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چكیده
دراینپژوهشرفتارحرفهایمدیراندرمواجههباجریانهایشكافندهیسازمانیبدا
تكیهبرمنابدقدرتموردبررسیقرارگرفت.جریانهدایشدكافندهیسدازمانیبدهآن
دستهازعواملخارجازکنترلسازماناطو میشودکهبداایجدادتغییدراتشددیدو
بدونقاعدهدرارکانسازمان همانندسونامی موجببیثباتی کاهشکاراییوحتدی
دستهبندیوبرجستهکدردنمجموعدهایاز
مرگسازمانمیشوند.هدفاینپژوهش 
ویژگیهایرفتاریوحیاتیمؤثربرموفقیتنسبیوتوشهدایمددیرانبداتكیدهبدر
منابدقدرتبرایهمراهکردنکارکناندرمواجههباجریانهایشدكافندهیسدازمانی

نفرکارکنانتحصیلکردهرشتهمدیریتدر

میباشد.جامعهآماریپژوهششامل910
سازمانمرکزیدانشگاهپیامنوراست.بهمنظورگدردآوریدادههداازدوپرسشدنامهی
سنجشمنابدقدرتاستفادهگردید.بررسیتوصیفیدادههاحداکیازایدناسدتکده
منابدقدرتمورداستفادهمدیراندانشگاهپیدامندورازدیددگاهکارکندان بدهترتیدب؛
تخصص مرجعیت قانونی اجباروپاداشاست.نتایجهمبستگیدررابطدهبداارتبداط
بینمنابدقدرتمدیرانوجریانهایشكافندهیسازمانی نشدانداد؛ارتبداطمندابد
قدرتقانونیباابعادزمینهای ساختاریورفتاریمعنیدارومستقیماست.همچندین
نتایجرگرسیونچندمتغیرهگامبهگامتأثیرمنابدقدرتبررفتارمدیراندرمواجهده
باجریانهایشكافنده یسازمانیراتأییدکردومشخصشد تكیهبرمنابدقدانونیو
مدیراندرمواجههباجریانهدای

بینیرفتارحرفهای

تخصصبیشتریننقشرادرپیش
یسازمانیدارامیباشند.


شكافنده
رفتارحرفهایمدیران؛منابدقدرت

هایشكافندهیسازمانی؛


جریان
واژگانکلیدی:

* استادمدیریترفتارسازمانیدانشگاهپیامنور تهرانایران
**محققپسادکتریمدیریتدانشگاهپیامنور تهرانایران
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مقدمه
"تغییر"چهرههایگوناگونیداردوبرایسازمانتهدیدجدیوچالشدیمسدتمرتلقدی
میشود.یافتنراههاییبرایبهبودچگونگیانطبدا واسدتفادهازتغییدربدرایسدازمان
حیاتیبهشمارمیآید.برایمقابلهباتهدیداتواستفادهازفرصتهاراهحلهایمناسب
وجودداردکهسعهیصدرواستقامتمیطلبد.درزمدانحاضدرکدهتغییدروتحدوالت
محیطیاجتنابناپذیراستاستفادهدرستازداشتههایمنابدانسانیمدیتوانددکمدک
شایانیبدهسدازمانبنمایدد.امدروزهنیدازبدهمددیریتورهبدریدرهمدهزمیندههدای
فعالیتهایاجتماعیمحسوسوحیاتیاست(عوقهبند .)159:1194

تافلر1درکتابیباعنوان«جابجاییقدرت»جهانرامنظرهایناشدناختهتوصدیفکدرده
است.جهانیکهازاینپسدرپیشروداریم جهدانهدرجومدرجوپرابهداماسدت.اسداس
اقتصادجهانفردا سرمایهانسانیخواهدبودنهسرزمین پولومواداولیه.جاییکدهرقابدت
تنگاتنگاستوبازارهابیرحم؛جاییکهمشدتریانبدهمحصدوالتبدیشدماروخددماتو
اطوعاتنامحدودیدسترسیدارند وجاییکهشبكههاازکشورهامهمتدرخواهنددبدود؛در
چنینمحیطی مدیرانبایدبااتكابرمنابدانسانیموجودکارهارادرزمانواقعیخودانجدام
دهندوگرنهنابودخواهندشد(مبینیدهكردی حیدری .)170:1121
وضعیتسیاسیواقتصادیجهانامروزادغامها همكداریهدایمشدتركوتشدكیل
ائتوفهامیانسازمانهارادردستورکاردولتهاقراردادهاست.همچنیندروعدههای
انتخاباتیدولتهاشاهدسخنانیهستیمکهدویاچندسازمانرابدونبرنامهریزیقبلی
باهمادغاممیکنندویابرایکمکردنفشاربیكاریجوانانگسدترشیدکمجموعدهرا
نویدمیدهند.همهیایناتفاقاتمحیطی سازمانهارابرایرویاروییباچالشدیجددی
هابهراهمیاندازندکهکارکنانومددیران

فرامیخوانندوجریانهایزیادیرادرسازمان
سازمانهاعواملوبازیگراناصلیاینجریانهاخواندبدود(سدرلکوهمكداران.)1127
هرچهکارکنانسازمانبارفتارمدیرانهماهنگوآمادهترباشند مدیراندرمواجههبدا
جریانهایمحیطیبهترعملخواهندکرد.اینمقالهچگونگیاستفادهمدیرانازمندابد
قدرترادرمواجههباجریانهاییکهمیتواندتغییراتزیادیدرسازمانهاایجادنمایند
وحتیموجبادغامویامرگسازمانشوندراموردبررسیقرارمیدهد.

هدفاینپژوهشدستهبندیوبرجستهکردنمجموعهایازویژگیهدایرفتداریو
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حیاتیمؤثربرموفقیتنسبیوتوشهایمدیرانباتكیهبرمنابدقددرتبدرایهمدراه
کردنکارکناندرمواجههباجریانهایتغییرسازمیباشد.برهمهروشنومبیناسدت
کهدركماهیتتغییرتوسطکارکنانبسیارحائراهمیتاست.کمتدرکسدانیازتغییدر
بهعنوانپدیدهاینامطلوبیادمیکنندامابهوقوعپیوستنتغییراتآنیوبرنامدهریدزی
ناپذیریبهسازمانهاخواهددشدد.همدانگوندهکده


هایجبران

نشدهموجبضرروزیان
بیانشدجریانهادراینپژوهش اتفاقداتیهسدتندکدهازمحدیطسدازمانسرچشدمه
میگیرندوباعشتغییراتشدیدبرنامهریدزینشددهدرارکدانسدازمانمدیشدوند.ایدن
اتفاقاتکهبهجریانهایشكافندهیسازمانیموسومهسدتند؛ارکدانسدازمانراهددف
قراردادهوضرباتجبرانناپذیریبهسازمانواردمیکنند(سدرلکوهمكداران:1124
.)191لیكندرصورتشناختوآمادگیمنابدانسانیسازمانورفتارحرفهایمددیران
جریانهاراکنترلکرد.

