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Abstract
Organizational stupidity is a new term that has received scant attention in the
literature. Considering this point, the study at hand was carried out to examine this
concept and identify its causes and consequences through a quantitative approach,
with the ultimate goal of designing a model for it. Organizational stupidity refers to
doing tasks in organizations without thinking about them. It causes the reduction of
critical thinking and the lack of flexibility in the organization, and can lead to the
destruction of the organization. Therefore, the investigation of this concept and the
identification of its dimensions are of special importance. The purpose of this study
was to design a model for organizational stupidity using grounded theory. The study
was developmental in terms of purpose, exploratory in terms of data collection
method, and qualitative in terms of methodology. After collecting the data through
grounded theory and interviews, the components were coded in open, selective, and
axial coding stages, and the study model was designed based on the theoretical
framework. At the end, the conceptual model of the study was confirmed by the
experts using Delphi technique. The findings of the study led to the identification of
causal, contextual, and intervening conditions as well as the drivers and
consequences of organizational stupidity.
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(تاریخ دریافت 1400/01/25 :ـ تاریخ پذیرش)1400/06/14 :

چکیده
کندذهنی سازمانی اصطالحی نوظهور است که سهم بسیار کمی از تحقیقات را به خود اختصـا داد اسـتا از ایـو ری ایـو
پژیهش در پی بررسی ایو مفهوم ی شناسایی علل ی پیامدهای آن با رییکردی کمّی ی طراحی مدلی برای کندذهنی سـازمانی
استا کندذهنی سازمانی بیانکنندة انجام دادن کار بدین فکر کردن در سازمان است که منجر به کاهش تفکر انتقادی ی عدم
انعطافپذیری سازمان میشود ی میتواند سازمان را به سمت نابودی بکشاندا از ایو ری بررسی ایو مفهوم ی شناسایی ابعاد آن
از اهمیت ییژ ای برخوردار استا هدف ایو پژیهش طراحی الگویی برای کندذهنی سازمانی با رییکرد کیفی تحلیل داد بنیـاد
استا ریش تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات توسعهای ،از جنبة جمـ آیری داد هـا جـزء تحقیقـات اکتشـافی ،ی از حیـث
ریششناسی کیفی استا بر اساس ریششناسی کیفی ،پس از جم آیری داد ها از طریق تحلیل داد بنیـاد ی مصاحبه ،مؤلفهها
به صورت باز ی انتخابی ی محوری کدگذاری شدند ی مدل پژیهش بر اساس چارچوب تئوریك طراحـی شـدا در نهایـت مـدل
مفهومی پژیهش با کمك تکنیك دلفی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت ی یافتههای پژیهش منجر به شناسـایی شـرایط علـی،
شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،راهبرها ،ی پیامدهای کندذهنی سازمانی شدا

کلیدواژگان
تحلیل داد بنیاد ،رییکرد کیفی ،کندذهنی سازمانیا



رایانامة نویسندة مسئولnaserkhani@phu.iaun.ac.ir :

194

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،1بهار 1401

مقدمه
فیلسوف فرانسوی ،بلیز پاسکال ( ،)1973نوشت دانش مانند یک شکل کروی است؛ هر چه حجم
آن بیشتر شود تماس بیشتری با ناشناخته خواهد داشت ( .)Adee 2013: 30بدین ترتی ب پاس کال
آنچه را از تجربیات روزانه به دست مﻲآید به این صورت فرموله مﻲکند که هر چه بیش تر ب دانیم
کمتر به نظر مﻲرسد که مﻲدانیم .مﻲتوان گفت بحثهای بسیار زیادی در مورد «جامعة دانش مند»
وجود دارد .اما تقریباً هیچ سخنﻲ از «جامعة نادان» وجود ندارد .با وجود تحقیقات بسیار در زمین ة
هوش و معرفﻲ انواع مختلف آن ،همچنان بسیاری از رفتارهای فردی و گروهﻲ افراد و گروههای
اجتماعﻲ با ضریب هوشﻲ باال و سابقة درخشان نهتنها با هیچیک از انواع هوش قابل تعبیر نیست
بلکه نشانههایﻲ از کندذهنﻲ نی ز در آن مش اهده مﻲش ود ( .)Adee 2013: 30ای ن ش واهد خ ود
ضرورت تحقیقات بیشتر را در زمینة ناتوانایﻲ تحقیقات موج ود در تفس یر ای نگون ه رفتاره ا و
معرفﻲ مفهومﻲ جدید که بتواند این جای خالﻲ را پر کند نشان مﻲدهد .باکن 1و ویک ( )2017نیز
در تأیید این موضوع بیان کردهاند که همچنان تحقیقات گستردهای در مورد جه ل و کن دذهنﻲ در
مطالعات سازمان مورد نیاز است .اگرچه مدیریت هر جنبهای از ناشناختهه ای س ازمانﻲ فرات ر از
توان انسان است ،توسعة فهم جهل و کندذهنﻲ سازمانﻲ مﻲتواند ابزار ارزش مندی ب رای بازت ا
مسائل مدیریتﻲ باشد؛ بهویژه با توجه به عقالنیت محدود بازیگران و فعالیتکنن دگان در س ازمان
در زمینههای مشخصشده که با افزایش منابع دانش و اطالعاتْ پیچیدگﻲ در حال رشد و نیاز ب ه
پاسخدهﻲ سریع به فرصتها و چالشهاست (.)Roberts 2013: 36
کندذهنﻲ سازمانﻲ عدم تمایل به اشتراکگذاری دانش در افراد باهوش است که منج ر ب ه
کاهش یادگیری سازمانﻲ و کاهش هوش سازمان مﻲشود ( .)Doaei 2012کن دذهنﻲ س ازمانﻲ
مﻲتواند در شرایطﻲ ایجاد شود که مدیران سازمان سعﻲ بر حفظ نظم و تقویت آن ،س رکو
خالقیت در سازمان ،محدود کردن روابط افراد با یکدیگر ،و عدم تبادل اطالعات و ن وآوری
دارند ( )Alvesson & Spicer 2012: 1194و شناسایﻲ آن در سازمانها فرص ته ایﻲ را ب رای
تغییر ماهیت سازمانها و کاهش تهدیدات پیش روی آنها ف راهم م ﻲآورد .از ای ن رو ،ای ن
1. Bakken
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پژوهش در پﻲ شناسایﻲ علل و پیامدهای کندذهنﻲ س ازمانﻲ و طراح ﻲ م دلﻲ جدی د ب رای
رویارویﻲ سازمانها با کندذهنﻲ با کمک روش تحلیل دادهبنیاد است .ب ا توس عة م دلﻲ ب رای
کندذهنﻲ سازمانﻲ مﻲتوان با درک بهتر این مفهوم مشکالت ناشﻲ از آن را به حداقل رساند و
حتﻲ در مواردی از کندذهنﻲ س ازمانﻲ ب رای ارتق ای س ازمان به ره ب رد .از ای ن رو در ای ن
پژوهش ابتدا مبانﻲ نظری موجود در رابطه با مفهوم کندذهنﻲ سازمانﻲ بررسﻲ مﻲشود .س س
با استخراج مفاهیم کلیدی از پیشینة پژوهش به بخش کیفﻲ پ ژوهش و ما احبه ب ا خبرگ ان
پرداخته مﻲشود .در پایان مواردی که به کندذهنﻲ سازمانﻲ مﻲانجامد شناسایﻲ و راهکاره ا و
استراتژیهایﻲ برای به حداقل رساندن کندذهنﻲ سازمانﻲ پیشنهاد مﻲشود.
بیان مسئله
سازمانهای امروزی با وجود توجه ویژه به مفاهیمﻲ چ ون ه وش س ازمانﻲ ،نی روی انس انﻲ
خبره ،و یادگیری سازمانﻲ باز هم نتوانستهاند همة کارکنان خود را عالقهمند به سازمان و ک ار
خود کنند و حتﻲ در مواردی با افزایش سطح آگاهﻲ کارکنان رضایت آنها از سازمان ک اهش
و میل به ترک کار و انجام دادن فعالیتهای دیگر در ساعات کاری افزایش یافت ه اس ت .ای ن
موضوع را مﻲتوان بهخوبﻲ در سازمانهای قرن حاضر سازمانهایﻲ با نیروی انسانﻲ خب ره و
سطح دانش سازمانﻲ باال مشاهده کرد .تحقیق انجامشده در مؤسسة جهانﻲ گالوپ 1نیز مؤی د
این موضوع است .این پژوهش که در سازمانهای موفق جهان انجام شده است نشان مﻲده د
فقط  13درصد از کارمندان متعهد به کارند و  63درصد در انتظار پایان ساعات کاری هس تند.
 24درصد باقﻲمانده نیز نهتنها در محل کار خوشحال نیس تند ،بلک ه از س ازمان خ ود نف رت
دارند ( .)Paulsen 2017: 185در چنین شرایطﻲ سؤالﻲ که مطرح مﻲش ود ای ن اس ت ک ه ب ا
وجود کارکنان ناراضﻲ سازمان ها چگون ه همچن ان ب ا ب ازدهﻲ ب اال ب ه فعالی ت خ ود ادام ه
مﻲدهند؟ چرا این سازمانها با وجود بهکارگیری هوش سازمانﻲ باز هم بهخوبﻲ نتوانس تهان د
رضایت کارکنان را افزایش دهند و به حداکثر بازدهﻲ دست یابند .آیا هوشمندسازی س ازمان
و افزایش دانش سازمانﻲ بهتنهایﻲ مﻲتواند به موفقیت سازمانها بینجامد یا اینکه دان ش دارای
1. Gallup

196

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،1بهار 1401

جنبههای تاریک نیز هست؟ جنبههایﻲ که با اف زایش دان ش س ازمانﻲ گس ترش م ﻲیابن د و
نارضایتﻲ و عدم تمایل به کار را بین کارکنان افزایش مﻲدهند .ای ن موض وع را م ﻲت وان در
مفهومﻲ جدید با نام «کندذهنﻲ سازمانﻲ» جستوجو کرد .کندذهنﻲ س ازمانﻲ زیرمجموع های
از بیماریهای سازمانﻲ است ( )Forester 2003: 46که در شرایطﻲ ایجاد م ﻲش ود ک ه اف راد
باهوش بنا بر طرز فکر رایج در سازمان سعﻲ مﻲکنند خود را ن ادان جل وه دهن د (

Albrecht

 .)2008اگرچه این مفهوم مورد توجه چندی از محققان قرار گرفته است ،هم ة جنب هه ای آن
بهدرستﻲ شناسایﻲ نشده است و این مفهوم همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد .شاید دالی ل
آن را بتوان اینگونه بیان کرد .1 :مفهوم کندذهنﻲ سازمانﻲ مفهومﻲ کماهمی ت ف رش ش ده و
نتوانسته توجه جدّی محققان را به خود جلب کند .این موضوع بین تحقیق ات دانش گاهﻲ ب ا
بﻲعالقگﻲ مواجه شده است ()Bakken & Wiik 2017؛  .2واژة کندذهنﻲ واژهای پیچیده است
( )Karimi-Ghartemani et al. 2020; Paulsen 2017:185که با تعابیر مختلف بیان شده و ی ک
تعریف خاص برای آن وجود ندارد ()Bakken & Wiik 2017؛  .3برخﻲ آن را نادی ده گ رفتن
دانش در سازمان معرفﻲ کردهاند (دعایﻲ 2012؛  )Ten Bos 2007: 50و بیشتر تمرک ز خ ود را
بر بررسﻲ دانش سازمانﻲ قرار دادهاند؛  .4کندذهنﻲ مفهومﻲ چندحالتﻲ است که بررس ﻲ هم ة
حالتهای آن در یک زمان ب هس ختﻲ انج امپ ذیر اس ت ()Paulsen 2018: 82؛  .5تحقیق ات
مدیریتﻲ بیشتر به دنبال حذف کندذهنﻲ سازمانﻲ از طری ق اج رای بهت ر م دیریت دان ش در
سازمانها بودهاند ()Roberts 2013: 36؛  .6برخﻲ محققان آن را در سایر مفاهیم جای دادهان د
که عبارت است از :نبود تفکر انتق

