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سازماني مركز ملي شناسي  ي اصلي آسيبها تدوين مولفه
  نقش آن در صادرات فرش دستباف فرش ايران با بررسي
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  چكيده
مركز ملي فرش ايـران و بررسـي نقـش         شناسي    اصلي آسيب ي  ها  اين پژوهش با هدف تدوين مولفه     

الگـوي شـش    (شناسـي      الگوي مـورد نظـر جهـت آسـيب         .آن در صادرات فرش دستباف انجام شد      
توصيفي ،  روش پژوهش . انتخاب شد شناسي     الگوي تاييد شده آسيب    14از ميان   ) ويزبورداي    جعبه

ملي فرش و صادر كنندگان فرش دسـتباف   نفر از كاركنان مركز 89 تعداد   .و از نوع همبستگي بود    
نتايج نشان داد كه بـر      .  به صورت تصادفي ساده گزيده شدند      ) صادركننده 49 كارمند به همراه     40(

  پاداش مولفه حقوق ومركز ملي فرش ويزبورد دراي   مبناي الگوي بومي شده از الگوي شش جعبه       
 مقصد ،)افزاري عوامل نرم (هاي مفيد انيزممك يها سازماني داراي بيشترين آسيب و بعد از آن مولفه   

ي رهبـري داراي    هـا    سـازماني و در نهايـت آسـيب        ارتباطـات  سـازماني،    سـاختار و هدف سازماني،    
ي وجـود  دار   رابطـه معنـي  مركـز ملـي فـرش   ي هـا  اهميت هستند و نيز ميان صادرات فرش و آسيب        

  .دارد
  
  

، الگـوي   شناسـي  آسـيب الگوهـاي   ،  فرش دستباف ،  سازمانيشناسي    آسيب: هاي كليدي   واژه
  اي ويزبورد شش جعبه
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  مقدمه .1
اندازد يا به بيان ديگر  چيزي است كه توان سازمان را در رسيدن به هدف به خطر ميمساله 

 هر سازماني در طول .]3[وضعيتي است كه سازمان را از كسب يك يا چند هدفش باز دارد
اختار ل بر حسب شدت تاثير و سياين مسا. شود  ميل مختلفي مواجهيود با مساحيات خ

گيري روشن  مهدف تصمي .برخي مشكالت ساده هستند .يي با يكديگر دارندها تتفاو
اين نوع از . نامند  ميچنين شرايطي را مشكالت با ساختار خوب. مشكل آشناست است،

با اين حال بسياري از شرايطي كه مديران با .  كننده حيات سازمان نيستندديدمشكالت ته
 اطالعات درباره چنين مشكالتي مبهم و . مشكالت با ساختارهاي بد هستندرو هستندبآن رو

ند كه اگر به موقع  مشكالتي با ساختار بسيار بد هستسازماني هاي آسيب. ]2[ناقص است
 آن  بهسازمانيهاي  آسيب در حقيقت .كشانند  مي نابوديسازمان را به ورطه ،درمان نشوند

دسته از مشكالت اساسي كه به طور مداوم و فراگير سازمان را در معرض بحران قرارداده و 
 شناسي آسيبشود و  مي، اطالقگردند موجب بازماندن سازمان از رشد متناسب و سالم مي

با م و اطالعاتي است كه يقسام عالاير و تفسير علمي و منطقي انواع وتعبنيز سازماني 
طالعات حاكي از اوضاع و گردد و اين ا آوري مي علمي مشاهده و جمع هاي پژوهش
  .]8[و] 6[ سالم يا نا متعادل سازماني استاحوال نا

بر ، م متعدد و روشن از شرايط فرش دستباف در كشوريدر اين پژوهش با توجه به عال
مركز ملي فرش را شناسايي كرده و كاركرد آن شناسي  بي اصلي آسيها آن شديم تا مولفه

 در اينجا بر اساس الگوي مورد نظر .در صادرات اين محصول هنري را مورد تبين قرار دهيم
ها، و  پاداش، مقاصد، ساختار، ارتباطات، رهبري شش مولفه ،)مدل ويزبورد(پژوهش 
   .كز فرش تحليل شدندجهت بررسي در مر، )افزاري عوامل نرم (هاي مفيد مكانيزم

ضمن بررسي رابطه ميان ، اي نابع اطالعاتي ميداني و كتابخانهاين پژوهش با تكيه بر م
ه پيشنهادات يبه دنبال ارا، ي مركز ملي فرش و كاركرد آن در صادرات فرشها آسيب

 ،صادركننده،  تا آنجا كه با وجود هزاران بافنده.ها بوده است كاربردي براي رفع اين آسيب
هاي حمايتي و هدايتي مناسبي جهت تثبيت و رشد  سياست، ..، ومرمت و پرداخت كنندگان

  .  يگانه نهاد حامي آنان اتخاذ شودتوسط، بازارهاي داخلي و خارجي اين محصول ارزشمند
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   بيان مساله.2
 .هاي اخير با نزول بسياري مواجه بوده است صادرات فرش دستباف كشورمان در سال

 - براي اين هنراي  نداز فوق العاده چشم ا1373 ميليارد دالري در سال 3/1ات مقدار صادر
 اما اين روند ادامه نيافت و صادرات فرش با كاهشي فاحش به .داد  ميصنعت را نشان
سال ،  ميليون دالر497:  ميالدي2004سال ،  ميليون دالر537:  ميالدي2001ترتيب در سال 

 ميليون دالر و در نهايت در سال گذشته يعني 410: 2006سال ،  ميليون دالر461: 2005
 از طرفي وضعيت واردات .]9[ ميليون دالر تنزل يافته است 396 به رقمي در حدود 1386

فرش نيز در كشورهاي مختلف نيز بيان كننده اين قضيه است كه توليدكنندگان و 
واردات فرش آلمان از  .اند يتي دشوار در صادرات فرش شدهوضع صادركنندگان ما دچار

 2005در سال   ميليون دالر109 ميالدي به 2001 ميليون دالر در سال 154ايران از رقم 
 ميليون دالر بعد از 114ايران با ،  ميالدي2005 در بازار امريكا نيز در سال .تقليل يافته است

   .]9[ته است  ميليون دالر قرار گرف120 ميليون دالر و پاكستان با 190كشورهاي هند با 
با توجه به تاثيرات هدايتي و حمايتي مركز ملي فرش در اين حوزه و نيز كاهش 
صادرات اين محصول با ارزش،با كمك مديران مركز ملي فرش درصدد بررسي 

ه راهكارهايي به چابكي و اثربخشي بيشتر اين يمركز فرش برآمديم تا با اراشناسي  آسيب
آگاهانه  چرا كه حضور قوي و .يمي دركشور كمك نماي مختلف فرشها سازمان در حوزه

به شكوه مجدد فرش منجر ، صنعت -مركز ملي فرش در هدايت و حمايت از اين هنر
  .خواهد شد

  
   چارچوب نظري پژوهش.3

م آن را نشان يهاي مختلف رنج برده وعال يها از بيمار ها نيز ممكن است مانند انسان سازمان
ترين ممهشوند كه  ني منتقل مي، اغلب توسط كسا در سازمانها  ي بيمارگونه اين .دهند

