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چکيده
اين پژوهش با هدف بررسي و طبقهبندي دريافتهاي اعضاي يک دانشگاه از پديدة نفاق در سازمان ،بر پاية پديدارنگاري ،براي ني ل ب ه
درکي عميقتر از مفهوم اين پديده نزد افراد مورد مطالعه انجام گرفته است .نمونهگيري به روش بيشينة تنوع انجام گرفت و حجم نمون ه
با درنظرگرفتن قاعدة اشباع نظري تا  18نفر مشخص شد .با مشارکتکنندگان مصاحبههاي نيمهساختاريافتة باز انجام گرفت .س س ،،ب ا
نرمافزار  Maxqdaدادهها کدگذاري شد .پ ،از تحليل مصاحبهها ،پنج ديدگاه به دست آمد که عبارت بودند از مف اهيم مبتن ي ب ر فن ون
رفتاري مديريت تصويرپردازي (خودشيريني و سعايت) ،نيت نفعطلبان ة مت تتر ف رد (حف مق ام ،ارتق اي مق ام و لل م من افع م ادي)،
ويژگيهاي فعال سالوسانة فرد (خودپايشي و يادگيري رفتارهاي غيرکارکردي سياس ي) ،چ اپلو پ روري م ديريتي و فرهن س وت و
سکوت سياسي .در ادامه ،طبقات روي سلت لهمراتب ي ب ا س ه س طن فن ون رفت اري ،ف رد و س ازمان ق رار گرفتن د و فض اي نتيج هاي
سلتلهمراتبي را براي شيوههاي متفاوت ادراک پديدة نفاق در سازمان رقم زدند .براي اعتبار و اعتمادبخشي به دادهها قابليتهاي اعتب ار،
انتقال و اعتماد بهکار گرفته شد.

کليدواژگان
پديدارنگاري ،خودشيريني ،رفتار منافقانه ،نفاق در سازمان ،نفاق.

* نويسندة مسئول ،رايانامهhadavi@vru.ac.ir :
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مقدمه
حذف صداقت و صراحت از ارتباطات بينفردي و جايگزينشدن رفتارهاي دوگانه ي ا چن دهلووي
ناسازگار در شبکة تعامالت درونسازماني ،هديدهاي قابل تأمل و مطالعه است .اين هديده ک ه از نن
به نفاق ياد ميشود ،واجد گونههاي مختوفي است که گاه زمينهساز بروز هيامدهاي نامطووب رفت ار
سازمانياند .از جموة اين هيام دها ،ک اها امتم اد ب ينف ردي در س ازمان اس ت (ه ادوين ژاد و
همکاران ، 93 ،ص .) 1کسي که نفاقا توسط ديگران ادراک شده است ،به نادرستي ،ناهمگوني
بين نگرشهاي بيانشده و کتمان حقيقت متلم ميشود؛ ضمن اينکه نميتوان از دس ت و زب ان او
در امان بود ،زيرا در موقعيتهاي ارتباطي گوناگون رنگ جديدي به خود ميگيرد (ه ادوين ژاد و
همکاران ، 933 ،ص .)39از اين رو ،شناخت اين هديده در سازمان هم است.
بيان مسئله
از ننجا که طرح هديدة نف اق در فا اي مطالع ات رفت ار س ازماني ت ازگي دارد ،مطالع ات ان دکي
به صراحت و مستقيم به طرح اين هديده در سازمان هرداختهاند (ه ادوين ژاد و همک اران 933 ،و
 ) 93و ننچه اغوب از مطالعات و طرح نظرها شاهد هستيم ،صرفاً ردهايي از انديشهها در ساحت
نظري اين هديده است ( .)Argyris & Schon, 1974, p.6اين بدان معناست ک ه زواي اي هنل ان اي ن
هديده هنوز چندان کاوش و واشکافي نشدهاند.
نوهايي دانا و هيشينة اندک دربارة نفاق در سازمان ما را بر نن داشت تا به اين هدي دة رفت اري
از دل تجربههاي متنوع افراد بپردازيم .ماهيت رازنل ودة چل رة س ايهروش ن نف اق ک ه ب ر ک رت
دريافتهاي گوناگون قابل تصور از نن داللت دارد ،سبب شد به تجربههاي گوناگون افراد مختوف
رجوع شود .در واقع ،نگاه ما به درون دنياي تجربههاي افراد معط وف ش ده اس ت و هم ين نگ اه،
کانون تأمل هژوهشي اين مطالعه است .بنابراين ،هژوها حاض ر ب ر نن اس ت ت ا هدي دة نف اق در
1. Hypocrisy
2. Interpersonal Trust
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سازمان را در چارچوب راهبرد هژوهشي هديدارنگاري کاوش مميقتر کند .اين راهب رد هژوهش ي
براي کسب فلمهاي گوناگون افراد از هديدة مورد مطالعه بهکار گرفته ميش ود (
p.335

Marton & Pong,

)2005,؛ مقصود ،فلم اين مطوب است که هديدة مورد مطالعه براي افراد مختوف چه معن ايي

دارد و ننها دنياي خود را چگونه تجربه ميکنند و به نن معنا ميدهند (.)Sandberg, 2000, p.12
به اين ترتيب ،هدف از انجامدادن اين هژوها ،کاوش و طبق هبن دي مف اهيم و درياف ته اي
امااي يکي از دانشگاههاي کشور از هديدة نفاق در س ازمان ،ب ا ب هک ارگيري راهب رد هژوهش ي
هديدارنگاري ،براي نيل به درکي مميقتر از مفلوم اين هديده نزد افراد مورد مطالعه است.
مباني نظري و پيشينة تحقيق
نفاق در سازمان

طبق تعريف مفلومي« ،نفاق نومي دروغ است که بر هاية نن ،فرد نگرشي خاص را وانمود م يکن د
تا نزد ديگران خوب يا موجه جووه کند»

(1979, p.1752

 .)Gilby,ب ر اي ن اس اف نف اق ،رفت اري

جعوي و فريبکارانه است که اوالً بر نگرشي ناهمگون با نگرش واقعي فرد دالل ت دارد ،دوم اينک ه
هدف از انجام دادن نن جوب نظر م بت و نفوذ در مخاطب است .دق ت در اي ن دو ويژگ ي نش ان
ميدهد نفاق برابرنلاد خودشيريني 9است (ه ادوين ژاد و همک اران ، 933 ،ص .)38خودش يريني
مبارت است از نن دسته رفتارهاي راهبردي که افراد براي نفوذ غيرمجاز و نامشروع در ديگ ران از
طريق جذاب جووهدادن ويژگيهاي شخصي خود نزد ننها بهکار م يگيرن د (.)Jones, 1964, p.11
خودشيريني را يکي از فنون زيادهطوبانه 8مديريت تصويرهردازي ميدانند .مديريت تص ويرهردازي
که نوع خاصي از رفتارهاي سياسي در سازمان است و افراد از نن طري ق ،نگاهان ه ب ه ش کلدادن،
1. Phenomenography

 .به سبب حساسيت هديدة مورد مطالعه و ضرورت رمايت موازين اخالق هژوهشي ،نام دانشگاه در مقاله قيد نشده است.
3. Ingratiation
4. Acquisitive Tactics
5. Impression Management
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کنترل يا مديريت ادراک ديگ ران از خ ود مب ادرت م يکنن د ،ش امل دو دس ته فن ون حف ا تي و
زيادهطوبانه است .فرد با بهک ارگيري فن ون حف ا تي -از قبي ل س عايتک ردن  -از ب دجووهک ردن
جووگيري ميکند ،حال ننکه با فنون زيادهطوبانه ميکوش د خ وب جو وه کن د (

Rosenfeld et al.,

 .)1995مديريت تص ويرهردازي ب راي ني ل ب ه اه داف گون اگوني انج ام م يگي رد (
1988, p.321

 ،)Martinko,اما اغوب هژوهاهاي تجربي معموالً ف ر

& Gardner

را ب ر اي ن گرفت هان د ک ه

ملمترين هدف مديريت تصويرهردازي ،دوستداش تهش دن و ج ذابنم ودن ن زد ديگ ران اس ت
( ،)Gilmore & Ferris, 1989, p.558اين بدان معنا است که به زم م ننه ا ه دف اص وي م ديريت
تصويرهردازي ،معادل کارويژة فن خودشيريني است.
هژوهاها در زمينة هيامدهاي خودشيريني براي کارکنان ،نتايج گوناگون و گاه متناقا ي دس ت
يافتهاند .کاردي و دوبينز خودشيريني را در جذب منافع براي کارکناني ک ه از نن بل ره م يگيرن د،
مؤثر ميدانند ( .)Cardy & Dobbins, 1986, p.672واين و فريس نيز امتقاد دارن د م دير ب ه س بب
ابتال به خطاي ادراکي اثر هالهاي ،هنگام ارزيابي مموکرد کارکنان ،مت أثر از خودش يريني ننه ا ،ب ه
اطالمات م بت بسنده م يکن د ( .)Wayne & Ferris, 1990, p.488هيش تر هن دي س بب اثرگ ذاري
خودشيريني در ارزيابي مموکرد کارکنان توسط مدير را در مديونشدن او و انتظار مقابوهب هم ل از
سوي کارکناني ميدانست که خودشيريني کرده بودند

