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چكيده
کارکنان در سازمانها ممکن است با توجه به داليل مختلفي تصميم به خودسانسوري بگيرند .هدف اين
پژوهش طراحي الگوي خودسانسوري در سازمانهاي دولتي بر اساس نظريه داده بنياد بوده است .پس از
گردآوري دادهها از طريق روش نمونهگيري نظري در ميان  13نفر از مديران سازمانهاي دولتي ،اقدام به
شناسايي مولفههاي خودسانسوري از طريق طرح نظاممند استراس و كوربين گرديد .پس از اعتبارسنجي مدل
با معيارهاي مقبوليت ،نتايج نشان داد که شرايط علي شامل شرايط فردي ،شغلي و سازماني منجر به
شکلگيري پديده خودسانسوري در سازمان ميشوند .ويژگيهاي اطالعات و ويژگيهاي خودسانسورها
بهعنوان شرايط زمينهاي و عوامل فردي و مديريتي بهعنوان شرايط مداخلهاي مورد شناسايي قرار گرفتند.
حذف بوروکراسي ،استفاده از سبک مديريتي موثر و فعالسازي تيمها بهعنوان راهبردهاي سازمان در کنترل
پديده مذکور و عوامل توسعه پويايي و توانمندسازي کارکنان بهعنوان پيامدهاي حاصل از بکارگيري
راهبردها مورد شناسايي قرار گرفت و نهايتا مدل خودسانسوري در سازمان طراحي گرديد .در اين پژوهش
يک الگوي جامع و بومي در حوزه مديريت ارائه شد که براساس آن محققان را قادر ميسازد تا پژوهشهاي
خود در اين خصوص را تکميل نمايند.
کليد واژهها :خودسانسوري ،خودسانسوري اطالعات ،خودسانسوري عقايد ،خودسانسوري اقدامات
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مقدمه
امروزه سازمانها براي توسعه بايستي بتوانند در

بارتال .)2019 ،6اين پديده در سازمانها با عنوان
همرنگ شدن ،از فردي به فرد ديگر منتقل ميشود و
7

برابر نوسانات و چالشها پيشرو ،سازگار و مقاوم

پويايي را تحت تاثير قرار ميدهد (کوک و هيلمن ،

باشند و در اين راستا يکي ابزارهاي استراتژيک استفاده

.)2013
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از خالقيت و ايدههاي بديع کارکنان است (لين و

از سوي ديگر با شروع تحقيقات در زمينه عملکرد

همکاران .)2016 ،1بهرهمندي از نظرات ،پيشنهادها و

فردي ،خودسانسوري بهعنوان محدوديتي جدي در

ايدههاي بديع کارکنان يکي از پيششرطهاي توسعۀ و

ايدههاي خالقانه فرد ،بهصورت سدي براي

از جمله عوامل مؤثر در پيشيگرفتن سازمانها از

سازمانهايي که از عملکرد خالقانه نفع ميبرند ،عمل

رقباست (پيران نژاد و همکاران .)1396 ،اين مهم را

مينمايد .همچنين محققان خودسانسوري را نتيجه يک

نبايد از نظر گذراند که در صورت عدم وجود نظرات

فرايند شناختي از قضاوت خود ميدانند .زماني که

بديع نيروي انساني ،امروز شاهد پيشرفت روزافزون

افراد نقطه نظرات خود را امکانناپذير ،ناکارآمد و

تکنولوژي و دانش نبوديم .خالقيت منوط به ارائه

عجيب قضاوت ميکنند ،ممکن است قوهي

نظرات ،عقايد و دنبال آن آزادي بيان کارکنان ميباشد.

خالقانهشان ،آگاهانه تصميم به خودسانسوري نمايد.

آزادي بيان يکي از ارزشهاي مهم در هر جامعه

بنابراين

با

دموکراتيک است (دانا و همکاران )2019 ،2و در

پيچيدگيهايي روزافزون مواجه است آشنايي بيشتر

اعالميه جهاني حقوق بشر بهعنوان يکي از مهمترين

مديران و کارکنان سازمان با اين پيچيدگي و شناختن

حقهاي بشر شناختهشده است .اين حق نهتنها آزادي

راههاي مناسب براي مقابله با آنها ضروري است.