میتواناین

ادبیاتپژوهش
درعصرحاضرتغییروتحولسریددرنظامهایاجتماعی اقتصادیوسیاسیکشدورها 
سازمانهاراباتغییراتگستردهایروبروکردهاست.اینتغییروتحولها فشارزیادیرا
برارکانسازمانهامیآورد.مسائلومشكوتسازمانهاآنچنانپیچیدهودرهدمتنیدده
استکهتشخیصمشكلبهآسانیمیسرنیستوماهیتانسانیسدازمانهدا وپیچیدده
وجریانهاییرادرسدازمانهدا

بودنرفتارکارکناناینپیچیدگیرامضاعفنمودهاست
ایجادمیکند.باچنیناوصافیمدیرانبرایمواجهشدنوعبورازجریانهایبدهوجدود
آمده نیازمنداستفادهازکلیهظرفیتهایمنابدانسانیسازمانخودهستند.دانشمندان
برایکمکبهسازمانهاوتشریحمسائلپیچیدهودرهمتنیدهیسدازمانهداازروش-
هایمختلفیبهدرهمدیبرندد.یكدیازایدنروشهدااسدتفادهازاسدتعارههدامدیباشدد.
"استعاره "۵عبارتازتشبیهکردنوبهعاریدتگدرفتنسدخنوسدخنپوشدیدهوغیدر
صریحاستواستعارهسازمانیشاملیافتنتشابهبینپدیددههدای طبیعدیوموضدوعات
سازمانیاست .استعارهدرفرهنگلغاتبهمعنی"بهعاریتگرفتن"میباشدد.درواقدد
یکصنعتادبیاستکهاز ویژگیهایمشتركدوپدیدهبرایتوضیحابعدادنامدأنوس
پدیددهدیگدراسدتفادهمدیشدود.صداحبنظرانمددیریتازآنتعداریفگونداگونیارائده
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کردهاند(الوانی  .)1124یكیازشیوهها یعنیاستعاره ابزارویژهومفیدیبرایشناخت
ودركفلسفهوجودییکپدیدهاست.بااینوجود بایدبهخداطرداشدتکدهاسدتعاره
میکند.استعارهشمارابدهکشدفنقداطاشدتراكبدین
نقشمهمیدرعلومانسانیایفا  
میشناسیدیاحداقلبهطریقیمتفداوت
پدیدهموردبررسیوپدیدهاییکهکمترآنرا  
میکند(هچ .)1194
میشناسید تشویق 

دراینراستادرسال هایاخیرپژوهشدیصدورتگرفتدهاسدتکدهفشدارتغییدرو
تحولهایمحیطیبرارکانسازمانهارابهامواجشكافندهیدریاییتشبیهنمودهاسدت.
درایناستعارهافرادیکهدرساحلدریاهادرحالشدناکدردنوتفدریحهسدتندرابده
کارکنانسازمانوامواجوخطراتپیرامون بهتغییراتمحیطیسازمانتشبیهشدهاندد.
جریانهایشكافندهیسازمانیبهآندستهازعواملخدارجازکنتدرلسدازماناطدو 
میشودکهمعموالًدرکشورهایدرحالتوسعهباتغییردولدتهداوبكدارگیریمددیران
سیاسیوکارکنانفاقدشایستگیبهسدازمانخدودرانشداندادهوبداایجدادتغییدرات
شدید همانندسونامیوبدونقاعده بهارکانسازمانازجملدهافدراداهددافسداختار
میکنندوموجب بیثبداتیکداهشکداراییوحتدی
فناوریومحیطفعالیتفشاروارد  
مرگسازمانمیشوند(سرلکوهمكاران .)191:1124م دالهدایکدهبدرایتوضدیح
بیشترجریانهایشكافندهیدرسازمانهایدولتیمیتوانعنوانکرد بدهطدورم دال 
اقداماتیازقبیلدادنمجوزاستخداموبكارگیرینیرویجدیددراواخرعمردولتهداو
ایجادتعهدبرایدولتومدیرانبعدییکسازمان همچنینکوچککدردن خصوصدی
سازیسازمان تغییردرساختاروچارتسازمانیویاتغییردرماموریدتهدایسدازمان
بددونقاعدددهورعایددتضددوابطقدانونجدداریاسددتکددهبدافرآیندددها آیددیننامددههدداو
دستورالعملهایجاریسازمانهمخوانیندارندویاادغامدویاچندسازمانبافرهندگ
سازمانیمتفاوت کهباعشحذفآنهاوبوجودآمدنسازمانیمیگرددکههمخدوانیبدا
سازمانهایادغامشدهنداردوموجبسردرگمیمدیرانوکارکنانمیگردد.درصدورت
مخالفتمدیرانوکارکنانباتجربه بهراحتیآنهاازسازمانحذفخواهندشدد.مدوارد
مشابهایناقداماتدرسازمانهایدولتیبسیاراتفا افتادهاستکهزمینهسدازانتشدار
شایعات بیاحترامی کمکاریوایجاددرگیریدرسازمانهاشده وارکانسدازمانرا
متاثرساختهاست.هزینهتماماینتصمیماتکارشناسینشدهراسازمانهداوکارکندان
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آنهاپرداختخواهندکرد.
بایددرنظرداشتکهجریانهایشكافندهیسازمانیبهآندستهازعواملخدارجاز
کنترلسازماناطو میشودکهبهواسطهعواملمحیطیوضعفمتغیرهایسداختاری
ورفتاری موجببدیثبداتیسدردرگمیافدزایششدایعاتسوءاسدتفادههدایفدردیو
گروهی کاهشکاراییو...درسازمانمیشوند.چنینوضعیتیکهدراثردخالتعوامل
محیطیدرسازمانبهوجودمیآید باعشتغییراتشدیدوبیقاعدهایدرسازمانشدده
بهویژهمنابدانسدانیواردمدیکنددوحتدی
جبرانناپذیریبهارکانسازمانها  

وضربات
ممكددناسددتسددازمانرابددهانحددولبكشدداند(سددرلکونوریددائی .)1124امددانتددایج
هایپیرامونجریانهایشكافندهسازمانیوپژوهشهایمشدابه 