م يا موقت، توانايي هماهنگي با نيازهاي يكنند؛ و به طور دا ها را اتخاذ مي گيري تصميم
 يكديگر تاثير توليدات يك سيستم و محيط اطرافش بر. وابسته به نقش خود را ندارند

درمان بيماري در يك . به مخاطره بيندازداين تاثيرات ممكن است سازمان را . متقابل دارند
عواملي  . شده باشدهسازمان، تنها زماني ممكن است كه ريشه آن در مرحله نخست شناخت

 شده هيئت دستچيناز قبيل ماهيت مشكل، شرايط جديد محيطي، افراد مرتبط ويا اطالعات 
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راهبردهاي . ]21[شوند موجب بروز مواردي از ناكارآمدي در مديريت سازمان مي ،مديره
ها،   سازماني وجود دارد يكي از اين استراتژييتوسعه سازماني زيادي جهت ارتقاء اثر بخش

شناسي سازماني است كه شامل تشخيص يا ارزيابي وظايف يك سطح سازماني به  آسيب
شناسي در توسعه  مفهوم آسيب .باشد ريزي مداخالت تغيير سازماني مناسب مي منظور طرح
شناسي سازماني از  آسيب. گيرد يه الگوهاي پزشكي مورد استفاده قرار ميسازماني شب

اين . كند آوري اطالعات مهم پيرامون سازمان استفاده مي هاي مخصوص در جمع روش
 همانند ]22[شود ريزي مي شود و مداخله سازماني مناسب طرح اطالعات ارزيابي مي

 كلي مورد بررسي و بازبيني قرار  سازمان را به عنوان يك سيستم،ياب عارضه، پزشك
حال آنكه در زمينه توسعه  .باشد مي  نگر ر زمينه پزشكي مالحظات پزشكي كليد. دهد مي

تواند به  برطبق اين تئوري يك سازمان مي. هاي باز مطرح شده است  سيستم سازماني، نظريه
اي بازخورد مورد ه  حلقهو ها خروجي، ها، توان عملياتي عنوان يك سيستم جامع با ورودي

 باها   سيستمسازند كه  اين ايده را روشن ميهاي بازخور حلقه. بيني قرار گيردباز
آوري  فرآيند جمع .شوند شان تحت تاثير واقع مي هاي به مانند ورودي هايشان خروجي

تواند در برانگيختن اعضاي سازمان در يادگيري  شناسي سازماني مي ها در هنگام آسيب داده
 فنچه پزشكي و چه سازماني، شناسي  آسيب. كار روده  شدن در فرآيند تغيير بو سهيم

عملكرد در وضعيت   سازمان و نيز ارتباط آن باچگونگي كار و جارييها استفاده از داده
ميان بردارد و ابزاري براي  از ها را حالت دفاعي بنگاه تواند  ميشناسي  آسيب.فعلي است

، شناسي در داخل يك سازمان، فرآيند آسيب ]13[ري باشديادگيري الگوهاي جديد رفتا
ريت عالي سازمان پذيرش درستي وجود مشكالت يا نياز به وجود مسير درست توسط مدي

آوري  سازماني، نتايج جمعشناسي  درداخل فرايند آسيب نهايت،  در].7[كند را تسهيل مي
شود   مي زماني، بازخورد دادهها به اعضاي سازماني به منظور شروع فرايند تغيير سا داده

]17[ .  
  
  شناسي هاي آسيب  ويژگي.3-1

مناسب در سطح سازمان شناسي  هاي آسيب اي به بيان ويژگي  مقالهمايكل برودير در
ها را براي تغيير  ظرفيت بنگاهشناسي  آسيب« :ها به شرح زير است اين ويژگي .پرداخته است

شناسي يك فرصت مناسب براي كسب  يبآس، دهد  ميشان افزايش در فرهنگ سازماني
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با انجام  .كند  ميفراهم، در سطح سازمان، ي مختلف انجام كارهاها بينش جديد از جنبه
برودير ضمن . »شود  مياطمينان حاصل، مييناسي از تعهد سازمان به بهبود داش آسيب

 هادشناسي چهار مرحله را پيشن مناسب براي آسيبشناسي  ي يك آسيبها بررسي ويژگي
شود كه گروهي   ميسي زماني آغازشنا آسيب«:مراحل به ترتيب عبارتند از  اين. دهد مي

برند و اين مشكل نياز به شناسايي   ميپي، به اينكه سازمان مشكل دارد) معموالً مديريت(
آوري  فرآيند جمع، تركيبي از نيروهاي داخلي و خارجي، و تغيير دارد )از نظر نقطه وقوع(

تواند باشد   ميمتفاوت و مختلفيكنند كه شامل شگردهاي   مياطالعات را شروع و ها داده
يي ها  به سوي دادهها آوري داده فرآيند جمع، ...)نامه و  پرسش، ساختاريمثل مصاحبه غير(

، نتايج به دست )مالك اعتبار(اعتبار و صحت دارند  شود  ميشود كه احساس  ميسوق داده
هاي درست و صحيح از سوي آنها  شود تا فعاليت  ميخور دادهآمده به اعضاي سازمان باز

مرحله فوق در همه فرايندهاي به طور كلي چهار . ]13[»اتخاذ و به مرحله اجرا در آيد
يكي . اند تر پرداخته يئجز، برخي از دانشمندان به اين موضوع .كند  ميشناسي صدق آسيب

شناسي از ديدگاه   بررسي آسيب بهاو. از اين انديشمندان پروفسور پير رومالر است
داند و لذا براي   ميهاي سازماني هماهنگي پرداخته است و هماهنگي را محور تمامي فعاليت

   :كند  ميشناسي سه مرحله زير را پيشنهاد آسيب
خواهيم آنها را   ميهاي هماهنگي در سازمان و يا عناصر سازماني كه شناسايي مكانيزم) الف

اين شناسايي ممكن است در كل سازمان و يا در عناصر . يمتجزيه و تحليل كن
، اي فروش واحد منطقه، گروه كاري(واحد سازماني  موقعيت شغلي يا سازماني نظير
   .صورت گيرد...) وي اطالعاتي ها بخش سيستم

 شناسايي مشكالت هماهنگي و سپس مزايا و اشكاالت انواع مختلف تغييراتي كه )ب
، ش بهبودنكته اينجا است كه تالش كنيم تا افزاي. ي ايجاد شودممكن است در هماهنگ

اين امر مستلزم . مشاهده كنيم  هماهنگيشدنبا كم و زياد  ،و يا افزايش مشكالت را
آن است كه مزايا و مشكالت وظايف آتي را بدانيم و مشكالتي كه در زمان تغيير 

سازگاري و هماهنگي جديد يم و بيني نماي آيد را پيش  ميشيوه كار و مديريت پيش
 ديگر ايجاد شود و اين شيوه هماهنگي در رسوم و عادات شركت، ميان واحدها

  .واحدهاي سازمان مديريت شود
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 مقايسه سازمان و يا واحد سازماني با نوع سازماندهي كه مطلوب ما است و هماهنگي )ج
  .]27[مي آن با وضعيت مطلوبيميان سازمان و ساختار آن و مقايسه دا

