم، در این شکل اضافه
اند. شده احتساب روابط غیرمستقیم به متغیرهای کلیدی اضافه

توان نتیجه گرفت که براساس هر سه شکل معیارهای می پس
جزء  (c4) یهمانندسازو  (c1)مشترک ها و هنجارهای ارزش

توجه  معیارهای کلیدی ایدئولوژی سازمانی هستند و باید مورد

( در هر c1مشترک )ها و هنجارهای ارزشمعیار قرار گیرند که 
ت است و ایدئولوژی سازمانی دارای اهمی ةسه مرحله توسع

سوم و بعد از  ةفقط در مرحل (c4) یهمانندسازمعیار 
ای است. اگر روابط گیری ایدئولوژی دارای اهمیت ویژهشکل

د چهار متغیر مابقی فوق نیز به شغیرمستقیم حائز اهمیت 
ولی اگر روابط غیرمستقیم شوند. متغیرهای اساسی اضافه می

گروه پیوندی به متغیرهای  9دارای اهمیت نباشد طبق شکل 
هرگونه  یعنی؛ دارای خاصیت اهرمی هستندکه  شونداضافه می

شود. تغییر بر روی این متغیرها باعث تغییر در سایر متغیرها می
جزء گروه  c10و  c6,c8روابط کامل سه متغیر  4 در شکل

که تأثیر کمی بر پویایی سیستم  متغیرهای خودمختار هستند
( و چه 9شکل ) میمستقدر نمودار  ا نیز چهدارند. مابقی معیاره

 ( در گروه متغیرهای وابسته قرار دارند4شکل کامل )در نمودار 
 و معیارهای هستند که  توانند مهم تلقی گردندنمی که

 گیرند.تأثیر معیارهای دیگر قرار میتحت
ترسیم مدل نمایان است، معیار  3 طور که در شکلهمان

در سطح نهم قرار دارد،  (c1)مشترک ها و هنجارهای ارزش
 که بر تمامی معیارهای دیگر اثر  ترین سطحیعنی پایین

سطح هشتم نیز معیاری  در (c4) یهمانندسازگذارد و معیار می
ترین پذیرد و از مستقلاست که از هیچ معیار دیگری تأثیر نمی

 یهنجارچنین دو معیار، نظارت شوند. هممعیارها محسوب می
(c2) یازمانس ةو حماس (c3)  ،نیز در سطح هشتم قرار دارند

 تأثیر  (c1)مشترک ها و هنجارهای ولی از معیار ارزش
ها ها و هنجارها از طریق استحکام سنتیعنی ارزش؛ پذیرندمی

تأثیر و  (c3) یسازمانهای مشترک بر اسطورهو باورهای 
-های سازمانی که باعث به وجود آمدن و خلق حماسهاسطوره

در  (c5) یسازمان، بر معیار وفاداری شوندزمانی میهای سا
گذارند و باعث افزایش وفاداری در سازمان سطح هفتم اثر می

 (9111، 9181) نتزبرگیم هایپژوهشبا نتایج  که شوندمی
های سازمانی حول محور یعنی زمانی که اسطوره ،همسو است

یت های سازمانی خلق و رشد و تثبرویدادهای مهم و حماسه
ها اساس یک سنت ها و حماسهشوند. همه این داستانمی

دهند که اعضای سازمان در آن سهیم مشترک را شکل می
 شوند.باعث استحکام ایدئولوژی می ،بنابراین .هستند

 4حماسه»( 9174) 9کالرک هایپژوهشنهایتاً، براساس 
کمک فراوانی به ادغام اهداف فردی و اهداف  «سازمانی

ویژگی، پیامد  ترینمهم و (9111مینتزبرگ، کنند )سازمان می
سازمانی، جلب وفاداری و تعهد کارمندان به  ةیک حماس

ها چنین ارزشگیرند. همسازمان است و از آن غرور و هویت می
و هنجارها از طریق انتظارات فرهنگی که اعضا و سازمان از 

لوژیک و ایدئو (c2) یهنجارهای ها دارند، دست به نظارتآن
های شخصی و ایدئولوژیکی زنند و نظارت هنجاری کنترلمی

 گذارد.نیز بر وفاداری سازمانی تأثیر می
 اوچی زمانی که محیط پیچیده است هایپژوهشبراساس 

های کنترلی سازمان را برآورده و ابهام باالست؛ بوروکراسی نیاز
های ارزشی و هنجاری در این شرایط نخواهد کرد. سیستم

هنجاری -سازمان تحت کنترل ارزشی .کنندترل را فراهم میکن
-نظیر سیستم) افتهی های اجتماعی بسیار توسعهمستلزم سیستم

 (.3،9317جو هچاست )های فرهنگی و ایدئولوژیک( 
منظور تحت اختیار کنترل ایدئولوژی تالشی است به

آورند و محور چیزی درآوردن آنچه کارکنان با خود به سرکار می
است نامیده  «مدیریت موج نو»( آن را 9181) 1است که وود