(1981, p.65

 .)Pandy,همچنين ،جاج و برتز

در هژوها خود نشان دادند بهکارگيري خودشيريني ،به من وان يک ي از فن ون نف وذ سياس ي ،ب ر
موفقيت شغوي و جذب هاداشهاي بيروني و دروني اثر م يگ ذارد (.)Judge & Bretz, 1994, p.44
هر چند ،هژوها نريه و همکارانا اين نتيجه را فقط محدود به ه اداشه اي بيرون ي تأيي د ک رد
( .)Aryee et al., 1996, p.203البته هيا از اين ،نتايج هژوها مارتين رابطة بين افزايا دري افتي و
خودشيريني را نيز نفي کرده بود ( .)Martin, 1987, p.425جالبتر از هم ه نتيج ة ه ژوها ثک ر و

1. Protective Tactics
2. Blasting
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واين بود که رابطة بين خودشيريني و ارزيابي ارتقاهذيري را منفي نش ان داد (
p.748

Thacker & Wayne,

 .)1995,شايد بتوان دليل اين ناهمخواني نتايج با يکديگر را در مخفيبودن نيت خودشيريني

براي مدير و در نتيجه ،ناتواني در تشخيص خودشيريني از رفتارهاي حقيقي دانست (

Appelbaum

.)& Hughes, 1998, p.89
گونهشناسي نفاق در سازمان

هادوينژاد و همکاران (  ،) 93در يک تقسيمبندي چلارگانه ،هديدة «نفاق در سازمان» را به چل ار
گونة مجزا تقسيم کردهان د :نف اق از دي دگاه روانشناس ي اجتم امي (نف اق روانش ناختي) ،نف اق
سازماني دروني ،خودشيريني و رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي در سازمان.
الف) نفاق روانشناختي :روانشناسان اجتمامي ،ذيل سرفصل ناهمگوني شناختي ،کوشيدهان د
راهبردهاي گوناگوني را بررسي کنند که فرد دچار اين هديدة نگرشي ،براي برونرف ت و خالص ي
از نزردگي روانشناختي ناشي از نن اممال ميکند ( .)Aronson, 1992, p.304به زمم ايش ان ،نف اق
نوع خاصي از ناهمگوني شناختي است (مانند

Aronson et al., 1991, p.1936; Fried & Aronson,

 )1995, p.925که در نن بين گفتار کنوني فرد نزد مم وم  -ک ه مع رف نگ رش اوس ت -و برخ ي
رفتارهاي او در گذشته ناسازگاري وجود دارد ،کشمکا دروني و نزردگ ي روانش ناختي ه ينم د
نفاق ،در نتيجة بهخاطرنوردن همان نمونه رفتارهاي ناهمگون گذشته با بيانه اي کن وني ف رد ن زد
مموم است (.)Gilbert & Jones, 1986, p.593; Jones & Pittman, 1982, p.245
ب) نفاق سازماني دروني :به زمم نرگريس و شان ،گاه در سازمان بين ننچه توس ط اما ا در
لفظ ادما ميشود و ننچه در ممل بهکار گرفته ميشود ،فاصوة بسياري وجود دارد .بن ابراين ،ش اهد
نن هستيم که مدير و امااي سازمان باورها ،ارزشها و اصولي را مطرح ميکنند ک ه در مم ل ،ب ا
رفتارشان انطباق ندارد .ننها به اين ناسازگاري« ،نفاق سازماني ادراکشده» ميگوين د

( & Argyris

1. Perceived Organizational Hypocrisy
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 .)Schon, 1974, p.6برانسون اين ناهمگونيها در سازمان را ناگزير ،و در نتيج ه نف اق س ازماني را
جزء جدانشدني حيات سازماني ميداند

(1989, p.205

 .)Brunsson,مطالعات اغوب ناسازگاري بين

قول و ممل مديران ارشد سازمان را مظلر نفاق سازماني دانستهاند .شايد بتوان دلي ل اص وي چن ين
جلتگيري را در اين مطالعات ،بزرگنمايي ناسازگاري بين ق ول و مم ل م ديران ارش د س ازمان
توسط کارکنان دانست (.)Deal & Kennedy, 1982, p.33
والدو در توجيه موت بروز ناسازگاري بين ق ول و مم ل م ديران ارش د س ازمانه ا ،ب هوي ژه
سازمان هاي دولتي ،نف اق را تجو ي همجوش ي دموکراس ي و بوروکراس ي م يدان د؛ هيچي دگي و
چندساحتيبودن اين دو از يک سو ،و واگرايي ننها در بيشتر مواقع از سوي ديگ ر ،موج ب ب روز
نفاق در سازمان ميشود (.)Waldo, 1977, p.16
گاثروپ در تبيين انديشة والدو ،رخداد نفاق در سازمان را به اين سبب ميداند ک ه دموکراس ي
در سازمان طوري طراحي شده است که با مديريت سازمان تطابق داش ته باش د ،ح ال ننک ه م دير
بهطور مميق در چارچوب نظامهاي مردمساالر سازمان قرار دارد .اين دوگانگي ،مدير را دچار نفاق
ميکند (.)Gawthrop, 1997, p.205
برخي نفاق سازماني يادشده را «نفاق سازماني دروني» خواندهاند و کوشيدهاند از اين طري ق نن
را از نومي نفاق سازماني ديگر به نام «نفاق سازماني بيروني» متمايز کنند .توضيح ننک ه مقص ود از
نفاق سازماني بيروني ،نومي ناهمگوني است که محيط بيروني سازمان بين رسالت ادماشدة سازمان
و ننچه در ممل رخ ميدهد ،ادراک ميکند (.)Charette, 2006, p.68
ج) رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي در سازمان :گاه ماوي از اما اي س ازمان در
دستکم دو موقعيت ارتباطي بينفردي با ديگر ذينفعان سازمان ،رفتارهاي متفاوت و گاه متناقاي
دربارة يک موضوع نگرشي واحد بروز ميدهد که حداک ر يکي از ننها با نگرش واقعي او سازگار
است .شيوعيافتة اين رفتار در س ازمان «رفتاره اي منافقان ه در ارتباط ات ب ينف ردي در س ازمان»
خوانده ميشود (هادوينژاد و همکاران ، 933 ،ص .)3
از ننجا که هيچ کس به خودي خود ،از نيت ديگ ران نگ اهي ن دارد

( Appelbaum & Hughes,
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p.89

055 

 ،)1998,نفاق رفتاري مخفي و هوشيده از ديگران است و جز خود ف رد کس ي ب ر نن وق وف

ندارد .اما برخي قرائن و شواهد ميتوانند سبب شوند تا هرده از نفاق برداشته ش ود .از جمو ة اي ن
قرائن ،بروز رفتارهايي ناهمگون دربارة يک موضوع نگرشي واحد از سوي فرد است ،مش رو ب ه
اينکه نخست شاهدي دالّ بر تغيير نگرش فرد وجود نداشته باش د؛ دوم اينک ه دس تک م يک ي از
رفتارها فراتر از هنجار ادراک شود .اين تووّن رفتاري موجب ميشود تا ارتبا برقرارکنندگان ديگ ر
نفاق فرد را ادراک کنند .اين رفتارهاي ناهمگون را که خودشيريني نن ب راي ديگ ران ادراکش دني
است« ،رفتار منافقانه» ميناميم .شر دوم موجب م يش ود رفت ار منافقان ه از رفتاره اي همن وا و
سازگار با هنجار متمايز شود؛ زيرا گر چه برخي از اين رفتارها خالف نگ رش واقع ي ف رد اس ت،
هدف از ننها مص ونيت از تبع ات منف ي هنجارش کني اس ت ،س ازگاري هنج اري از اي ن قبي ل
رفتارهاست (.)Deutsch & Gerard, 1955, p.633
هادوينژاد و همکاران ( ) 933هديدة رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي در سازمان را در
قالب نظرية دادهبنياد کاوش کردند .يافتهها نشان داد ميل به م ديريت تص ويرهردازي زي ادهطوبان ة
چندسويه در امااي سازمان هديدة اصوي مبيّن رفتارهاي مزب ور اس ت .ب ر اي ن اس اف ،اما اي
سازمان تمايل دارند در اذهان امااي گروههاي مختو ف س ازمان چل رهاي موج ه از خ ود هدي د
نورند .يکي از راهبردهاي اجابت ميل يادشده ،رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينف ردي اس ت .در
اين راهبرد ،کناگر نگرش هايي متفاوت و گ اه متن اق