آمدهازپژوهش
بهدست
کهدرادامهبیشترتشریحخواهدشد بیانکنندهایناستکه؛عواملرفتاریبخصدوص
رفتارمدیرانوکارکنانسازمانهدامدیتواندددرایجداد تشددیدوکنتدرلجریدانهدای
شكافندهیسازمانینقشتعیینکنندهایداشتهباشند.ازجهتدیگرنیزچدونقددرت 
درمراودههاوروابطمدیراندرجریانزندگیسدازمانیداردنمدیتدواناز

نقشعمدهای

3
تأثیرآندرکنشمایسازمانیبهسادگیگذشت(اسدتونر وهمكداران.)1192قددرت 
بهعنوانیكیازابزارهایاساسیوعملیهرسازمان محوردركرفتارسازمانیوفدردی
میباشد(درا4وهمكاران .)1221لوتانز)1224( ۲درتحقیقاتخودبهایننتیجهرسدید

کهمنابدقدرتمدیرانباعملكدردکارکندانارتبداطمسدتقیمدارد(پورقدازومحمددی 
.)1120برایناساسبهنظرمیرسدیكیازابزارهایکارآمددرهمراهکدردنکارکندان
برایکنترلجریانهایشكافندهیسازمانی استفادهصحیحوبهموقدمددیرانازمندابد
قدرتمیباشند.اماکمتردیدهشدهازاینابزارمدیریتیدرزمانمناسباستفادهشدود.
رفتاریحرفهایمدیرانباتكیهبرمنابدقدرتمیتواندکارکنانرابرایمقابلدهبداایدن
جریانهاهماهنگوآمدادهکندد.ایدنپدژوهشرفتارحرفدهایمددیران درمواجهدهبدا
جریانهایشكافندهیسازمانیباتكیهبرمنابدقدرتراموردارزیدابیوسدنجشقدرار
میدهد.

تاکنونتغییرسازمانیبهروشهایگونداگونیمفهدومسدازیوموردمطالعدهوآندالیز
قرارگرفتهاست.برخیازپژوهشها چگونگیرخدادتغییررامدنظردارنددوبدرتوسدعه
تلوریفرآیندیمتمرکزهستند؛برخیدیگرماهیتتغییروتوسعهتلدوریمحتدواییرا
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درنظردارند.درهرصورت بیشترمتونمربوطبهمدیریتتغییردرپیدركایدن نكتده
میباشندکهچگونهسازمانهاورفتارسازمانی(اعمازخردوکون)میتوانددبدهشدكل
بهترتغییرکندکهکمترینآسیبرابهارکانسازمانداشتهباشند.چنینپژوهشهایی 
نحوهعملكردمدیرانودستاندرکارانویاافرادیکدهدرآنسدازمانمشدغولبدهکدار
هستنددرزمانتغییرراموردبررسیقرارمیدهند(آنتدونی.)9006 6تغییدراتمحیطدی
توانداثراتیمنفیبرارکانسازمانهاداشتهباشدعلدیالخصدوصاعمدالتغییدراتآندیاز

می
سویحكومتکهبعضاًباعشکنشهایمنفیدرسازمانهامدیگدردد.فهدمعلدلونحدوهی
دقیقرخدادچنینپدیدهایدرسازمانهابهکمکاستعارهطبیعیوپژوهشتجربیتوسدط
"سرلکوهمكاران"صورتگرفتهاست.چونبدااسدتفادهازاسدتعارههدامدیتدوانبدهفهدم
کاملتروعمیقتریازسازماننائلشد(بینش .)97:1120تم یدلهداواسدتعارههداصدرفاً
برایدركسازمانبهکارنمیآیند بلكهدرنحوهیمدیریتنیزمفیدفایددههسدتند(الدوانی 
.)96:1124جریانهایساحلییاجریانهایمرگبار بهجریانهاییازآبگفتدهمدیشدود
کهازساحلبهسویدریاحرکتمیکنند.اینجریانهاازمهمترینعواملغر شدنانسدان
عملیاتکمكینجاتغریدقهدامربدوطبدههمدینپدیدده

دردریاست؛بهطوریکه90درصد
است(احمدینوربخش .)1121
درپژوهشهایگذشتهگروهپژوهشحاضر ازایناسدتعارهطبیعدیبدرایشدناخت
آثارمحیطبرسازمانهایدولتیاستفادهشدهاست.متغیرهاییکههمانندجریدانهدای
شكافندهیدریاییبهارکانسازمانهاصدمهمیزنندرامشخصودستهبندینمدوده-
اند پژوهشهاییصورتگرفته برایدركبهتدرآثدارمخدربمحدیطبدرسدازمانهداو
چگونگیتأثیرجریانهایمحیطیبرارکانسازمانهابدوده کدههفدتعامدلمدؤثردر
زمینهای ساختاریورفتداری)مشدخص
ایجادجریانهایشكافندهسازمانیدرسهبُعد( 
رتبهبندیشدهاند.
و 
بُعدزمینهای:اینبُعدازسهعاملزمینهایتاثیرمیگیردکهاینسهعامدلرابداتوجهبهتحقیقاتصورتگرفتهبهعاملسیاسی-قانونی عامدلفرهنگدی-اجتمداعیو
عاملاقتصادی-تكنولوژیكیدستهبندیشدهاند.
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بُعدساختاری:نتایجبهدستآمدهقبلینشاندادهاست دوعامدلسداختاریبدهندام-های؛عاملسداختاروعامدلفرایندددرایجدادجریدانهدایشدكافندهیسدازمانیتداثیرگدذار
میباشند.