  
  سازمانيشناسي  تغيير و آسيب .3-2

كه به سازمان اجازه پاسخگويي سريع به نيروهاي تغيير در ، شناسي اطالعات الزم را آسيب
يي ، اگر مبتني بر شناسافرايند تغيير سازماني. كند  ميفراهم، دهد  ميوضعيت پيش آمده را

از ]. 16[ منتج خواهد شدباشد، به اثربخشي) شناسي ويژه با انجام آسيب(مشكالت سازماني
و  از نيروهاي تغيير بايد، شناسي هستيم آسيباي  ل استفاده از جنبه توسعهرو اگر به دنبا اين

  . اطالع داشته باشيم  گذشتهشرايط فعلي كسب وكار و تفاوت آن با زمان
به دليل ظهور  «معتقد است، رواردها پروفسور استيفن برادلي از مدرسه عالي بازرگاني

آن هم در يك ، همواره بايد به هدايت فرايند تغيير، هاي جديد و جهاني شدن وريآ فن
به اين ترتيب كه در اين محيط رقابتي به ساختارهاي صنعتي بديع . محيط رقابتي پرداخت
گويي به اين تغييرات تدوين شده و با ايجاد  هاي جديد براي پاسخ نياز است تا استراتژي

اين ، طبيعي است كه در كليه مراحل.  تغيير سازماني هدايت شودفرايند، اَشكال سازماني
عدم اطمينان است كه حكمفرما است و اين نياز به آن دارد كه اوالً درك خود را از 

ثانياً اثربخشي خود را . بهبود بخشيم، كنيم  ميتغييرات محيطي جهاني و در جايي كه رقابت
 يبهبود بخشيم و ثالثاً به ارتقا) طالعاتيادر عصر شتاب تغييرات (در مديريت نوآوري 

بنابراين ]. 12[ »يمكمك نماي، فرآيندهاي اثربخشي براي رهبري و مديريت تغيير در سازمان
  .شود  ميشناسي احساس حضور آسيب، در تمامي اين موارد

  
  
  
  
  
  
  
  

  ]12[ها سازمان و  جهان در حال تغيير.1نمودار
  

 جهاني شدن

 فناوري

 اَشكال سازماني استراتژي هاي جديد ساختارهاي جديد

 نيروهاي تغيير محيط رقابتي واكنش رقابتي تغيير سازماني

 عدم اطمينان حكمفرما است
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 توجه به وجود تغييرات در سطح جهاني و تفاوت  باICFدر اولين كنفرانس اروپايي 
ه شده كه ضمن تاكيد بر ياراشناسي  ، چهارچوبي براي آسيب21 با قرن 20تجارت در قرن 

چگونگي نيل به ، از آن براي بررسي وضعيت فعلي، مديريت استراتژيك در سطح سازمان
 نفعان استفاده مي ذياهداف بلند مدت و در نهايت رسيدن به نتايج مطلوب از ديدگاه تما

 يا چند سطح مشابه ها شبخ، وظايف، قابل تعميم به درون سازمان، اين چهارچوب. شود مي
  . باشد مي، درون سازمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ]ICF] 15از ديدگاه كنفرانس اروپايي شناسي  چارچوب آسيب .2نمودار
  
  در سازمانشناسي   خودآسيب.3-3

. شناسي در سازمان پرداخته است يب به بررسي موضوع خود آساي يوشيتوره ايشيدا در مقاله
اي موجب شكست و يا  ي به طور كلي در مواقعي كه حادثهشناس آسيب« او معتقد است

ي موفق خواهد بود كه انگيزه اما سيستم. شود  مياطالعات نابهنجار وجود دارد، انجام
ي ايمني ها ايندها و سيستمهاي داخلي را به وسيله خودشناسي فر شناسي فعاليت آسيب

تحقيقات اخير نيز اهميت عناصر قبل از عمل و . »به وجود آورد، سازماني در شركت
اي و درك توسعه  عات پايه بر اساس اطالبايددهد چرا كه   ميفعاليت كاركنان را نشان

فرهنگ

  استراتژي

هدايت كسب و 
 كار

  :نتايج
مالي،  فردي، مشتريان، 

كيفيت، بهره وري، 
 نوآوري

 رهبري

 فرايندهاي كاري

 فناوري
ساختار
 سازماني

 افراد عمليات

 سازمانيابعاد 

  انداز چشم
  

  اهداف و مقاصد
  

  توليدات خدمات
  

  مشتريان
  

  بازارها
  

  نقطه جغرافيايي
  

 و ها فرصت نقاط قوت، ضعف،
 )swot(تتهديدا
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ا لذ. )سيستمي و محيطي، لزوم خودآگاهي فردي(رو را انجام داد  ها، عمليات پيش وريآ فن
   :شرح زير دارده شناسايي نيازهاي كلي و جزئي بب، شناسي آسيب
بدين سبب افراد .  انجام شودهميشه بايد) پايش خود(خودآگاهي :  نيازهاي مادي)الف

  .  نبايد دغدغه بيروني داشته باشندسازمان
 يو مشاهده وضعيت سيستم،توسط اپراتورها و كاركنانشناسي  آسيب: اي مورد نياز فض)ب

اي   فضاي الزم از طريق ايجاد شبكهلذااند،   پراكندهشود كه در سطح سيستم  ميامانج
  .افراد مهيا شوداز 

  . كه بيشتر به آگاهي از شرايط مطلوب انجام كارها مرتبط است: اي  نيازهاي وظيفه)ج
بايد ، شناسي و آگاهي از وضعيت موجود براي انجام آسيب:  نياز به ثبات و استحكام)د

اين كار با ايجاد و . ت سيستمي به صورت ثابت مورد بررسي و مشاهده باشنداطالعا
به منابع ،  براي آسيب شناسيلذا. گيرد  مي صورتها فعال كردن مركز كنترل داده

ارتباط، بيشتر از سيستم متعارف  و ايجاد از وضعيت جاري سازمان ادراكي
  ].20[باشد  مينياز) شناسي پس از وقوع آسيب(

  
  زماندر سطح ساشناسي  لگوي آسيب ا.3-4

شناسـي مطـرح     به تحقيقات صورت گرفته براي آسيب     الگوهاي سازماني زيادي نيز با توجه       
ها در سطح سـازمان و فهـم          آوري داده   الگو يك روش سيستماتيك در جمع     ].29[شده است 

يقـات   الگوها اغلـب متغيرهـاي حيـاتي سـازماني كـه در تحق             .كند  بندي آنها ارايه مي     و دسته 
 را هـا   طبيعت روابط ميان ايـن متغيـر      چنين  هم الگوها   .كند  اوليه مفروض هستند، شناسايي مي    

 صريح و روشـن بـه طـور    ييك الگو. )تاثير يك متغير سازماني بر ديگري (دهد    نمايش مي 
ــا مــي  عوامــل مهــماي عمــده ــه و تحليــل مهي ــراي تجزي ــورك .كنــد  در دســترس را ب ــه  ب ب
او اظهـار   . دهـد    خـاص هـشدار مـي      يمورد وفاداري به يك الگو    شناسان سازماني در      آسيب

اگـر  ،  بـراي مثـال   . » كه انتخاب الگو توسط افراد فريبنده باشد       هستاين امكان   « دارد كه   مي
توانـد بـه      مـي ) يـك مـشاور   (بـرد،     شناسي را به پـيش       فرآيند آسيب  ،يك ديدگاه مخصوص  