 ،ام ا مس امد و س ازگار ب ا نگ رشه اي

مخاطبان ارائه ميدهد که دستکم يکي از ننه ا ب راي خودش يريني اس ت .نخس تين کس اني ک ه
مرتکب اين رفتارها در سازمان مورد مطالعه ش ده بودن د (ک ناگ ران اولي ه) ،ب ه لح ار رفت اري
ماکياوليسم بااليي داشتند .گروهي ديگر از کارکنان (کناگران ثانويه) ،ادراک بيمدالتي ميکردند و
از ننجا که ادراک باالي سياست سازماني هم داشتند ،به تبع کناگ ران اولي ه رفتاره اي مزب ور را

1. Hypocritical Behavior
2. Grounded Theory
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نشان ميدادند .در کنار ويژگيهاي رفتاري خاص کناگران ،ويژگيهاي مشترک شخصيتي ايش ان
(کانون کنترل دروني ،هوش ماطفي و خودهايشي باال) نيز در بروز اين رفتارها اثر گذاشته است.
در کنار بستر شکلگيري اين رفتارها ،ش رايط مداخو هگ ر م ديريتي و س ازماني ني ز موجب ات
فراهمکردن زمينهاي مام را براي رخداد اين رفتارها ايجاد کرده بودند .براي م ال ،ض عف مموک رد
شغوي مديريت ،ماکياوليسم باال و سياستهيشگي مديريت از جموه شرايط مديريتي بودند .مديريت
براي اينکه بتواند از يک سو بر ضعف مديريتي خود سرهوش بگذارد و از سوي ديگر وانمود کن د
که در سازمان اقتدار مناسبي دارد ،سبک رهبري مبتني بر مبادلة رهبر با اماا را اتخاذ کرده ب ود ت ا
از اين طريق گروهي از کارکنان را مدافع حريم فرمانراني خود قرار دهد .ب ه اي ن منظ ور و ب راي
جوب حمايت اين کمربند امنيتي هيرامون خود از طريق هشتيباني مادي و معنوي از ايش ان ،الج رم
قانونگريزي را سرلوحة خود قرار داده بود تا بتواند با تفسير به رأي مفاد برخي قوانين ،سلم منافع
خود و هيروان هشتيبان را فزوني بخشد.
نظر به تنوع گونههاي نفاق در سازمان و ديدگاههاي بهاحتمال متفاوت امااي سازمان ب ه اي ن
هديده ،ما در هي يافتن هاسخ اين هرسا بوديم که امااي دانشگاه مورد مطالعه نفاق در س ازمان را
چگونه تجربه کردهاند؟
پديدارنگاري

از ننجا که نظرهاي مختوفي دربارة واقعيت وجود دارد ،يکي از اهداف ه ژوهاه ا م يتوان د اي ن
باشد که واقعيت چيست (ديدگاه دست اول)  .رويکرد ديگر ،تمرکز بر اين است که اف راد چگون ه
دنيا را ميبينند .هاسخ به اين گونه هرساها توضيحي است دربارة مفاهيم افراد از واقعيت (دي دگاه
دست دوم)  .هديدارنگاري روش هژوها کيفي و تجربي است براي وص ف ،تحوي ل و فل م اي ن
گونه مفاهيم .بنابراين ،موضوع مد نظر محقق هديدارنگار ،ديدگاه دست دوم اس ت ،يعن ي چگون ه
1. First- order Perspective
2. Second-order Perspective
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يک فرد دنياي هيرامونا را درک ميکند (لگزيان و همکاران ، 931 ،ص .) 61هديدارنگاران ادم ا
نميکنند که نتايج هژوها ننها حقيقت را مرضه ميکند ،اما مدمياند يافتههاي هژوها ننها مفيد
است .ننها در هي اين نيستند که چرا افراد به روشي معين ميانديشند ،بوکه نظر هديدارنگاري اي ن
است که اختالف موجود در چگونگي نگريستن يک جمعيت خاص را ب ه چي زي وص ف کن د و
قصدش توضيح داليل اين تفاوت نيست (داناييفرد و کا مي ، 933 ،ص- 1

).

هديدارنگاري در برخي مطالعات مديريت بهکار گرفته شده است ،کاوش دريافته اي متف اوت
برنامهريزان دولت الکترونيک از هديدة شفافيت اطالمات (لگزيان و همکاران ،) 931 ،جم عنوري
و ابراز ديدگاههاي مختوف از مفلوم شايستگي در سازمان

(2000

 )Sandberg,و شناسايي فلمه اي

گوناگون مدير مالکان شرکتهاي کوچک از بينالموو يش دن ( )Lamb et al., 2011از جمو ة اي ن
مطالعات معدودند.
به دليل اينکه هدف مطالعة حاضر ،نيل به درکي مميق از يک هديده (نفاق در سازمان) اس ت و
براي نيل به اين منظور ،هديده در بافت خاص نن بررسي م يش ود ،ض روري ب ود روش ه ژوها
کيفي بهکار گرفته شود .از ننجا که موضوع و محور مطالعه ،ادراک و تجربههاي گون اگون اف راد از
هديدة مورد نظر است و اين مطالعه اين مفاهيم را ط وري ب ه جم عبن دي ،طبق هبن دي و ترکي ب
ميکند ،که در مين نشاندادن تنوع ،فلمي مميق را براي ه ژوهاگ ر و خوانن ده ب ه دس ت ده د،
راهبرد هديدارنگاري براي اين هژوها اختيار شد.
روش تحقيق
مشارکتکنندگان در اين هژوها ،کارکنان (امااي هيئت مومي و غيرهيئت مومي و مديران) يکي
از دانشگاههاي کشور بودند .روش نمونهگيري از نوع بيشينة تنوع بود .اي ن روش ه ژوهاگ ر را
قادر ميکند از ديدگاههاي متنوع و مختوف مشارکتکنن دگان در ه ژوها نگ اه ش ود (

Creswell,

1. Maximal Variation
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 .)2012,مشارکتکنندگان هژوها  91نفر ( 3مرد و

زن؛  6نفر زي ر  9س ال 8 ،نف ر

بين  9تا  81سال و  1نفر باالي  81سال و  9نفر هيئتمومي و  1نفر غيرهيئتموم ي) بودن د
که با ننها مصاحبههايي مميق و نيمهساختاريافته با مدتزماني بين  8تا  31دقيقه انج ام گرف ت،
زيرا اين گونه مصاحبه بلترين روش ب راي واردش دن ب ه دني اي تجرب هه اي انس انهاس
1990, p.124

ت ( Van

 .)Mannen,هروتک ل مص احبه دو دس ته هرس اه اي اص وي و ک اوشگ ر را

دربرميگرفت .هرساهاي اصوي مصاحبه شامل دو هرس ا ب ود« :ش ما نف اق را در اي ن س ازمان
چگونه تجربه کردهايد؟» و «بر اساف تجارب خود در اين سازمان ،چه نگاهي و فلمي از نف اق در
سازمان در ذهنتان داريد؟» .هرساهاي کاوشگ ر ب راي روش نس ازي و ش فافترش دن موض وع
بهکارگرفته شد .هرساهايي از قبيل «ميتوانيد در اين مورد م الي بزني د؟« و «ني ا منظورت ان اي ن
است که ...؟» .مصاحبهها با اجازة افراد ضبط ميشد تا با مرور گفتوگوها ،ديدگاههاي ط رحش دة
مشارکتکنندگان تحويل و بررسي دقيقتري شود .نمونهگيري و مصاحبهها تا رسيدن مقول هه ا ب ه
اشباع نظري ادامه يافت .اشباع نظري مرحوهاي است ک ه در نن دادهه اي جدي دي در ارتب ا ب ا
مقوله به دست نمينيد ،مقوله گسترة مناسبي مييابد و روابط بين مقولهها برقرار و تأيي د م يش ود
(.)Glaser, 1978, p.146
9