ادی ( ;Butler 2016: 23; Karimi-Ghartemani et al. 2020

 )Paulsen 2018: 82و فراموشﻲ سازمانﻲ و میاسما (فضای مسموم سازمانﻲ)

(Ten Bos 2007:

)50؛  .7از لحاظ اخالقﻲ بهسادگﻲ نمﻲتوان یک فرد یا سازمان را کندذهن خطا

ک

رد ( Ten

 .)Bos 2007: 50از این رو مطالعة کندذهنﻲ سازمانﻲ همواره سختﻲهای ﻲ را پ یش رو داش ته
است .با این حال ضروری است این مفهوم مورد توجه بیشتر محققان قرار گیرد.
مباني نظری پژوهش
کندذهنﻲ سازمانﻲ مفهومﻲ است که اولین بار آلبرشت ( )2003معرفﻲ کرد تا شرایطﻲ را در
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سازمانها نشان دهد که تحت آن شرایط افراد باهوش بنا بر طرز فکر رایج در سازمان سعﻲ
مﻲکنند خود را نادان جلوه دهند .کمﻲ بعد این اصطالح تحت عن وان کن دذهنﻲ گروه ﻲ

1

گسترش یافت و عدم تمایل افراد باهوش به کار گروهﻲ و تمایل به اف زایش قابلی ته ای
شغلﻲ به صورت انفرادی برای دستیابﻲ به سمتهای شغلﻲ باالتر را مورد بح ث ق رار داد
( .)Erçetin et al. 2007: 57ش اید نقط ة اوج تحقیق ات س ازمانﻲ درب ارة ای ن مفه وم در
تحقیقات آلوسین و اسساسیر ( )2012قابل مش اهده باش د ک ه ب ه ارائ ة تئ وری کن دذهنﻲ
سازمانﻲ با چهار شاخاه پرداختند که عبارتاند از« :اقتااد تحریکﻲ»« ،2انجام دادن نمادین
کار»« ،3مدیریت کندذهنﻲ»« ،4خودمدیریتﻲ کندذهنﻲ».5
البته انتقادات بسیاری از سوی محققان بر تئوری کن دذهنﻲ س ازمانﻲ آلوس ین و اسساس یر
( )2012وارد شده است .زیرا این تئوری هیچگاه آزمایش نشد .ش اید یک ﻲ از دالی ل اص لﻲ
عدم تمایل محققان به بررسﻲ این تئوری انتزاعﻲ ب ه ص ورت ک اربردی ایرانعکاس ﻲ 6ب ودن
مفاهیم ارائهشده در مدل آلوسین و اسساسیر ( )2012بوده است .مف اهیم ایرانعکاس ﻲ بن ا ب ر
نظریة سارتر ( )1992شامل رفتارهای ایرارادی و بدون آگاهﻲ شخا ﻲ اس ت؛ درح الﻲک ه
مفاهیم انعکاسﻲ با اراده و آگاهﻲ فرد انجامپذیر است و ف رد خ ود از وق وع آن مفه وم آگ اه
است ( .)Sartre & Barnes 1992آلوسین و اسساسیر ( )2012در تئوری خود سه مفهوم اقتا اد
تحریکﻲ و انجام دادن نمادین کار و مدیریت کندذهنﻲ را مفاهیم ایرانعکاسﻲ معرفﻲ کردهاند.
اقتااد تحریکﻲ بیانگر بستری از اقتااد توسعهیافته است که ب ا فراوان ﻲ نعم ت ب رای اف راد
جامعه همراه است .در این بستر سازمانهایﻲ پا به عرصة ظه ور م ﻲنهن د ک ه تولیدکنن دة آن
چیزی هستند که به خودی خود در بازار تقاضایﻲ ندارد .در اقتا اد تحریک ﻲ ،فعالی ته ایﻲ
مانند نام تجاری ،بازاریابﻲ ،روابط عمومﻲ ،فروش ،و ایجاد تاویر مناسب از محاول اال ب

1. group stupidity
2. economies of persuasion
3. symbolic manipulation
4. stupidity management
5. stupidity self-management
6. unreflective
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مهمتر از خود تولید مورد توجه سازمان قرار مﻲگیرد که این موض وع م ﻲتوان د ب ه فعالی ت
اصلﻲ سازمان لطمه وارد کند ( )Sennett 2008و باعث انجام دادن نمادین کار شود .م دیریت
کندذهنﻲ نیز با محدود کردن فعالیتهای ارتب اطﻲ ب ه وس یلة م دیران و ص احبان ق درت در
سازمان پشتیبانﻲ مﻲشود ( .)Scherer & Palazzo 2011: 899همانگونه که مشاهده مﻲشود در
این سه مفهوم ارادة فردی دخیل نیست و مفاهیم ایرانعکاسﻲ هستند .پیچیدگﻲه ای موج ود
در مفاهیم ایرانعکاسﻲ بسیار بیش از تاور است .زی را اوالً در مح یط ک ار ب هس ختﻲ قاب ل
تش خیص هس تند و اانی اً اف راد س ازمان از در اختی ار ق رار دادن درک خ ود از س ازمان و
ویژگﻲهای سازمانﻲ و شرایط محیطﻲ حاکم خ ودداری م ﻲکنن د .بع د انعکاس ﻲ کن دذهنﻲ
سازمانﻲ خودمدیریتﻲ کندذهنﻲ است .در این حالت فرد با ارادة شخاﻲ خ ود ب ر کن دذهنﻲ
سازمانﻲ دامن مﻲزند ( .)Alvesson & Spicer 2012: 1194از این رو مﻲتوان گف ت کن دذهنﻲ
سازمانﻲ دارای هر دو بعد انعکاسﻲ و ایرانعکاسﻲ است .ای ن موض وع پیچی دگﻲ ح اکم ب ر
تحقیقات دربارة کندذهنﻲ سازمانﻲ را بیشتر مﻲکند .زیرا اکثر محققان تمایل دارن د روی ی ک
مفهوم تکبعدی تمرک ز کنن د و دش وار اس ت ک ه در ی ک زم ان ه ر دو بع د انعکاس ﻲ و
ایرانعکاسﻲ یک مفهوم بررسﻲ شود .به عبارت دیگر ،ذهن انسان بر حالتهای ااب ت تمرک ز
بیشتری دارد تا حالتهایﻲ که دارای ماهیتﻲ متغیرند (.)Van Manen 1979: 5
اخیراً پولسن ( )2017به بررسﻲ رابطة ب ین ان واع مختل ف اجاب ت انعکاس ﻲ و کن دذهنﻲ
سازمانﻲ پرداخته است .این پژوهش به بررسﻲ پدیدة کندذهنﻲ سازمانﻲ از طریق میزان اف زایش
اجابت سازمانﻲ کارکنان پرداخته است .در این پژوهش فرش بر آن است که کندذهنﻲ سازمانﻲ
پدیدهای ایرانعکاسﻲ است که از طریق پدیدههای انعکاسﻲ ،چ ون نظ م س ازمانﻲ و ب دبینﻲ و
استبداد ،در ذهن فرد جای مﻲگیرد .نتایج نشان داده است مﻲتوان با مقاوم ت در براب ر اعم ال
تکراری از تفکر کندذهن به سمت تفکر انتقادی حرکت ک رد .از نق ا ض عف ای ن پ ژوهش
پیشفرش درنظرگرفتهشده برای کندذهنﻲ است که آن را فقط مفه ومﻲ ایرانعکاس ﻲ در نظ ر
گرفته است و به بررسﻲ تأایر اجابت سازمانﻲ بر جنبههای انعکاسﻲ کندذهنﻲ سازمانﻲ نسرداخته
است .جدول  1خالصهای از تعاریف کندذهنﻲ سازمانﻲ را نشان مﻲدهد.
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جدول  .1خالصهای از تعاریف کندذهنی سازمانی

تعریف کندذهنی سازمانی

محقق
آلبرشت ()2003
ارکتین ()2007
آلوسین و اسساسیر

شرایطﻲ در سازمانها وجود دارد که تحت آن شرایط افراد باهوش بنا بر طرز فکر
رایج در سازمان سعﻲ مﻲکنند خود را نادان جلوه دهند
عدم تمایل افراد باهوش به کار گروهﻲ و تمایل به افزایش قابلیتهای شغلﻲ به
صورت انفرادی برای دستیابﻲ به سمتهای شغلﻲ باالتر
اجتنا

کارکنان در استفاده از ظرفیتهای شناختﻲ خود که در نهایت منجر به بروز

()2012

پدیدة خودمدیریتﻲ کندذهنﻲ مﻲشود.

پولسن ()2017

انجام دادن کار بدون فکر کردن

با توجه به جدول  1مﻲتوان گفت ه یچ تعری ف مش ترکﻲ درب ارة کن دذهنﻲ س ازمانﻲ
وجود ندارد و محققان هر یک تعریفﻲ متفاوت از این اصطالح ارائه دادهان د .در ج دول 2
نیز با دیدگاهﻲ انتقادی مدلهای ارائهشده برای کندذهنﻲ سازمانﻲ بررسﻲ شده است.
جدول  .2بررسی انتقادی کندذهنی سازمانی

انتقاد وارده بر مدل

محقق

ابعاد مدل کندذهنی سازمانی

آلوسین و

«اقتااد تحریکﻲ»« ،انجام دادن

ابعاد ارائهشده انعکاسﻲ و ایرانعکاسﻲ هستند و این در حالﻲ

اسساسیر

نمادین کار»« ،مدیریت کندذهنﻲ»،

است که محققان تمایل دارند روی یک مفهوم تکبعدی

()2012

«خودمدیریتﻲ کندذهنﻲ»

تمرکز کنند.

پولسن

ناامیدی ،بدبینﻲ ،اجابت ،تفکر

()2017

انتقادی

کندذهنﻲ سازمانﻲ نقطة مقابل تفکر انتقادی در نظر گرفته
شده است.
کندذهنﻲ سازمانﻲ مفهومﻲ ایرانعکاسﻲ تعریف شده است.