  ].18[مدهاي مهم سازماني را فراموش كندراحتي پيا
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جهـت  ) موضـوع  ادبيـات (ي مختلـف  هـا   بمقاالت وكتا  در   هياراوهاي ذيل به ترتيب     الگ
 آنهـا رابـه طـور خالصـه          تمـامي  1 نگـاره در   كه    شده است  شناسي مطرح  استفاده در آسيب  

   .ايم بررسي كرده

  فردي و گروهي، شناسي سازماني الگوهاي آسيب  دربازنگرياي از  خالصه .1نگاره 
  فروض اصلي  محيط خارجي  ستهمتغيرهاي واب  متغيرها  مدل

تحليل ميدان ـ نيرو 
)1951(  

نيروهاي محدود كننـده    ،  نيروهاي محرك 
  )جلوگيري كننده(

ــرك و محــدود    ــاي مح نيروه
  .دهند كننده همزمان رخ مي

ممكـــن اســـت  هرنيرويـــي
محرك يـا محـدود كننـده       

  باشد

دهـد،   عـدم تعـادل در جريـان تغييـر رخ مـي     
  ]5 [.شود تعادل مجدداً برقرار مي

وظيفــه، ســاختار، تكنولــوژي و متغيرهــاي   )1965(مدل لويت 
  انساني 

ــستند   ــسته ه ــر واب ــار متغي  وچه
تغييـر در يــك متغيـر بــر ديگــر   

  )متغيرها اثر گذار است

ــر  .در مدل ارايه نشده است ــر در متغي ــه   تغيي ــر وظيف ــاً در متغي ــا التزام ه
  )توليدات و خدمات(اثرگذار است 

تحليل سيستمي 
  )1967(ليكرت 

ــل،    ــنش متقابـ ــات، كـ ــزش، ارتباطـ انگيـ
گيــري هــدف گــذاري، كنتــرل و  تــصميم
  عملكرد

سطوح متغيرها در يك برآورد     
و بررسي به طور مستقل انـدازه       

  شوند گيري مي

 متغيــر 7 نــوع سيــستم مــديريتي بــر مبنــاي 4  .در مدل ارايه نشده است
ــده  ــايي شـ ــد شناسـ ــشورتي :انـ مشاركتي،مـ

ــشاوره( ــدر     ) اي مــ ــديش ـ مقتــ و خيرانــ
  مقتدر) سود محور(خروجي

اي  مدل شش جعبه
  1976ويزبورد 

، مقاصـــد، ســـاختار، ارتباطـــات، رهبـــري
  هاي مفيد ، و مكانيزمها شپادا

ها يـا متغيرهـا       جعبه روابط ميان 
  .روشن نيستند

بــــه واســــطه وروديهــــا و 
سازمان تـاثير    هاي خروجي

   داردتناسبوگذار است 

ــستم  ــان سي ــاي رســمي و فاصــله بزرگترمي  ه
رسمي درون هر مدل، اثـر بخـشي پـايين          رغي

  .يا فقدان اثر بخشي سازمان است
مدل سازگاري براي 

تحليل سازمان 
)1977(  

. راهبـرد ،  محيط، منـابع، گذشـته     :وروديها
وظيفه، افراد، ترتيبات سـازماني     : فراگردها

ــا   ــمي، خروجيه ــازمان غيررس ــمي، س : رس
  ]25[سيستميگروهي وفردي،

ي اهـ   ش كـن  .ئنـد ها پويا  سازمان
  گـروه  متقابل در سطوح فردي،   

  دهد وسيستمي رخ مي

ــازخورد   محــيط خــارجي ب
ــا و  ــا وروديهــ ــرتبط بــ مــ

  سازد خروجيها را مهيا مي

ي رسـمي و    هـا   مي باز، سيست  ها  منظريه سيست 
ــان     ــازگاري مي ــا س ــب ي ــمي، تناس ــر رس غي

  ]24[متغيرهاي داخلي 

 S   7 چهارچوب
  )1981- 82(كينزي م

ــست ــان، سيـ ــا مروش، كاركنـ ــرد، ، هـ راهبـ
  ي مشتركها شساختار، مهارت و ارز

تصوير مـدل   اند  متغيرها وابسته   
به مولكول مديريتي تشبيه شده     

  .است

ــستقيم   ــه طــور م در مــدل ب
ــه   ــرار نگرفت مــورد اشــاره ق

  . است

بايست تغير كنند تا به عنوان        همه متغيرها مي  
  يك سيستم متجانس و سازگار شوند

 TPCچهارچوب 
  )1983(تيچي 

 محيط، گذشته، منـابع فراگردهـا     : وروديها
سـازي،   هـا شـبكه    ماموريت راهبرد، وظيفـه   

هاي مضر،    افراد، فرايندهاي سازماني شبكه   
  روي افراد عملكرد تاثير: خروجيها

اگر چـه  انـد همه متغيرها وابسته  
تــر و  برخــي ارتباطــات قــوي  
ترنـــد  برخـــي ديگـــر ضـــعيف

  )دوطرفه(

ــق   ــيط از طريــــــ محــــــ
ــازمان و  ورودي هــــاي ســ
بـازخور    ها و حلقه   خروجي

  .شامل و درگير شده است

همــه متغيرهــا از طريــق يــك ديــدگاه فنــي  
استراتژي . (اند  سياسي و فرهنگي تحليل شده    

  ))ريسمان(استعاره طناب 

ريزي عملكرد  برنامه
  1984باال 

، ريـزي   چهارچوب زماني، تمركـز، برنامـه     
تغييــر، مــديريت، ) رســم يــا اســلوب(مــود 

ــ  ــدگاه، انگيـ ــاختار، ديـ ــعه، سـ زش، توسـ
  ارتباطات، رهبري

سطوح متغيرها در يك برآورد     
بررسي به طور مستقل انـدازه       و

  .شوند گيري مي

ــه طــور مــس  يم در مــدل تقب
  ارايه نشده است

عملكرد ممتـاز، بـيش      .:چهار سطح عملكرد  
 اينهـا بـه تفـويض       . پاسخگو، واكنـشي   ،فعال

ي گــري، اجــرا هــدف گرايــي، مربــياختيار،
  .هبري، وابسته هستند، رفتارهاي ريترتيب

شناسي رفتار  آسيب
فردي و گروهي 

1987  

سـطوح فـردي و     : فراگردها. منابع: ورودي
عملكــرد گروهــي :هــا گروهــي، خروجــي

ــردي، خروجــي  ــت   عملكــرد ف ــاي كيفي ه
  زندگي كاري 

ند دارارتباطات مستقيم    خطوط
بــا اســتثنايي از يــك ارتبــاط    

  دوطرفه ميان دو متغير

ان ميان سـازم   حداقل مرزها 
  و محيط خارجي

ي بـاز، تاكيـد     هـا   تئوري سيـستم  : مفروضات
برروي سه سـطح عملكـرد، شـامل عملكـرد          