براي تحويل دادهها ،ابتدا همة مصاحبهها مکتوب و ب ا کدگ ذاري نظ ري  ،ه ردازش ش دند ت ا
طبقات وصفي (نشاندهندة يک مفلوم از مفاهيم افراد مورد مطالعه ،نسبت به هديدة م ورد مطالع ه)
به دست نيد .روش تحويل دادهها به صورت تکراري و چندباره ب ود ت ا ب ه اي ن ترتي ب ،طبق ات
وصفي بهدست نمده بيشترين تطابق را با اطالمات حاصل از مص احبهه ا داش ته باش ند .در هاي ان،
طبقات وصفي در قالب چارچوب وسيعتري (فااي نتيجه) 8ادغام شد .در هر بار تحويل ،بر مبن اي

1. Probing Questions
2. Theoretical Saturation
3. Theoretical Coding
4. Outcome Space
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مصاحبههاي تحويل شده به کمک نرمافزار  ،Maxqdaطبقات وصفي را طراحي کرديم .سپس ،جامع
و مانع بودن نن را با توجه به زمينهها و کدهاي تعريفشده در تحويل مصاحبهها بررسي کرديم .در
همة تحويلها سعي شد کمترين تعداد طبقات وصفي که در مين حال بيشترين انطباق و گوي ايي را
براي تنوع نظرهاي موجود در مصاحبهها دارند ،شناسايي و مطرح شوند.
هر يک از طبقات وصفي (مفاهيم يا نگاهي) از دو منصر تشکيل شدهاند:
الف) منصر ارجامي که در نن معناي طبقه بيان ميشود .اين منصر در قال ب من وان نوش تاري
هر طبقه و خالصة وصفي نن مشاهده ميشود.
ب) منصر ساختاري که در نن ساختار دريافت مورد نظر تصريح ميشود .منصر س اختاري در
قالب نموداري و به منظور تحديد کانون تمرکز و مرزهاي ادراکي مرتبط با هر طبق ه ارائ ه
ميشود.
در قسمت منصر ساختاري هر يک از طبقات وصفي مطابق با اف ق بيرون ي ،9وج ه ثاب ت اف ق
دروني 8و ابعاد متغير افق دروني مطرح شده است .افق بيروني نشاندهندة بخشي از جلان است که
مشارکتکنندگان وراي نن را نميبيند .افق دروني کانون توجه مشارکتکنندگان را نشان م يده د.
وجه ثابت افق دروني هر طبقه در هر زيرطبقة (خردهمفاهيم) ممکن ،هايدار باقي ميماند و ب ه اي ن
ترتيب ،منصر محوري تعيين شيوة خاص ادراک است .وجوه متغير در هر ش يوه ب ين زيرطبق هه ا
متفاوتند و ننها را از هم متمايز ميکند ،بنابراين ،هر طبقه (مفلوم) ش امل ي ک نم ودار اس ت ک ه
ساختار نگاهي (منصر ساختاري) را نشان م يده د و من وان ي ا توض يح ه ر طبق ه (مفل وم) ني ز
نشاندهندة منصر ارجامي است .در هر نمودار افق بيروني (م رز ادراک ي) و اف ق درون ي (ک انون
توجه) که شامل وجوه ثابت و متغير است ،تفکيک شدهاند .در حاليکه طبقات وص في ش يوهه اي

1. Referential Component
2. Structural Component
3. External Horizon
4. Internal Horizon
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متفاوت نگريستن در ميان مشارکتکنندگان را نشان ميدهد ،فااي نتيجه روابط متقاب ل ب ين اي ن
شيوههاي متفاوت را نشان ميدهد .فا اي نتيج ه ب راي نش اندادن تص ويري کو ي از ش يوهه اي
نگريستن متفاوت در يک ساختار ايجاد ميشود .فااي نتيجه ميتواند به شکلهاي متف اوتي ارائ ه
شود ،به طوريکه نشاندهندة دي دگاهه اي ت اريخي ب ه هدي ده ي ا نش اندهن دة سوس وهمراتب ي از
ديدگاههاي متنوع باشد که به ترتيب ،هيچيدگي ننها افزايا مييابد (داناييف رد و ک ا مي، 933 ،
ص.) 98- 93
براي امتبار و امتمادبخشي به دادههاي هژوها ،قابويت امتبار (تا چه حد ساختار و معناي هديدة
مورد نظر به نحو مطووبي بازنمايي ميشود) ،قابويت انتق ال (ت ا چ ه ح د يافت هه اي ه ژوها ب ه
محيطهاي ديگر تعميمهذير است) ،قابويت امتماد( 9تا چه حد يافتههاي هژوهاگ ر را س اير اف راد
بررسيکنندة نن تأييد ميکنند) و قابويت تأييد 8بهکار گرفته شد ( .)Lincoln & Guba, 1985, p.94به
منظور رمايت قابويت امتبار هژوها افرادي وارد مطالعه شدند ک ه تجرب هاي غن ي از هدي دة م ورد
مطالعه داشتند .براي افزايا قابويت انتقال هژوها ،سعي شد با مرضة کام ل يافت هه ا و تطبي ق ب ا
متون نظري هژوها ،اين ملم انجام گيرد .براي حصول اطمينان از قابويت امتماد ،اقداماتي به شرح
زير انجام گرفت (:)Creswell & Miller, 2000, p.126
 تطبيق توسط اماا  :مشارکت کنن دگان گ زارش نل ايي مرحو ة نخس ت ،فراين د تحوي ل ي امقولههاي بهدستنمده را بازبيني و نظر خود را در مورد ننها بيان کردند؛
 بررسي همکار :6جمعي از دانشجويان کارشناسي ارشد مديريت تحول س ازماني ،يافت هه ا رابررسي کردند و دربارة ننها ا لار نظر کردند؛

1. Credibility
2. Transferability
3. Dependability
4. Conformability
5. Member Checking
6. Peer Examination
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 مشارکتيبودن هژوها :بهطور همزمان از مشارکتکنندگان در تحويل و تفسير دادهه ا کم کگرفته شد.
يافتههاي پژوهش
طبقات وصفي

در اين هژوها بر هاية تحويل مصاحبهها ،هنج ديدگاه متفاوت (طبقة وصفي ي ا مفل وم) ب ه هدي دة
نفاق در سازمان به دس ت نم د ک ه مب ارت بودن د از مف اهيم مبتن ي ب ر فن ون رفت اري م ديريت
تصويرهردازي ،نيت نفعطوبانة مستتر فرد ،ويژگيهاي فعال سالوسانة فرد ،چاهووفهروري م ديريتي
و فرهنگ سوت و سکوت سياسي.
الف) مفهوم مبتني بر فنون رفتاري مديريت تصويرپردازي :بر اساف اين طبقة وصفي ،نف اق
در سازمان مبارت است از «کاربس ت فن ون خودش يريني و س عايتک ردن ديگ ران ن زد اما اي
سازمان» .در اين طبقه ،مرز ادراکي در سطح فنون رفتاري قرار دارد .به مبارت ديگر ،فرد در س طح
فنون رفتاري به ادراک نفاق در سازمان ميرسد و از نن فراتر نميرود .به زمم مشارکتکنندگان در
هژوها ،در اين سطح نفاق در سازمان بروز رفتاري دارد ،به نحوي که گاه خود را در قالب ت الش
براي جذاب جووهکردن نزد ديگر امااي سازمان اهر ميکند و گاه در قالب مخفيانه نش کارکردن
ميوب و کاستيهاي ديگران نزد امااي سازمان .با توجه به ش کل  ،در اي ن طبق ه ،اف ق بيرون ي
«فنون رفتاري» و افق دروني (کانون تمرکز) «فنون مديريت تصويرهردازي» ،شامل دو منص ر متغي ر
«خودشيريني» و «سعايت» است .به واس طة وج ود ه ر ي ک از مناص ر متغي ر اف ق درون ي ،ي ک
خ ردهمفل وم شناس ايي و تعري ف م يش ود .ب ه مص اديقي از مص احبهه اي انج امگرفت ه ب ا
مشارکتکنندگان هژوها دربارة اين مفلوم ،وفق دو منصر متغير خودش يريني (خ ردهمفل وم ) و
سعايت (خردهمفلوم ) ،توجه کنيد.
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فنون رفتاري