بُعدرفتاری:عاملمدیرانسازمانوعاملکارکنانسازمانعواملیهستندکهدربُعددرفتاریدرایجادجریانهایشكافندهیسازمانیمؤثرمیباشند(سرلکونوریائی .)1124
میتدوانگفدت؛عوامدلزمیندهایمدؤثرترینعامدلایجادکننددهی
برایناساس  
جریانهایشكافندهیسازمانیمیباشنددرنتیجهباتوجهبهافزایشتغییراتسیاسدیو
بهتبدآنمتزلزلشدنشرایطمندابدانسدانیبدهخصدوصمددیران ایدنجریدانهدادر
سازمانهاایجادمیشوند(سرلکونوریدائی .)1124بدراسداسنتدایجبدسدتآمددهاز
تحقیقدیگریدرخصوصجریانهایشكافندهیسازمانی کهدراداراتدولتدیاسدتان
خوزستانبهانجامرسیدهبودنیزمشخصشد؛زمینهسازیایجاداینجریانهاازمحیط
سازمانهانشأتمیگیردوعواملرفتاریوساختاریدررتبهدوموسومبهترتیبقدرار
دارند.امابایدتوجهداشتکهعواملزمینهایخارجازکنترلسازمانهامیباشدندولدی
عواملرفتاریوعواملساختاریدراختیارسازمانهستند.دومیندستهعواملمؤثردر
ایجادجریانهایشكافندۀسازمانی عواملرفتاریکهباشروعجریانهدایشدكافندهدر
محیطمیتوانندجریانهایرادرونسازمانپایهگذاریکنندکهسدازمانرابداچالشدی
جدیمواجهسازند.کهباآموزشوبهکارگیریصحیحمهارتبهکارکنانومددیراندر
سازمانهامیتواناینعواملراتقویتکردتاهمانندشناگرانیکهگرفتدارجریدانهدای
شكافندهدریاییمیشوند بتوانندجانسالمبدربرند(سرلکوهمكداران .)1127پدس
نتیجهمیگیریم؛عواملرفتاریمیتوانندنقشدوگانهایداشتهباشند ضعفاینعوامل
میتواندموجبایجادجریانهایشكافندهیسازمانیشدود.امدادرمدوقعیکدهعوامدل
جریانهدای

جبرانناپذیر

شكلگیریوکاهشصدمات
میتواننددر 
رفتاریتقویتشوند  
شكافندهیسازمانیمؤثرباشند.نتایجپژوهشهایقبلمبیناینمطلدباسدتکدهدر
صورتایجادجریانهایشكافنده میزانتأثیرآنهادرسدازمانهدایمختلدفمتفداوت
میباشداینخودنشانهیاهمیتوتأثیرمیزانآمادگیمنابدانسانی(عواملرفتاری)در
سازماناست.عواملرفتاریبهدوگروهکارکنانومدیراندستهبندیشدهاند.همانطور
کهپیشبینیمیشد نقشگروهمدیرانرابهسببدراختیارداشتنقدرت درکنتدرل
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اثراتمخربجریانهایشكافندهبسیارمؤثرترازگروهکارکناننشانداد.

درپژوهشحاضرپسازبررسیجامدپیشینهمطالعاتصورتگرفته مندابدقددرت
بهعنوانمؤلفههایمؤثردررفتارمدیرانانتخابشدند.دراینراستاایجادفضداوبسدتر
مناسبدرسازمانبهواسطهیرفتارحرفهایمددیرانبداتكیدهبدرمندابدقددرتبدرای
هماهنگکردنکارکنانجهتمقابلهباجریانهایشكافندهیسازمانیازاهمیتباالیی
برخورداراست.قدرتیکنیروینامحسوسونامشهوداستونمیتوانآنرادیدولدی
میتواناثراتآنرادررفتارمدیرانحسکرد(قاسمی .)1199دراینمقالهقددرتدر
سازمانبهعنوانمقولهایمؤثربررفتارحرفهایمدیرانتلقیشدهاستوآثدارنامشدهود
حرفهایمدیرانمعرفدیمدیگدردد.بده
منابدقدرتیكیازعواملایجادکنندهرفتارهای 
عقیدهبسیاریازدانشمندانحوزهرفتارسازمانی استفادهازمنابدقدرتبدرایمددیران
نهتنهاذاتاًمنفینیستندبلكهمیتواننددبدرایکارکندانویداخدودسدازماننیدزمفیدد
باشند(استونروهمكاران .)1192قددرتدرعریدانتدرینشدكلخدودعبدارتاسدتاز
استفادهازخشنونت ثروتوداناییبرایواداشتنمردمبهانجامامریخداصمدیباشدد
(تافلر تافلر .)96:1164
رفتارحرفهایمدیران؛عبارتاستازکوششهایمددیرانبدراینفدوذبدررفتدار
دیگران جریانهاووقایدسازمانبهمنظورحفاظتازمندافدوبدرآوردننیازهداوپدیش
بردناهدافخودوسازمانمیباشد.عواملمؤثربرشكلگیریرفتارمدیرانرامیتدوان
بهدودستهعواملفردیوسازمانیتقسدیمکدردکدهمندابدقددرتدارایایدنویژگدی
هستندوبستگیبهدوعاملسازمانوتواناییهایفردیشدخصمددیردارندد.قددرت 
توانبالقوهایاستکههرفرددارااستتابهوسیلهیآنبرفردیاافراددیگروهمچنین
توانتصمیمگیریآنهااثرگذارباشدبهگونهایکهافرادمجبورمیشوندکداریراانجدام
دهند.فرنچوروان قدرترابهعنوانتوانایییاتوانبالقوهیکعامل(مدیر)برایتغییدر
رفتار تمایوت نگرشها عقایدوعواطفیداارزشهداییدکهددف(کارکندان)تعریدف
میکنند(چو.)9007 7مهمترینتحلیلدرارتباطبامبانیقدرتبهوسیلهفدرنچوروان
هاشناساییکردهاندکهشدامل:


هاپنجمنبدقدرتدرپیرامونسازمان
ارائهشدهاست.آن
قدرتقانونی قدرتپاداش قدرتاجبار قدرتمرجعیتوقددرتتخصدصمدیباشدند
(مورهدوگریفین.)191:1197 8
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قدرتقانونی؛نوعیحقسازمانیاستکهبهفرداجدازهمدیدهددتدادیگدرانرابده
اطاعتازخودوادارد.اینقدرتازمنصبسازمانینشاتمیگیردوبدرجایگداهرسدمی
فردتكیهدارد.بنابراینافرادیکهمدیتواننددبدهطدورعمددهوبدهعلدتبرخدورداریاز
اختیاراترسمی همكاریدیگرانراجلبنمایند قدرتقانونیدارند(رضدائیان :1197
.) 95بنابراین منشأایجاداینقدرت سازماناستومیزانقدرتقانونیبرحسدبندوع
سازمانتغییرمیکند(مورهدوگریفین .)199:1197