ي كيفيــت زنــدگي هــا ســازماني و خروجــي
  كاري 

بورك و  مدل علّي
  1992ليتوين 

محـــيط خـــارجي، ماموريـــت و راهبـــرد، 
ــاختار،   ــازماني، سـ ــري، فرهنـــگ سـ رهبـ

هـا، جـو واحـد     ممارست مديريت، سيـستم  
ي هـا   تنديهاي وظيفه و مهـار    كاري، نيازم 

 ها  شفردي، انگيزش، نيازهاي فردي و ارز     
  .فردي و سازماني و عملكرد

ــم    ــه ه ــسته ب ــا واب ــه متغيره هم
هستند اگر چه برخي ارتباطات     

تــــر و برخــــي ديگــــر  قــــوي
  )دوطرفه(ترند  ضعيف

ــر وضــعيت يــا شــرايط     ه
ــرد   ــه برعملكـ ــي كـ بيرونـ
ســــــــازمان اثرگــــــــذار 

بازار، وضعيت   شامل(است
جهان و شرايط محيط    مالي  

تناسب ميان سازمان و    ،  ...و
  .شود محيط نيز مالحظه مي

 و تبـديل در     تبـادلي  ، ميـان پويـايي    B-Lمدل  
 و  تبـادلي پويايي  . شود  ل مي يسازمان تمايز قا  

تبديلي ريشه در تئوري رهبري و به ويژه در         
. تفـــاوت ميـــان مـــديران و رهبـــران دارد   

، ي بـاز  هـا   متئـوري سيـست   مفروضات شـامل    
 سـازماني و تـاثير      تمايز ميان جـو و فرهنـگ      
  ]14[تمامي متغيرها بر يكديگر

مدل ستاره گالبريد 
1995  

، )فراينــدها( ايــن مــدل بــه همــراه فنــاوري
 و افراد   ، راهبرد ها  ساختار، فرهنگ، سيستم  

  آيد مي

ــم    ــه ه ــسته ب ــا واب ــه متغيره هم
هستند اگر چه برخي ارتباطات     

تــــر و برخــــي ديگــــر  قــــوي
  )وطرفهد(ترند  ضعيف

ــه طــور مــس  يم در مــدل تقب
  ارايه نشده است

ا تركيــب مناســب اســتراتژي و ايــن برنامــه بــ
د مورد نياز جهت ، به فرآوري استعدا   ساختار

بهتـر از   اطمينـان   . انجامـد   مـي   به اهـداف   نيل
هـا و ثبـات       درسـتي داده  اثربخشي واحـدها،    

  ]19[فرايندها
ي، اهداف  راهبرد، اهداف اصل  (: استراتژي  2005 مدل تريكورد

، دليل وجودي (: هويت. )ها  شفرعي، وارز 
 روحيـه، ،  فرهنـگ (: فرهنگ .)،قصد نهايي 

 شخــــــــــصيت،رهبري،، انگيــــــــــزش
، فراينـدها، فنـاوري   (:هـا  سيـستم .)كارتيمي

  ]28[)ساختار انساني، و ارتباطات

ــم    ــه ه ــسته ب ــا واب ــه متغيره هم
  هستند

ــه طــور مــس  يم در مــدل تقب
  ارايه نشده است

 تريكورد نا منطبق زماني كه يك جز از مدل     
ــه      ــدان وظيف ــمت فق ــه س ــازمان ب ــت، س اس

 گـرايش خواهـد     ...ومداري،افزايش هزينه،   
 تريكـورد مهيـا    اگر همـه ابعـاد مـدل      . داشت

ــره  ــازمان ســالم، به   و چــاالكور باشــند، س
  ]23 [.خواهد بود
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و نيز بررسي مركز ملي ]26[نظران رشته مديريت با بررسي نظرات بسياري از صاحب
 نفر از كاركنان مركز فرش كه داراي 30ميان اي  نامه اوليه با توزيع پرسش، رانفرش اي

الگوي شش ، شناسي الگوي مطلوب در زمينه آسيب، تحصيالت و سابقه مديريتي بودند
نامه اوليه و بررسي نظرات كاركنان  اي ويزبورد تشخيص داده شد كه با تحليل پرسش جعبه

با مطابقت . هاي پراكندگي مانند ميانگين حاصل شد مركز فرش و با استفاده از شاخص
بيشترين تطابق با   گانه اين پژوهش به ترتيب14 با الگوهاي ها نامه نتايج و تحليل پرسش

 6با (اي ويزبورد با تطابق كامل  الگوي شش جعبه -1: آمده است دست بهي زير ها الگوي
    متغير3با   اس مك كينزي7 الگوي -3  و متغير6 الگوي علّي بورك و ليتوين با -2 )متغير
 

  
  
  
  
  

  

  

  )1976ماروين ويزبورد (ويزبورد اي  مفهوم سازي الگوي شش جعبه .3نمودار
  

ابق ميان و نيز وضعيت تط ه از نظرات كارشناسان مركز ملي فرشو با استفاد و بدين ترتيب
اساس اين الگو پايه گوي مورد نظر ما نيز برال، اي ويزبورد متغيرهاي الگوي شش جعبه

كز ملي فرش ايران و جايگاه ي مرها تفعاليشناسي  گذاري شده است و لذا جهت آسيب
،  توجه به شرايط سياسي با كه را انتخاب نموديمصادرات فرش دستباف ما اين الگوآن در

 قبل از دالبته باي. باشد  ميها نيز قابل تعميم به ساير سازمان صادي و اجتماعي كشورمان،اقت
الگوي شش  .]26[ موردنظر اطمينان حاصل كردشرايط سازمانازصحت آن با ، اجراي
حضور عنصر (هاي باز ن و تطابق با سيستمفراگيري آ اي ويزبورد به دليل جامعيت و جعبه

ل ، تاكيد بر عنصر رهبري به عنوان مركز ثقل و عام)ها ابل آن بر سازمانتاثير متقخارجي و
 افزاري ومغز، افزاري ره توأمان به عناصر نرمها و در نهايت اشا ن اساسي در رشد سازما

 اهداف

 ساختار

 پاداش

  ارتباطات

هاي مفيدمكانيزم

 رهبري

 محيط
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ماروين ويزبورد . باشد  مي كشورمانهاي سازمانقابل اجرا در  و افزاري، مورد تاييد سخت
اي خود را به عنوان ابزاري آسيب شناسانه  الگوي شش جعبه،  ميالدي70در اواسط دهه 

با ماهيتاَ  كارها به شكل درست انجام شود و بايدش نقطه اصلي كه در آن او ش. ارايه كرد
، مقاصدعناصر . معرفي كردسازمان سازگاري داشته باشد را جهت موفقيت سازمان 

 به عنوان نقاط اصلي مورد بررسي هاي مفيد و مكانيزم ها پاداش ،ارتباطات، رهبري ساختار،
ا بررسي تمام جوانب و ب. شود  ميكار گرفته هرايط مختلف بقرار گرفته و بر اساس ش

در نهايت  ،مورد هر عنصر از الگوي ويزبورددرنظرات انديشمندان مديريت استفاده از
گرديد  مركز ملي فرش ايران انتخابشناسي  براي آسيب) 4نمودار(الگوي بومي شده زير 