فنون مديريت تصويرپردازي
خودشيريني

سعايت

شکل  .1ساختار آگاهي مفهوم مبتني بر فنون رفتاري مديريت تصويرپردازي

خردهمفهوم 1

«م الً فر

ميکنيم من ميخواستم جاي رئيس دانشکده را بگيرم ،ميروم هيا رئ يس دانش گاه از

مديريت او تعريف و تمجيد ميکنم و طوري وانمود ميکنم که اگر من هم رئ يس دانش کدة ف الن
شوم ،مانند شما رياست ميکنم».
«...گاهي طرحي بيان ميشود ،يک سري افراد در جوو از نن حمايت ميکنند و کو ي تعري ف و
تمجيد ميکنند ،م الً ميگويند ما خودمان در اين فکر بوديم و هيگير بوديم و اس تقبال م يکنن د و
تأييد ميکنند؛ اما در هشت سر هيچ حمايتي انجام نميدهند و از معايب طرح هم ميگويند!».
«يکي از همکاران با يک گرايا خاص بود؛ چون ميدانست من به چي ز ديگ ري امتق اد دارم،
خودش را موافق گرايا من نشان ميداد ،در حالي که خودش اصالً امتقادي به نن نداشت».
« ...با اينکه تز فکري او با مسئول دانشکده يکي نيست و متفاوت است ،ام ا ب راي رس يدن ب ه
هدفا تمام گفتار و رفتار رئيس دانشکده را تأييد ميکند و همگام با او ميشود؛ حتي هر ج ا ک ه
مخالف هم هست ،تأييد ميکند».
« ...از نظر فکري خود را کامالً منطبق با من [مدير] قرار ميدهد ،يک مدتي همراه و همفکر من
ميشود و هر چه که من ميگويم ،تأييد ميکند و همين که به جايگاه خود رسيد ،زود رنگ مو
ميکند».
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خردهمفهوم 2

«...کارمندي ميخواهد امسال به منوان کارمند نمونه انتخاب ش ود؛ ه يا م دير م يرود و زي رنب
همکار خودش را که او را رقيب خود ميداند ،ميزند».
«اصطالح مرد قانون را براي من بهکار ميبرند ،ولي در ممل همين افراد که من را به اي ن اس م
صدا ميزنند ،اولين کساني بودند که زيرنبم را زدند .براي ننکه بخواهند رقيب را از گردونه خ ارج
کنند ،يک دوره شده بود که زيرنب ميزدند».
« ...دانشگاه ما به دو دسته تقسيم ميشوند و اين دو دسته سعي ميکنند زيرنب هم را بزنند».
«زيرنب زدن بيشتر در سطوح همسان به وجود مينيد يا اينکه دو مدير زير ه اي ه م را خ الي
ميکنند .متأسفانه در اين دو سال که خدمت کردهام ،زير هاي رئيس دانشگاه را هم خالي کردهاند».
البته گاه جمع بين اين دو هم ممکن است ،به تعبير يکي از مصاحبهشوندگان« ،فرد يا کارمند از
مدير خودش تعريف ميکند ،ولي هشت سرش از او بدگويي ميکند».
ب) مفهوم مبتني بر نيت نفعطلبانة مستتر فرد :بر اساف اين طبق ة وص في ،نف اق در س ازمان
مبارت است از «تمايل ماو سازمان به رجحان مموي منافع شخصي ي ا گروه ي خ ود ب ر من افع
سازمان در مين سرهوشگذاشتن بر نيت اصوي رفتار خود» .به زمم مشارکتکنن دگان در ه ژوها،
در اين سطح ،نفاق در سازمان در نيت فرد ريشه دارد ،به نحوي که ضمن داشتن خص وتي مخفيان ه
(تفاوت نانشکار درونمايه و برونداد) ،اگر نه در اهر ،ام ا در ب اطن و مم الً من افع شخص ي ي ا
گروهي خود را بر منافع سازماني اولويت ميدهند.
فرد
نيت نفعطوبانة مستتر
حفظ مقام

جوب منافع
مادي

ارتقاي مقام

شکل  .2ساختار آگاهي مفهوم مبتني بر نيت نفعطلبانة مستتر فرد
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به مصاديقي از مصاحبههاي انجامگرفته با مشارکتکنندگان هژوها در زمينة اين مفل وم ،وف ق
سه منصر متغير حفظ مقام (خردهمفلوم ) ،ارتقاي مق ام (خ ردهمفل وم ) و جو ب من افع م ادي
(خردهمفلوم  ،)9توجه کنيد:
خردهمفهوم 1

«تقريباً سه سال هيا که براي بازديد قسمتي از دانشگاه رفته بودم ،يکي از کارمندان طوري تعريف
و تمجيد بيمورد از من کرد که من خيوي از نن تعاريف را در خودم نميدي دم  ...م يخواس ت ...
ماندگاري خودش را در نن قسمت حفظ کند و فکر ميکرد ممکن است جابهجاييهايي ک ه در نن
قسمت انجام ميشود [دامانا را بگيرد]».
«فرد براي ننکه موقعيت خودش را در سازمان ت بيت کند ،از خود نفاق نشان ميدهد».
«افراد براي ننکه براي خودشان رقيب ايجاد نکنند ،زيرهاي همديگر را خالي ميکنند».
خردهمفهوم 2

«در محيط دانشگاه هم وقتي يک فرد بخواهد يک هست را بگي رد ،از نظ ر فک ري خ ود را ک امالً
منطبق با من [مدير] قرار ميدهد».
«يکي از کارمندان اين حوزه ميخواست جاي فرد ديگري را بگيرد ،به هم ين دلي ل بعا ي از
ضعف و نقصهاي کاري نن کارمندي را که در همان حوزه بود ،مطرح ميکرد .م الً م يگف ت :نن
کارمند در انجام کارهايا قصور دارد ،بينظمي و تأخير دارد ،در حالي که اصالً اين طور نبود».
«کارمندي در مقابل من که قرار گرفت از شيوة مديريتي من تعريف ميکرد ،ولي در جمع ديگر
که قرار ميگرفت از ضعف ميديريتي من صحبت ميکرد .اين رفتار نف اقگون ه ب راي رس يدن ب ه
موقعيت بود».
«موت اصوي خودشيريني اين است که فرد يا کارمند ميخواهد از ديگران به هر ش کل ممک ن
در رقابت هيروز شود و به جايگاه باالتري برسد».
خردهمفهوم 3

«فردي خودش را مذهبي نشان ميدهد تا ما طرحي را به او واگ ذار کن يم ت ا در واق ع من افعي ب ه
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دست بياورد  ...فردي از گروه تربيت بدني ميخواهد ي ک ک اري انج ام ده د ،ط رح خ ودش را
طوري جووه ميدهد که اين طرح خيوي براي دانشجويان مفيد است ،اما در واقع اين طور نيست».
ج) مفهوم مبتني بر ويژگيهاي فعال سالوسانة فرد :ب ر اس اف اي ن طبق ة وص في ،نف اق در
سازمان مبارت است از «ويژگيهاي فعال سالوسانة ماو سازمان در خودهايشي و ي ادگيري فع ال
رفتارهاي غيرکارکردي سياسي براي سوءاستفاده» .در اين طبقه نيز ،مرز ادراکي در سطح فردي قرار
دارد و فرد در اين سطح ،نفاق در سازمان را درک ميکند .طبق مصاحبهها ،در اين س طح ،نف اق در
ويژگيهاي فعال سالوسانة ماو سازمان ريشه دارد ،به نحوي که ف رد ض من بل رهگي ري فع ال از
شخصيت واجد خودهايشي باالي خود ،ميکوشد بهطور فعال نيز رفتارهاي غيرکارکردي سياسي را
ياد بگيرد تا از ننها سوءاستفاده کند.
فرد
ويژگيهاي فعال سالوسانه

ئدندذ

خودهايشي

يادگيري رفتارهاي
غيرکارکردي سياسي

شکل  .3ساختار آگاهي مفهوم مبتني بر ويژگيهاي سالوسانة فرد

مطابق با شکل  ،9در اين طبقه ،افق بيروني «فرد» و افق دروني «ويژگيه اي فع ال سالوس انه»،
شامل دو منصر متغير «خودهايشي» و «يادگيري رفتارهاي غيرکارکردي سياسي» است .اف ق بيرون ي
فرد ،بر هيچيدگي ادراکي اين طبقه افزوده است ،زي را فق ط ب ه فن ون رفت اري نم يه ردازد ،بوک ه
ويژگيهاي فرد را در نظر دارد .ب ه واس طة وج ود ه ر ي ک از مناص ر متغي ر اف ق درون ي ،ي ک
خردهمفلوم شناسايي و تعريف ميشود .در خردهمفلوم  ،مطابق با منصر متغير خودهايش ي ،نف اق
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در سازمان مبارت است از بهکارگيري توان بازيگري و مو