میشودفرددارایقددرتمرجعیدتاسدتکدهبدهدلیدل
قدرتمرجعیت؛هنگامیگفته 
وفاداریپیروانشبهاو تواناییالزمبدرایکنتدرلآندانرا داراباشدد.یكدیازمبدانیقددرت
مرجعیت برخورداربودنفردازنوعیجذبهیاکشدششخصدیاسدتکدهاصدطوحاًبدهآن
کاریزماگفتهمیشود.ادراكافرادازجاذببودنتعاملبافردخداصراقددرتمرجعیدتآن
فردگویند.هرگاهکارکنان ویژگیهایخوبیماننددصدداقت اماندتورازداریرابدهرئدیس
خودنسبتدهند گفتهمیشود رئیسقدرتمرجعیتدارد(رضائیان .)505:1194
قدرتتخصص؛قدرتتخصصیامهدارت عبدارتازتدوانکنتدرلرفتداردیگدریاز
طریقداشتندانش تجربهیاقضداوتیاسدتکدهوینددارد ولدینیدازدارد(رضدائیان 
 .)505:1194نظارتبرکارمتخصصانوبهعبارتدقیقتراعمالکنتدرلبدراطوعدات
میتواندمنبدایجادقدرتباشد.هرقدراطوعاتبااهمیتتدرومنبددجدایگزینبدرای
کسبآناطوعاتمحدودترباشند قدرتتخصصبیشترخواهدبود(مورهدوگدریفین 
.)194:1197
قدرتپاداش؛برحسبدرجهکنترلیکشخصبرپاداشهاییکهبرایدیگدرانبداارزش

هستند سنجیدهمیشود(مورهدوگریفین .)195:1197ایدنقددرت تدوانفدراهمآوردن
چیزهاییاستکهافراددوستدارندداشتهباشند(رضائیان .)504:1194
قدرتاجبار؛معنیقدرتاجبارایناستکهمدیرمیتواندباتدذکرتدوبیخوتنبیده
افراد آنانراواداربهانجامدادنوظایفشانکند.قدرتتنبیهیااجبار زمدانیبدهوجدود
میآیدکهشخصیازتواناییتنبیهویاواردآوردنلطمهایجسمییاروانیبدهشدخص
دیگربرخوردارباشد.بنابراین میتوانگفتکدهایدنقددرت بدرپایدهتدرسووحشدت
کارکنانقرارداردومبنایآنترسیاتهدیداست(رابینز.)957:1197 9
جهتنیلبهاهدافپژوهشسهسؤالزیرمدنظرقرارگرفته کهبرایپاسخبهایدن
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هایعلمیوکاربردیاستفادهشدهاست.


سؤاالتازروش
سؤالهایپژوهش






وضعیتمنابدقدرتمدیرانچگونهاست؟
آیابینمنابدقدرتمدیران(قانونی مرجعیت تخصدص پداداشواجبدار)وابعداد
هایشكافندهیسازمانی(زمینهای ساختاریورفتاری)رابطهوجوددارد؟


جریان
آیامنابدقدرت رفتارحرفهایمددیرانرادرمواجهدهبداجریدانهدایشدكافندهی
سازمانیتحتتأثیرقرارمیدهند؟


روشپژوهش
اینپژوهشازنوعبنیادیتجربیاستدرایننوعتحقیقاتدادههاواطوعاتاولیدهبدا
استفادهازروشهاىآزمایش مشاهده مصاحبهو...گردآورىمىشدودوبدااسدتفادهاز
روشهاوتكنیکهداىآمدارىومعیارهداىپذیرفتدهشددهمدوردتجزیدهوتحلیدلقدرار
مىگیرند.وبداتوجدهبدهماهیدتموضدوعوهددفپدژوهش ازروشتوصدیفیازندوع
همبستگیاستفادهشدهاستباعنایتبهاینكهدراینپژوهشرفتارحرفهایمدیراندر
مواجههباجریانهایشكافندهیسازمانیباتكیهبرمندابدقددرت ازدیددگاهکارکندان
سازمانمرکزیدانشگاهپیامنورموردبررسیقرارگرفته کلیهاعضایشاغلدارایمدرك
تحصیلیلیسانسمدیریتوباالتردرگرایشهایمختلفکهحدوداً910نفدرهسدتند
بهعنوانجامعهآماریدرنظرگرفتهشدهبودند.پسازتوزیددوتكمیدلپرسشدنامههدا 
تعداد145جمدآوریشد.دراینپژوهشبرایبهدستآوردندادههاازدوپرسشنامه
استفادهشد:
بددرایسددنجشمنددابدقدددرتمدددیرانازپرسشددنامه90سددؤالیاقتبدداسشدددهاز
پرسشددنامهیهینكددینوشددرابخیم)1292(1۰کددهمنددابدقدددرتمدددیرانراازدیدددگاه
کارکنانتحتنظرآنهاموردسنجشقرارمیدهد اسدتفادهشدد.ایدنپرسشدنامهپدنج
منبدقددرتفدرنچوروانرادرقالدب90سدؤالوبدرروییدکمقیداسلیكدرتپدنج
گزینهایموردسنجشقرارمیدهد.درپژوهشحاضر اعتبارپرسشنامهازطریقضدریب
توسطنرمافزارSPSS 22محاسبهشدکهضریبآلفداکدل

اعتمادباروشآلفایکرونباخ
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اینپرسشنامه0/94محاسبهگردیدومقدارآلفایبرایهریکازعواملقانونی0/294
مرجعیت 0/69تخصص 0/95پاداش0/61واجبار0/65میباشد.
برایبررسیرفتارمدیراندرمواجههباجریانهایشكافندهسازمانیپرسشدنامه15
سؤالیطراحیشد.دراینپرسشنامهرفتارمددیراندرمواجهدهبداعوامدلجریدانهدای
شكافندهیسازمانی درسهبعدزمینهای سداختاریورفتداری درقالدب15سدؤالبدا
مقیاسلیكرتپنجگزینهایموردسنجشقرارمدیدهدد.اعتبدارپرسشدنامهدومنیدزاز
طریقضریبآلفایکرونباخمحاسبهشددکدهضدریبآلفداکدلایدنپرسشدنامه0/69
محاسبهگردیدومقدارآلفابرایهدریدکازابعدادزمیندهای 0/97سداختاری0/61و
رفتاری0/91میباشد.
دراینتحقیقپسازتهیهپرسشنامههاجهدتارزیابیوسدنجشروایدیازدیددگاه
90نفرازخبرگانشامل؛متخصصان مدیرانواعضایهیداتعلمدیدانشدگاهپیدامندور
شد.همچنینبرایتجزیهوتحلیلدادهها متناسدببداسدؤالهدایپدژوهشاز

استفاده
روشهایآماریتوصیفی(میانگینوانحرافمعیدار)وآزمدونهدایاسدتنباطی(tتدک
گروهی ضریبهمبستگیورگرسیونچندمتغیرهگامبهگام)باکمکنرمافدزار SPSS
22استفادهگردید.
یافتههایپژوهش