سنجيده شد  ]27][2[هاي ذيل ضمن اينكه رهبري به عنوان جوهره اصلي اين الگو با ويژگي
و ساير  )ع(هيات علمي دانشگاه امام حسينتوسط اعضاي  صحت و روايي اين الگو(

صداقت و امانت ،  انگيزه رهبري:)يد شده استي تا مركز فرشمديرانها به همراه  دانشگاه
 دانش شغلي مرتبط با پست ،هوش رهبري ،اعتماد به نفس رهبري ،عالقه به رهبري ،رهبري
  .سازماني

  
  ]11[و ] 10[، ]1[، ]4[، ]2[مركزشناسي  الگوي پژوهش در آسيب .4نمودار

  

 رهبري

اهداف و مقاصد
 زمانيسا

ساختار سازماني
مركز

حقوق و پاداش
سازماني

 مكانيزمهاي مفيد

 ارتباطات سازماني

كيفيت ارتباط مديران و 
 كاركنان

كيفيت ارتباط همكاران

برچيدن موانع ارتباطي 
 همكاران

-برچيدن مدانع همكاران
 مديران

 فرايند گفتمان

جلساتها و  ها روش سياست

وسابل و ابزارهاي جمعي

ريزي و كنترل دجهوريزي و ب برنامه

 تناسب توافق وضوح

پيچيدگي

رسميت

كنترل

 برابري

 انتظار

 انگيزه بخش
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  روش تحقيق. 5
جامعه آماري شامل تمام كاركنان مركز ملي . اين تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي بود

ه و نيز صادركنندگان فرش دستباف ك)  زن15 مرد و 53شامل ( نفر 68اد فرش به تعد
صادركننده كه در نمايشگاه 100شامل(اند  اتي داشتهي صادرها حضوري فعال در نمايشگاه

... آلمان و امريكا و، المللي كيش و تهران حاضر بوده اند و نيز در كشورهايي نظير ايتاليا بين
 نفر از صادركنندگان به 49براي انتخاب نمونه). پردازند  مير مستقيم به فروش فرشطو به

 نفر با استفاده از فرمول زير و بر اساس 89جمعا ،  نفر از كارمندان مركز ملي فرش40همراه 
96/1 Z= انتخاب شدند1/0 و در سطح خطاي 25/0 و انحراف معيار .   

( ) δ
α

ε

δα

22

2

1
2

22

2

xZ

xZ

n
+−Ν
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=

  
گيـري تـصادفي سـاده بـدون         روش نمونـه  ،  با توجه به فهرسـت اعـضاي جامعـه آمـاري          

نامـه   ي مـورد نيـاز از پرسـش       هـا   براي گـردآوري داده   .  گرفت جايگزيني مورد استفاده قرار   
 15نظر  نامه از طريق اظهـار      روايي پرسش .  استفاده شد   سوال بود،  46كه داراي   محقق ساخته   

يد شد و ضريب آلفاي     يتا،  و مديران مركز فرش   ) ع(تن از اساتيد علمي دانشگاه امام حسين        
گـذاري ايـن     نمـره . بـه دسـت آمـد     % 2/92ر   برابـ  هـا   نامه كرونباخ جهت تعيين پايايي پرسش    

به منظور تحليـل    . صورت گرفت ) طيف ليكرت  (5تا1اي    در مقياس پنج درجه    ها  نامه پرسش
با توجه به انجام آزمون كولمـوگروف و        ،  شناسي و وضعيت صادرات فرش     ي آسيب ها  داده

و  tآمـاري   از آزمون   ،  و تاييد نرمال بودن توزيع در پاسخگويي به سواالت        )KS(اسميرنوف
شناسي مركز ملي فرش و صـادرات فـرش از           ي بيان رابطه ميان متغيرهاي آسيب     همچنين برا 

 از آزمـون    هـا   بنـدي مولفـه    ضـمن اينكـه بـراي رتبـه       . ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد    
 درصـد ادعـاي     5داري از    تـر بـودن سـطح معنـي        بـزرگ ،  فريدمن استفاده شد كه با توجه به      

لذا در اين مقاله بـا ذكـر وجـود آسـيب در هـر               ،   مورد تاييد قرار گرفت    اه  يكسان بودن رتبه  
   .ايم  كمك گرفتهها بندي مولفه براي رتبه) هاي پراكندگي شاخص(از آمار توصيفي، مولفه

اي از   نامـه  الگوي مناسب پژوهش با توزيـع پرسـش       ،  قبل از اجراي تحقيقات    ضمن آنكه 
و در مقياس پـنج     ،  )اند در مقاله ذكر شده   (شناسي    گانه آسيب  14ي الگوهاي   ها  تمامي مولفه 

 نفر از كاركنان مركز فرش كه داراي تحـصيالت و           30ميان  ،  )طيف ليكرت  (5تا1اي   درجه
نمونه آماري برابر با كل جامعـه كـه داراي تحـصيالت مـديريتي و يـا               (سابقه مديريتي بودند  
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نامـه اوليـه و       تحليـل پرسـش    الگوي ويزبورد تشخيص داده شد كه با      ،  ) بودند سابقه مديريت 
هـاي پراكنـدگي ماننـد ميـانگين         بررسي نظرات كاركنان مركز فرش و با استفاده از شاخص         

  . حاصل شد
  
  ي تحقيقها  يافته.6

 7 پـژوهش مـرد و        نفر از نمونه   33در مركز ملي فرش     ،  دهد  مي  نشان 2 نگارهگونه كه    همان
. و باالتر و تنها يـك نفـر فـوق ديـپلم داشـتند              نفر ارشد    20،   نفر ليسانس  19. اند نفر زن بوده  

 15 نفـر و بيـشتر از   11 سـال  15 تـا  5،  نفر14 سال 5به تفكيك كمتر از ،  سابقه خدمت افراد  
 نفـر از  47كـه   طـوري  هاين وضعيت در مورد صادركنندگان متفاوت بـود بـ  .  نفر بود15سال  

 ديپلم و مـابقي تحـصيالت        نفر فوق  7،   نفر ليسانس  13.  نفر زن بودند   2نمونه پژوهش مرد و     
سابقه فعاليت افراد در توليد و صادرات فرش به تفكيك كمتـر از             . ديپلم و زير ديپلم داشتند    

  .  نفر بود38 سال 15 نفر و بيشتر از 9 سال 15 تا 5، نفر2 سال 5

  مدرك تحصيلي و سابقه كار، ي تحقيق بر اساس جنسيتها  فراواني نمونه.2نگاره 
             سابقه كار                           مدرك تحصيلي                                  جنسيت  

  )15باالي -15 تا 5 – 5زير ()    ارشد-  ليسانس-  فوق د– ديپلم–زير د        ()مرد     زن(
  15           11         14     20        19        1         0          0       7        33  مركز فرش

   38           9            2       0        13         7       27          2        2        47  صادركنندگان
  

ي هـا   يافتـه ،  ي پـژوهش  هـا   سيزده فرضيه داشت كه بر اساس آزمون فرضيه       ،  اين پژوهش 
ي مربـوط بـه شناسـايي    ها الزم به ذكر است كه در اينجا ابتدا نتايج فرضيه. زير به دست آمد   

