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Abstract
Deceleration of economic growth and actual economic stagnation necessitates
an analysis and explanation of this situation and search of its external and
inner organizational reasons. One of the causes for economic slowdown lies
in the fact that most of the superior positions are occupied by unqualified
people only because of racial similarities. The present research was done with
the purpose of identification of public managers’ mindset in regard to racial
similar- to- me effect in the context of organizational appointments using Q
methodology. This research is practical in its objective, methodologically
descriptive, and in regard to data collection and analysis an exploratory mixed
(quantitative/ qualitative) one .The statistical population was the whole public
managers in Ilam city public organizations. The sampling was done with
judgmental purposive methodology and data collection tools were semistructured interview and Q tables. The qualitative part was prepared through
semi-structured interviews with 10 public managers and a thematic analysis
for gathering a discourse space of 106 subjects and ultimately a sampling of
41narratives. In the quantitative part, with completion of 10 Q tables and
causal analysis of obtained data, the individuals’ mindset in every group was
identified and explored. Finally, based on Q factor analysis results, four
mental patterns (monopolism, narcissism, metathesiophobia and
epistemophobia) were determined in regard to similar- to- me effect in
organizational appointment among senior managers of Ilam public
organizations. Monopolism was found to be the dominant pattern due to
higher number of participants and their dominant position.
Keywords
The Similar- to- Me Effect; Racial Similarity; Favoritism; Nepotism;
Q Methodology.
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چکيده
یکی از دالیل رکود اقتصادی در این واقعیت نهفته است که اکثر مقامات و پستهای برتر سازمانی

توسط افراد ناشایست به دلیل همانندسازی و مشابهت قومیتی ،اشغالشدهاند .پژوهش حاضر
باهدف شناسایی ذهنیت مدیران سازمانهای دولتی در ارتباط با اثر منسانی قومی در انتصابات
سازمانی با استفاده از روششناسی کیو ،انجام شد .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر
روش ،توصیفی و ازنظر جمعآوری و تحلیل دادهها ،آمیخته (کیفی  -کمی) اکتشافی است .جامعه
آماری موردبررسی کلیه مدیران سازمانهای دولتی شهر ایالم بودهاند .همچنین نمونهگیری نیز به
روش هدفمند قضاوتی بوده و ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته و جدول کیو است.
بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمهساختاریافته با  01نفر از مدیران سازمانهای دولتی شهر ایالم و
تحلیل آنها به روش تماتیک ،جهت گردآوری فضای گفتمانی به تعداد  011گزاره و درنهایت
انتخاب نمونه معرف فضای گفتمانی به تعداد  10گویه انجامید ،سپس در بخش کمی با تکمیل
جداول کیو به تعداد  01جدول و تحلیل دادههای بهدستآمده به روش تحلیل عاملی ،ذهنیت افراد
هر گروه مورد شناسایی ،تحلیل و بررسی قرار گرفت .درنهایت ،براساس یافتهها و نتایج تحلیل
عاملی کیو ،مشخص شد که چهار الگوی ذهنی (انحصارطلبی ،خودشیفتگی ،تغییر هراسی و
تخصص گریز ی) مختلف نسبت به منسانی قومی در انتصابات سازمانی در بین مدیران ارشد
سازمانهای دولتی شهر ایالم وجود دارد .نتایج پژوهش نشان میدهد الگوی ذهنی انحصارطلبی به
دلیل تعداد بیشتر مشارکتکنندگان و جایگاه مهم مشارکتکنندگان نماینده این الگوی ذهنی در
مطالعه کیو ،نسبت به سایر الگوها غالب بود.
واژگان کليدي
اثر منسانی؛ منسانی قومی؛ انتصابات قومی و خویشاوندگرایی؛ پارتیبازی؛ روش کیو.
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مقدمه

موفقیت یا شکست یک سازمان تا حدزیادی وابسته به مدیریت آن است .در جوامع
شایستهساالر ،فرایند انتصاب مدیران از طریق انتخاب افراد دارای صالحیت و
شایستگیهای الزم ،جهت تصدی پستهای مدیریتی انجام میگیرد (نادری خورشیدی،
نیکوکار و کرمی ،0811 ،ص .)2 .در سال  0818پژوهشی توسط لطیفی صورت گرفته
که در آن متوسط هزینه انتصاب نابجای یک مدیر حدود  57.111دالر در سال برآورد
شده است؛ درحالیکه تکانه ناشی از برکناری همین مدیر حدود  011.111دالر تخمین
زده میشود .درعینحال ،صرفهجویی ناشی از انتصاب یک مدیر موفق 8/7 ،میلیون دالر
در سال بوده است که در مورد مدیران اثربخش به  5میلیون دالر میرسد (لطیفی،
 ،0818ص001 .؛ درگاهی ،علیپور فالحپسند و حیدری قرهبالغ ،0811 ،ص.)11 .
فرایند انتصاب مطلوب و شایسته در شرایطی محقق میشود که تناسب شاغل با شغل
وجود داشته باشد ( .)Flippo & Munsinger, 1975, p. 195بدینترتیب ،در هر سطح
سازمان ،مدیران سعی میکنند بهترین کاندیدا را از بین متقاضیان انتخاب کنند .برای
مثال ،در یک سازمان سه سطحی ،هیأت مدیره میکوشد تا «بهترین مدیر» را انتصاب
کند و مدیر قصد دارد «بهترین پرسنل» را جذب کند (.)Caers et al., 2009, p. 173
امروزه وجود ثبات مدیریتی در کنار صالحیت و شایستگی بسیار حائز اهمیت است؛
چراکه تحقق گرایشهای بلندمدت سازمانهای موفق درگرو آن صورت میپذیرد.
(قلیپور ،پورعزت و نیکنژاد ،0815 ،ص .)2 .عموماً ایجاد نارضایتی شغلی در
کارکنانی است که از نابرابری آشکار رنج میبرند ،اگر در چنین شرایطی دستیابی به
اهداف سازمانی برای همه کارکنان در اولویت باشد ،باید قادر باشند با محیط کاری
نامناسب کنار بیایند و اقدامات خود را مطابق و در راستای اهداف سازمانی انجام دهند.
( .)Zahed & Sattari Ardabili, 2017, p. 257فرایند انتخاب و انتصاب توسط مدیران
باتوجه به شیوههای مدیریت منابع انسانی اغلب مبتنیبر قوانین و مقررات سازمانی
است ()Firfiray, Cruz, Neacsu & Gomez-Mejia, 2018, p. 9؛ زیرا فرایند انتخاب و
انتصاب مدیران ،یکی از مسائل بااهمیت بوده و مهمترین وظایف هر نظام حاکمیتی و
مفاهیم بنیادین در اندیشه سیاسی است (زارع ،فتحیزاده و بهمنی ،0815 ،ص.)81 .
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شناسایی الگوهای ذهنی مدیران پیرامون منسانی قومی در انتصابات سازمانی
می تواند از طریق شناسایی عوامل بروز این عارضه سازمانی و پیامدهای آن ،به مدیران
سازمانهای دولتی در جهت ریشهکن کردن آن کمک کند .سازمانهای دولتی شهر ایالم
مانند بسیاری از سازمانهای دولتی کشور ،درگیر انتصابات قومی هستند بهگونهایکه
نتیجه یک مطالعه نشان میدهد که توزیع نیروی انسانی در سازمانهای دولتی دهگانه
موردبررسی براساس عناصر قومی  88گانه استان ایالم شدیداً نامتعادل و غیرعادی بوده
است .بهگونهایکه در یک سازمان  17درصد پرسنل از  2واحد قومی ،در سازمانی دیگر
 11درصد پرسنل از یک واحد قومی ،در سازمانی در شهر ایالم  17درصد پرسنل از
یک واحد قومی و در همان سازمان در شهر مهران  50درصد از  2واحد قومی ،در
سازمان دیگری در شهر ایالم  51درصد کارکنان از یک واحد قومی و ...بهطورکلی در
استان ایالم به ازای یک واحد قومی  17درصد کارکنان سازمان را تشکیل میدهند
(فیضاللهی و شارقی ،0811 ،ص .)051 .ازاینرو ،پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی
الگوهای ذهنی مدیران پیرامون اثر منسانی قومی در انتصابات سازمانی در سازمانهای
دولتی شهر ایالم است.
 .9ادبيات و پيشينه تحقيق