سؤالاول:وضعیتمنابدقدرتمدیرانچگونهاست؟
درجدول( )1خوصهایازتوزیدآماریمیانگینوانحرافاسدتانداردنمدراتحاصدلاز
منابدقدرتمورداستفادهمددیرانارائدهشددهاسدت.نتدایجنشدانمدیدهددکدهقددرت
تخصص()16/19بیشترینوقدرتپاداش()9/95کمتدرینمیدانگینرادربدینمندابد
قدرتمورداستفادهمدیرانبهخوداختصاصدادهاست.نتایججدولهمچنینحداکیاز
آناستکهمیانگینمنابدتخصص مرجعیت قانونیواجبداربدهصدورتمعنداداریدر
سطح22درصدباالترازمتوسطیعنینمره19استاماقدرتپاداشدرهمدینسدطح
معناداریازمتوسطپایینتربرخورداراست )P>0,01(.
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جدول:1نتایجآزمونtتکگروهیدرارتباطبامنابعقدرتمدیران
متغیرها

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

t

df

Sig.

قانونی

145

17/65

1/91

19/17

141

0/000

مرجعیت

145

17/25

1/54

51/70

141

0/000

تخصص

145

16/19

1/79

12/92

141

0/000

پاداش

145

9/95

1/61

-10/67

141

0/000

اجبار

145

10/15

9/17

19/06

141

0/000


سؤالدوم :آیابینمنابدقدرتمدیران(قانونی مرجعیت تخصص پداداشواجبدار)و
شكافندهیسازمانی(زمینهای ساختاریورفتاری)رابطهوجوددارد؟

جریانهای

ابعاد
درجدول()9نتایجمربوطبهآزمونهمبستگیبینمنابدقدرتوابعادجریانهدای
شكافندهیسازمانینشاندادهشدهاست.نتایجهمبستگیبیانکنندهایناستکهبدین
منبدقدرتقانونیوابعدادزمیندهای سداختاریورفتداریدرسدطح22درصددرابطده
مستقیمومعناداریوجودداردهمچنینبینمنبدمرجعیدتوبُعددرفتداریدرسدطح
22درصدرابطهمستقیمومعناداریوجودداردامابینمنبدمرجعیتوابعادزمینهای
وساختاریرابطهیمستقیممعناداریمشاهدهنشد.درحالیکهبینمنبدتخصصوبُعد
رفتاریدرسدطح22درصددوبُعددسداختاریدرسدطح24درصددرابطدهمسدتقیمو
معناداریمشاهدهشدامابینمنبدتخصصوبُعدزمینهایرابطهمسدتقیمومعنداداری
مشاهدهنشد.همچنینبرمبناینتایجآزمونهمبستگیجدول()9بینمنبدپداداشبدا
هیچکدامازابعادزمینهای ساختاریورفتاریرابطهیمعناداریمشداهدهنشددهاسدت.
امابینمنبداجباروبُعدرفتاریدرسطح22درصدوبُعدزمینهایدرسطح24درصدد
رابطهمستقیمومعناداروجودداردولیبینمنبداجباروبُعدساختاریرابطهایوجدود
ندارد.
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هایشكافندهیسازمانی


:نتایجآزمونضریبهمبستگیبینمنابعقدرتباابعادجریان
جدول2
قانون

متغیرها
R

Sig.

مرجعیت
R

Sig.

تخصص
R

پاداش
R

Sig.

Sig.

اجبار
R

Sig.

زمینهای 0/017 0/124 0/165 0/102 0/716 0/041 0/952 0/110 0/000 0/199

ساختاری 0/990 -0/151 0/715 0/061 0/012 0/196 0/146 0/099 0/000 0/111
رفتاری 0/005 0/941 0/574 0/079 0/009 0/154 0/004 0/994 0/000 0/924

سؤالسوم:آیامندابدقددرت رفتدارحرفدهایمددیرانرادرمواجهدهبداجریدانهدای
یسازمانیتحتتأثیرقرارمیدهند؟


شكافنده
برایپاسخگوییبهاینسؤالازتحلیلرگرسیونچندمتغیدرهبدهروشگدامبدهگدامبهدره
گرفتهشد.نتایجدرجددول()1دربررسدیاولویدتمتغیرهدایتأثیرگدذاربدررفتارحرفدهای
مدیراندرمواجههباجریانهایشكافندهیسازمانینشانمیدهدکهدرگاماولبینمندابد
قدرتمدیرانمنبدقانونیتوانستهعوامدلزمیندهایتأثیرگدذارراپدیشبیندیکندد.ضدریب
تعیین0/061بیندومتغیرموكوپیشبینینشاندهندهیایدناسدتکده6/1درصدداز
عواملزمینهایتأثیرگذاربررفتارمدیراندرمواجهدهبداجریدانهدایشدكافندهیسدازمانی
(متغیرموك)توسطمنبدقانونیتبیدینمدیشدود.رابطدهمنبددقددرتقدانونیبداعوامدل
زمینهایدرسطح22درصدومقداربتایمحاسبهشده0/199مدیباشدد.درگدامدوممنبدد
قدرتتخصصمدیران واردالگویپیشبینیعوامدلزمیندهایشددهاسدت.ضدریبتعیدین
دهندهیایناستکه10/6درصددازتغییدرات


بینینشان

بینمتغیرهایموكپیش
0/106
عواملزمینهایتوسطمنابدقدرتقانونیوتخصصمدیران تبیدینمدیشدود.یعندیمنبدد
تخصصمدیرانتوانسدته1/7درصددازعوامدلزمیندهایتأثیرگدذاربدررفتدارمددیرانرادر
مواجههباجریانهایشكافندهیسازمانیپیشبینیکند.رابطهمنبددتخصدصمددیران بدا
دارومقداربتایمحاسبهشده0/174هست.


درصدمعنی
عواملزمینهایدرسطح22

بینیعواملزمینهای


:نتایجرگرسیونچندمتغیرهگامبهگامبرایپیش
جدول3
گام

متغیر

R

اول

قدرتقانونی

0/199

دوم

قدرتقانونی
+قدرتتخصص

0/195

R2Adj

F

19/91 0/061
0/106

9/2

Sig.

Beta

t

Sig.