با توجه به جدول  2مﻲتوان دریافت که اوالً جای خالﻲ مدلﻲ جامع برای کندذهنﻲ س ازمانﻲ
به چشم مﻲخورد و اانیاً مدلهای ارائهشده نتوانستهاند جنبهه ای مختل ف کن دذهنﻲ س ازمانﻲ را
بهخوبﻲ بررسﻲ کنند .از این رو این پژوهش در پﻲ پاسخگویﻲ به سؤاالت زیر است:
علل ایجاد کن دذهنﻲ س ازمانﻲ چیس ت؟ نموده ای آن در س ازمان ک دام اس ت؟ چ ه
راهبردهایﻲ برای کاهش کندذهنﻲ سازمانﻲ مﻲتوان به کار بس ت و چ ه پیام ده ایﻲ ب رای
سازمانها دارد؟ آیا عواملﻲ بر گسترش کندذهنﻲ در سازمان دخی ل هس تند؟ چ ه ع واملﻲ
زمینهساز ایجاد کندذهنﻲ سازمانﻲ هستند؟
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در ادامه با بررسﻲ مفهوم کندذهنﻲ سازمانﻲ ب ا رویک رد تحلی ل دادهبنی اد ب ه س ؤاالت
یادشده پاسخ داده مﻲشود.
روششناسي پژوهش
تحقیق حاضر ب ا بررس ﻲ تحقیق ات مختل ف و اس تخراج ش اخصه ای کن دذهنﻲ س ازمانﻲ
ارائهدهندة مدلﻲ جدید خواهد بود .به همین دلیل این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافﻲ اس ت.
مطالعة اکتشافﻲ برای درک پدیدههای ناآشنا و گسترش دانش از طریق نظری هپ ردازی اس تفاده
مﻲشود (اوماسکاران  .)2016برای دستیابﻲ به فه م عمی ق از موض وع تحقی ق و کش ف هم ة
جنبههای آن باید به گردآوری دادهها به روشهای کیفﻲ همچون مشاهده و مااحبه اقدام ک رد
(الوانﻲ و همکاران  .)2001از این رو این پژوهش به صورت کیفﻲ و با رویکرد نظری هپ ردازی
دادهبنیاد انجام مﻲپذیرد .نظریهپردازی دادهبنیاد مزایای منحاربهفردی دارد .زیرا ظرفیت ب االیﻲ
برای تفسیر پدیدههای پیچیده دارد و به محقق آزادی عمل بیشتری برای بررسﻲ حوزة مطالع ه
و ظهور مفاهیم مﻲده د ( .)Jones & Alony 2011: 95اس تفاده از ای ن روش در ش رایطﻲ ک ه
درک اندکﻲ از یک پدیده وجود دارد یا نظریههای موجود فاق د تبی ین ک املﻲ از پدی دۀ م ورد
نظرند توصیه شده است (فرهادینژاد و همکاران  .)55 :2014عالوه بر این ،جهت تأیید نت ایج
حاصل از روش تحلیل دادهبنیاد ،پرسشنامهای بر اساس فاکتورهای اس تخراجﻲ از ما احبهه ا
طراحﻲ شد و در اختیار خبرگان دانشگاهﻲ قرار گرفت تا با کمک تکنیک دلفﻲ نت ایج حاص ل
از مااحبهها تأیید شود .بنابراین این پژوهش در دو بخش انجام پذیرفت؛ بخش اول از طری ق
رویکرد تحلیل دادهبنیاد اجرا شد و بخش دوم با کمک تکنیک دلفﻲ به تأیید مدل پرداخ ت .در
ادامه مراحل اجرای هر بخش به تفکیک روش بیان شده است.
بخش اول :تحلیل دادهبنیاد
جامعة آماری و حجم نمونه

در این تحقیق محیط پژوهش ادارة امور مالیاتﻲ استان اصفهان در نظر گرفته شد .سازمانه ای
دولتﻲ در ایران از عملکرد بس یار پ ایینﻲ برخوردارن د و نارض ایتﻲه ای بس یاری را از ع دم
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پاسخگویﻲ درست و بهموقع به خود اختااص دادهان د .در ای ن می ان ادارة ام ور مالی اتﻲ از
حساسیت ویژهای برخوردار است .زیرا این سازمان با اخذ مالیات دریافتکنندة یکﻲ از من ابع
اصلﻲ درآمد کشور است که جایگاهﻲ ویژه میان سایر سازمانهای دولتﻲ دارد .حاول بخ ش
قابل توجهﻲ از مالیات به صورت علﻲالرأس و نب ود م دارک و گ زارش کام ل در رابط ه ب ا
عملکرد واحدهای مشمول مالیات این سازمان را در تنگناهای بسیار قرار داده است و بسیاری
از حسابرسان و حسابرسان ارشد در این سازمان با مشکالت موجود سعﻲ بر تخم ین مالی ات
دارند ،که خود نارضایتﻲ کارمند و اربا رجوع را به همراه دارد و سازمان را به محیطﻲ با جوّ
ناآرام همراه کتمان بسیار روب هرو تب دیل اس ت .از ای ن رو م ﻲت وان ای ن س ازمان را دارای
خاوصیات یک سازمان کندذهن دانست که با جوّی آلوده و مسموم و محیطﻲ ن اآرام هم راه
است ( .)Paulsen 2017: 156با بررسﻲ کندذهنﻲ در این اداره م ﻲت وان راهک ار و اس تراتژی
مناسب را برای بهبود عملکرد سازمان و ارائة بهتر خدمات ارائه کرد.
با توجه به روش پژوهش (تحلیل دادهبنیاد) نیاز است هر مااحبه بررس ﻲ و س س

با

استخراج موارد جدید به مااحبه با فرد دوم پرداخته شود و از آنجا که به دنبال اس تفاده از
مشارکتکنندگان برای معرفﻲ سایر افراد دارای اطالعات در زمینة کندذهنﻲ سازمانﻲ بودیم
نمونهگیری به روش متوالﻲ و گلوله برفﻲ انتخا

شد (رنجبر و همکاران .)3 : 2012

از آنجا که در روشهای نمون هگی ری کیف ﻲ ه دف توص یف ی ا تبی ین ی ک پدی ده ب ه
مشروحترین شکل ممکن است ،رسیدن به نقطة اشباع مورد توجه قرار مﻲگیرد .اشباع نظری با
نمونهگیری نظری که در تئوری زمینهای مورد استفاده قرار مﻲگیرد ب ه معن ای ای ن اس ت ک ه
خاوصیات یک دسته یا طبقة تئوری ک ب ه اش باع رس یده باش د ( .)Gustavsson 2007اش باع
تئوریک و پایان نمونهگیری در این پژوهش زمانﻲ رخ مﻲدهد که دیگر دادهای که به تعری ف
خاوصیات یک طبقه کمک کند به پژوهش وارد نشود .در این پژوهش مااحبه با  13نفر به
نقطة اشباع رسید و برای اطمینان بیشتر در جهت تثبیت نقطة اشباع  2مااحبة دیگر نیز انج ام
پذیرفت .ویژگﻲهای جمعیتشناختﻲ افراد مااحبهشده در جدول  3آمده است.
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جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

مصاحبهشونده

سمت سازمانی

تحصیالت

سن

سابقه

1

معاون

دانشجوی دکترا

49

25

2

رئی

امور مالیاتﻲ

فوق لیسان

52

28

3

رئی

امور مالیاتﻲ

فوق لیسان

56

31

لیسان

51

21

36

10

6

رئی

امور مالیاتﻲ

فوق لیسان

57

30

7

رئی

گروه مالیاتﻲ

فوق لیسان

48

23

8

رئی

امور مالیاتﻲ

لیسان

53

27

9

رئی

گروه مالیاتﻲ

فوق لیسان

49

22

31

5

54

28
15

4
5

رئی

گروه مالیاتﻲ و رئی
کارشناسارشد مالیاتﻲ

اداره

دانشجوی دکترا

10

کارشناسارشد مالیاتﻲ

11

معاون

فوق لیسان

12

رئی

گروه مالیاتﻲ

فوق لیسان

41

13

رئی

امور مالیاتﻲ

فوق لیسان

49

23

14

رئی

امور مالیاتﻲ

لیسان

50

26

فوق لیسان

37

13

15

کارشناسارشد مالیاتﻲ

دانشجوی دکترا

روايي و پايايي پژوهش
روايي پژوهش
الف) روايي سازه
1

بر اساس رویکرد لینکلن و گوبا ( )2007روایﻲ سازه با روشهای زیر بررسﻲ مﻲشود:
 .1روش سهسویهنگر :در این رویکرد هر سؤال مااحبه از طریق دو یا چند سؤال دیگ ر از
مشارکتکنندگان پرسیده مﻲشود؛ طوری که از زوایای مختلف به پدی دة م ورد نظ ر نگریس ته
شود .در تحقیق حاضر محقق برای بررسﻲ عوامل رخداد پدیدة کندذهنﻲ سازمانﻲ چندین سؤال
در یک زمینة خاص مطرح و نتایج حاصل از مااحبهها را ب ا ی کدیگ ر مقایس ه ک رد .نت ایج
حاصل در اکثر موارد یکسان بود و نتایجﻲ که متفاوت بود مورد بررسﻲ بیشتر قرار گرفت.

1. Lincoln
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 .2رویکرد انعطاف روش :بر اساس این روش محقق همة مااحبهه ا را ،پ
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از پی دا

شدن نهایﻲ مفاهیم و طبقهبندی ،بار دیگر ارزی ابﻲ و محت وا و طبق هبن دی و کدگ ذاری را
بازبینﻲ مﻲکن د و در ای ن راه دی دگاه چن دین نف ر از متخاا ان ح وزة من ابع انس انﻲ و
مااحبهشوندگان را جویا مﻲشود و بر اساس دیدگاه این افراد و طبقهبندی ص ورتگرفت ه
طبقهبندی نهایﻲ انجام مﻲشود.
ب) روايي بیروني

به توانایﻲ یافتههای تحقیق برای تعمیمپذیری اشاره دارد ک ه ای ن معی ار در تحقیق ات کیف ﻲ
معیار انتقالپذیری نامیده مﻲشود .در تحقیقات کیفﻲ ،روای ﻲ بیرون ﻲ از طری ق تکرارپ ذیری
نظری در نمونههای مااحبهشده ایجاد مﻲشود .بدین منظور محقق قبل از آنکه مااحبهه ای
انجامشده را با یکدیگر ترکیب کند نتایج حاصل از هر مااحبه را ب ا نت ایج ما احبة دیگ ر
مقایسه کرد و میزان تکرارپذیری آنها را بر اساس فراوانﻲ تکرارپذیری مورد بررسﻲ قرار داد.
در این پژوهش در  7مااحبة اولیه میزان تکرارپذیری نظ رات اف راد حاص ل از ما احبه ب ر
اساس درصد فراوانﻲ و تکرار  75درصد بود و پ

از آن و در  6مااحبة بعدی پایایﻲ می زان

تکرارپذیری نظری مفاهیم و مقولهها به نزدیک  100درصد رسید .بن ابراین ،م ﻲت وان نتیج ه
گرفت که میزان تکرارپذیری نظری قابل قبول و معیار انتقالپذیری مناسب است.
ج) روايي توصیفي

این روایﻲ اشاره به صحت واقعﻲ گزارش ارائهشده توس ط محق ق دارد .ای ن روای ﻲ از آن
جهت اهمیت دارد که یکﻲ از اهداف عمدة تحقیقه ای کیف ﻲ توص یف اس ت .از دی دگاه
مک

ول ( )2005استراتژی مناسب برای کسب روایﻲ توصیفﻲ تکثر مشاهدهگ ران اس ت.

در این پژوهش محقق جهت دستیابﻲ به روایﻲ توصیفﻲ از چندین مشاهدهگر برای اب ت و
توصیف مفاهیم و اظهارات معنادار استفاده کرد .برای اینکه مااحبهگر بتوان د س وگیری را
کاهش دهد سعﻲ شد در فرایند مااحبه دو مشاهدهگر یا یک همراه در هر مااحبه حضور
داشته باشد که آن دو نیز نتایج را ابت کنند.
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د) روايي تفسیری

بدین معناست که تا چه حد تفسیر گزارش نشاندهندة درک درست مفاهیم اس تخراجش ده
از مااحبه هاست .مهمترین راهبرد برای کسب روایﻲ تفس یری ب ازخورد مش ارکتکنن ده
است .بدین منظور همة کدگذاریها و مفاهیم و اظهارات معنادار استخراجش ده از مف اهیم
خالصهشده از مااحبهها و طبقهبندی مقولهه ا در اختی ار پ نج نف ر از مش ارکتکنن دگان
تحقیق قرار گرفت تا مشخص شود آیا افراد با آنچه در مااحبه مطرح کردهاند موافقاند ی ا
خیر .پ

از انجام گرفتن تفسیرها و برگشت نظرات مااحبهشوندگان هم ة م وارد دوب اره

بازبینﻲ شد و بر اساس تغییرات آنها از پدیدة مورد بررسﻲ بار دیگر اصالحات انجام ش د
وپ

از تأیید نهایﻲ در تحقیق قرار گرفت.