اثر منسانی بیانگر آن است که افراد عقاید و نگرش مشابه را بیشتر میپذیرند (صادقی و
خنیفر ،0815 ،ص .)070 .این پدیده زمانی بهوجود میآید که یک مدیر ،کارمندش را به
دلیل داشتن شباهتهای واقعی یا غیرواقعی به خود ،بهتر ارزیابی میکند .یا بالعکس ،به
دلیل عدمشباهت بهخود بدتر ارزیابی میکند (کیایی ،خامدی ،شاهبهرامی ،کاردانمقدم و
کلهر ،0818 ،ص.)11 .
در سازمانهای دارای اثر منسانی ،مدیر اقدام به جذب و حمایت از کارکنانی
مینماید که با دین و مذهب ،جناح سیاسی ،تحصیالت و آموزش ،ایدهها و ویژگیهای
آنها شباهتهای مشترک فراوانی دارد (قلیپور ،پورعزت و نیکنژاد ،0815 ،ص2 .؛

 .)Alves, Koch & Unkelbach, 2016, p. 105چنانچه بایرن در تئوری «شباهت -
جاذبه» ( )Sears & Rowe, 2003, p. 15معتقد است که شباهت درون فردی باعث
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تسهیل جاذبه میانفردی میشود .هرچه درک فرد از شباهتها بیشتر باشد (درست یا
غلط) ،باعث ایجاد جذابیت و عالقه میشود ( Avery, Koch & Unkelbach, 2008, p.

 .)73همچنین ،اورفن )0111( 0معتقد است مشابهت واقعی و مشابهت ادراکشده هر دو
بر جاذبه و تناسب شغلی اثرگذارند اما تأثیر مشابهت ادراکشده بر این دو بیشتر است
(کیایی ،خامدی ،شاهبهرامی ،کاردانمقدم و کلهر ،0818 ،ص .)11 .این تشابه مدیران،
سازمان را فاقد تخصص الزم میکند .در تیمهای کاری ،موجب بروز اختالفات در بین
پرسنل میشود و حس بیاعتمادی در کارکنان افزایش مییابد ،بر روابط سازمانی تأثیر
منفی می گذارد و منجربه سرکوب شدن خالقیت و نوآوری و نیز اختالل در فرایند
تصمیمگیری میشود

(.)Zahed & Sattari Ardabili, 2017, p. 256

چنانچه اهداف سازمانی برای همه کارکنان در چنین شرایطی اهمیت داشته باشند،
آنها باید الزاماً با محیطهای کاری ناخوشایند خود را وفق داده و با توجه به اهداف
سازمانی عمل نمایند .در غیراینصورت ،بیاعتمادی در سازمان اتفاق خواهد افتاد که
بهنوبه خود منجربه افزایش تعارض بین اثر منسانی و رضایتمندی شغلی خواهد شد
(.)Shams & Esfandiary, 2015, p. 175
مطالعاتی در زمینه اثر منسانی در اتخاذ تصمیمها ،استخدام مدیر یا کارکنان و
مواردی ازایندست صورت گرفته است که نشان میدهد این اثر نقش مهمی را ایفا
مینماید .چنانچه لئونارد )0151( 2در تحقیقات خود پیچیدگی شناختی افراد را عامل
تعدیلکننده اثر مشابهت می داند .وی اذعان دارد که در اتخاذ تصمیمات پیچیده احتمال
افزایش اثر مشابهت باالتر است؛ این به آن دلیل است که در این نوع تصمیمات ریسک
ناشی از تصمیم باالتر است و فرد انتخابکننده با توسل به مشابهت ،بهزعم خود از
عدماطمینان جلوگیری میکند (خالصی ،باستانی ،درزیرامندی و سهرابیزاده ،کلهر،
 ،0812ص .)1 .در یک مطالعه بیانشده است که در مصاحبههای استخدامی احتمال بروز
خطای مشابهت بسیار زیاد است ،اما نوع مصاحبههای بهکاررفته میتواند در کاهش یا
افزایش این خطا مؤثر باشد ( .)Sears & Rowe, 2003, p. 15تحقیقات نشان میدهند که
عواملی مانند عزتنفس و تجربه انتخابکننده میتواند عاملی در تعدیل اثر منسانی
باشد ،انتخابکننده باعزت نفس پایین بیشتر از سایرین در معرض اثر منسانی قرار
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میگیرد ( .)Frank & Hackman, 1975, p. 359یافتههای مطالعه برینک ،برونس و
واسلندر )2111( 8بیانگر تفاوتهای جنسیتی در دستورالعملهای انتخاب و استخدام و
یک نابرابری آشکار در نسبت موفقیت داوطلبان مرد نسبت به زن حین فرایند انتخاب
نیز بوده است.
البته ارتباط مستقیمی بین این نسبت و تعداد زنان عضو کمیته انتخابکننده مشاهده
میشود ( .)Van den Brink, Brouns & Waslander, 2006, p. 523ازاینرو ،با توجه
به مطالعات متعددی که در این زمینه انجامشده است میتوان بیان نمود که سه بُعد
مشابهت بیشترین تأثیر را بر انتخاب افراد دارند)0( :صفات نگرشی مشابه (منسانی
نگرشی)؛ ()2خصوصیات مشابه بیوگرافی (منسانی زندگینامهای)؛ ()8خصوصیات مشابه
قومی  -نژادی (منسانی قومی -نژادی) (.)Zahed & Sattari Ardabili, 2017, p. 255
 .2-9اثر منساني قومي

نظریه ساخت موقعیت توضیح میدهد که چگونه شرایط ساختاری جامعه ،تعامالت
اجتماعی بین افراد گروههای مختلف (بهعنوانمثال :گروههای نژادی ،قومی یا جنسیتی)
را تنظیم و محدود میکند ،بهطوریکه این تعامالت منجربه رشد باورهای وضعیتی
مشترک در مورد تفاوت اجتماعی میشوند .این باورها ،اعتقادات فرهنگی هستند که
براساس آنیک گروه از افراد (بهعنوانمثال :سفیدپوستان) نسبت به سایر افراد (افراد
رنگینپوست) ازنظر اجتماعی دارای احترام بیشتر و بهطورکلی شایستهتر هستند .عامل
اصلی ساختاری که منجربه شکلگیری این باور میشود ،توزیع نابرابر منابع مادی یا
تکنولوژی است که به افراد یک گروه اجازه میدهد تأثیر بیشتری بر تعامالت ،نسبت به
افراد گروه دیگر داشته باشند .وجود باورهای وضعیتی مشترکی نسبت به یک تفاوت
اجتماعی در یک جامعه ،پیامدهای گستردهای از نابرابری افراد و گروههای مختلف
اجتماعی به دنبال دارد ( (Ridgeway, 1991, p. 369چارچوب تئوری ساخت وضعیت
به ما این امکان را میدهد تا ارتباطات نژادی  -قومی موجود در جامعه را به محل کار
تعمیم دهیم ( .)Hoppe, Fujishiro & Heaney, 2014, p. 173گروه قومی ،به گروهی
اطالق میشود که اعضای آن دارای یک هویت فرهنگی مشترک ،که آنها را از سایر
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گروهها ،مجزا میکند .ازجمله معیارهای آن میتوان به مذهب ،سرزمین ،تاریخ،
آدابورسوم ،زبان و قیافه ظاهری اشاره کرد ( .)Bulmer, 1986, p. 54چنانچه
استوارت و پرلو )2110( 1دریافتند که همبستگی باالیی بین قومیت متقاضیان و
تصمیمات مربوط به انتخاب و استخدام ارزیابان وجود ندارد .درحالیکه مطالعات
مککانهی )0111( 7و مکری )0110( 1نشان میدهد که قومیت  -نژاد بهعنوان یک
عامل تعیینکننده در فرایند استخدام و انتصاب است .لین ،دوبینز و فارح)0112( 5
دریافتند که مشابهت قومی و نژادی بین انتخابکننده و انتخابشونده ،مسیر انتخاب را
به سمت تعامل بیشتر و ارزیابی بهتر هدایت میکند .در پژوهشی دیگر ،فدلن)2107( 1
دریافت که همبستگی قوی بین افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و تشابه قومی یا
نژادی با سرپرست ،وجود دارد ( .)Bond & Lehmann, 2018, p. 281برخی محققان
تشابه قومی -نژادی را بهعنوان معیاری برای موقعیت شغلی تفسیر کردند .به این معنا
که ارتباط بین رضایت شغلی و شباهت نژادی  -قومی ،درواقع میتواند ارتباط بین
رضایت شغلی و موقعیت کاری باشد (.)Hoppe, Fujishiro & Heaney, 2014, p. 174
از نتایج پژوهشهای فوق و پژوهشهای کاپارا و ویوچن ،)2105( 1شوماخر و زتلر
( )2101و هانانیا