کردن چلره به انح ا و در مقتا يات

مختوف نزد افراد گون اگون در س ازمان ،و در خ ردهمفل وم  ،مط ابق ب ا منص ر متغي ر ي ادگيري
رفتارهاي غيرکارکردي سياسي ،نفاق در سازمان مبارت است از تالش مستمر ماو س ازمان ب راي
يادگيري رفتارهاي غيرک ارکردي سياس ي و نف عطوبان ه ب راي سوءاس تفاده در نين دة نزدي ک .ب ه
مصاديقي از مصاحبههاي گرفته در زمينة اين مفلوم ،وفق دو منصر متغي ر خودهايش ي و ي ادگيري
رفتارهاي غيرکارکردي سياسي ،توجه کنيد:
خردهمفهوم 1

« ...هر چه که من ميگويم تأييد ميکند و همين که به جايگاه خود رسيد ،زود رنگ مو

ميکند

چون فکر خودش نيست».
«وقتي مسئوليت رياست دانشکدة  ...را بر ملده داشتم ،اين چنين م واردي باره ا اتف اق افت اده
است که متوجه ميشدم نن چيزي که نن فرد ميگويد با ننچه که به نن امتقاد دارد ،يکي نيست».
خردهمفهوم 2

«افرادي که اولينبار وارد سازمان شوند ،اگر چند مورد مشاهده کنند که فردي با تعري ف و تمجي د
و خودشيريني و زيرنبزني از مدير مستقيما به جايگاهي رسيد ،او هم سعي ميکن د ک ه از اي ن
شيوهها استفاده کند و در نينده براي خودش از مرتبهاي که دارد باالتر برود».
« ...همکارم زيرنب فردي را هيا مدير ميزند و به هدف خودش م يرس د .ب ا اينک ه ممک ن
است اين رفتار در من ضعيف باشد ،از همکارم ياد ميگيرم و انجام ميدهم».
د) مفهوم مبتني بر چاپلوسپروري مديريتي :بر اساف اي ن طبق ة وص في ،نف اق در س ازمان
مبارت است از «فرايند بسترسازي هدفمند مديريت سازمان براي هرورش طبق ة متمو ق ب ه من وان
کمربن د ح امي م ديريت» .در اي ن طبق ه ،م رز ادراک ي در س طح س ازماني ق رار دارد .ب ه زم م
مشارکتکنندگان در هژوها ،در اين سطح ،نفاق در سازمان در جريان چ اهووفه روري م ديريتي
ريشه دارد ،به نحوي که در نن مديريت تالش م يکن د ب هط ور هدفمن د ب ه اف راد متماي ل ب راي
چاهووسي و در مين حال حمايت از خود ،ميدان دهد و البته اين حمايت دوسويه است.
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سازمان
چاهووفهروري مديريتي
شکل  .4ساختار آگاهي مفهوم مبتني بر چاپلوسپروري مديريتي

بر اساف شکل  ،8در اين طبقه ،افق بيروني «سازمان» و افق دروني«چاهووفه روري م ديريتي»
است .افق بيروني سازمان ،بر هيچيدگي ادراکي اين طبقه افزوده است ،زيرا فقط ب ه فن ون رفت اري،
نيت يا ويژگيهاي فرد نميهردازد ،بوکه فرايند مديريتي بسترساز نف اق در س ازمان را ني ز از نظ ر
گذرانده است .به مصاديقي از مصاحبههاي انجامگرفته ب ا مش ارکتکنن دگان ه ژوها زمين ة اي ن
مفلوم ،توجه کنيد:
 «افرادي که در سطوح مديريتي قرار ميگيرند ،نبايد هذيراي اين طور رفتارها باش ند ،چ ونديگران هم به اين نتيجه ميرسند که اگر اين رفتارها را از خود نشان ندهند از قافو ه مق ب
ميمانند».
 «راهيابي افرادي که از اين رفتارها استقبال ميکنند [به حريم هشتيباني مديريتي] ،مخصوص اًدر سطوح کالن مديريتي ،طمع رسيدن به موقعيت را در افراد ديگر ايجاد ميکند».
 «اين ضعف يک مدير است که به حرف افراد خودشيرين گوش بدهد». «اگر دايره مديريت بر اساف شايستگي و لياقت باشد ،زيرنبزدن کمتر است». «بعاي از ما [مديران] اخالق اسالمي و اجتمامي نداريم .من از خودشيريني خوشم مينيد،در نتيجه فرد هم تکرار ميکند».
ه) مفهوم مبتني بر فرهنگ سوت و سکوت سياسي :بر اس اف اي ن طبق ة وص في ،نف اق در
 .اين واژه را از اصطالحات ( voiceدر لغت به معناي صدا و در اصطالح ابراز نزادانة مقيده) و ( whistle blowingدر
لغت به معناي دميدن در سوت و در اصطالح افشاگري) اخذ کرديم.
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سازمان مبارت است از «نلادينگي اجتماع همنش يني و ه مس تيزي نف عطوبان ة اما ا در س ازمان
(همستيزي محترمانة کاسبکارانه)» .در اين طبقه نيز ،مرز ادراکي در سطح س ازماني ق رار دارد .ب ه
زمم مشارکتکنندگان در هژوها ،در اين س طح ،نف اق در س ازمان در نل ادينگي فرهن گ دي دن
کاستيهاي يکديگر و دم برنياوردن هيا روي هم ،در شرايطي مقتاي ،و بيان ننها ن زد دارن دگان
منافع ،در شرايط مقتاي ديگر ،با هدف جوب منافع يا دفع ضرر شخصي يا گروهي ريشه دارد.
سازمان
فرهنگ سوت و سکوت سياسي
شکل  .5ساختار آگاهي مفهوم مبتني بر فرهنگ سوت و سکوت سياسي

بر هاية شکل  ،در اين طبقه ،افق بيروني «سازمان» و اف ق درون ي «فرهن گ س وت و س کوت
سياسي» است .افق بيروني سازمان ،بر هيچيدگي ادراکي اين طبقه افزوده است ،زيرا فق ط ب ه فن ون
رفتاري ،نيت يا ويژگيهاي فرد نميهردازد ،بوکه فرهنگ زمينهساز نفاق در س ازمان را ني ز از نظ ر
گذرانده است .به مصاديقي از مصاحبههاي انجامگرفته با مشارکتکنندگان ه ژوها در زمين ة اي ن
مفلوم ،توجه کنيد:
« ...م الً من ميدانم که همکارم جووي من مي خندد و هشت سر من زيرنبم را ميزند ،اما چ ون
يک جايي کارم وابسته به اوست (کارم گير اوست) ،به رويا نمينورم».
«اين طور است که تا ننجايي که راه داشته باشد ،اگر ميبي در طرف هست ،ب ه او نم يگ وييم؛
حتي اگر ميدانيم با ما رو راست نيست ،به او نميگوييم تا دشمنمان نشود و ک ار دس تمان نده د؛
باالخره در دانشگاه به او کار داريم  ...اگر هم هيا بيايد ،به وقتا زيرنبا را ميزنيم».
فضاي نتيجه
در اين مطالعه ،سه سطح هيچيدگي براي طبقات وصفي يا مفاهيم نفاق در سازمان قابويت تمي زدادن
و مرتبکردن دارند که به ترتيب هيچيدگي مبارتاند از:
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 .فنون رفتاري :در اين سطح ،نفاق در س ازمان ب ه دو ف ن م ديريت تص ويرهردازي ديگ ران
(خودشيريني و سعايتکردن) تقويل داده شده است؛
 .فرد :در اين سطح ،نفاق در سازمان در قالب نيت نفعطوبانة مستتر فرد و ويژگ يه اي فع ال
سالوسانة فرد درک ميشود ،لذا نفاق در سازمان مرهون تمايل ما و س ازمان ب ه رجح ان
مموي منافع شخصي يا گروهي خود بر منافع سازمان در م ين س رهوشگذاش تن ب ر ني ت
اصوي رفتار خود و خودهايشي و يادگيري فعال رفتارهاي غيرکارکردي سياسي توس ط ف رد
براي سوءاستفاده اوست؛
 .9سازمان :در اين سطح که در واقع هيچيدهترين سطح ادراک نفاق در س ازمان در اي ن مطالع ه
است ،مالوه بر اينکه فنون رفتاري ،نيت و ويژگيهاي فرد در روابط درک ش ده اس ت ،ب ه
فرايند مديريتي و فرهنگ سازماني بسترساز نفاق در سازمان نيز توجه شده است.
با توجه به توضيحهاي يادشده ،در اين مطالعه براي تشکيل فااي نتيجه روش سوس وهمراتب ي
بهکار گرفته شده و طبقات وصفي هنجگانه را که هر يک نشاندهن دة مفل ومي خ اص از نف اق در
سازمان هستند ،به ترتيب هيچيدگي مرتب و به هم مرتبط کرديم .جدول فااي نتيجه و ش کل 6
نمود ترسيمي نن را نمايا داده است.
جدول  .1فضاي نتيجه براي شيوههاي متفاوت ادراک پديدة نفاق در سازمان