پايايي پژوهش
استراوس و کوربین ( )2014چهار معیار اصلﻲ را برای ارزیابﻲ کیفی ت نظری ة برخاس ته از
دادهها بیان کردند :تطابق ،فهمپذیری ،عمومیت ،کنترلپذیری.
تطابق

تطابق معیاری است که نشان مﻲدهد نظریة حاصل از راهبرد نظریة برخاس ته از دادهه ا ب ا
ساختار ذهنﻲ افراد در مورد پدیدة م ورد بررس ﻲ مطابق ت دارد .تط ابق داش تن از برخ ﻲ
جهات به اعتمادپذیری ،انتقالپذیری ،و اتکاپذیری شباهت دارد .این معیارها توسط محق ق
هنگام تحقیق مورد ارزیابﻲ قرار گرفت.
فهمپذيری

فهمپذیری معیاری است که نشان مﻲده د نت ایج حاص ل از تحقی ق ت ا چ ه ح د نماین دة
احساسات مااحبهشوندگان و جهان واقعﻲ آنان است .برای تحقق این معیار ،نتایج تحقی ق
توسط محقق در اختیار پنج نفر از مااحبهشوندگان قرار گرفت .همچنین جلساتﻲ که با دو
تن از مااحبهشوندگان گذاشته شد حکایت از قابل فهم بودن یافتهها برای آن ان و انطب اق
یافتهها با ایدههایﻲ داشت که آنها مﻲخواستند حین مااحبهها به محقق انتقال دهند.

شناسایی علل و پیامدهای کندذهنی سازمانی در ادارة امور مالیاتی استان اصفهان
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عمومیت

عمومیت معیاری است که نشان مﻲدهد نظریة حاصل از تحقیق ابعاد مختلف پدیدة مورد بررس ﻲ
را چنان در خود جای داده است که مﻲتواند به شکلﻲ مطلو تغییرات و نوسانه ای ممک ن در
پدیده را تبیین کند .منظور از نوسان تغییراتﻲ است که در مقولهها و مفاهیم رخ مﻲدهد.
در این مطالعه ،با اختااص زمان کافﻲ به مااحبهها ب رای اس تخراج مف اهیم و تجربی ات
پیچیده و انجام دادن مااحبه با افراد فعال در نواحﻲ وظیفهای و سطوح سازمانﻲ مختلف تالش
شد تا معیار عمومیت به نحوی مناسب تحقق یابد .شرکتکنندگان در تحقیق دامنة گستردهای از
تجربیات جاری و پیشین خود را در اختیار محقق قرار دادند .نوسانات و تغیی رات موج ود در
این تجربیات مبنای شکلگیری و بسط و پاالیش مقولهها قرار گرف ت .ض من آنک ه مف اهیم و
مقولههای ارائهشده در نظریه با چنان جامعیتﻲ توصیف شدهاند که بتوانند اال ب ابع اد کلی دی
پدیدة کندذهنﻲ سازمانﻲ را در ادارة کل امور مالیاتﻲ استان اصفهان نشان دهند.
کنترلپذيری

کنترلپذیری معیاری است که نشان مﻲدهد در نظریة برخاسته از دادهها تا چه حد بر ابع اد
قابل کنترل پدیدة مورد بررسﻲ تمرکز ش ده اس ت (اس تراوس و ک وربین  .)2014در ای ن
مطالعه محقق کوشید پدیدة کندذهنﻲ سازمانﻲ را در کاملترین شکل مورد بررسﻲ قرار دهد
و نتیجه آن خواهد شد که ادارة کل امور مالیاتﻲ استان اصفهان مﻲتواند با اجرای راهبرده ا
پیامدهای مطرحشده در این پژوهش را حاصل کند.
گردآوری و تجزيهوتحلیل دادهها
ابتدا لیستﻲ از شاخصهای اولیة بهدستآمده از پیشینة نظری تدوین شد .از این لیس ت ب ه
عنوان پروتکل مااحبه استفاده شد (ج دول  .)4پروتک ل اولی ة ما احبه در اختی ار اف راد
مااحبهشونده قرار گرفت و از آنه ا خواس ته ش د ب ا مطالع ة عوام ل کلی دی کن دذهنﻲ
سازمانﻲ مقایسهای از این عوامل با سازمان خود انجام دهند.
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جدول  .4پروتکل مصاحبة هدفمند

تعریف برخی از اصطالحات مرتبط با کندذهنی سازمانی
ردیف

مفهوم

تعریف

1

اجابت
سازمانﻲ

2

خودمدیریتﻲ
کند

3

چابکﻲ
سازمانﻲ

4

اقتااد
تحریکﻲ

اجابت سازمانﻲ به معنﻲ نهادینه کردن و پیروی شدید از قوانین و رویههای سازمانﻲ است؛
حتﻲ در مواقعﻲ که کسﻲ شاهد کارهای فرد نباشد.
خودمدیریتﻲ کندذهنﻲ حالتﻲ است که فرد شک و تردید و نقد نسبت به سازمان را کنار
مﻲگذارد و با محدود کردن خود و دور شدن از ظرفیتهای رشد در خود سعﻲ بر تمرکز بر
جنبههای مثبت زندگﻲ دارد .به دیگر سخن ،اگر نقدی بر سازمان ببیند ،از بیان آن نقد و تعامل
و ارتبا با سایرین خودداری مﻲکند و در نهایت ح اطمینان و ابات را در خود افزایش
مﻲدهد.
این مفهوم بیانگر توانایﻲ تطبیق و پاسخگویﻲ سریع به تغییرات سازمانﻲ است .در صورتﻲ که
سازمان از چابکﻲ کافﻲ برخوردار نباشد ،به سمت کندذهنﻲ حرکت خواهد کرد.
سازمانهایﻲ که در آنها تااویر ااواکننده و الوآمیز از سازمان و محاوالت آن هستة مرکزی
فعالیتهای سازمان شده است دچار اقتااد تحریکﻲ هستند .در اقتااد تحریکﻲ فعالیتهایﻲ
مانند نام تجاری ،بازاریابﻲ ،روابط عمومﻲ ،فروش ،و ایجاد تاویر مناسب از محاول االب
مهمتر از خود تولید مورد توجه سازمان قرار مﻲگیرد.

5

انجام دادن
نمادین کار

6

مدیریت
کندذهنﻲ

7

فضای آلوده و
مسموم در
سازمان

8

وفاداری
ناخودآگاه

انجام دادن نمادین کار تاویرسازی از صنعت و مهندسﻲ خیالﻲ فعالیتهای سازمان است .استفادة فزاینده
از عالئم توخالﻲ ،مانند عناوین پرمدعا ،سیاستهای تأایرگذار و سایر نمایشهای ااراقآمیز از نمودهای
انجام دادن نمادین کار است.
مدیریت کندذهنﻲ زمانﻲ رخ مﻲدهد که مدیران به دنبال محدود کردن فعالیتهای کارکنان در زمینة
ظرفیتهای شناختﻲ خود هستند .این موضوع شامل چگونگﻲ مدیریت آگاهﻲ و درک جهان و به دنبال
تنظیم فرایندهایﻲ است که از طریق آن آگاهﻲ میان کارکنان سازمان مبادله مﻲشود.
رهبران دارای قدرت مطلق و علم کل هستند .احساس مﻲشود که رهبران توانایﻲ حضور در همه جا را
دارند و در همه جا هستند .کارکنان مانند اشیایﻲ در سازمان هستند که عاری از اشتیاقاند و آماده برای
استقرار در هر مکانﻲ و آمادة طرح شدن در هر زمانﻲ هستند .خفقان سراسر سازمان را فراگرفته است.
کارکنان اعتمادبهنف و عزت نف خود را از دست دادهاند.
کارکنان در برابر ناهنجاریهای سازمانﻲ هیچ نگرانﻲای ابراز نمﻲکند .این موضوع را که سازمانﻲ که به آن
تعلق دارند دارای مشکالت اساسﻲ است و نقصهایﻲ دارد نادیده مﻲگیرند .فرد دچار نوعﻲ خودفریبﻲ
است .مثالً کار را انجام مﻲدهد و انتقاد به شرایط بد را به بعد موکول مﻲکند (آگاهﻲ پساتأملﻲ).

سؤاالت مااحبة هدفمند:
علل ایجاد کندذهنﻲ کدامیک از عوامل بیانشده است؟
کندذهنﻲ سازمانﻲ چه نمودها و ویژگﻲهایﻲ در این سازمان داشته است؟
عوامل زمینهای و بسترهایﻲ که منجر به ایجاد کندذهنﻲ مﻲشود چیست؟
آیا عوامل مداخلهگری در ایجاد کندذهنﻲ در این سازمان دخیل است؟
برای کاهش کندذهنﻲ سازمانﻲ چه استراتژیای را پیشنهاد مﻲکنید؟
اجرای استراتژی بیانشده چه پیامدهایﻲ برای سازمان به همراه دارد؟
آیا عوامل دیگری را در ایجاد کندذهنﻲ سازمانﻲ دخیل مﻲدانید؟
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از یک یا دو روز از ارائة لیست اولیه و مطالعة آن توسط خبرگان سازمانﻲ ،به ما احبهای

نیمهساختاریافته با خبرگ ان ادارة ام ور مالی اتﻲ اس تان اص فهان پرداخت ه ش د .در ه ر ما احبه
شاخصهایﻲ به لیست اولیه افزوده شد و شاخصهای جدید همراه م وارد قبل ﻲ در اختی ار نف ر
بعدی قرار گرفت و پ

از مااحبه با این فرد تعدادی از شاخصها حذف و تعدادی نیز اف زوده

شد .در نهایت با مااحبههای پﻲ در پﻲ متوجه ش دیم تع دادی از ای ن مف اهیم در ای ن س ازمان
بهشدت رایج هستند؛ به نحوی که در هر مااحبه تکرار مﻲشوند .عالوه بر آن مفاهیم جدیدی نیز
معرفﻲ شده بود که مورد تأیید سایرین بود و در مواردی توسط سایر افراد تبیین و ب ازنگری ش د.
پ

از آن با استخراج مفاهیم کلیدی از دادههای خام و مااحبهها مدل پژوهش ب ر اس اس روش

نظریة دادهبنیاد شکل گرفت .نمونهای از متن مااحبهها در جدول  5آورده شده است.
جدول  .5نمونة مصاحبه با خبرگان سازمانی