  . در مركز فرش بيان شده استشناسي  آسيب يها مولفه
  .  وضعيت عوامل ساختاري مركز ملي فرش ايران نامطلوب است:1فرضيه پژوهشي 
نامطلوب  اش سازماني در مركز ملي فرش  امل حقوق و پاد    وضعيت ع  :2فرضيه پژوهشي   

  . است
  . ملي فرش ايران نامطلوب است وضعيت عوامل رهبري مركز :3فرضيه پژوهشي 
  .  وضعيت عوامل ارتباطي در مركز ملي فرش ايران نامطلوب است:4فرضيه پژوهشي 
 وضعيت عوامـل هـدف و مقـصد سـازماني مركـز ملـي فـرش ايـران                   :5فرضيه پژوهشي   

  . نامطلوب است
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مركـز ملـي فـرش      ) ي مفيـد  هـا   ممكـانيز ( وضعيت عوامل نرم افزاري      :6فرضيه پژوهشي   
  . وب استنامطل

مركز فرش و نتايج شناسي  ي آسيبها ي اصلي شناسايي مولفهها  آزمون فرضيه3نگاره 
  . دهد  ميمربوط به آن را نشان

  نامه بر مبناي الگوي ويزبورد كل سواالت پرسشاي  تك نمونه t نتايج حاصل از آزمون .3نگاره 
  داري معني سطح tآماره   تعداد  ميانگين  متغير

  000/0  -637/15  89  225/2  ازمانيحقوق و پاداش س
 000/0  -424/21 89  438/2  ي مفيدها ممكانيز

 000/0  -723/18 89  4417/2  مقصد و هدف سازماني
 000/0  -301/14 89  4458/2  ساختار سازماني
 000/0  -041/19 89  4538/2  ارتباطات سازماني

 000/0  -490/18 89  798/2  رهبري
 000/0  -519/24 89  4928/2  كليه متغيرها

 تحقيق، مقدار يها فرضيهبراي آزمون كنيد   مي مشاهده3 نگارهگونه كه در  همان
است كه نشان   آمدهدست به -929/24 تا -301/14 بين P=000/0در سطح معناداري tآماره
داري كمتر از ميانگين فرضي  طور معني نامه در هرمولفه به سواالت پرسش دهد ميانگين مي

 در سطح معناداري t نيز مقدار آمارهها باشد و از نظر جميع مولفه ميجامعه در آن مولفه 

000/0=P نامه  دهد ميانگين سواالت پرسش است كه نشان مي دست آمده ه ب-519/24 برابر
باشد در  داري كمتر از ميانگين فرضي جامعه در حالت كلي مي طور معني  بهها در كليه مولفه

 اي ويزبورد  شش جعبهالگويبر اساس ،  جدييها نتيجه مركز ملي فرش داراي آسيب
  .باشد مي

مولفه حقوق و پاداش داراي بيشترين آسيب و بعد از آن به ، دهندگان پاسخاز نظر 
ارتباطات ، ساختار سازماني، مقصد و هدف سازماني، هاي مفيد ي مكانيزمها ترتيب مولفه

 لذا شش .يت هستندهاي رهبري داراي اهم محيط خارجي و در نهايت آسيب، سازماني
  . شود  مييديشناسي در مركز فرش، تا ي آسيبها فرضيه اصلي مربوط به شناسايي مولفه

ي شناسايي شده مركـز فـرش بـا صـادرات فـرش دسـتباف               ها  آسيب: 7  پژوهشي فرضيه
  . رابطه دارند

  :  فرضيه، شش فرضيه فرعي مطرح شد كه عبارتند ازاينبراي 
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مركز ملي فـرش ايـران و صـادرات فـرش رابطـه وجـود                بين عوامل ساختاري     .8فرضيه  
  . دارد

امل حقوق و پاداش سـازماني در مركـز فـرش و صـادرات فـرش رابطـه                   بين ع  .9 فرضيه
  . وجود دارد

  .  بين عوامل رهبري مركز ملي فرش ايران و صادرات فرش رابطه وجود دارد.10 فرضيه
  . درات فرش رابطه وجود دارد بين عوامل ارتباطي در مركز ملي فرش و صا.11فرضيه 
  . امل هدف سازماني مركز فرش و صادرات فرش رابطه وجود دارد ع بين.12فرضيه 
  .  بين عوامل نرم افزاري مركز ملي فرش و صادرات فرش رابطه وجود دارد.13 فرضيه

  : ي بخش دوم پژوهش به شكل زير استها فرضيه فرضيه آماري مربوط به
  H1: و صادرات فرش دستباف رابطه وجود دارد )در شش فرض اول (شده وامل شناساييبين ع

   H0: و صادرات فرش دستباف رابطه وجود ندارد)در شش فرض اول(شده  بين عوامل شناسايي
  

از طريق  ابتدا وضعيت صادرات فرش، ي هفتم تا سيزدهمها جهت سنجش فرضيه
  . ده است نتايج آن آم4 نگارهنامه مربوط به تحليل شد كه در  پرسش

  ات صادرمولفهاي كل سواالت   تك نمونهt نتايج حاصل از آزمون .4نگاره 
  سطح معناداري tآماره   ميانگين  تعداد  سؤاالت
 000/0 -431/35 4024/2 89  صادرات

شود، براي آزمون وضعيت صادرات فرش   مشاهده مي4 شماره نگارهگونه كه در همان
 P=000/0در سطح معناداري ) -431/35(بر با  براtدستباف كشور تحقيق مقدارآماره 

داري كمتر از ميانگين  دهد ميانگين اين مؤلفه به طور معني  آمده است كه نشان ميدست به
ار مشكل شده و با كاهش مواجه و در نتيجه در صادرات فرش دچ باشد فرضي جامعه مي

ران و مراكز ه شده توسط گمرك ايياين كاهش صادرات نيز در آمارهاي ارا. ايم شده
اين ميزان چه به لحاظ . مختلف جهاني مثل سازمان تجارت جهاني منعكس شده است

 يديكاهش در صادرات فرش ايران را تا، ارزش مالي و ميزان وزن محصول صادراتي
توان ديد كه ميزان صادرات فرش ايران از حدود   مي به طور مشخص5 در نمودار. كند مي

 نزول پيدا كرده 2007ميليون دالر در سال 396 به ميزان 1997 ميليون دالر در سال 635
  . است
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  )unstats.un.orgسايت ( ميالدي2007 تا 1997ميزان ارزش صادرات فرش ايران از سال  .5نمودار

  
با درك وجود آسيب در مركز ملي فرش و نيز كاهش صادرات فرش دستباف از طريق 

  . لي فرش و صادرات فرش سنجيده شدي مركز مها رابطه ميان آسيب، نتايج فوق

  و صادرات فرش دستباففرش   مركزيها آسيبهمبستگي ميان  .5نگاره 
  ضريب همبستگي اسپيرمن  داري سطح معني  تعداد  متغير