افق بيروني

افق دروني ،عنصر ثابت

فنون رفتاري

 .فنون مديريت تصويرهردازي

افق دروني ،عنصر متغير
الف) خودشيريني
ب) سعايت کردن
الف) حفظ مقام

 .نيت نفعطوبانة مستمر
فرد

ج) جوب منافع مادي
 .9ويژگيهاي فعال سالوسانة فرد

سازمان

ب) ارتقاي مقام

 .8چاهووفهروري مديريتي
 .فرهنگ سوت و سکوت سياسي

الف) خودهايشي
ب) يادگيري رفتارهاي غيرکارکردي سياسي
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شکل  .6نمود فضاي نتيجة سلسلهمراتبي براي شيوههاي متفاوت ادراک پديدة نفاق در سازمان

بحث و نتيجه
اين هژوها با هدف کاوش و طبقهبندي مفاهيم و دريافتهاي امااي يکي از دانشگاههاي کش ور
(هيئت مومي ،غيرهيئت مومي و مديران) از هديدة نفاق در سازمان ،با بهکارگيري راهبرد هژوهش ي
هديدارنگاري ،براي نيل به درکي مميقتر از مفلوم اين هديده نزد افراد مورد مطالعه انج ام گرف ت.
بر اساف طبقات کاوششده چنين دريافت شد که:
الف) طبق مفلوم مبتني بر «فنون رفتاري مديريت تصويرهردازي» ،نفاق در سازمان مبارت است
از بهکارگيري فنون خودشيريني و سعايتکردن ديگران نزد امااي س ازمان .نف اق در س ازمان در
اين طبقه ،مفلومي مرتبط با فنون رفتاري است و به ب هک ارگيري دو ف ن م ديريت تص ويرهردازي
(خودشيريني و سعايتکردن ديگران نزد امااي سازمان) اشاره ميکند ،يعني ،در اين س طح ،نف اق
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در سازمان بروز رفتاري دارد ،به نحوي که گاه خود را در قالب تالش براي جذاب جووهکردن ن زد
ديگر امااي سازمان ،و گاه در قالب مخفيانه نشکارکردن ميوب و کاستيهاي ديگران نزد اما اي
سازمان اهر ميکند.
هدف منافق از انجامدادن اين گونه رفتار ،جوب نظر م بت و نفوذ در مخاطب است .ب ه هم ين
دليل ،هادوينژاد و همکارانا ،نفاق را برابرنلاد خودشيريني ميدانن د (ه ادوي ن ژاد و همک اران،
 ، 933ص .)38هياتر نيز هادوينژاد و همکاران ( ) 933در هژوها خود نش ان داده بودن د ک ه
چگونه يکي از راهبردهاي اجابت ميل به مديريت تصويرهردازي زيادهطوبانة چندسويه در اما اي
سازمان ،رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي است ،به نحوي که در نن ،کناگر نگ رشه ايي
متفاوت و گاه متناق

 ،اما مسامد ،متناسب و سازگار با نگرشهاي مخاطبان خود ارائه ميدهد ک ه

دستکم يکي از ننها براي خودشيريني است.
مطابق با يافتههاي اين هژوها ،گروهي از امااي دانش گاه ،نف اق در س ازمان را خودش يريني
ميدانند .ليکن اين هديده نزد ننها منحصر به اين دسته از رفتارها نيست ،بوکه ننها س عايتک ردن
را نيز نفاق در سازمان ميدانند .به مبارت ديگر ،به زمم ننها نهتنلا خودشيريني ،که يک ي از فن ون
مديريت تصويرهردازي زيادهطوبانه است و براي خوب جووهکردن نزد ديگران بهکار گرفته ميشود،
روايتگر نفاق در سازمان است ،بوکه ميتوان نف اق را ب ه س عايتک ردن ني ز ،ک ه يک ي از فن ون
مديريت تصويرهردازي محافظتي است و براي ممانعت از بد جووهکردن نزد ديگر امااي س ازمان
است ،تقويل داد .گرچه شايد بتوان سعايتکردن را نيز در راستاي خودشيريني دانس ت ،يعن ي ف رد
سعايت ميکند تا با نفي ديگري خود را اثبات کند.
ب) طبق مفلوم مبتني بر «نيت نفعطوبانة مستتر فرد» ،نفاق در سازمان مب ارت اس ت از تماي ل
ماو سازمان ب ه رجح ان ممو ي من افع شخص ي ي ا گروه ي خ ود ب ر من افع س ازمان در م ين
سرهوشگذاشتن بر نيت اصوي رفتار خود.
نظر به اينکه هم خودشيريني و هم سعايت کردن به منوان هستة فااي نتيجه و در ي ک س طح
هايينتر از سطح فرد که طبقة وصفي نيت نفعطوبانة مستتر فرد در نن قرار دارند ،اين مفلوم از نفاق
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در سازمان ،از منظر غايت هديدة مورد مطالعه نزد فرد به نن توجه ميکند زيرا اين دو ف ن رفت اري
در زمرة مديريت تصويرهردازي اند که خود جزء رفتارهاي سياس ي در س ازمان قوم داد م يش وند
(.)Rosenfeld et al., 1995
ج) طبق مفلوم مبتني بر «ويژگيهاي فعال سالوسانة ف رد» ،نف اق در س ازمان مب ارت اس ت از
ويژگيهاي فعال سالوسانة ماو سازمان در خودهايشي و ي ادگيري فع ال رفتاره اي غيرک ارکردي
سياسي براي سوءاستفاده .در اين طبقه ني ز ،م رز ادراک ي در س طح ف ردي ق رار دارد .هيش تر ني ز
هادوينژاد و همکاران ( ) 933در هژوها خود نشان داده بودند ک ه ک ناگ ران اولي ه (نخس تين
افرادي که براي نيل به اهداف شخصي يا گروهي خود به رفتارهاي منافقانه مبادرت م يورزن د) از
طريق يادگيري مبتني بر شرطيشدن مامل ،و کناگران ثانويه (افراد دنبالهرو ک ناگ ران اولي ه در
ابراز رفتارهاي منافقانه) از طريق يادگيري اجتمامي ،از بستر فراهمش ده ب راي ب روز اي ن رفتاره ا
سوءاستفاده ميکنند تا به منويات نفعطوبانة خود نائل شوند .به م الوه اينک ه ه ر دو گ روه واج د
خودهايشي بااليي هستند و ميتوانند با بازيگري نزد امااي سازمان ،ننها را فريب دهند .ننچه م ا
بر اساف اين طبقة وصفي کشف ميکنيم نن است که باورمندان به اي ن درک از نف اق در س ازمان،
نفاق را بر اساف همين قابويته اي چل ره م و

ک ردن و ي ادگيري ان واع گون اگون رفتاره اي

فريبکارانه در موقعيتهاي مختوف و افزودن بر درجة خبرگي خود در اين رفتارها ميشناسند.
د) با منايت به دو طبقة مفلومي سطح فرد ،چنين دريافت ميشود که گويي نفاق در سازمان در
باطن براي جوب منافع بيش تر ف ردي و ي ا گروه ي اس ت و ب راي اي ن ک ار الزم اس ت ف رد در
موقعيتهاي گوناگون با مو

کردن چلره نزد افراد مختوف ،اه داف خ ود را دنب ال کن د ،ل يکن

چنين نيست که همواره تير به هدف بنشيند .بنابراين ،فرد بايد دائماً روشهاي مختوف خودشيريني
و سعايت را فراگيرد .شايد بتوان همين موضوع را شاهدي بر نتايج متناق
که هيامدهاي خودشيريني براي کارکنان را بررسي