از همانندسازی (. همچنین معیار 4007و همکاران،  مکولی)
پذیری و مجذوب کردن اعضا جدید و یا از طریق طریق جامعه

از قبیل طبیعی و یا گزینشی همانندسازی های مختلف روش
اید. مینتزبرگ نمتواند باالترین وفاداری را به سازمان تزریق می
 گوید که همانندسازی در ذات ایدئولوژی است.می

ها، هنجارها و ( معتقد است که ارزش9317هج )جو  ،لذا
های انتظارات فرهنگی، سازوکارهای اصلی کنترل برای سازمان

توان نتیجه می ،ایدئولوژیک( هستند. لذا) یقوممتکی بر کنترل 

                                                                      
1. Clark 

2. Saga 

3. Jo Hatch 

4. wood 
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پذیری اعضای ههایی مستلزم جامعگرفت که چنین سیستم
هنجاری چنان -جدید است، زیرا سازوکارهای کنترل ارزشی

 ها توجه نخواهند کرد. درواردها همیشه به آنکه تازه اندظریف
پذیر شدند، کنترل را محض آنکه اعضا، جامعهحال به عین
های عمل کنند زیرا به اهداف و شیوهنهادینه( می) یدرون

های ایدئولوژیک در سازمان یعنی؛ شوندسازمان متعهد می
شود تا زمانی که تعهدشان بیشتر از نظارت هنجارها استفاده می

 گیری تعهد که قبل از آن شکل بگیرد که بعد از شکل
پذیری و ارشاد وجود دارد، دیگر نیازی به نظارت هنجاری جامعه
های این پژوهش همسو است. در سطح با یافته که نیست

براساس وفاداری ایدئولوژیک، تعهد  (c5) یوفادارهفتم، معیار 
گذارد. تعهد سازمانی در سطح ششم را تأثیر می (c7) یسازمان

نیز هم از طریق تعهد به ایدئولوژی و رهبری کاریزماتیک بر 
مراتب بر معیار انگیزش کارکنان و هم از طریق ارتقا در سلسله

ر سطح اساس میزان تعهد ایدئولوژیک بر معیار رضایت شغلی د
 (9111رگ )مینتزب هایپژوهشبا نتایج  که گذاردپنجم اثر می

نیز همسو است یعنی وقتی ایدئولوژی یک سازمان قوی باشد، 
کسانی مقام باالتری خواهند داشت که بیشتر به سازمان متعهد 

توانند کسانی را که هایی فقط میزیرا چنین سازمان؛ باشند
های رسمی خود د، در مقامبیشترین تعهد ایدئولوژی را دارن

تمامی مراحل تفسیری باال متعلق به متغیرهای داشته باشند. 
است که  c1,c2,c3,c4,c5,c7کلیدی شامل: معیارهای 

 گذارند و تأثیر می (c12) نهایتاً به معیار ساختار و پیکربندی
تواند شود میتوان نتیجه گرفت که ایدئولوژی وقتی قوی میمی

خاصی به وجود آورد که ما آن را سازمان  ساختار سازمانی
 نامیم.می محورتیمأمور

 

 هاپيشنهاد
که ایدئولوژی سازمانی الزمه وجودی هر با توجه به این

های و سازمان پژوهش سازمانی است، خصوصاً سازمان مورد
شود برای رشد و تقویت پیشنهاد می ،لذا .محورتیمأمور

مانندسازی طبیعی یا گزینشی ایدئولوژی و ایجاد وفاداری از ه
استفاده شود که دارای باالترین وفاداری است. برای جذب 

ها و عقاید فردی با نیروهای جدید نیز به مطابقت ارزش
ایدئولوژی سازمانی برای تطبیق اهداف فردی و سازمانی توجه 

ایدئولوژی،  ةد که مراحل اول و دوم توسعشوشود. پیشنهاد می
یک رهبر کاریزماتیک باشند که بتواند بهتر ها دارای سازمان

چنین برای د و همشایدئولوژی سازمانی محقق  ةمراحل توسع
-های سازمانی و اسطورهتوسعه ایدئولوژی سازمانی از اسطوره

چنین برای د. همشوسازی از افراد با کاریزما باال استفاده 
ای هد از معیارها و شاخصشوآتی نیز پیشنهاد می هایپژوهش

استفاده  3گوی ایدئولوژی سازمانی در شکل آمده در ال دست به
های دیگر ها را مجدداً براساس روشهای آنده و ارتباطکر

های عنوان مثال بررسی ارتباط اسطورهمورد آزمون قرار گیرد. به
سازمانی و ایدئولوژی سازمانی با متغیرهای میانجی و وفاداری و 

شود مقاالت جدیدی با پیشنهاد می ،یا تعهد سازمانی. لذا
 د.شوشده در الگو موردنظر انجام  استفاده از معیارهای قید
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