00

01

( )2105چنین استنباط میشود که انتخابکنندگان و انتخاب

شوندگان در زمینه صفات شخصیتی مبتنیبر ایدئولوژی یا همان تشابه قومی – نژادی
شبیه هم باشند ،این شباهت در یکی از ارزشهای اولیه فرد نیز دیده میشود
( .)Thielmann, Hilbig & Zettler, 2020, p. 172در پژوهشهای پیشین شباهت

قومی – نژادی بهعنوان عامل مؤثر در انتخاب و انتصاب ،رضایت و تعهد شغلی ،ارتقا و
افزایش حقوق و دستمزد و موقعیت شغلی شناسایی شد که البته در شرایط و
موقعیت های مختلف این اثرگذاری نیز متفاوت بوده است .ازاینرو برای دستیابی به
نتایج بهتر در این پژوهش الگوهای ذهنی مدیران با توجه به منسانی قومی نژادی و
ایدئولوژی موردمطالعه قرارگرفته است.
گرایش سازمان به قومگرایی و قوممحوری باعث میشود که هویتسازمانی در
مقابل هویت قومی رنگ ببازد (پای و دیگران ،0811 ،صص .)051-055 .هویت قومی
زمانی تحتالشعاع قرار میگیرد که با افراد یک گروه قومی بهواسطه تعلقاتشان به آن
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گروه رفتاری تبعیضآمیز در مقایسه با گروههای دیگر صورت گیرد (قاسمی،0810 ،
ص .)021 .پورافکاری ( )0818در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر تنشهای قومی در
ایران» نشان میدهد که علل این تنشها را میتوان در ابعاد فرهنگی ،محیط طبیعی،
عوامل اجتماعی ،قومگرایی ،ضعف مالی و تعصبات شدید قومی و ...دانست
(.)Fox, 1985, p. 240

گیدنز )0851( 02قومگرایی را در دو بخش «تعصب» و «تبعیض» طبقهبندی میکند.
ازنظر وی تعصب به عقاید یا نگرشهای اعضای یک گروه درباره گروه دیگر اطالق
میشود ،درصورتیکه تبعیض به رفتار واقعی نسبت به آنها اشاره دارد.
درواقع تعصب خصلتی است که شخص را به حمایت بیچونوچرا از خانواده و
خویشان چه ظالم باشند و چه مظلوم وادار میسازد .البته این تعصب تنها نسبت به
خویشان نزدیک نیست؛ بلکه گاه نسبت به قوم و قبیله یا کشور یا نژاد یا فرهنگ و زبان
نیز میتواند تحقق یابد (اکبرنژاد ،تابان و دارابی ،0818 ،صص .)871-875 .اما تبعیض
به فعالیتهایی اطالق می شود که حق یک گروه را برای استفاده از فرصتهایی که در
برابر دیگران گشوده است سلب میکند (گیدنز .)0851 ،تعصب مانع از شنیدن افکار
متفاوت و مخالف است ،همچنین تفکر انحصارطلبی و خودخواهی است؛ زیرا قومگرایی
همیشه با محدودیت همراه است (شاورانی ،0818 ،ص .)10 .اما تبعیض به معنی
برخورداری یک فرد از حداکثر امتیازات ،به دلیل برخی شرایط نامناسب نه برمبنای
شایستگی و تخصص ( .)Elbaz, Haddoud & Shehawy, 2018, p. 7و بهعنوان یک
پدیده سازمانی در سراسر جهان شایع است .پژوهشگران دانشگاههای پنشون برلند و
جورج تاون طی تحقیقاتی که از طریق پرسشنامه انجامگرفته به این نتیجه رسیدند که
57درصد از پاسخدهندگان شاهد رفتار تبعیضآمیز بودهاند28 ،درصد از آنان مجبور به
پذیرش آن شدند و 18درصد از پاسخدهندگان به این نظرسنجی ،بر این باورند که این
پدیده موجب یافتن بدترین راهحلهایی میشود که هیچگونه تأثیر مثبتی بر بهرهوری
سازمان ندارند ( .)Safina, 2015, p. 631این عارضه سازمانی دربرگیرنده:
خویشاوندگرایی ،پارتیبازی و جانبداری میشود

(.)Jones & Stout, 2015, p. 3
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معایب و پیامد منفی انتصابات قومی و پارتیبازی در سه بخش طبقهبندی میشوند:
()0تأثیر منفی بر اعتماد کارکنان متمایز؛ ()2ایجاد تعارض سازمانی؛ ()8بروز اختالفات
در کسبوکارهای خانوادگی و کوچک
با توجه به یافتههای الشاواره

08

(.)Jones, 2012, p. 161

( )2101انتصابات قومی و خویشاوندساالری

میتواند در اغلب محیطهای کاری در کشورهای توسعهیافته و اکثراً در کشورهای
درحالتوسعه ،و هر دو بخش عمومی و خصوصی انجام شود .نتایج بررسی کاراکوز

01

( )2101نشان میدهد که ،خویشاوندساالری منجر به ایجاد حس بیعدالتی و تضعیف
روحیه تیمی در کارکنان و درنهایت کاهش بهرهوری و عملکرد سازمانی میشود و
تبعیض اثرات نامطلوبی بر روحیهسازمانی دارد .آیدوگان )2102( 07در مطالعه خود ادعا
میکند که انتصابات قومی و خویشاوندساالری منجر به رفتار نامناسب در محیط کار،
عدم شفافیت و ناکارآمدی میشوند .همچنین بررسی بیوت )2100( 01حاکی از آن است
که تبعیض تأثیر منفی بر رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،عملکرد فردی ،محیط کار،
استخدام و انتصاب مدیران و کارمندان شایسته ،وفاداری سازمانی و گردش شغلی دارد.
بنابر استدالل آراسلی و تومر

05

( )2111انتصابات قومی استرس شغلی را افزایش
01

میدهد و تأثیر منفی بر رضایت شغلی میگذارد .انصاری ،مردستی و علیاباد ()2107
دریافتند که خویشاوندگرایی تأثیر منفی بر نگرش کارکنان در سازمان (رفتارها ،هنجارها
و دانش) میگذارد .نتایج مطالعه احمدی ،مرادی و کمالآبادی ( )0810نشان داد که
پارتی بازی بر اقدامات مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان اثرات منفی دارد
و در مقابل بر روی رفتارهای میل به ترک خدمت و تبلیغات شفاهی منفی علیه سازمان
تأثیر مثبت میگذارد.
تبعیض و پارتیبازی و انتصابات قومی امروزه در دنیای کسبوکار بسیار رواج
یافته است .اعطای امتیاز به

افراد

خاص در سازمان باعث ایجاد یک وضعیت بسیار

بغرنج و نگرانکننده برای کارکنان و ایجاد حس بیاعتمادی در آنها شده است
(.)Keles, Özkan & Bezirci, 2011, p. 11

عواقب و پیامدهای تبعیض ،انتصابات قومی ،خویشاوندگرایی و پارتیبازی در
سازمان میتواند کاهش انگیزش و عالقه در کارکنان ،بیتفاوتی و کاهش اعتمادبهنفس
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و توانایی کارکنان ،بیگانگی اجتماعی کارکنان و احساس عدمنیاز به سازمان ،احساس
عدمامنیت و هراس از تنزل مقام یا از دست دادن شغل و موقعیتکاری ،اخراج کارکنان
با پتانسیل و توانایی بالقوه و جایگزینی آنها با افرادی که براساس معیارهای اخالقی و
حرفهای سزاوار آن نیستند ،باشد

(.)Safina, 2015, p. 632-633

 .2پرسشهاي پژوهش

این پژوهش با مرور ادبیات اثر منسانی قومی در انتصابات سازمانی و بررسی آن در
سازمانهای دولتی دنبال کشف نگرش افراد در مورد اثر منسانی قومی در انتصابات
سازمانی است .در این پژوهش پرسشهای زیر پاسخ داده میشوند:
 .0گزارههای اثر منسانی قومی در انتصابات سازمانی از دیدگاه مدیران در
سازمانهای دولتی شهر ایالم کداماند؟
 .2اهمیت و اولویتبندی این گزارهها برمبنای روششناسی کیو چیست؟
 .8دستهبندی این گزارهها برمبنای روششناسی کیو چیست؟ بهعبارتدیگر چه
ذهنیتها و دیدگاههای مختلفی در مورد موضوع تحقیق میان مشارکتکنندگان
وجود دارد؟
 .9روششناسي پژوهش

چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری

–

اثباتگرایی است و ازلحاظ

جهتگیری ،در دسته پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .روش پژوهش برحسب ماهیت
آمیخته  -اکتشافی بوده و شیوه اجرای آن از نوع ترکیبی است .پژوهش حاضر در مراحل
گردآوری نظرها ،از روش کیفی استفاده میکند و در مرحله کشف ذهنیتها از رویکرد
کمی بهره میبرد (تحلیل عاملی اکتشافی) .از حیث مکانی نیز ،پژوهشی کتابخانهای -
میدانی محسوب میشود؛ زیرا دادههای نظری الزم برای کشف ذهنیت ،از مطالعه ،بررسی
و توسعه منابع موجود در زمینه اثر منسانی قومی بهدستآمده و برای شناسایی ذهنیت،
دادههای الزم از مشارکتکنندگان بهصورت میدانی گردآوریشده است (شرفی ،ملکی
مین باش رزگاه ،زارعی و فیض.)0811 ،

سال چهاردهم ،شماره اول (پياپي  ،)27بهار و تابستان 9911

912

 .9-9جامعه و نمونه آماري

در مطالعه کیو معموالً پژوهشگر ،نمونه افراد را از میان کسانی انتخاب میکند که یا ارتباط
خاصی با موضوع تحقیق دارند یا دارای عقاید ویژهای هستند .مشارکتکنندگان این
پژوهش مدیران ارشد سازمانهای دولتی شهر ایالم هستند که تعداد آنها  78سازمان است.
براساس الگوی نمونهبرداری هدفمند قضاوتی در روش کیو تعداد  01نفر از مدیران ارشد
سازمانهای دولتی شهر ایالم که با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم داشتند ،بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .نوع نمونهگیری ،نمونهگیری با ساختار بوده و فضای گفتمان از منابع
گوناگونی جمعآوری شد و پس از ارزیابی و جمعبندی فضای گفتمان ،از میان 011
عبارت کیو ،درنهایت 10عبارت بهعنوان نمونه عبارات کیو (دسته کیو) ،پس از نظرسنجی
از خبرگان انتخاب شد .پس از جمعآوری اطالعات حاصل از مرتبسازی کیو ،این
اطالعات

با روش تحلیل عاملی کیو تحلیل شد.

در ادامه ،هریک از عبارات شناساییشده همراه با کد مربوط به آن عبارت ،روی یک
کارت به نام کارت کیو نوشته شد .این کارتها ازنظر ظاهری (شکل ،رنگ ،اندازه ،قلم،
سبک نگارش و )...کامالً با یکدیگر یکسان بودند؛ سپس کارتهای کیو در اختیار
مشارکتکنندگان پژوهش قرار گرفت تا براساس دستورالعمل مرتبسازی کیو ،هریک از
کارتها را روی نمودار قرار دهند .پس از مرتبسازی کارتها توسط مشارکتکنندگان
پژوهش ،نحوه امتیازدهی هریک از مشارکتکنندگان بهعبارات نمونه کیو روی نمودار
کیو ،توسط فرم مخصوصی که بدینمنظور طراحیشده بود ،ثبت و جمعآوری گردید.
دادههای بهدستآمده از مرتبسازی مشارکتکنندگان در نرمافزار  spssوارد شد تا با
استفاده از تحلیل عاملی کیو ،ذهنیتهای مختلف این مشارکتکنندگان شناسایی شود و به
کمک آن برای سؤالهای پژوهش پاسخی بهدستآید.
 .2-9روايي و پايايي روش کيو

دنیس )0111( 01بیان میکند که در مطالعه به روش کیو ،جامعیت عبارات نمونه کیو در
بررسی روایی مطرح است ،یعنی عبارات گردآوریشده باید از چنان جامعیتی برخوردار
باشد که بتواند ذهنیتهای مختلف را نمایان کند .روایی آزمون به قابلیت استنباط از رفتار
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نمونهگیری اشاره میکند (شیری و رضاییخواه ،0817 ،ص .)51 .به عبارت بهتر روایی
به این پرسش پاسخ میدهد که آیا مقیاس ساختهشده واقعاً همان چیزی را اندازه میگیرد
که برای سنجش آن ساختهشده است؟ بهعبارتدیگر ،بررسی روایی هنگام مطرح میشود
که یک سازه یعنی خصوصیتی پنهان موردسنجش قرار میگیرد .در پژوهش کیو،
پژوهشگر در پی سنجش هیچ سازهای نیست ،بلکه آنچه میتواند در موردمطالعه کیو
مطرح شود ،جامعیت عبارات کیو است .پژوهشگر باید از خود بپرسد که آیا عبارت
گردآوریشده از چنان جامعیت و وسعتی برخوردار هستند که بتوانند ذهنیتهای مختلف
را نمایان کنند (خوشگویانفرد ،0811 ،ص .)11 .پرسشنامه پژوهش با مرور ادبیات
نظری و مصاحبه با مشارکتکنندگان طراحی شد و به شیوه روایی صوری (سنخیت
عبارات و گزارهها توسط اساتید مدیریت) تأیید شد .همچنین پایایی ابزار پژوهش از
روش آلفای کرونباخ محاسبه شد .آلفای کرونباخ پژوهش ،مبیین قابلیت اعتماد باالی
عبارات کارتهای کیو و نمودار تکمیلشده آنان میباشد که  1/51تعیینشده است.
جدول ( :)9آلفاي کرونباخ
N of Items
10

Cronbach's Alpha
.701

منبع :محاسبات تحقيق

 .2يافتههاي پژوهش
 .9-2تشکيل دسته کيو و مراحل مرتبسازي

مجموعه عبارات کیو که ترکیبی از مطالعات کتابخانهای و مصاحبههای انجامگرفته است
و خبرگان نیز آن را تأیید کردهاند ،در جدول ( )2مشاهده میشود.
جدول ( :)2عبارات کيو

کد
عبارت
0
2

نمونه کیو

مصاحبه و پیشینه

خودشیفتگی ،خودبینی و حس خودخواهی مدیران

مصاحبه ()1

عدممسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،تعهد سازمانی و وجدانکاری
مدیران