  * 278/0  041/0 89  حقوق و پاداش سازماني
  **387/0  008/0 89  هاي مفيد مكانيزم

  *265/0  049/0 89  مقصد و هدف سازماني
  *353/0  013/0 89   سازمانيساختار

  **440/0  002/0 89  ارتباطات سازماني
  *337/0  017/0 89  رهبري

  **447/0  002/0 89  جمع متغيرها
   دار است  معني05/0ضريب همبستگي در سطح *

  دار است  معني01/0همبستگي در سطح  ضريب **
  
اين مقدار  و شدبا  مي002/0برابر  داري از آن جايي كه سطح معني 5 نگارهاساس بر

. گردد  ميشود و همبستگي بين دو متغير تاييد  مي ردH0 است لذا فرض 05/0كمتر از 
 1ستگي در سطح خطاي اين همب. است 447/0 داده برابر 40ضريب اين همبستگي براي 

ي مدل ها  ميان كليه مولفه رابطهبنابراين در اين بخش وجود. باشد  ميدار درصد نيزمعني
همچنين نتايج . گيرد  ميو صادرات فرش مورد تاييد قرار مركز ملي فرششناسي  آسيب
 ي الگو و صادرات فرش،ها  باال بيانگر اين موضوع است كه ميان كليه مولفهنگاره
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 H0 است لذا فرض 05/0كمتر از داري   سطح معنيها همبستگي وجود دارد و در تمام مولفه
  . گردد  مييدي و صادرات فرش تاها ه و همبستگي بين هر كدام از مولفشود  ميرد
  
  گيري و پيشنهادات  نتيجه. 7

 دليل و توجيه قابل قبولي وجود داشته باشد تا آسيب شناس با بايد، شناسي براي آسيب
استفاده از تجربه و تخصص خود به بررسي و تحليل در سطح سازمان بپردازد و نيز بتواند 

با توجه به ، ن پژوهش براي آسيب شناسيدر اي. را كسب كندحمايت اعضاي سازمان 
با . دليل و توجيه منطقي موجود بود، شرايط موجود در صنعت فرش كشور و مركز فرش

داراي تحصيالت ) كاركنان مركز ملي فرش(توجه به اينكه در اين پژوهش تمامي نمونه ما 
 مركز فرش و  درصد از كل جامعه آماري شامل كاركنان83 بيش ازدانشگاهي بوده اند ونيز
 سال سابقه فعاليت در اين زمينه را داشته اند لذا نتايج 5بيش از ، صادركنندگان فرش

فرش كشور قابل صادرات مركز فرش و همچنين شرايط شناسي  پژوهش در مورد آسيب
 صادركنندگان فرش در  درصد60حدود ، همچنين در مورد صادرات فرش. باشد  مياتكا

 تحصيالت دانشگاهي برخوردار نبودند كه براي صنعت فرش يك متاسفانه از، اين جامعه
  . توان كاهش صادرات فرش را به اين مورد هم مرتبط دانست  ميوبوده نقطه ضعف 

طور كه در بررسي فرضيات ذكر شد مركز ملي فرش داراي نقاط آسيب زاي  همان
ي حقوق و پاداش ها آسيب  به ترتيب اهميت شاملها اين آسيب. زيادي در خود بوده است

، ساختار سازماني، ، مقصد و هدف سازماني)عوامل نرم افزاري(هاي مفيد  مكانيزم، سازماني
ها به طور كلي و به  اين آسيب. ي رهبري بوده اندها و در نهايت آسيب ارتباطات سازماني

 هر كدام با صادرات فرش همبستگي و رابطه دارند و اين رابطه از نوع مثبت صورت واحد،
حمايتي و هدايتي مركز در ، توان به دليل تاثير سياستي  مياين همبستگي را نيز. باشد مي

  . حوزه فرش تلقي كرد
در جهت آسيب زدايي  )به طور مختصر(ات زير پيشنهاد، در نهايت در مورد هر مولفه

اد تعد: شود كه  ميدر مولفه ساختار سازماني توصيه. ه گشته استيي مركز اراها تاز فعالي
االمكان  توجه به اين امر كه حتي.  يابداهش كسطوح سلسله مراتب سازماني به سه سطح

در مورد مولفه حقوق و . تصميمات مشخص و تكراري توسط كاركنان عملياتي اتخاذ شود
تواند اجرا   مياين موارد، دهد  ميپاداش سازماني كه بيشترين آسيب را در تحقيق نشان
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امكان بهره مندي تمامي كاركنان مركز از تسهيالت ركنان و سنجي مناسب كا نياز:شود
اعطا پاداش به كاركنان شايسته از طريق .جانبي كه به آرامش بهتر آنها منجر شود

كاري ماهانه در جهت  مكان افزايش حداكثري ساعات اضافهاي نقدي و يا ها تپرداخ
تواند موارد   ميي مركز فرشها تمولفه رهبري به عنوان نقطه ثقل فعالي. افزايش درامدها

 .تباط بهتر ميان كاركنان و مديرانايجاد سيستم درهاي باز براي ار:زير را به انجام برساند 
مولفه ارتباطات  .ايجاد سيستم پيشنهادات براي به كارگيري نظرات كاركنان در مركز

انات تفريحي و استفاده از امك: توان با موارد ذيل به سمت بهبود سوق داد  ميسازماني را
ايجاد سيستم ارتباطي . ورزشي در جهت ايجاد ارتباط دوستانه تر ميان همكاران در مركز

ي ارتباطي مناسب در جهت ها ايجاد پايه. مستقل در جهت استفاده از نظرات خالقانه افراد
هدف و مقصد هر سازمان خود . گوش دادن به يكديگر و توجه به نظرات حتي نامعقول

براي بهبود در مولفه هدف و مقصد . ست از وضعيت سازمان در برابر خود و رقباااي  آينه
اهداف با وضعيت فعلي و بهينه مركز : شود كه  ميسازماني در مركز ملي فرش توصيه

در مركز بايد در راستاي رسيدن به هدف مورد نظر انجام گيرد و اي  هر برنامه. شودمتناسب 
 هر طرحي را كه مدنظر دارند با راهبردها و اهداف فرش بايست  ميي سازماني نيزها شبخ

.  شودفرصت ابراز نظرات درباره اهداف براي تمامي كاركنان ايجاد. كشور هماهنگ باشد
در .  شودستفاده مركز ااز نظرات تجار و توليد كنندگان برتر كشور در ترسيم اهداف

استفاده از  : موارد ذيل رعايت شودشود كه  ميي مفيد پيشنهادها منهايت براي مولفه مكانيز
 سطح آگاهي يارتقا. قوانين محكم كاري در جهت قطع همكاري با نيروهاي كم بازده

تر برگزاري مفيد. كاركنان از حيطه وظايف خود در جهت ايجاد فضا در جهت نوآوري
ريزي  ايجاد سيستم برنامه. جلسات و ايجاد زمينه مشاركت كاركنان در جلسات تخصصي

استقالل در جهت بودجه .  و مشاركت دتدن تمامي كاركنان در هدف گذارييين به باالپا
توانند جهت توسعه خود از اين روش استفاده نمايند   ميهاي بزرگ سازمان. ريزي در مركز

ز مزاياي بسيار آن محروم خود را ا، تنها جنبه درماني داردشناسي  و با اين انديشه كه آسيب
از ساير الگوهاي معرفي شده در اين  توانند  ميققان مديريتي كشورمانو نيز مح. ننمايند

هاي مورد نظرشان بسط  پژوهش استفاده نمايند و يا مدل مورد نظر اين تحقيق را به سازمان
  . دهند
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