هژوهاه ايي دانس ت

کردهاند ( Wayne & Ferris, 1990, p.488; Cardy

& Dobbins, 1986, p.672; Pandy, 1981, p.65; Judge & Bretz, 1994, p.44; Martin, 1987,
p.425; Thacker & Wayne, 1995, p.748; Aryee et al., 1996, p.203; Judge & Bretz, 1994,
.)p.44
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ه) طبق مفلوم مبتني بر«چاهووفهروري م ديريتي» ،نف اق در س ازمان مب ارت اس ت از فراين د
بسترسازي هدفمند مديريت سازمان براي هرورش طبقة متموق به منوان کمربند حامي مديريت .در
اين طبقه ،مرز ادراکي در سطح سازماني قرار دارد .هادوي نژاد و همکاران ( ) 933يکي از ش رايط
مديريتي مؤثر در رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي در سازمان را رهب ري مبتن ي ب ر مبادل ة
رهبر با اماا قومداد کرده بودند که بر اساف نن ،مديريت سازمان گروهي از کارکن ان را ي ار غ ار،
خودي و مدافع حريم فرمانراني خود قرار ميدهد و براي جوب حمايت اين کمربند امنيتي هيرامون
خود ،از ننها هشتيباني مادي و معنوي ميکند .اين فرايند م ديريتي ک ه در س طح س ازماني انج ام
ميگيرد ،نگاه ديگري را براي برخي مشارکتکنندگان هژوها رقم زده است ،بهط وري ک ه نف س
چاهووفهروري از سوي مديريت ،يعني فرايند هرورش نفاق در سازمان ،ضمن اينکه اگر م ديريت
سازمان نزد مموم دامية مدالت نيز داشته باشد ،بايد اي ن س نخ ادراک از نف اق را مج ين ب ا نف اق
سازماني ادراکشدهاي دانست که نرگريس و شان به نن اشاره کردند .به زمم ايشان ،گاه در سازمان
بين ننچه در لفظ ادما ميشود و ننچه در ممل به کار گرفته ميشود ،فاصوة بسياري وج ود دارد ،از
اين رو شاهد نن هستيم که مديران و امااي سازمان از باورها ،ارزشها و اصولي سخن ميگوين د
که در ممل با رفتار ايشان هيچ همخواني و انطباقي ن دارد ( .)Argyris & Schon, 1974, p.6در ه ر
حال ،بايد هذيرفت که کارکنان اين ناسازگاري بين قول و ممل مديران ارشد سازمان را بزرگنم ايي
ميکنند ( .)Deal & Kennedy, 1982, p.33چارت اين گونه نفاق را به منوان نفاق سازماني درون ي
ياد ميکند ( )Charette, 2006, p.68و والدو در توجيه مو ت ب روز نن ،نف اق را تجو ي همجوش ي
دموکراسي و بوروکراسي ميداند .به زمم وي ،هيچيدگي و چندساحتيبودن اين دو از ي ک س و ،و
نيز واگرايي ننها در بيشتر مواقع از سوي ديگر ،موجب بروز نفاق در س ازمان م يش ود

( Waldo,

 .)1977, p.16گاثروپ نيز در تبيين انديشة والدو ،رخداد نفاق در سازمان را به اين س بب م يدان د
که دموکراسي در سازمان طوري طراحي شده است که با مديريت سازمان تطابق داشته باشد .ح ال
ننکه مدير مميقاً در چارچوب نظامهاي مردمساالر سازمان قرار دارد .اين دوگانگي ،مدير را دچ ار
نفاق ميکند

(1997, p.205

 .)Gawthrop,چنين استداللي همراستا با يافتة هژوها ماست ک ه مب دأ
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اين نفاق را در سازمان ،مديريت سازمان ميداند و رفتار او را منافقانه ،منافقهرور ،اهراً مردمساالر
ولي باطناً در تااد با ارزشهاي مردمساالري در نظر ميگيرد.
و) طبق مفلوم مبتني بر «فرهنگ سوت و سکوت سياسي» ،نف اق در س ازمان مب ارت اس ت از
نلادينگي اجتماع ه منش يني و ه مس تيزي نف عطوبان ة اما ا در س ازمان (ه مس تيزي محترمان ة
کاسبکارانه) .در اين طبقه نيز ،مرز ادراکي در سطح سازماني ق رار دارد .در اي ن س طح ،نف اق در
سازمان در نلادينگي فرهنگ ديدن کاستيهاي يکديگر و دم برنياوردن هيا روي هم ،در ش رايطي
مقتاي ،و بيان ننها نزد دارندگان منافع ،در شرايط مقتاي ديگر ،با هدف جوب منافع يا دفع ضرر
شخصي يا گروهي ريشه دارد .هادوينژاد و همکاران ( ) 933در هژوها خ ود ض من اش اره ب ه
سنخي از ارتباطات بين امااي س ازمان م ورد مطالع ة خ ود ،يک ي از ش رايط س ازماني م ؤثر در
رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي در سازمان را ارتباطات بينفردي مبتني بر مداهنة سياس ي
شمرده بودند .بر اساف اين گونه ارتباطات ،ماو سازمان به س بب ني ازي ک ه ب ه ديگ ر اما اي
سازمان در خود ادراک ميکند ،هر نينه تالش ميکند تا ننجا که ممکن است از بيان نقادانه ،مستقيم
و هيا روي کاستيهاي ديگر امااي سازمان نزد ننها تا ننجا که به نفع ا هس ت ،خ ودداري و
چشمهوشي کند .ما در اين هژوها از نلادينگي چنين ارتباطات بينفردي ميان امااي سازمان ک ه
با روحيهاي حسابگرانه توسعه مييابند ،به فرهنگ سکوت سياسي ياد ميکنيم .البته هم ين ما و
حسابگر سازمان ،ننجا که نفعا اقتاا کند ،حاضر است در خفا و نبود فرد ،ن زد ديگ ران س عايت
کنند (فرهنگ سوت سياسي) .چنين فرهنگي افراد را در س ازمان ب ه

اهر هم دل ،ام ا ب ه س بب

اولويت منافع شخصي يا گروهي ،در باطن در ستيز گاه و بيگاه هرورش ميدهد .روش ن اس ت ک ه
اين فرهنگ ،تجوي رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي در سازمان است.
پيشنهادها
از خالل نتايج ،کاربردهاي ضمني و هيشنلادهاي اجرايي به شرح زير مطرح ميشود:
الف) بر هاية طبقات وصفي مبتني بر فنون رفتاري مديريت تصويرهردازي ،نيت نفعطوبانة مستتر
فرد و ويژگيهاي فعال سالوسانة فرد ،شايسته است مديريت منابع انساني سازمان نسبت به اج راي
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نزمونهاي استاندارد فنون مديريت تصويرهردازي ،دستکم محدود به خودشيريني و سعايتکردن،
ماکياوليسم و خودهايشي ،ميان اماا ،با تأکيد بر نيروي انس اني متقاض ي اس تخدام ،مب ادرت و در
قبال نن دسته از افرادي که حد بااليي از برنيند نمرههاي نزمون را کسب ميکنند ،جانب احتيا را
رمايت کند.
ب) طبق مفلوم مبتني بر چاهووفهروري مديريتي ،ضروري است مراجع نا ر به بررسي صدق
و کذب چنين تصوير ادراکشدهاي از نفاق در سازمان مورد مطالع ه بپردازن د و در ص ورت تأيي د
اين ملم ،به تغييرات سازندهاي در ردة مديريتي سازمان اقدام کنند .در غير اي ن ص ورت ،م ديريت
ارشد سازمان با افزايا امتمادسازي و شفافيت ميان خ ود و کارکن ان در کوي ت س اختار س ازمان
(افقي و ممودي) ،به خوع تدريجي ادراک مزبور از نزد صاحبانا در سازمان مبادرت کنند.
ج) بر اساف طبقة وصفي فرهنگ سوت و س کوت سياس ي ،ايج اد بس تر ه متک اموي و نق د
دوستانة امور و نه افراد براي هيشبرد منافع مشترک و سازماني ،توس ط م ديريت س ازمان ض روري
است .بايد توجه کرد که فااي نقد همدالنه بهتدريج و از مموکرد مديريت و توسعه يابد تا امتماد
بينفردي افقي (امتماد کارکنان به يکديگر) و ممودي (امتماد ميان کارکنان و مديران) فراگير شود.
براي هژوهاهاي نتي ،هيشنلادهايي به شرح زير مطرح ميشوند:
الف) انجامدادن مطالعهاي هيمايشي براي ارزيابي گونههاي هنجگانة ادراکشدة نفاق در س ازمان
مورد مطالعه با هدف بررسي صحت و سقم واقعيت هر يک از ديدگاهها؛
ب) انجامدادن هژوهشي در چارچوب راهبرد کيفي اقدامهژوه ي ب ا ه دف شناس ايي و ح ذف
تدريجي موامل ذهني يا واقعي موجد هر يک از ديدگاههاي هنجگان ة ادراکش دة نف اق در
سازمان مورد مطالعه؛
ج) انجامدادن هژوها در قومرو مکاني ديگر و مقايسة يافتهها.
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