مصاحبه ( )1و ()1

912

کد
عبارت
8
1
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نمونه کیو

مصاحبه و پیشینه

ریسکپذیری پایین مدیران و مقاومت در برابر تغییر

مصاحبه ()5

نبود سیستم عقالیی و حرفهای و ضعف تخصصگرایی و
تخصصمحوری مدیران

مصاحبه ( )1( ،)8و ()1

نبود یک اراده سیاسی قدرتمند و بیطرف از باال ،ورود نکردن

مصاحبه ( )1( ،)7( ،)1و

دولت و عدمنظارت دقیق آن و ناکارآمدی سیستمهای نظارتی

()1

1

سیستم جامعهپذیری ضعیف و ناکارآمد

مصاحبه ()1

5

نبود فرهنگ شایستهساالری

مصاحبه ( )2( ،)0و ()1

نگرش انحصارطلبی مدیران بهجای نگرش تکثرگرایی و تفکر

مصاحبه (،)7( ،)1( ،)0

سیستمی

( )1و ()1

نبود نظام جانشینپروری براساس شایستهساالری

مصاحبه ()1

7

1
1
01

ریاست بهجای مدیریت و فرصتطلبی و منفعتطلبی و زیاده-
خواهی مدیران

مصاحبه ( )5و ()1

00

ضعف انتقادپذیری مدیران

مصاحبه ()1

02

محدودیت گردش قدرت بین نخبگان

مصاحبه ( )1( ،)1و ()1

نبود سیستم پیوسته و شبکهای و ناهماهنگی نهادهای اجتماعی
08

یگانهساز و اجتماعیکننده در زمینه تربیت اجتماعی با تأکید بر
حقوق شهروندی

فیضاللهی و شارقی
()0811
قلیپور ،پورعزت و
نیکنژاد ()0815؛

01

بیثباتی مدیریتی ،فشارهای خانوادگی و نداشتن استقالل کافی

07

تعصبات قومی و قبیلهای و چیرگی روابط بر ضوابط

مصاحبه ( )7( ،)1و ()1

01

عدمتناسب شغل و شاغل و شکست در ایفای نقش

مصاحبه ()1

05

شکلگیری رهبری زهرآگین

مصاحبه ()01

01

ایجاد سکوت سازمانی

Araslı & Tumer
)(2008

01

سیستم پاداشدهی غیرمنصفانه و توزیع ناعادالنه فرصتها و

مصاحبه ( )8و ()1

مصاحبه ()2
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کد
عبارت

نمونه کیو

911

مصاحبه و پیشینه

منابع و امکانات رشد و بالندگی
21

کاهشکارایی ،اثربخشی و بهرهوری

)Karakose (2014

20

بروز تعارض سازمانی

مصاحبه ( )1و ()1

22

انگیزهزدایی و کاهش رضایت شغلی

مصاحبه ( )1و ()1

28

فرار مغزها

Arasli, Bavik, Ekiz
)(2006

21

سرکوب خالقیت و نوآوری

مصاحبه ( )7و ()1

27

واگرایی بجای همگرایی و تضعیف وحدت و انسجام گروهی

مصاحبه ()7

21

ایجاد بینظمی سازمانی

مصاحبه ( )7و ()1

25

بیکاری پنهان ،کارکنان نامرئی و رخوت سازمانی

مصاحبه ( )1و ()01

21

ارتقای آسانسوری بهجای ارتقای پلکانی

مصاحبه ( )1و ()1

21

شکلگیری قوانین تارعنکبوتی

مصاحبه ()01

81

ایجاد و ادراک انسداد سازمانی بهجای حمایت سازمانی

مصاحبه ( )1و ()01

80

تقویت زدوبندهای سیاسی و جناحی و قومی

82

ایجاد بدبینی سازمانی و تنفر اجتماعی

مصاحبه ( )1و ()7

88

ایجاد حس بیگانگی و بیتفاوتی سازمانی

)Safina (2015

رفتار تبعیضآمیز مدیران و ایجاد حس بیعدالتی و بیاعتمادی

مصاحبه ( )5( ،)1( ،)7و

در کارکنان و کاهش مشارکت و تضعیف روحیه تیمی

()1

87

کاهش رقابت برای دستیابی به پستهای ارشد سازمان

مصاحبه ()1

81

ایجاد اداره پسرخالهها و محیط بسته سازمانی

مصاحبه ()1

85

رانتپروری

مصاحبه ( )8و ()1

81

شکلگیری مدیریت اتوبوسی

81

ایجاد ابهام و عدمشفافیت در سازمان

81

مصاحبه ( )1( ،)7( ،)8و
()1

شاهنوشی و دادخواه
()0817
مصاحبه ()8
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911

کد

نمونه کیو

مصاحبه و پیشینه

11

قانونگریزی و دور زدن قانون

مصاحبه ( )8و ()1

10

وجود مدیران ارزشی بهجای مدیریت ارزشی

احمدی ()0818

عبارت

منبع :محاسبات تحقيق

 .2-2گردآوري دادههاي مرتبشده کيو بهمنظور طراحي کارتها

برای دستهبندی ،یک نمودار کیو برای  10عبارت پژوهش بهگونهای تنظیم شد که بتواند
مجموعه عبارات را در یک توزیع نرمال از خیلی موافقم ( )+7تا خیلی مخالفم ()-7
رتبهبندی کند و برای سهولت در پاسخگویی مطابق شکل ( )0از نمودار فلش کیو
استفادهشده است.
خيلی موافقم
+5

+4

خيلی مخالفم
+1

+2

+0

صفر

-0

-2

-1

-4

-5

شکل ( :)9نمودار فلش کيو و توزيع دستهبندي عبارات کيو
منبع :خوشگويان فرد ،0191 ،ص40 .

به دلیل توزیع اجباری (در مقابل توزیع اختیاری) شکل جدول متقارن

است.

مشارکتکننده برای نشان دادن میزان موافقت و مخالفت خود با هر گزینه ،آن گزینه (یا
کارت موردنظر) را بر روی طیفی در جدول قرار میدهد .جدول نهایی ،پس از اتمام

شناسايي الگوهاي ذهني مديران پيرامون منساني قومي در  / ...صيدمهدي ويسه و ديگران

917

ارزشگذاری کارتها ،نمودار کیو نامیده میشود .پس از تحلیل عاملی و مشاهده
ماتریس تحلیل عاملی ،و بهمنظور تفسیر عوامل ازنظر آماری ،امتیازی که از دیدگاه
موردنظر به هر گزاره یا کارت کیو تعلق میگیرد ،محاسبه میشود .انجام این مرحله
منجربه تشکیل جداول امتیازهای عاملی شده است که در خروجی نرمافزار ،وجود دارد.
 .-2تحليل عاملي کيو

استخراج عاملها با استفاده از ماتریس همبستگی است .با استفاده از ماتریس عاملی،
عوامل مشترک و اهمیت نسبی هریک از شاخصها معلوم میگردد .سپس بردارهای ویژه
برای تمامی مقادیر ویژه غیر صفر محاسبه میگردد .در تحلیل عاملی در اتصال شاخصها
باهم در عوامل ،شاخصهایی مورداستفاده قرار میگیرد که ضریب همبستگی آنها باالی
 1/7باشد .بارهای عاملی استخراجشده در جدول ( )8نمایش دادهشدهاند .این پژوهش
نشان داد که  1عامل قابلشناسایی است که بیانگر الگوهای ذهنی افراد مشارکتکننده
میباشد و جمعاً  17/71درصد واریانس را میپوشاند و نشانگر رضایتبخش بودن تحلیل
عاملی برای این پژوهش است.

جدول ( :)9ماتريس عوامل شناساييشده

1

8

2

0

مؤلفهها

1/180

1/781

1/778

1/187

0

1/121

1/220

1/151

-1/215

2

1/887

-1/211

-1/711

1/518

8

-1/052

1/511

-1/117

-1/001

1
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برای انجام تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی که روشی مرسوم و معمول است،
استفاده شد .عامل ها به روش واریماکس که نوعی چرخش متعامد است ،چرخش
یافتند .مقدار ویژه و پراکندگی عاملها در جدول ( )1آمده است:
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جدول ( :)2مقدار ويژه و پراکندگي عاملها

مجموع مقادیر عاملهای استخراجشده

مقادیر ویژه اولیه

بعد از چرخش

الگوها

درصد تجمعی درصد واریانس جمع کل درصد تجمعی درصد واریانس جمع کل
01/220

01/220

0/122

21/251

21/251

2/121

0

87/115

01/511

0/155

12/105

08/181

0/811

2

72/017

01/005

0/102

77/018

02/215

0/227

8

17/717

08/111

0/811

17/717

01/812

0/181

1
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جدول کل واریانس تبیینشده نشان میدهد که نرمافزار  spssبا توجه به دیدگاههای
مشارکتکنندگان ،چهار الگوی ذهنی را شناسایی (عواملی که دارای مقادیر ویژه باالی
 0میباشند) و چهار عامل شناساییشده اصلی درمجموع 17/717 ،درصد از ذهنیتهای
مشترک شرکتکنندگان را شامل میشوند .همچنین ،ذهنیت  01/220درصد از
شرکتکنندگان در چارچوب عامل اول ،ذهنیت  01/511درصد از مشارکتکنندگان در
چارچوب عامل دوم ،ذهنیت  01/005درصد از مشارکتکنندگان در چارچوب عامل
سوم و ذهنیت  08/111درصد از شرکتکنندگان در چارچوب عامل چهارم قرار
میگیرد (فیض ،شرفی ،آقائی ،محمدیاری .)0811 ،در شکل ( )2نمودار سنگریزه نشان
دادهشده است .در این نمودار ،عاملهای با مقادیر ویژه باالی یک یا همان عوامل
(الگوی ذهنی) اصلی کامالً مشخص هستند:

شکل ( :)2نمودار سنگريزه
منبع :محاسبات تحقيق

911

شناسايي الگوهاي ذهني مديران پيرامون منساني قومي در  / ...صيدمهدي ويسه و ديگران

در جدول ( ،)7ماتریس چرخش یافته عاملها نشان دادهشده است .با توجه به این
جدول ،مشارکتکنندگان به شمارههای  1 ،5 ،2و  01بهطور مشترک عامل (الگوی
ذهنی) اول ،مشارکتکنندگان به شمارههای  0و  7بهطور مشترک عامل (الگوی ذهنی)
دوم ،مشارکتکنندگان به شمارههای  1 ،8و  1بهطور مشترک عامل (الگوی ذهنی) سوم
و مشارکتکننده به شماره  1عامل (الگوی ذهنی) چهارم را تشکیل میدهند.
جدول ( :)1ماتريس چرخش يافته عاملها