مفاهیم استخراجشده

کد مفهومی

این سازمان دارد طوری به کارمندانش آموزش مﻲدهد که هر قدر به مؤلفههای قدرت نزدیکتر بشوید
برایتان بهتر است .برای همین مﻲبینیم که روابط ناسالم در اداره زیاد شده است و همین روابط ناسالم
باعث ایجاد سازمانهای زیرزمینﻲ شده است.
فکر مﻲکنم این افرادی که در این سازمان کار مﻲکنند خودشان دوست دارند که بگویند ما خیلﻲ مﻲدانیم،
ما همة اطالعات افراد را داریم ،تا بتوانند یک جایگاه اجتماعﻲ برای خودشان ایجاد کنند و بگویند ما همه
چیز را مﻲدانیم؛ بهخاوص مدیران سازمانها که دوست دارند سازمانشان را اینطور نشان بدهند.
کارمند آنقدر دلبستگﻲ به کارش کم شده است و دوست ندارد سر کار خود حاضر باشد که حتﻲ
صبحها سعﻲ مﻲکند دیرتر به محل کار خود بیاید و عارها هم زودتر خروجﻲ بزند و برود.
فرد بههیچوجه در کارش هیچ ابداعﻲ به کار نمﻲبرد .خودش را صاحب سبکﻲ نمﻲداند و سعﻲ مﻲکند
هر کاری را با نظر مدیرش انجام بدهد؛ حتﻲ در انجام دادن یک استعالم ساده .و این همان بروکراسﻲ
است که دارد تقویت مﻲشود .این را هم بگویم که این قبیل کارها ناچار باید انجام بشود .چون که من به
خاطر این سﻲ سال خدمت طوری باید راه بروم که گربه شاخم نزند .پ باید محافظهکاری را هم در
سرلوحة خودم قرار بدهم.
مدیر خودش را محق مﻲداند .سازمان خودبهخود این سیکل را ترویج مﻲدهد و خروجﻲ این چنین
سازمانﻲ این چنین مدیری است .کارمندی که در اختناق است در این سازمان خودش را تطبیق مﻲدهد.
نتیجة آن هم مﻲشود این مدیر؛ یعنﻲ فردی که همواره سعﻲ کرده خودش را از پستها و مشاال
پاسخدهنده خارج کند و خودش را برساند به جایﻲ که پرسشگر بشود و نه جوابگو و از بقیه این سؤاالت
را بکند و از اطاعتگر به دستوردهنده تبدیل شود.
این یک قانون نانوشته است؛ یعنﻲ اگر بخواهﻲ در این سازمان پیشرفت کنﻲ ،باید اینجور باشﻲ که
باالدستﻲها از شما مﻲخواهند .حاال این باالدستﻲ بازنشسته مﻲشود و همان پاییندستﻲ مﻲرود جایش و
آن هم همین روش را ادامه مﻲدهد .اگر نمﻲخواهﻲ که درجا بزنﻲ این کارها را انجام بده یا برو از این
سازمان بیرون .فردی که به این مرحله مﻲرسد ناخواسته نسبت به همة سازمانها بدبین مﻲشود.

درست شدن سازمانهای
ایررسمﻲ برای کسب
ردههای سازمانﻲ باالتر
کسب جایگاه اجتماعﻲ
درواین ،توخالﻲ بودن
سازمان و بزرگنمایﻲ کاذ
تأخیر در ورود و تعجیل در
خروج
عدم خالقیت فردی ،تقویت
بروکراسﻲ استبدادی

وجود جوّ خفقان ،تطبیق با
سازمان

سوء ظن و بدبینﻲ به سازمان
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تحلیل مااحبهها با گامهای تحلیل دادهبنیاد در سه مرحلة کُدگذاری ب از ،1کُ دگ ذاری
محوری ،2کُدگذاری انتخابﻲ( 3استراوس و کوربین  )2014انجام شد .جهت کدگ ذاری ب از
در این پژوهش متن مااحبة اول مکتو

و سس

وارد نرمافزار مک .کیو.دی.ای شد .پ

از تحلیل مااحبة اول ،نکات کلیدی نهفته در جمالت و پاراگرافها استخراج شد و با ب ه
دست آمدن دید کلﻲ از مااحبه وارد مااحبههای بعدی شدیم .در نهایت ب رای ت کت ک
مااحبهها این روند تکرار شد و گذگذاری باز مقولهها حاصل شد.
بعد از کدگذاری باز همة مااحبهها مفاهیم بهدس تآم ده ب ا ی کدیگ ر مقایس ه ش دند و
مفاهیمﻲ که از لحاظ معنایﻲ با یکدیگر تناسب داشتند و بر موضوع واحدی داللت مﻲکردند به
صورت یک مقوله درآمدند و نامﻲ برای آنها در نظر گرفته شد و فراین د کدگ ذاری مح وری
صورت پذیرفت .در نهایت فرایند کدگذاری انتخابﻲ صورت پ ذیرفت .در مرحل ة کدگ ذاری
انتخابﻲ به حذف زوائد و بسط و تعمیم آن دسته از مقولهها و روابط پرداخته شد که ت ا پ یش از
این بهخوبﻲ پرداخته نشده بودند .این کار با اعتبارسنجﻲ مقولهها و روابط تعریفشده بین آنها
انجام پذیرفت .خروجﻲ حاصل از کدگذاری مفاهیم در جدول  6آورده شده است.
جدول  .6مفاهیم استخراجی از مصاحبهها

طبقة اصلی

مقولههای اصلی

کدهای مفهومی
بزرگنمایﻲ سازمان در نشان دادن خود به عنوان سازمانﻲ

توخالﻲ بودن سازمان و بزرگنمایﻲ
کاذ
شرایط علّﻲ کندذهنﻲ

عدالتمحور
بزرگنمایﻲ در خاوص اشرافیت بر اطالعات مالﻲ افراد جامعه
توخالﻲ بودن سازمان و بزرگنمایﻲ کاذ
کسب جایگاه اجتماعﻲ درواین

سازمانﻲ

عدم آشنایﻲ مدیران میانﻲ و ارشد با سامانههای جدید مالیاتﻲ
آگاهﻲ و دانش کم مدیران

عدم شناخت مشکالت اجرایﻲ توسط مدیران
عدم اشرافیت مدیران به وظایف خود
عدم تخاص و دانش ناکافﻲ مدیران

1. open coding
2. axial coding
3. selective coding
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طبقة اصلی

کدهای مفهومی

مقولههای اصلی

آموزش ناکافﻲ و عدم توانایﻲ کارکنان در استفاده از نرمافزارها
ناکارآمدی آموزشهای ضمن خدمت
آموزش ناکارآمد کارمندان

عدم تناسب کار و آموزش دیدهشده
آموزشهای ناکارآمد شغلﻲ
عدم برنامهریزی درست مدیران برای آموزش کارکنان
کاهش روحیة یادگیری و پیشرفت به دلیل یکنواختﻲ فرایند کار
عدم میل به تغییر و پیشرفت در کارمند

انجماد سازمانﻲ

تالش مدیران در جلوگیری از ویرانﻲ به جای پیشرفت
سکوت و انفعال سازمانﻲ
رکود و افت عملکرد سازمان
وجود جوّ خفقان
سرایت رفتارهای انحرافﻲ کارمندان به سایر همکاران

شرایط علّﻲ کندذهنﻲ سازمانﻲ

وجود فضای آلوده و مسموم

تالش برای رسیدن به مراتب باالتر به هر قیمتﻲ
محافظهکاری شدید
احترام کاذ

قائل شدن به دلیل موقعیت شغلﻲ

بها دادن مدیران به رواج رفتارهای انحرافﻲ و ضداخالقﻲ
عادی شدن برخﻲ از انحرافات اخالقﻲ با عنوانهایﻲ چون زرنگﻲ فرد
اقدامات تالفﻲجویانه
بد جلوه دادن همکاران
رفتارهای انحرافﻲ

ضربه زدن به دیگران
حسادت و زیرآ زنﻲ در محیط کار
رواج خبرچینﻲ
رواج شایعهپراکنﻲ
رواج درواگویﻲ و ایبت
اشتیاق کاری کم و انجام دادن کار با بﻲعالقگﻲ

بﻲتفاوتﻲ سازمانﻲ

از دست رفتن ح

تعلق به سازمان

بﻲتفاوت شدن نسبت به سازمان
بﻲرابتﻲ برای انجام دادن کار
میل به ترک سازمان
بیگانگﻲ فرد از کار

وجود بیگانگﻲ از کار

جدایﻲ فکری فرد از سازمان در حین کار به دلیل مشکالت زیاد
کمکاری و کاهش راندمان کاری به دلیل سرکو

شدن

عدم تمایل به انجام دادن کار به دلیل ناکارآمدی رویههای سازمان
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طبقة اصلی

کدهای مفهومی

مقولههای اصلی

ایجاد روابط کاری ایررسمﻲ
تشکیل گروههای ایررسمﻲ
وجود سازمان ایررسمﻲ (سایة سازمان)

تعارش در ماهیت کار و آنچه عملیاتﻲ مﻲشود
درست شدن سازمانهای ایررسمﻲ برای کسب ردههای سازمانﻲ باالتر
تشکیل گروههای مقاوم در برابر تغییر
تامیمگیری متمرکز و ایرمشارکتﻲ
عدم تفویض اختیار

تامیمگیری ایرمشارکتﻲ

عدم آگاهﻲ کارمندان از تامیمات مدیران
عدم مشارکت کارمندان در تامیمگیری
تامیمگیری مستبدانه
تعامل ناکافﻲ بین مدیر و کارمند
ضایع شدن هویت کارمند

شرایط علّﻲ کندذهنﻲ سازمانﻲ

تحقیر شخایت کارکنان
تحقیر شخایت کارمند در سازمان

ایجاد ح

بﻲاعتمادی به کارمند

دروغگو دانستن کارمند
عدم اعتماد به کارمند
زیر سؤال رفتن ابات فکری و شخایتﻲ فرد
بﻲفایده دانستن شکایت
سکوت به دلیل حفظ جایگاه

وجود سکوت سازمانﻲ

عدم شنیده شدن اعتراش کارکنان
تحمل ساعات کار
نشنیدن صدای کارمندان
دزدیده شدن ایدههای کارمند توسط مدیران (سرقت ایدهها)
عدم آگاهﻲ مدیر از توانایﻲ کارکنان خود
سهلانگاری مدیران باالدستﻲ در انجام دادن وظایف

وجود مدیران سهلانگار و بﻲمسئولیت

بﻲتوجهﻲ به وظایف قانونﻲ از سوی مدیران
مدیریت سلیقهای
عدم نظارت و کنترل درست کارکنان
کماهمیت بودن فرد برای سازمان
دلسوز نبودن سازمان نسبت به کارمند

عدم حمایت سازمانﻲ

بﻲتوجهﻲ سازمان به کارمندان و مشکالت شخاﻲ آنها
رها کردن فرد در سازمان
عدم رعایت قرارداد روانشناختﻲ
ح

واپ زدگﻲ و طرد شدن
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کدهای مفهومی

مقولههای اصلی

فرسودگﻲ ذهنﻲ و جسمﻲ

شرایط علّﻲ کندذهنﻲ سازمانﻲ

منزوی و فرسوده شدن کارمند توانمند
فرسودگﻲ شغلﻲ به دلیل عدم چرخش شغلﻲ

گرانباری و فرسودگﻲ

فشار بر روی گروه خاصﻲ در سازمان

شغلﻲ

سختﻲ کار به دلیل وجود سامانههای متعدد مالیاتﻲ
فرسودگﻲ و افزایش خطا به دلیل فشار کاری زیاد
گرانباری شغل
عدم توجه و اهمیت مسئوالن به منابع انسانﻲ
عدم توجه به عملکرد
استفادة ابزاری از قدرت

نگاه ابزاری به کارمند

قربانﻲ شدن کارکنان به خاطر انتخا

نادرست مدیران (حجم کار بر دوش کارمند)

هدف مهمتر از مسیر رسیدن به آن
تبلیغات برای دیده شدن در محل کار

هستة محوری (اجزای تشکیلدهندة مقولة اصلﻲ) کندذهنﻲ سازمانﻲ

وصل شدن به منابع قدرت برای کسب منافع
انجام دادن نمادین و

انجام دادن کارهای نمایشﻲ

نمایشﻲ کار

توجه بیشتر مدیران به حجم و ظاهر کار به جای کیفیت کار
خودنمایﻲ فرد در جامعه
برگزاری دورههای آموزشﻲ به صورت نمایشﻲ
ایجاد ح