0/000

0/199

5/15

0/000

0/000

0/505
0/174

0/000 4/02
0/090 9/167

)دربررسیاولویتمتغیرهایپیشبیندیکننددهرفتارحرفدهایمددیراندر

درجدول(5
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مواجههباجریانهایشكافندهیسازمانیمشاهدهمیشدودکدهمنبددقدانونیتوانسدته
عواملساختاریتأثیرگذارراپیشبینیکند.ضریبتعیین0/076بیندومتغیرمدوك
وپیشبینینشاندهندهیایناستکه7/6درصدازعواملزمینهایتأثیرگذاربررفتدار
مدیراندرمواجههباجریانهایشكافندهیسازمانی(متغیرموك)توسطمنبدقدانونی
تبیینمیشود.رابطهمنبدقدرتقانونیباعواملساختاریدرسطح22درصدومقددار
بتایمحاسبهشده0/946میباشد.درگامدوممنبدقدرتمرجعیتمدیران واردالگوی
پیشبینیعواملساختاریشدهاسدت.ضدریبتعیدین0/024بدینمتغیرهدایمدوك
پیشبینینشاندهندهیایناستکه2/4درصددازتغییدراتعوامدلزمیندهایتوسدط
منابدقدرتقانونیومرجعیتمدیران تبیینمیشود.یعندیمنبددمرجعیدتمددیران
درصدازعواملساختاریتأثیرگذاربررفتارحرفهایمددیرانرادرمواجهده

توانسته9/9
باجریانهایشكافندهیسازمانیپیشبینیکند.رابطهمنبدمرجعیتمدیران باعوامل
میباشد.
دارومقداربتایمحاسبهشده 0/912


درصدمعنی
زمینهایدرسطح24

:نتایجرگرسیونچندمتغیرهگامبهگامبرایپیشبینیعواملساختاری

جدول4
گام

متغیر

R

R2Adj

F

Sig.

Beta

t

Sig.

اول

قدرتقانونی

0/111

0/076

19/91

0/000

0/946

7/45

0/000

دوم

قدرتقانونی
+قدرت
مرجعیت

0/125

0/024

10/15

0/000

0/159
0/912

1/94
1/02

0/000
0/056


نتایججدول()4دربررسیاولویتمتغیرهایپیشبینیکنندهرفتارحرفهایمددیراندر
مواجههباجریانهایشكافندهیسازمانیمشاهدهمیشود درگداماولمنبددتخصدص
توانستعواملرفتاریتأثیرگذارراپیشبینیکند.ضریبتعیین0/097بدیندومتغیدر
دهندهیایناستکه9/7درصدازعواملرفتاریتأثیرگدذاربدر


بینینشان

موكوپیش
هایشكافندهیسازمانی(متغیرمدوك)توسدطمنبدد


واجههباجریان
رفتارمدیراندرم
تخصصتبیینمیشود.رابطهمنبدقدرتتخصصباعواملرفتاریدرسطح22درصدد
ومقداربتایمحاسبهشده0/109میباشد.درگامدوممنبدقدرتاجبدارمددیران وارد
الگویپیشبینیعواملرفتاریشدد.ضدریبتعیدین0/029بدینمتغیرهدایمدوكو
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پیشبینینشاندهندهیایناستکه2/9درصددازتغییدراتعوامدلزمیندهایتوسدط
منابدقدرتتخصدصواجبدارمددیران تبیدینمدیشدود.یعندیمنبدداجبدارمددیران
توانسدته 0/07درصددازعوامدلرفتداریتأثیرگدذاربدررفتدارمددیرانرادرمواجهدهبددا
جریانهایشكافندهیسازمانیراپیشبینیکند.رابطهمنبداجبارمددیران بداعوامدل
میباشد.
دارومقداربتایمحاسبهشده 0/912


درصدمعنی
رفتاریدرسطح22
:نتایجرگرسیونچندمتغیرهگامبهگامجهتپیشبینیعواملرفتاری

جدول5
گام

متغیر

R

R2Adj

F

Sig.

Beta

t

Sig.

اول

قدرت
تخصص

0/154

0/097

11/51

0/009

0/109

2/44

0/000

دوم

قدرت
تخصص+
قدرتاجبار

0/194

0/199
0/912

4/19
5/96

0/000
0/000

0/029

6/47

0/001

بحثونتیجهگیری

هدفپژوهشحاضر رفتارمدیراندرمواجههباجریانهایشكافندهیسازمانیباتكیده
برمنابدقدرتدرسازمانمرکزیدانشگاهپیامنورمدیباشدد.درزمیندهیمندابدقددرت
مدیران یافتههایاینپژوهشنشاندادکدهازپدنجمنبددقددرتموردمطالعده مندابد
قدرتتخصص مرجعیت قانونی اجباروپاداش بهترتیباولویتبیشتریناسدتفادهرا
دربینمدیراندارامیباشند.قدرتتخصصکهباکاردانی تجربهومهارتمدیرهمدراه
است بیشازسایرمنابدقددرت توسدطمددیرانمورداسدتفادهقدرارمدیگیدرد.قددرت
مرجعیتکهناشیازفرهمندییاجاذبهشخصیمدیرمیباشدواغلببااعتماد محبت
ومیلبهتقلیدوتعلقهایروحیازسدویمرئوسدانهمدراهاسدتدرمرتبدهدومقدرار
میگیرد.قد رتقدانونیکدهدرآنمددیربدااسدتفادهازقدانونبدهجهدتدهدیرفتدارو
تصمیمگیریمیپردازد قدرتقانونیبهمراهقدرتاجباردومنبدقدرتیهستندکهبعد
ازمنابدقدرتتخصصومرجعیتبیشترازقدرتپاداشمورداسدتفادهیمددیرانقدرار
کردههایمددیریتدرسدازمانمرکدزیدانشدگاه
میگیرند.بهطورکلیازدیدگاهتحصیل 
پیامنور منابدقدرتمورداستفادهمدیرانبهترتیباولویتشامل تخصدص مرجعیدت 
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قانونی اجباریوپاداشمیباشند.درتائیدنتایجبهدستآمده یافتههایپژوهشترابیان
()1194نشاندادکهقدرتمرجعیتوتخصصدومنبدمهمبدرایمددیرانمحسدوب
شوند.همچنینیافتههایپژوهشپورقازومحمدی()1120نشاندادکهسدهمنبدد

می
مهمقدرتمورداستفادهغالبمدیران؛قددرتمرجعیدت قدانونیوتخصدص هسدتندو
قدرتپاداشواجباربهترتیبدرردههایبعدقراردارند.