عوامل
عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

مشارکتکننده

-1/175

1/180

-1/020

1/117

مشارکتکننده 2

1/011

1/017

1/110

1/110

مشارکتکننده 5

-1/581

1/010

1/110

1/121

مشارکتکننده 1

-1/111

1/121

1/285

1/772

مشارکتکننده 01

/115

1/180

1/115

1/087

مشارکتکننده 0

-1/188

1/888

1/512

1/151

مشارکتکننده 7

-1/011

1/711

1/010

1/185

مشارکتکننده 8

1/211

1/118

1/110

1/111

مشارکتکننده 1

1/111

1/122

1/112

-1/105

مشارکتکننده 1

1/181

1/115

1/127

1/227

مشارکتکننده 1

منبع :محاسبات تحقيق

در ادامه پس از مشخص شدن امتیازهای عاملها در ماتریس چرخش یافته ،برای
تشکیل جدول کیو برای هر عامل و امتیاز دادن به هرکدام از گزینههای کیو ،براساس
امتیازهای محاسبهشده ،آرایههای عاملی را بهدست میآوریم و گزینههای کیو را به
ترتیب اهمیت برای هر عامل مشخص میکنیم.
جدول ( :)1گويههاي کيو رتبههاي آرايههاي عاملي

گویههای کیو ()Q
1

خودشیفتگی ،خودبینی و حس خودخواهی مدیران

ذهنیتها
3

4

1

2

-1 +7 +2

1
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گویههای کیو ()Q

ذهنیتها
1

2

3

4

2

عدممسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،تعهد سازمانی و وجدانکاری مدیران

+2 +0 +8 +0

3

ریسکپذیری پایین مدیران و مقاومت در برابر تغییر

-0 +7 -7 +8

4
5

نبود سیستم عقالیی و حرفهای و ضعف تخصصگرایی و
تخصصمحوری مدیران
نبود یک اراده سیاسی قدرتمند و بیطرف از باال ،ورود نکردن دولت و
عدمنظارت دقیق آن و ناکارآمدی سیستمهای نظارتی

+7 -0 -0 +0
-2 -2 -2 -0

6

سیستم جامعهپذیری ضعیف و ناکارآمد

7

نبود فرهنگ شایستهساالری

-0 +2 +2 +2

8

نگرش انحصارطلبی مدیران بهجای نگرش تکثرگرایی و تفکر سیستمی

-1 +8 +0 +7

9

نبود نظام جانشینپروری براساس شایستهساالری

11

ریاست بهجای مدیریت و فرصتطلبی و منفعتطلبی و زیادهخواهی
مدیران

1

+1

1

1

+0 -0

+0

1

-0 -0 +0 +0

11

ضعف انتقادپذیری مدیران

-0 -0 +0 +0

12

محدودیت گردش قدرت بین نخبگان

-8 -0 +1 -1

13

نبود سیستم پیوسته و شبکهای و ناهماهنگی نهادهای اجتماعی یگانهساز
و اجتماعیکننده در زمینه تربیت اجتماعی با تأکید بر حقوق شهروندی

+0

1

-2

1

+8

1

-8 -7

14

بیثباتی مدیریتی ،فشارهای خانوادگی و نداشتن استقالل کافی

15

تعصبات قومی و قبیلهای و چیرگی روابط بر ضوابط

+0 +1 +2

16

عدمتناسب شغل و شاغل و شکست در ایفای نقش

-1 -2 -0 -2

17

شکلگیری رهبری زهرآگین

18

ایجاد سکوت سازمانی

19
21

سیستم پاداشدهی غیرمنصفانه و توزیع ناعادالنه فرصتها و منابع و
مکانات رشد و بالندگی
کاهشکارایی ،اثربخشی و بهرهوری

-2

1

1

1

+0

+2 -8

1

+2

+2 -2

1

+8

+2 -2 -0

1
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گویههای کیو ()Q

219

ذهنیتها
1

2

21

بروز تعارض سازمانی

1

-8 -2 -1

22

انگیزهزدایی و کاهش رضایت شغلی

-0

1

+2 -2

23

فرار مغزها

1

-8

+2

24

سرکوب خالقیت و نوآوری

-2 +0 -2 -8

25

واگرایی بهجای همگرایی و تضعیف وحدت و انسجام گروهی

-2 +2 -8 -0

26

ایجاد بینظمی سازمانی

27

ایجاد بیکاری پنهان ،کارکنان نامرئی و رخوت سازمانی

+0 -8 -0 -0

28

ارتقای آسانسوری بهجای ارتقای پلکانی

+1 +0 +0 +2

29

شکلگیری قوانین تارعنکبوتی

31

ایجاد و ادراک انسداد سازمانی بهجای حمایت سازمانی

31

تقویت زدوبندهای سیاسی و جناحی و قومی

-7 +0 +8 +8

32

ایجاد بدبینی سازمانی و تنفر اجتماعی

-2 -0 -2 +0

33

ایجاد حس بیگانگی و بیتفاوتی سازمانی

34

رفتار تبعیضآمیز مدیران و ایجاد حس بیعدالتی و بیاعتمادی در
کارکنان و کاهش مشارکت و تضعیف روحیه تیمی

3

1

-8 +0 -8

-1 -0
1

4

1

1

+0

+1 -0

1

+0 -2

-1

1

1

-2 +8 +0

35

کاهش رقابت برای دستیابی به پستهای ارشد سازمان

36

ایجاد اداره پسرخالهها و محیط بسته سازمانی

37

رانتپروری

38

شکلگیری مدیریت اتوبوسی

39

ایجاد ابهام و عدمشفافیت در سازمان

41

قانونگریزی و دور زدن قانون

-0 +8 +8 +0

41

وجود مدیران ارزشی بهجای مدیریت ارزشی

-0 +1 +2 -7
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+8 -8 -0 -2
+1

1

+8 -1

+1 +2 +2 +2
1

+2 +2 -0

-8 -2

1

1
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 .1بررسي سؤاالت پژوهش

با توجه به چهار عامل مذکور که نشاندهنده چهار الگوی ذهنی مشارکتکنندگان است،
در ادامه هر یک از پرسشهای پژوهش حاضر مطرحشده و براساس نتایج حاصله و نیز
استنتاجات و تفاسیر محقق به آنها پاسخ داده خواهد شد.

پرسش اول پژوهش :گزارههای اثر منسانی قومی در انتصابات سازمانی از دیدگاه
مدیران در سازمانهای دولتی شهر ایالم کداماند؟
همانگونه که ذکر شد ،روششناسی کیو از نوع روششناسیهای ترکیبی یا
آمیخته است که از هر دو رویکرد کمی و کیفی بهره میگیرد .در حقیقت پاسخگویی به
پرسش اول این پژوهش با مرور ادبیات موضوع و مراجعه به منابع مختلف (از قبیل
مصاحبه و استفاده از افکار جمعی) ،ارزیابی و جمعبندی فضای گفتمان و درنهایت
انتخاب عبارات نمونه کیو ( 10عبارت شناساییشده) امکانپذیر است .برای پاسخ به این
سؤال 10 ،گزاره از ارزیابی فضای گفتمان پژوهش ،به کمک نظرسنجی از خبرگان و
مقایسه با ادبیات موضوع به دست آمد که در جدول ( )2گزارششدهاند.
پرسش دوم پژوهش :اهمیت و اولویتبندی این گزارهها بر مبنای روششناسی کیو
چیست؟
در پاسخ به پرسش دوم باید اهمیت و اولویتبندی این  10گزاره انجام گیرد.
بدینمنظور با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از طریق محاسبه آرایههای
امتیازی ،گروههای چهارگانه (الگوهای ذهنی) شناساییشده و همچنین با مرتبسازی
آرایههای عاملی در هر عامل (گروه ذهنی) ،عاملهایی مشخص شد که در هر گروه
ذهنی مورد موافقت یا مخالفت بیشتری قرارگرفتهاند ،نتیجه تحلیل در جدول ( ،)5نشان
دادهشده است.
براساس جدول کل واریانس تبیینشده مشخص شد ،عوامل شناساییشده براساس
اهمیت الگوهای ذهنی قابلبیان است .بدینمعنا که برای مثال عوامل شناساییشده در
الگوی ذهنی اول اهمیت بیشتری از الگوهای ذهنی دیگر دارد ،چراکه این الگوی ذهنی
( )01/220درصد از واریانس کل را تبیین میکند .در الگوی ذهنی اول نیز با توجه به اینکه
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مشارکتکننده شماره ( )2بیشترین بار عاملی ( )1/117را به خود اختصاص داده است،
پس مهمترین فرد این الگو است .الگوی ذهنی دوم ( )01/511درصد از واریانس کل را
تبیین میکند و در جایگاه دوم قرار دارد .در این الگو مشارکتکننده شماره ( )0بیشترین
بار عاملی ( )1/115را به خود اختصاص داده است ،پس مهمترین فرد این الگو است.
الگوی ذهنی سوم ( )01/005درصد از واریانس کل را تبیین میکند و در جایگاه سوم
قرار دارد .در این الگو مشارکتکننده شماره  1بیشترین بار عاملی ( )1/122را به خود
اختصاص داده است ،پس مهمترین فرد این الگو است و الگوی ذهنی چهارم ()08/111
درصد از واریانس را توضیح میدهد .در این الگو مشارکتکننده شماره ( )1بهعنوان تنها
مشارکتکننده ،بار عاملی ( )1/181را به خود اختصاص داده است .بنابراین اهمیت این
عوامل شناساییشده در این الگوهای ذهنی 1گانه به همان ترتیبی است که در جدول ()5
آمده است.