بدبینﻲ نسبت به سازمان در مقایسة جایگاه سازمانﻲ و پاداش خود با دیگر
همکاران
سوءظن و بدبینﻲ به سازمان
وجود ح

بدبینﻲ سازمانﻲ

دیده نشدن در کارمند

تمایل به ترک سازمان
وجود موقعیت شغلﻲ بیرون از سازمان با اضطرا

و نگرانﻲ کمتر

تأخیر در ورود و تعجیل در خروج
در انتظار پایان ساعت کاری
مرخاﻲهای بﻲمورد
ارتباطات خشک و دستوری
ناکارآمدی آموزشهای تئوریک در یاددهﻲ جنبههای عملﻲ کار
محدود بودن انتقال

عدم اطالع کارمندان از تغییرات سازمانﻲ و جابهجایﻲها

اطالعات و ارتباطات

عدم دسترسﻲ به منابع اطالعاتﻲ کافﻲ
برگزاری دورههای آموزشﻲ با محتوای پایین و در زمان نامناسب
فقدان اطالعات کافﻲ و ابهام در منابع اطالعاتﻲ
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طبقة اصلی

کدهای مفهومی

مقولههای اصلی

در انحاار قرار دادن دانش برای کسب اهرم فشار بر باالدستﻲ
عدم انتقال دانش به دلیل روحیة انحاارطلبﻲ و منفعتخواهﻲ و قدرتطلبﻲ

هستة محوری (اجزای تشکیلدهندة مقولة اصلﻲ) کندذهنﻲ سازمانﻲ

انحاار دانش توسط افراد
هوشمند در سازمان

پنهان کردن دانش خود و تالش برای افزایش وابستگﻲ سازمان به وی
نبودِ روحیة همکاری به دلیل انحاارطلبﻲ
عدم مشارکت توسط خود کارمند

تقویت ح

عدم همافزایﻲ
فقدان روحیة خالقیت و نوآوری در کارکنان
از بین رفتن روحیة
خالقیت در سازمان

عدم تمایل کارمندان به خالقیت
تمایل کارمند به انجام دادن کارهای روتین و تکراری
عدم توجه به خالقیت و نوآوری و ایدههای جدید
عدم توجه و برنامهریزی الزم جهت سرمایة انسانﻲ

بﻲتوجهﻲ به نیروی انسانﻲ
هوشمند

عدم استفاده از متخااان سازمانﻲ
عدم توجه به سرمایة هوشمند و بااستعداد سازمان
عدم توجه به لیاقت فرد در تخایص وظایف
کند شدن افراد بااستعداد توسط سازمان کندذهن
سرکو

پیشنهادهای سازنده توسط رئی
نشنیدن انتقادات کارکنان

سرکو انتقاد و تقویت
عدم تفکر

شکسته شدن توان مقاومت فرد
برخورد شدید با انتقادکننده
ناتوانﻲ کارمندان دلسوز برای اصالح امور
گرفته شدن قدرت تامیمگیری از فرد
سرکو

افراد گزارشدهندة تخلف

نیاز به مراقبتهای بالینﻲ در کارکنان با سابقة باال
عوامل زمینهای و بسترهای کندذهنﻲ سازمانﻲ

تحایالت
عوامل خانوادگﻲ

سن باال
مسئولیتهای خانوادگﻲ فرد
فرصت کم برای یادگیری
ویژگﻲهای شخایتﻲ درونگرا

ویژگﻲهای شخایتﻲ افراد

بدبینﻲ ذاتﻲ فرد
تغییر در پیشینة مذهبﻲ فرد به دلیل موقعیت شغلﻲ
روحیة انحاارطلبﻲ فرد
ایجاد شرایط جابهجایﻲ درونسازمانﻲ و برونسازمانﻲ

انعطافپذیری شغلﻲ

صدور مجوزهای الزم برای دورکاری
برنامهریزی در استخدام
صدور بخشنامههای افزایش استراحت حین کار
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کدهای مفهومی

مقولههای اصلی

فقدان روحیة همکاری بین کارکنان
تضعیف روحیة همکاری

عوامل زمینهای و بسترهای کندذهنﻲ سازمانﻲ

عدم توجه به کار گروهﻲ

فردمحور بودن فعالیتهای سازمانﻲ
دوگانگﻲ قوانین و ضوابط در تشویق کارکنان به انجام دادن کار گروهﻲ
ماهیت شغل حسابداری و تکراری بودن کار
تکراری بودن فرایند انجام دادن کار

ماهیت شغل

ماهیت شغل و استرسزا بودن
عدم استخدام فرد با ویژگﻲهای فردی مناسب شغل
استفاده از فناوریهای بهروز
نرمافزارها و سیستمهای بهروز

نیاز به فناوری بهروز

عدم امکان تغییر ساختار
تعارش بین هدفگذاری کالن مدیران و ابزارهای اجرایﻲ موجود
تغییر مرتب قوانین به علت نیاز مالﻲ دولت
قوانین و مقررات دولتﻲ

پیشبینﻲ مجوزهای قانونﻲ برای استراحت حین کار
تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز
تخایص بودجة رفاهﻲ
فرهنگ الط جامعه در رابطه با تقابل خم

و زکات با مالیات

فرهنگ تملق و چاپلوسﻲ در جامعه

عوامل فرهنگﻲ

وجود دیدگاه اربا

و رعیت

شرایط مداخلهگر کندذهنﻲ سازمانﻲ

پایین بودن فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه
عوامل اقتاادی

گذار از جامعة سنتﻲ به صنعتﻲ
امکان استفاده از امکانات رفاهﻲ سایر ارگانها در افزایش رفاه کارکنان
دخالت دولت در تامیمات به جای کنترل
وظیفهشناس نبودن مدیران سطح کالن
دستوری بودن مدیران باالدستﻲ و انحاارطلبﻲ
مدیران ناالیق باالدستﻲ

عوامل سیاسﻲ و

انتخا

مدیران با نظرات افراد خارج از سازمان

قدرتهای خارج سازمان

انتخا

نرمافزارهای نامناسب توسط باالدستﻲها

انتخا

مدیران نامناسب با هدف تحقق اهداف باالدستﻲها

تأایر منفﻲ قدرتهای برونسازمانﻲ در آیندة شغلﻲ کارمند
نقش قدرت برونسازمانﻲ در عدم اجرای درست قوانین و مقررات
تبعیت کورکورانه از مقامات باالدستﻲ
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طبقة اصلی

مقولههای اصلی

کدهای مفهومی
طراحﻲ استراتژی استعدادمحور
پشتیبانﻲ نرمافزاری از ایدههای جدید

استراتژی مدیریت استعداد

فعالسازی نظام انتقادات و پیشنهادها
فراهم کردن شرایط ارائة نظرات و ایدهها در سازمان
تفکیک وظایف با توجه به تجربة فرد نه به صورت تاادفﻲ
جاری شدن فرهنگ داد و ستد در سازمان
افزایش تفریحات سازمانﻲ

افزایش پویایﻲ و کاهش

تهیة امکانات تفریحﻲ توسط سازمان

یکنواختﻲ در سازمان

تغییر نگرش مدیران به تفریح کارکنان
تغییر چیدمان سازمان
طبقهبندی حرفه و ایجاد امکان پیشرفت
استفاده از شیوة آموزشﻲ استاد و شاگردی

راهبردهای کندذهنﻲ سازمانﻲ

ارائة آموزشهای مناسب به مدیران و کارکنان
آموزش متناسب با سازمان

برگزاری دورههای آموزشﻲ برای ایجاد ح

همدلﻲ بین همکاران

برگزاری دورههای آموزشﻲ جهت تقویت همدلﻲ بین کارکنان
برگزاری دورههای آموزشﻲ جهت کاهش استرس و فشار کاری
برگزاری دورههای آموزشﻲ
تفویض اختیار مدیران به معاونان خود جهت کنترل کارکنان
مشارکت کارکنان در تامیمگیریها

ایجاد جوّ مشارکتﻲ

تعامل و گفتوگو با کارمند
تقویت کار تیمﻲ
انحاارشکنﻲ
ایجاد همافزایﻲ از طریق ارائة امکانات سازمانﻲ
برنامهریزی بر اساس نیاز و آمادگﻲ جامعه

برنامهریزی و بسترسازی
قبل از اجرا

تهیة زیربناها قبل از خرید نرمافزار و اجرای قوانین
برنامهریزی و تنظیم قوانین داخلﻲ
پیشبینﻲ ابزارهای اجرایﻲ مورد نیاز
پیشبینﻲ نیازمندیهای اجرای یک طرح قبل از اقدام به اجرا
اجرای جانشینپروری و انتقال تجربه به نیروی تازهوارد
ارائة آموزشهای تخااﻲ به کارکنان کادر تشخیص

بهبود یادگیری سازمانﻲ

ارائة آموزشهای مناسب برای یادگیری فرایندهای کاری جدید
استفاده از استادان مجر

در آموزشهای ضمن خدمت

دیده شدن و منتفع شدن کارکنان هنگام ارائة پیشنهاد و انتقاد
تسهیم دانش از طریق تشویق کارمندان
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طبقة اصلی

کدهای مفهومی

مقولههای اصلی

خودتغییری و شروع تغییر از خود
تغییر فردی و افزایش
خودباوری

ایجاد روحیة توسعه و پیشرفت در کارمند
تقویت خودباوری در فرد
ایجاد تغییر در جوّ سازمان از طریق توسعة فردی و آموزش
حمایت سازمانﻲ در راستای کاهش استرس فرد
تغییر فرهنگ سازمانﻲ و افزایش اشتیاق
جاریسازی فرهنگ انجام دادن کار بدون نظارت
تغییر فرهنگ رقابت ناسالم به رقابت رفاقت

اصالح فرهنگ سازمانﻲ

اصالح نگرش مدیران از طریق برنامههای فرهنگﻲ

راهبردهای کندذهنﻲ سازمانﻲ

استفاده از ظرفیتهای مذهبﻲ
تقویت معنویت در محل کار
اجرای برنامههای فرهنگﻲ در جهت ایجاد جو صمیمیت بین همکاران
تغییر رابطة مدیر و کارمند
اصالح نگرش مدیران از طریق قوانین و مقررات و نظارتهای بیشتر
صدق قول مدیران
انتخا

بهبود رابطة مدیر با
کارکنان

مدیران انعطافپذیر

تغییر در نگرش مدیران جهت ارائة امکانات رفاهﻲ
انتخا

مدیر بر اساس پارامترهای تخااﻲ
وفای به عهد توسط مدیران

کنترل و برنامهریزی مناسب توسط مدیران
ایجاد نشا و شادابﻲ در محیط کار با برگزاری برنامههای ورزشﻲ
آموزش به منظور حفظ سالمت فردی
بهبود سالمت جسمﻲ و
روحﻲ کارمند

بیمة کاهش عوارش ناشﻲ از اشتباهات سهوی
ریشهیابﻲ مشکالت کارمند
استفاده از تجیهزات و امکانات اداری متناسب با فیزیک کارمند
ارائة مشاورههای شغلﻲ و ایرشغلﻲ مورد نیاز کارمند

پیامدهای کاهش کندذهنﻲ سازمانﻲ

توجه به سالمت جسمﻲ فرد
افزایش دلبستگﻲ به کار
حفظ شأن و منزلت کارمندان
کاهش فرار از زیر کار
پیامدهای فردی

ایجاد شادابﻲ
افزایش حضور در محل کار
افزایش تعهد کاری
کاهش اشتباهات کاری
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ادامة جدول  .6مفاهیم استخراجی از مصاحبهها

طبقة اصلی

کدهای مفهومی

مقولههای اصلی

افزایش انگیزة فردی
کاهش استرس

پیامدهای فردی

احساس پیشرفت شغلﻲ
دید مثبت فرد به سازمان
رواج ح

اعتماد بین همکاران

پیامدهای کاهش کندذهنﻲ سازمانﻲ

کاهش درگیری در سازمان
نشر صداقت و پاکﻲ در سیستم

پیامدهای سازمانﻲ

کاسته شدن هزینههای اداری
از بین رفتن ح

بدبینﻲ

جوّ سازمانﻲ مثبت
افزایش کیفیت کار
از بین رفتن وحشت مردم از ادارة مالیاتﻲ
شفافسازی در نحوة توزیع مالیات در جامعه
انتقال نظم سازمان به مشاال بیرونﻲ
خودمنظم شدن جامعه
فراسازمانﻲ و اجتماعﻲ

برخورد بهتر با اربا رجوع
رضایت اربا رجوع
افزایش منزلت اجتماعﻲ سازمان
مقبولیت سازمانﻲ
افزایش اعتماد عمومﻲ به سازمان

بخش دوم :تکنیک دلفي
در بخش دوم ابتدا به معرفﻲ جامعة آماری و روش نمونهگیری و حج م نمون ه پرداخت ه و
سس

مراحل تکنیک دلفﻲ ارائه مﻲشود.