درزمینهارتباطمنابدقدرتمدیرانباجریانهایشكافندهیسدازمانی یافتدههدای
پژوهشحاضرنشاندادکه:
بینعواملزمینهایایجادکنندهیجریانهایشدكافندهیسدازمانیومندابدقددرت
قانونیواجبارمورداستفادهمدیرانرابطدهمعندادارومسدتقیمیوجدوددارد.بندابراین 
مدیراناغلبازقدرتقانونیواجباربرایجلوگیریویاازبینبردناثراتجریانهدای
شكافندهیسازمانیاستفادهمیکنند.بینعواملساختاریمؤثردرایجدادجریدانهدای
شكافنده یسدازمانیومندابدقددرتقدانونیومرجعیدتمورداسدتفادهمددیرانرابطده
مستقیمومعناداریوجوددارد.دراینارتباطنتدایجنشدانمدیدهدد؛مددیراناغلدبدر
اصوحساختارسازمانخودبرایجلوگیریازایجادویامقابلهباجریانهایشدكافندهی
سازمانی ازمنابدقدرتقانونیومرجعیتخوداستفادهمیکنند.همچندیننتدایجایدن
پژوهشنشاندادبینمنابدقدرتقانونی تخصص مرجعیتواجبارباعوامدلرفتداری
مؤثردرایجادجریانهایشكافندهیسازمانیرابطدهمعندادارومسدتقیمیوجدوددارد.
پسمیتواننتیجهگرفتکهمدیرانازمنابدقدرت قانونی تخصص مرجعیتواجبدار
برایتأثیربررفتارکارکنانجهتمواجههباجریانهدایشدكافندهیسدازمانیاسدتفاده
میکنند.

نتایجحاصلازرگرسیونگامبهگدامنشداندادکدهمندابدقددرتمددیران قددرت
پیشبینیرفتارحرفهایمدیرانرادرمواجههباجریانهایشدكافندهیسدازمانیدارندد.
دراینمیانمنابدقدرتقانونیوتخصصمدیران بیشتریننقشرادرپیشبینیرفتار
مدیراندارامیباشند.بهطوریکهاستفادهازمنبدقدرتقانونیبهتنهاییرفتارحرفدهای
مدیرانرادرمواجههباعوامدلابعدادزمیندهایوسداختاری جریدانهدایشدكافندهی
سازمانی پیشبینیمیکند.نتایجهمچنیننشانمیدهدکدهمندابدقددرتتخصدصو
اجبار رفتارمدیرانرادرمواجههباعواملبُعدرفتاریجریانهایشدكافندهیسدازمانی
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میکنند.
پیشبینی 

همانگونهکهازنتایجپژوهشمشخصاسدتمددیرانسدازمانهدابدرایمقابلدهبدا
جریانهایشكافندهیسازمانیازمنابدقدرتخودبرایهمراهکردنکارکناناسدتفاده
می کنند.نقشمنابدقددرتخصوصداًقددرتقدانونیوقددرتتخصدصدرسدكانداری
مدیرانبرایمواجههباجریانهایایجادشدهدرسازمانبسیارپررنگاست.اینموضوع
بیانکنندهوتأکیدیبراینمطالبمیتواندباشدکه مدیرانباتكیهبدرمندابدقددرت
قانونیوتخصص میتوانندرفتاریحرفهایقابلقبولازخودنشاندهندودرهمراهی
کردنکارکنانبرایعبورازجریانهایپیشآمدهبسیارموفقباشندچدراکدههمراهدی
کارکناننقشمهمیدرکنترلصدماتجریانهایشكافندهیسازمانیمیتوانندداشته
باشد.امادرموردمنابدقدرتمورداستفادهمدیران نتایجبهدسدتآمددهنشداندهنددهی
ایناستکهمدیرانکمترازمنابدقدرتپاداشاستفادهمیکننداینموضوعمدیتواندد
یكیازضعفهایمدیرانبهحسابآید.استفادهازمنابدقدرتپاداشمیتواندموفقیدت
مدیراندرهمراهیکارکنانبرایمواجههباجریانهدایشدكافندهیسدازمانیتضدمین
کند .درادامهبایداشارهشودکهاینپژوهشهمانندسایرپژوهشهابامحددودیتهدای
زیادیروبروبودازجملهجدیدبودنموضوعاستعارهجریانهدایشدكافندهیسدازمانی 
پراکندیوتأثیرعواملومتغیرهایزیادیدررابطهبارفتارحرفهایمدیرانکهتفكیدک

وگزینشآنهابسیارکارتحقیدقراپیچیددهومشدكلمدیکدرد.همچندیننگداههدای
مختلفیکهبینپاسخدهندگاندررابطهباموضوعتحقیقوجودداشتنتیجدهگیدریرا
برایگروهتحقیقبامشقتهایروبرومیکرد.امادرنهایتباتوشفراوانگروه موضوع
جمدبندیونتایجبهدستمیتواندچراغراهمدیرانومتصدیانمدیریتدرسازمانهدا
دولتیدرعصرحاضرومحققینجوانوپرانرژی آیندهبرایادامهکداروبررسدیتدأثیر
هایشكافندهاززوایایدیگربرسایرارکانسازمانهایدولتدیوخصوصدیمدی-

جریان
میتوانندعواملمؤثروتعدیلکننددهایدنجریدانهدارا
باشد.کهباتحقیقهایمختلف 
برایمدیرانوکارکنانمشخصومعرفینمایند.
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Managers' professional behavior in organizational
rip currents :A study on managers power sources
Mohammad Ali Sarlak
Mohammad Hossein Nooriaee
Abstract

In this research, the use of power sources on managers' behavior
in organizational rip currents was investigated. Organizational
rip currents are factors, outside the control of the organization,
that make drastic and irregular changes in the organization's
organs. It is like a tsunami, causes instability, lack of efficiency
and even death of an organization. The purpose of this research
is to categorize and highlight those manager’s behavioral traits
that influence their relative success by using different sources
of power to accompany employees encountering organizational
rip currents.The statistical population of the study consisted of
230 Payame Noor University’s staff who work at central
organization and hold a management BA degree. In order to
collect data, a standard power source measurement
questionnaire and a researcher-made questionnaire containing
14 questions were used. The managers’ power sources used in
the study were expertise, legitimate, legal, coercive, and
reward. The research findings indicate that there are a direct
relationship between
power sources of managers and
organizational rip currents. Furthermore, it show a significant
relationship between their legal power and substantive,
structural and behavioral factors. Also, the results of the
multivariate step by step regression confirmed that the legal and
expertise sources play the most important role in predicting the
behavior of managers when facing organizational rip currents.
Keywords: Organizational rip currents, Power resources,
Managers’ Professional behavior
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