جدول ( :)7مهمترين گزارههاي موافقت و مخالفت هريک از ذهنيتها

مهمترین گزارههای موافقت

الگوی ذهنی اول

مهمترین گزارههای مخالفت

 .0نگرش انحصارطلبی مدیران بهجای  .0وجود مدیران ارزشی بهجای
مدیریت ارزشی.
نگرش تکثرگرایی و تفکر سیستمی.
 .2نبود نظام جانشینپروری براساس  .2ایجاد حس بیگانگی و بیتفاوتی
سازمانی.
شایستهساالری.
 .8ایجاد اداره پسرخالهها و محیط بسته  .8محدودیت گردش قدرت بین
سازمانی.

نخبگان.

 .0خودشیفتگی ،خودبینی و حس
خودخواهی مدیران.
الگوی ذهنی دوم

 .0ریسکپذیری پایین مدیران و

 .2تعصبات قومی و قبیلهای و چیرگی مقاومت در برابر تغییر.
روابط بر ضوابط.

 .2شکلگیری قوانین تارعنکبوتی.

 .8محدودیت گردش قدرت بین  .8بروز تعارض سازمانی.
نخبگان.
الگوی ذهنی سوم

 .0ریسکپذیری پایین مدیران و  .0بیثباتی مدیریتی ،فشارهای
مقاومت در برابر تغییر.

خانوادگی و نداشتن استقالل کافی.
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مهمترین گزارههای مخالفت

مهمترین گزارههای موافقت

 .2وجود مدیران ارزشی بهجای  .2خودشیفتگی ،خودبینی و حس
خودخواهی مدیران.

مدیریت ارزشی.

 .8ایجاد و ادراک انسداد سازمانی  .8ایجاد اداره پسرخالهها.
بهجای حمایت سازمانی.
 .0نبود سیستم عقالیی و حرفهای و  .0تقویت زدوبندهای سیاسی و
و جناحی و قومی.
تخصصگرایی
ضعف
الگوی ذهنی
چهارم

 .2عدمتناسب شغل و شاغل و
تخصصمحوری مدیران.
 .2ارتقای آسانسوری بهجای ارتقای شکست در ایفای نقش.
 .8نگرش انحصارگرایی بهجای
نگرش تکثرگرایی.

پلکانی.
 .8رانت پروری.
منبع :يافتههاي تحقيق

پرسش سوم پژوهش :دستهبندی این گزارهها برمبنای روششناسی کیو چیست؟
بهعبارتدیگر چه ذهنیتها و دیدگاههای مختلفی در مورد موضوع تحقیق میان
مشارکتکنندگان وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که نتایج حاصل از این پژوهش ،جمعاً به
شناسایی  1الگوی ذهنی و یا بهعبارتدیگر  1ذهنیت و دیدگاه متمایز در مورد عوامل
مؤثر بر منسانی قومی در انتصابات سازمانی در سازمانهای دولتی شهر ایالم منجر شد
که در ادامه به تفسیر این الگوهای ذهنی خواهیم

پرداخت.

 .9-1تفسير الگوهاي ذهني

 الگوی ذهنی اول (انحصارطلبی) :این گروه  01/22درصد از کل مشارکتکنندگانرا به خود اختصاص داده است که شامل سه مرد و یک زن بوده و افرادی باسابقه
خدمت  21تا  21سال در این گروه جای دارند که سه نفر دارای مدرک کارشناسی
ارشد و یک نفر دکتری است .براساس ذهنیت و دیدگاه مشترک این الگوی ذهنی،
منسانی قومی در انتصابات سازمانهای دولتی شهر ایالم ،نتیجه نگرش
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تفکر سیستمی و نبود نظام

جانشینپروری براساس شایستهساالری است.
 الگوی ذهنی دوم (خودشیفتگی) :این گروه  01/51درصد از کل مشارکتکنندگانرا به خود اختصاص داده است که شامل دو زن باسابقه خدمت 28و 21سال که
یک نفر دارای مدرک دکتری و دیگری دارای مدرک کارشناسی ارشد است.
براساس ذهنیت و دیدگاه مشترک این الگوی ذهنی ،خودشیفتگی و خودبینی و
حس خودخواهی مدیران و تعصبات قومی و قبیلهای و چیرگی روابط بر ضوابط،
عوامل اصلی بروز منسانی قومی در انتصابات سازمانهای دولتی شهر ایالم است
که بهزعم مشارکتکنندگان این گروه ،این عارضه سازمانی گردش قدرت بین
نخبگان را محدود میکند.
 الگوی ذهنی سوم (تغییرهراسی) :این گروه  01/00درصد از کل مشارکتکنندگانرا به خود اختصاص داده است که شامل دو مرد و یک زن بوده و افرادی باسابقه
خدمت  21تا  81سال در این گروه جای دارند که هر سه نفر دارای مدرک
کارشناسی ارشد هستند .براساس ذهنیت و دیدگاه مشترک این الگوی ذهنی ،پدیده
منسانی قومی در انتصابات سازمانهای دولتی شهر ایالم ،محصول ریسکپذیری
پایین مدیران و مقاومت در برابر تغییر و وجود مدیران ارزشی است .افراد این
گروه معتقدند که بحث ادراک انسداد سازمانی بهجای حمایت سازمانی ،پیامد
زیانبار این پدیده است .مشارکتکنندگان این الگوی ذهنی معتقدند که عامل
اصلی منسانی قومی در انتصابات سازمانهای دولتی شهر ایالم ،تغییر هراسی
مدیران است.
 الگوی ذهنی چهارم (تخصصگریزی) :این گروه  08/11درصد از کلمشارکت کنندگان را به خود اختصاص داده است .این گروه شامل یک مرد باسابقه
خدمت  21سال بوده که دارای مدرک کارشناسی ارشد است .براساس ذهنیت و
دیدگاه این الگوی ذهنی ،نبود سیستم عقالیی و حرفهای در سازمان و ضعف
تخصصگرایی و تخصص محوری مدیران ،مؤثرترین عامل منسانی قومیتی در
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انتصابات سازمانهای دولتی شهر ایالم است؛ به باور این شرکتکننده منسانی
قومی ،ارتقای آسانسوری بهجای ارتقای پلکانی و رانتپروری را بهدنبال دارد
نتيجهگيري

پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی و دستهبندی ذهنیت مدیران سازمانهای دولتی نسبت
به منسانی قومی در انتصابات سازمانی بوده است .مشارکتکنندگان این پژوهش تعداد
 01نفر از مدیران ارشد سازمانهای دولتی شهر ایالم را تشکیل دادند .فضای گفتمان
پژوهش حاضر ،از منابع گوناگونی جمعآوری گردید و پس از ارزیابی و جمعبندی
فضای گفتمان درنهایت  10عبارت بهعنوان نمونه عبارات کیو (دسته کیو) پس از
نظرسنجی از خبرگان انتخاب شد .پس از تحلیل اطالعات بهدستآمده ،مشخص شد
آنها درمجموع چهار الگوی ذهنی پیرامون منسانی قومی در انتصابات دارند که
عبارتنداز« :انحصارطلبی»« ،خودشیفتگی»« ،تغییرهراسی» و «تخصصگریزی».
با توجه به هدف این پژوهش ،میتوان چنین برداشت کرد که از بین الگوهای
شناختهشده ،الگوی ذهنی اول (انحصارطلبی) الگوی غالب (براساس واریانس کل تبیین
شده) است و الگوهای ذهنی خودشیفتگی ،تغییرهراسی و تخصصگریزی به ترتیب
اولویتهای بعدی را اختصاص میدهند .گزارههای مهمی که در الگوی ذهنی اول
(انحصارطلبی) بسیار بااهمیت است نگرش انحصارطلبی مدیران بهجای نگرش
تکثرگرایی و تفکر سیستمی ،نبود نظام جانشینپروری براساس شایستهساالری و ایجاد
اداره پسرخالهها و محیط بسته سازمانی است .بهطوریکه اکثر مشارکتکنندگان این
گزارهها را مهمترین عوامل در منسانی قومیتی دانستهاند .با توجه به نظر این دسته از
مشارکتکنندگان ،مدیرانی که بهجای نگرش تکثرگرایی ،دچار یگانهانگاری و
انحصارطلبی هستند ،بهطور حتم در امر گزینش و انتصابات سازمانی ،بهجای تأکید بر
نظام جانشینپروری برمبنای شایستهساالری ،بیشتر درصدد ایجاد منسانی قومیتی
هستند .به عقیده مشارکتکنندگان این الگو ،انحصار ،محدودیتهایی برای دیگران
ایجاد میکند و آزادی عمل و فکر و عقیده را از دیگران سلب میکند که این امر بستر
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ایجاد یک محیط بسته سازمانی را فراهم میکند و اقتصاد سازمان را با آسیب و اختالل
جدی مواجه

میسازد.

شواهد تجربی حاکی از آن است که خودشیفتگی با تهاجم مستقیم و بهدنبال آن
ارزیابی منفی نسبت به سایرین ،رابطه مثبت دارد .همچنین ،نتایج مطالعات اکبرنژاد و
همکاران ( )0818نشان میدهد وقتی مدیر ،در خودش و محیط فکری و اجتماعیاش
فرو برود و از جوامع و افراد دیگر و افکار آنها بیخبر بماند ،نسبت به آنچه در اختیار
اوست ،سخت وابسته میشود و در برابر آن تعصب میورزد  .افکار و اندیشههای
مدیران متعصب و قومگرا در قالب تنگ و کوچک قومی قرارگرفته و در آن رشد میکند
در این گروه افراد معتقدند که خودشیفتگی و تعصبات قومی مدیران منجربه رابطهگرایی
بهجای ضابطهمحوری در سازمان میشود ،که این امر سبب نادیده گرفته شدن
تخصصها و شایستگیها و بهتبع آن محدودیت گردش قدرت در بین نخبگان میشود
و سیستمی هم که در آن گردش نخبگان اتفاق نمیافتد ،دچار کژکارکردهای
سیستماتیک ،انسداد گردش و درنتیجه دچار آنومی و نابهنجاری است .این عوامل
الگوی ذهنی دوم (خودشیفتگی) ،در بروز عارضه منسانی قومیتی از دید
مشارکتکنندگان بسیار بااهمیت بوده است .از سوی دیگر ،ریسکپذیری پایین مدیران
و مقاومت در برابر تغییر ،وجود مدیران ارزشی و ایجاد و ادراک انسداد سازمانی
مهمترین عوامل شناساییشده برای الگوی ذهنی سوم (تغییر هراسی) است ،براساس
مطالعات دنت و گلدبرج ،)0111( 21افراد درواقع در برابر تغییر مقاومت نمیکنند ،آنها
بیشتر در برابر عدم وجود پایگاه و مقام ،کمبود پرداخت و عدم وجود راحتی مقاومت
میکنند .مشارکتکنندگان این گروه بر این باورند که مدیر با تکیهبر امر منسانی،
بهخصوص مشابهت قومیتی در سازمان ،بهدنبال ایجاد نوعی ثبات در جهت حفظ
شرایط فعلی ،منافع ،جایگاه و مقام سازمانی خود است که این ویژگی ،مشخصه بارز
مدیران ارزشی است ،در تعریف اینگونه مدیران به مسئولیت ،ارزشهایی نظیر شیفتگی
خدمت ،واژهای نامفهوم است و بالطبع وجود فضایل اخالقی در گزینش مدیر ،شاخص
تعیینکننده و اصلی نیست و بنابراین در تنظیم قرارداد با چنین مدیران و تعیین حقوق
آنها ،مانند سایر کارهای بازار ،تعیینکننده قیمت ،قانون عرضه و تقاضاست .ازنظر آنان،
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مدیران باید براساس بازار جهانی نرخگذاری شوند ،اما اصحاب این تفکر برخالف
الزامات قانون عرضه و تقاضا از «انحصار مدیریت» دفاع میکنند و حاضر نیستند به
مدیران توانمند و عاشق خدمت ،خصوصاً مدیران جوان هممیدان بدهند تا نرخ مدیران
گرانقیمت را بشکنند؛ که به باور شرکتکنندگان این الگو ،حاصل این تفکر ایجاد
عارضه انسداد سازمانی است.
20

نتایج یافتههای گیبنی و همکاران ( )2100حاکی از آن است که ادراک انسداد
سازمانی ،بنابر نظریه مبادله اجتماعی که ارتباط بین کارمند و کارفرما را شرح میدهد،
نوعی جدایی شناختی در هویتسازمانی و فردی ایجاد میکند؛ چراکه کارکنان ،ادراکی
در مورد میزان حمایت سازمان از خودشان دارند و قانون عمل متقابل مثبت ،آنها را به
این سمت سوق میدهد تا از سازمان درازای تعهد سازمان به آنها ،حمایت کنند.
بنابراین کارکنانی که حس بدی نسبت به خودشان دارند ،اگر منشأ این احساس را
سازمان بدانند ،در پی جدا کردن هویت خود از سازمان هستند.
بهزعم این دسته از مشارکتکنندگان ،بسیاری از کارکنان و مدیران وظیفهشناس و

متعهد ،در صورت وجود رابطهبازی ،سازمان را ترک خواهند کرد ،زیرا میدانند پارتی-
بازی و خویشاوندساالری مانع پیشرفت آنها و سازمان خواهد شد .درنهایت ،در الگوی
ذهنی چهارم نبود سیستم عقالیی و حرفهای و ضعف تخصصگرایی مدیران ،ارتقای
آسانسوری و رانتپروری بهعنوان مؤثرترین عوامل در منسانی قومی در سازمانهای
دولتی شناساییشده است .از دیدگاه وبر گسترش عقالنیت و دیوانساالری مبتنیبر
هنجارهای قانونی را میتوان از عوامل مهم توسعه جامعه سنتی و استقرارجامعه مدرن
دانست که در آن نقشهای اکتسابی ،غالباً کنشهای عقالنی معطوف به هدف ،امنیت
شغلی ،عدم مالکیت متصدی مقام بر منصب احرازشده و غیرشخصی شدن عرصه
سیاست ،غالب است.
پيشنهادها

 انتصاب نیروهای شایسته محلی در پستهای مدیریتی مناطق مختلف کشور وحمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقهای به
آنان در قالب سیاستهای عمومی دولت.
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 تدوین مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی بهعنوان راهنمای رفتاری مأموراندولتی در موقعیتهایی که بهاحتمالزیاد دارای تعارض منافع هستند.
 اطالعرسانی رسانهها ازجمله صداوسیما ،روزنامهها و رسانههای دیجیتال ازطرق مختلف به تفهیم اثرات منفی ،عواقب طایفهگرایی و لزوم توجه به
شایستهساالری.
 ارائه طرح و برنامههای توسعه محور بهمنظور الگوهای فکری و رفتاری درکنار شکلهای اجتماعی پویا و عقالیی.
 نظارت مستمر ،منسجم و هدفمند در درون سیستم و پاسخگو بودن ضابطهمندسیستم به هرگونه رفتار و عملکرد در انتصابات.
 استفاده از طرح سیستمی و الکترونیکی در نظام اداری و سازمانی کهازیکطرف باعث تسریع در انجام امور شده و از طرفی دیگر دخالت متصدیان
را به حداقل میرساند و مانع فساد شود.
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