جامعة آماری ،روش نمونهگیری ،حجم نمونه

جامعة آماری در این بخش شامل خبرگان دانشگاهﻲ است که ص الحیت الزم را در تأیی د
مدل مفهومﻲ پژوهش داشته باشند و با مفه وم کن دذهنﻲ س ازمانﻲ و م دلس ازی مف اهیم
مدیریتﻲ آشنا باشند .در روش دلفﻲ برای تهیة نمونة آماری از پانل خبرگان استفاده مﻲشود.
از این رو در این پ ژوهش نی ز پان ل دلف ﻲ ب ا اس تفاده از روش نمون هگی ری هدفمن د و
ایرتاادفﻲ از میان خبرگان و استادان حوزة مدیریت دانشگاه انتخا

شد.
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هرچند تعداد اعضای پان ل در پژوهشهای پیشین ب ین  10ت ا ارق ام مختل ف متغی ر
ب وده است ،هنگامﻲ که میان اعضای پانل تجان

وجود داش ته باش د ح دود  10ت ا 20

عض و توص یه ش ده اس ت ( .)Esfahani et al. 2013: 64در ای ن پ ژوهش ب ا توج ه ب ه
معیارهایﻲ چون تسلط نظری ،تجربة عملﻲ ،تمایل و توانایﻲ مشارکت در پ ژوهش ح دود
 30نفر به عنوان خبرة سازمانﻲ شناسایﻲ شدند و تکنیک دلفﻲ در دو مرحله انجام پذیرفت.
از این  30نفر  26نفر در مرحلة اول و  19نفر در مرحلة دوم به سؤاالت پرسش نامه پاس خ
دادند .جدول  7تعداد پرسشنامههای گردآوریشده در هر دور را نشان

مﻲدهد.

جدول  .7پرسشنامههای گردآوریشده

پرسشنامههای جمعآوریشده

دور

پ

تعداد

درصد

اول

24

80

دوم

19

63

از بررسﻲ و جمعبندی نتایج دور اول دلفﻲ ،از مجم وع  46ش اخص  2عام ل ب ه

دلیل کسب میانگین کمتر از  3در مقیاس پنجگزینهای از دور نخست خارج شدند .خبرگ ان
در دور اول همچنین  2عامل وجود مدیران سهلانگار و بﻲمسئولیت را با آگ اهﻲ و دان ش
کم مدیران یکﻲ دانستند که پ

از بررسﻲ و مشورت با خبرگان قرار شد این دو عام ل ب ا

یکدیگر اداام شوند و عامل وجود مدیران سهلانگار و بﻲمسئولیت با دانش کم جایگزین
آنها شود .میانگین انحراف معیار در دور اول  0/78به دست آمد.
پرسش نامة دور دوم هم راه ب ا نظ رات قبل ﻲ در اختی ار اعض ای پان ل ق رار گرفت .با
توجه به نتایج دور دوم دلفﻲ ،تنها  1شاخص به دلیل کسب میانگین کمت ر از  3در مقی اس
پنجگزینهای از دور دوم خارج شد و سایر عوامل مورد تأیید قرار گرفت .میانگین انح راف
معیار در دور دوم  0/71به دست آمد.
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جدول  .8خروجیهای مدل دلفی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

وضعیت

دور اول
عوامل

3.5

0.812

3.63

0.761

قبول

آگاهﻲ و دانش کم مدیران

2.3

0.894

-

-

حذف

آموزش ناکارآمد کارمندان

3.23

0.652

2.84

0.898

حذف

انجماد سازمانﻲ

4.15

0.675

4.26

0.653

قبول

وجود فضای آلوده و مسموم

مقولههای اصلی

توخالﻲ بودن سازمان و بزرگنمایﻲ کاذ

عوامل
علّﻲ

3.81

0.895

3.79

1.032

قبول

بﻲتفاوتﻲ سازمانﻲ

4.12

0.766

4.06

0.802

قبول

وجود بیگانگﻲ از کار

4.38

0.804

4.37

0.684

قبول

وجود سازمان ایررسمﻲ (سایة سازمان)

3.27

1.116

3.74

1.195

قبول

رفتارهای انحرافﻲ

3.65

0.797

4.05

0.705

قبول

تامیمگیری ایرمشارکتﻲ

4.12

0.516

4.47

0.514

قبول

تحقیر شخایت کارمند در سازمان

3.77

1.032

3.63

0.895

قبول

وجود سکوت سازمانﻲ

4.04

0.599

3.89

0.994

قبول

وجود مدیران سهلانگار و بﻲمسئولیت

3.88

1.071

3.89

0.658

قبول

فقدان حمایت سازمانﻲ

4.23

0.71

4.26

0.562

قبول

گرانباری و فرسودگﻲ شغلﻲ

4.15

0.464

4.37

0.597

قبول

نگاه ابزاری به کارمند

4.12

0.816

4.11

0.658

قبول

انجام دادن نمادین و نمایشﻲ کار

3.65

0.797

3.95

0.621

قبول

بدبینﻲ سازمانﻲ

4.08

0.484

4.00

0.594

قبول

محدود بودن انتقال اطالعات و ارتباطات

3.88

0.766

4.11

0.315

قبول

(وجود مدیران سهلانگار و بﻲمسئولیت و با دانش کم در دور دوم)

هستة
محوری

دور دوم

انحاار دانش توسط افراد هوشمند در سازمان

3.42

0.857

3.79

0.855

قبول

از بین رفتن روحیة خالقیت در سازمان

3.77

0.863

4.26

0.653

قبول

بﻲتوجهﻲ به نیروی انسانﻲ هوشمند

3.96

0.72

4.47

0.513

قبول

سرکو انتقاد و تقویت عدم تفکر

4.23

0.71

3.89

0.994

قبول

-

-

قبول

عوامل خانوادگﻲ

3.65

0.745

4.00

0.686

قبول

عوامل فردی:
عومل

ویژگﻲهای شخایتﻲ افراد

3.46

0.948

4.11

0.737

قبول

مداخلهگر

عوامل شغلﻲ:

-

-

قبول

انعطافپذیری شغلﻲ

3.5

0.86

3.47

0.905

قبول

عدم توجه به کار گروهﻲ

3.92

0.628

3.79

0.787

قبول
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ادامة جدول  .8خروجیهای مدل دلفی

مقولههای اصلی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

دور اول

وضعیت

دور دوم

ماهیت شغل

3.69

0.884

3.95

0.705

قبول

-

-

قبول

نیاز به فناوری بهروز

3.94

0.989

4.11

0.937

قبول

قوانین و مقررات دولتﻲ

3.88

0.653

4.16

0.765

قبول

بسترهای

عوامل فرهنگﻲ

3.54

0.811

4.00

0.882

قبول

کندذهنﻲ

عوامل اقتاادی

3.5

0.906

3.68

0.885

قبول

سازمانﻲ

عوامل

عومل

عوامل سازمانﻲ:

مداخله
گر

عوامل سیاسﻲ و قدرتهای خارج سازمان

3.96

0.824

4.53

0.513

قبول

استراتژی مدیریت استعداد

4.04

0.599

3.74

0.653

قبول

افزایش پویایﻲ و کاهش یکنواختﻲ در سازمان

4.35

0.485

4.26

0.562

قبول

آموزش متناسب با سازمان

4.15

0.675

4.32

0.671

قبول

ایجاد جوّ مشارکتﻲ

4.12

0.588

4.32

0.582

قبول

استراتژی

برنامهریزی و بسترسازی قبل از اجرا

2.11

0.735

-

-

حذف

ها

بهبود یادگیری سازمانﻲ

4.19

0.567

4.53

0.51

قبول

تغییر فردی و افزایش خودباوری

3.92

0.628

4.47

0.70

قبول

اصالح فرهنگ سازمانﻲ

4.04

0.599

4.26

0.56

قبول

پیامدها

بهبود رابطة مدیر با کارکنان

4.12

0.711

4.26

0.45

قبول

بهبود سالمت جسمﻲ و روحﻲ کارمند

4.15

0.881

4.11

0.94

قبول

پیامدهای فردی

4.04

0.735

4.37

0.68

قبول

پیامدهای سازمانﻲ

4.27

0.533

4.63

0.50

قبول

فراسازمانﻲ و اجتماعﻲ

3.92

0.484

4.32

0.48

قبول

-

0.78

-

0.71

-

میانگین انحراف معیار

مقیاس اتفاقنظر

در پژوهش حاضر برای تعیین میزان اتفاقنظر میان اعضای پانل از «ضریب هماهنگﻲ کندال»

1

استفاده شد .ضریب هماهنگﻲ کندال مقیاسﻲ است برای تعیین درج ة هم اهنگﻲ و موافق ت
)1. kendall's coefficient of concordance (W
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میان چندین دسته رتبه مربو ب ه  Nش ﻲء ی ا ف رد .مقدار ضریب هماهنگﻲ کندال با اس تفاده
از نرماف زار  SPSSمحاسبه شد .جدول  6چگونگﻲ تفس یر مق ادیر گون اگون ای ن ض ریب را
نشان مﻲدهد ( .)Ahmadi et al. 2008نکتة مورد توجه این است که برای پانله ای ب ا تع داد
بیشتر از  10عضو حتﻲ مقادیر بسیار کوچک  Wنیز معنادار به حسا

مﻲآیند.

جدول  .9تفسیر مقیاس اتفاقنظر

مقدار ضریب هماهنگی کندال

تفسیر

اطمینان نسبت به ترتیب عوامل

0/1

اتفاقنظر بسیار ضعیف

وجود ندارد

0/3

اتفاقنظر ضعیف

کم

0/5

اتفاقنظر متوسط

متوسط

0/7

اتفاق نظر قوی

زیاد

0/9

اتفاقنظر بسیار قوی

بسیار زیاد

از آنجا که در پژوهش حاضر تعداد اعضای پانل دلفﻲ ب ین  19ت ا  30نف ر ب ود و مق دار
ضریب هم اهنگﻲ کن دال نی ز در دور اول عدد  0/54و در دور دوم عدد  0/62محاسبه ش د،
اتفاقنظر متوسط روی عوامل مورد مطالعه حاصل شد و اطمینان متوسط ب ه ترتی ب عوام ل
به دست آمد .ضریب توافق کندال در مرحلة اول و دوم دلفﻲ به صورت جدول  10است.
جدول  .10ضریب توافق کندال

دور

اول

دوم

تعداد

24

19

ضریب توافق

0/540

0/626

از آنجا که مقدار ض ریب هماهنگﻲ در دور دوم نس بت ب ه دور اول تنه ا ب ه می زان
 0/08افزایش پیدا کرد و با توجه به اینکه میزان اجم اع و اتف اقنظ ر اعض ا در دو دور
رشد قاب ل ت وجهﻲ نش ان نداد ،مﻲتوان به تکرار دورهای دلفﻲ پایان داد.
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مدل نهايي کندذهني سازماني

در ادامه مدل نهایﻲ کندذهنﻲ سازمانﻲ در سازمان امور مالیاتﻲ استان اص فهان ترس یم ش ده
است .این مدل شامل عوامل علّﻲ ایجادکنندة کندذهنﻲ س ازمانﻲ ،پدی دة مح وری ،عوام ل
مداخلهگر و بسترساز اس ت و ع الوه ب ر ای ن راهکاره ای ک اهش کن دذهنﻲ س ازمانﻲ و
پیامدهای حاصل از آن را نیز به تاویر مﻲکشد .این مدل خروجﻲ تحلیل دادهبنیاد است که
با کمک تکنیک دلفﻲ تأیید شده است.

شرایط علّی ایجاد کندذهنی
سازمانی
توخالﻲ بودن سازمان و
بزرگنمایﻲ کاذ
انجماد سازمانﻲ
وجود فضای آلوده و مسموم
بﻲتفاوتﻲ سازمانﻲ
وجود بیگانگﻲ از کار
وجود سازمان ایررسمﻲ
(سایة سازمان)
تامیمگیری ایرمشارکتﻲ
تحقیر شخایت کارمند در
سازمان
رفتارهای انحرافﻲ
وجود سکوت سازمانﻲ
وجود مدیران سهلانگار و
بﻲمسئولیت و با دانش کم
نگاه ابزاری به کارمند
فقدان حمایت سازمانﻲ
گرانباری و فرسودگﻲ شغلﻲ

عوامل مداخله گر
عوامل فردی:
 عوامل خانوادگﻲ ویژگﻲهای شخایتﻲ افرادعوامل شغلﻲ:
 انعطافپذیری شغلﻲ عدم توجه به کار گروهﻲ ماهیت شغلعوامل سازمانﻲ:
 نیاز به فناوری بهروز -قوانین و مقررات دولتﻲ

هستة محوری
انجام دادن نمادین و نمایشﻲ کار
بدبینﻲ سازمانﻲ
محدود بودن انتقال اطالعات و
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بحث و نتیجه
تحقیق حاضر با رویکرد تحلیل دادهبنیاد به اس تخراج مفه وم کن دذهنﻲ س ازمانﻲ پرداخت ه
است تا با استخراج مدلﻲ مفهومﻲ از زمینة پژوهش به درک بهتر کندذهنﻲ س ازمانﻲ کم ک
کند .در این زمینه نتایج پژوهش نشان مﻲدهد عواملﻲ چون بزرگنم ایﻲ ک اذ  ،آگ اهﻲ و
دانش کم مدیران ،آموزش ناکارآم د کارمن دان ،انجم اد س ازمانﻲ ،وج ود فض ای آل وده و
مسموم ،بﻲ تفاوتﻲ س ازمانﻲ ،وج ود بیگ انگﻲ از ک ار ،وج ود س ازمان ایررس مﻲ (س ایة
سازمان) ،تا میم گی ری ایرمش ارکتﻲ ،تحقی ر شخا یت کارمن د در س ازمان ،رفتاره ای
انحرافﻲ ،وجود سکوت سازمانﻲ ،وجود مدیران سهلانگار و بﻲمسئولیت ،فق دان حمای ت
سازمانﻲ ،گرانباری و فرسودگﻲ شغلﻲ ،و نگاه ابزاری به کارمند از علل ایجاد کندذهنﻲ در
سازمان هستند .بزرگنمایﻲ کاذ

شامل ایجاد تاویر ال وآمیز از س ازمان در ذه ن اف راد

خارج از سازمان است که االب بیش از فعالیت اصلﻲ سازمان مورد توجه مدیران س ازمان
کندذهن قرار مﻲگیرد که این موضوع مﻲتواند به فعالی ت اص لﻲ س ازمان لطم ه وارد کن د
( .)Alvesson & Spicer 2012: 1194بزرگنمایﻲ کاذ

در این پژوهش ب ا ایج اد ت رس در

افراد جامعه و بزرگنمایﻲ در خاوص اشرافیت بر اطالعات م الﻲ اف راد جامع ه خ ود را
نشان داده است .آگاهﻲ و دانش کم مدیران و در نتیجه عدم ارائة آموزشه ای کارآم د ب ه
کارمندان نیز باعث کاهش یادگیری سازمانﻲ و افزایش کندذهنﻲ سازمانﻲ شده اس ت .ای ن
امر منجر به انجماد سازمانﻲ مﻲشود .انجماد سازمانﻲ شرایطﻲ اس ت ک ه س ازمان در ی ک
مرحله مانده است و نمﻲتواند رو به جل و حرک ت کن د .در س ازمان کن دذهن رفتاره ای
انحرافﻲ فضای سازمان را آلوده و سازمان را درگیر سایهای از رواب ط ایررس مﻲ م ﻲکن د.
تحت چنین شرایطﻲ کارمندان به کار خود بﻲاعتنا مﻲشوند .حالتﻲ که تحقق یا عدم تحق ق
اهداف سازمانﻲ برای یک عضو ی ا گروه ﻲ از اعض ا تف اوت نداش ته باش د «ب ﻲتف اوتﻲ
سازمانﻲ» نامیده مﻲشود.
در سطح سازمانﻲ ،افرادی که عالقة شغلﻲ خود را به دالیلﻲ از دست مﻲدهند بهتدریج
دچار فرسودگﻲ شغلﻲ و در نهایت ب ﻲتف اوتﻲ س ازمانﻲ م ﻲش وند .ب ا رواج ب ﻲتف اوتﻲ
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سازمانﻲ ،بیگانگﻲ شغلﻲ نیز مشاهده مﻲشود .بیگانگﻲ از کار انفاال ف رد از نظ ام باوره ا،
ارزشها ،هنجارها ،اهداف سازمانﻲ ،و انتظارات جمعﻲ است (زکﻲ )25 :2009؛ حالتﻲ ک ه
فرد در زندگﻲ بخشﻲ از وجود خود را فراموش مﻲکند تا بتواند به وظیفة شغلﻲ س ازمانﻲ
خود بسردازد یا در واقع نقش بازی کند .ولﻲ در این نقش بازی کردن از آن زندگﻲ که برای
آن توانایﻲ دارد جدا مﻲماند یا دور مﻲافتد یا با آن بیگانه مﻲشود (توسلﻲ و قدیمﻲ :2001
 .)85با این تعریف مﻲتوان گفت از جمله نمودهای کندذهنﻲ در سازمان حرکات نمایش ﻲ
کارکنان است؛ حرکاتﻲ چون تبلیغات برای دیده شدن در محل کار ،وصل ش دن ب ه من ابع
قدرت برای کسب منافع ،انجام دادن کارهای نمایشﻲ ،و توجه بیشتر به حجم و ظ اهر ک ار
به جای کیفیت کار.
از دیگر موارد مبین کندذهنﻲ در سازمان انحاار دانش توسط افراد هوشمند است .افراد
هوشمند ،با نگهداری دانش ،از آن به عنوان یک مزیت رقابتﻲ استفاده مﻲکنن د ت ا جایگ اه
سازمانﻲ ویژهای کسب کنند.
از عوامل بسترساز برای گسترش کندذهنﻲ در سازمان نیز م ﻲت وان ب ه عوام ل ف ردی،
چون ویژگﻲهای شخایتﻲ افراد ،عوامل شغلﻲ ،چ ون ماهی ت ایرقاب ل تغیی ر و تک راری
شغل ،و عوامل سازمانﻲ ،چون قوانین دستوپاگیر دولتﻲ ،اشاره کرد که هر یک مﻲتواند به
نحوی بسترهای ایجاد کندذهنﻲ و گسترش آن را فراهم آورد.
عوامل مداخلهگری نیز از خارج از سازمان ب ر کن دذهنﻲ س ازمانﻲ تأایرگذارن د ک ه از
مهمترین آنها عوامل سیاسﻲ و قدرتهای خارج سازمان است که بیش از س ایرین ب ه آن
اشاره شده است .در این سازمان انتخا

مدیران با نظرات افراد خارج از سازمان و با هدف

تحقق اهداف باالدستﻲها صورت مﻲپذیرد که این خود عامل مهمﻲ در گسترش کن دذهنﻲ
در این سازمان است.
با توجه به اهداف روش دادهبنیاد ،در نهایت راهکارهایﻲ برای برونرف ت از کن دذهنﻲ
سازمانﻲ ارائه شده است که از آنها مﻲتوان به ب هک ارگیری اس تراتژی م دیریت اس تعداد،
افزایش پویایﻲ سازمان ،بهبود یادگیری سازمان ،افزایش خودباوری ،و بهبود رابطة م دیر ب ا
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کارکنان اشاره کرد که پیامدهایﻲ چون اف زایش دلبس تگﻲ ب ه ک ار ،حف ظ ش أن و منزل ت
کارمندان ،کاهش درگیری در سازمان ،کاسته شدن هزینهه ای اداری ،ایج اد ج وّ س ازمانﻲ
مثبت ،برخورد بهتر با اربا رجوع ،افزایش منزلت اجتماعﻲ سازمان ،و مقبولیت سازمانﻲ را
در پﻲ دارد.
اگرچه با نگاهﻲ از بیرون ادارة امور مالیاتﻲ س ازمانﻲ بروکراتی ک و نتیج هگراس ت ،ب ا
دقت بیشتر ،مﻲتوان دریافت که این سازمان به طور ویژه در حسابرسﻲ و رسیدگﻲ مالی اتﻲ
مؤدیان بیش از توجه به نتیجة نهایﻲ به دقت در انجام دادن کار و صحت مالیات تعیینشده
توجه دارد که این خود وجود فضایﻲ آرام و خالﻲ از تنشهای سازمانﻲ را مﻲطلبد .ه دف
اصلﻲ این سازمان حاول مالیات بر اساس واقعیت است .از این رو توجه به فراین د انج ام
دادن کار اهمیتﻲ ویژه دارد که متأسفانه با افزایش ابهامات سازمانﻲ و خفقان در این سازمان
این موضوع محقق نشده است .از این رو پیشنهاد مﻲ شود ب ا ب هک ارگیری اس تراتژیه ای
ارائهشده در این پژوهش جوّ سازمانﻲ تغییر کند و از حرک ت بیش تر ب ه س مت کن دذهنﻲ
سازمانﻲ جلوگیری به عمل آید.
نتایج این تحقیق از ادارة امور مالیاتﻲ استان اصفهان استخراج شده اس ت و الزم اس ت
نتایج در سایر سازمانها نیز بررسﻲ شود تا مدلﻲ جامع و کاربردی ب رای هم ة س ازمانه ا
استخراج شود .به طور کلﻲ این پژوهش به مدیران سازمانها کمک مﻲکند ت ا ب ا شناس ایﻲ
مؤلفههای کندذهنﻲ در سازمان خود حرکت سازمان را به سمت کندذهنﻲ ک اهش دهن د و
سازمان خود را از سراشیبﻲ نابودی نجات دهند.
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