ازآنجاييکه

رفتار

سازماني

نوين

بيان را تضمين ميکند؛ بلکه آزادي ارتباط ميان مردم و

حال ازجمله سازمانهايي که اين پديده بهخوبي

دسترسي کامل به اطالعات را نشان ميدهد .همچنين

قابلرؤيت است ،سازمانهاي دولتي است .اين

ازآنجاکه قطع ارتباط افراد با يکديگر در جامعه منجر

سازمانها براي دستيابي به افزايش بهرهوري ،نيازمند

به صدمات زيادي ميشود ،قطع ارتباط بين عقايد

سرمايه خالق و صاحب انديشه نو ميباشد (الباز و

عالوه بر جامعه ،به سازمانها نيز خسارتهايي وارد

بارتال ،)2019 ،اما محدوديتهاي ناشي از قانون و

مينمايد (بارنت.)2019 ،3

مقررات در کنار ديگر چالشها ،باعث شده است تا

در بسياري از سازمانها نيروهاي صاحبنظر و

مديران از مشارکت افراد و آزادي بيان کارکنان

خالقي مشغول به کار ميباشند که خود را از عرصه

جلوگيري کنند .از سوي ديگر با تبديلشدن

ابراز عقيده و بيان ايدهها حذف ميکنند (بارتال و

سازمانهاي دولتي به سازمانهاي بوروکرات همراه با

همکاران .)2012 ،4در چنين شرايطي کارکنان درگير

قوانين دستوپا گير اداري ،احتمال خودسانسوري

پديده خودسانسوري 5ميشوند .خودسانسوري در هر

کارکنان افزايش مييابد .زيرا در چنين سيستمي آزادي

فضاي اجتماعي اتفاق ميافتد و افراد به داليل مختلفي

و امنيت که از اساسيترين نيازهاي روانشناختي به

تصميم ميگيرند که اطالعات خود را از دوستان،

شمار ميآيند مختل گرديده و به دنبال آن خالقيت

اعضاي خانواده ،گروه ،سازمان ،رسانهها و رهبران

متوقف و رکودي بر سازمان حاکم ميشود که زمينه

دريغ کنند .در همه اين موارد ،آنها معتقدند که

رشد انواع انحرافات و ناهنجاريها را مهيا مينمايد.

هزينهاي در افشاي اطالعات وجود دارد و بنابراين

با توجه به اين موضوع که مطالعاتي درمورد

تصميم به پنهان نمودن اطالعات ميکنند (الباز و

تعدادي از حوزههاي مختلف شامل بررسي عواملي که
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به اقليت اجازه ميدهد تا نظر اکثريت را تحت تأثير

بيشتر با کنش جدي و سخت و کمتر با کنش نرم

قرار دهند (دانا و همکاران2019 ،؛ دي درو و

همراه است؛ اما خودسانسوري عملي است که از

همکاران )2019 ،8و بررسي ميزان آزادي بيان نظرات

جانب خود فرد ،گروه و سازمان تحت عنوان رعايت

منتقدين در گروه خود (مارشلوسکا و همکاران،9

اصل تعامل با ديگران و بهمنظور مالحضه کاري شکل

2020؛ پاکر و مينرز.)2014 ،10

ميگيرد (نتز-زنگات و همکاران .)2015 ،12اين پديده،

مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است؛ اما اين

فعاليتي عمدي است که اطالعات را در صورت عدم

تاثير

وجود موانع رسمي از ديگران دريغ ميکند و بهعنوان

نميگذارند و زماني که با شکل گستردهاي از عقايد

يكي از مکانيسمهاي اجتماعي روانشناختي شناخته

برخورد ميکنند ،رويکرد متفاوتي دارند .همچنين،

ميشود؛ كه غالباً مانع از يك جامعه دموكراتيك كارآمد

مطالعه

ميشود .اين رفتار به معناي اين است که افراد بهطور

خودسانسوري که در سطح فردي در يک بستر

غيررسمي جريان اطالعات را کنترل و تنظيم ميکنند

اجتماعي صورت ميگيرد و پيامدهاي مهمي براي

(هالپرين و بارتال.)2011 ،13

دستورالعملها

تحقيقات

بر

ماهيت

روانشناختي

خودسانسوري

اجتماعي

از

گروهها ازجمله جوامع دارد ،نسبتاً غفلت کرده است

در تعريفي ديگر بودرونوا و همکاران
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اهميت خودسانسوري در سازمانها ،شاهد آن هستيم

فرد در برابر مخاطباني که تصور ميشود با آن عقيده

که مطالعات کمي در اين زمينه به انجام رسيده است و

مخالف هستند" بيان کردند .خودسانسوري در

ميتوان گفت که تمامي اين مطالعات در خصوص اين

محيطهاي خرد اجتماعي ،بهويژه در خانوادهها بهعنوان

پديده توانسته است تقريبا نيمي از مفهوم

راز بهکاربرده ميشود و کارشناسان خانواده بهطور

خودسانسوري را تبيين نمايد .نيمي ديگر از اين

گسترده به آن پرداختهاند (پترونيو .)2020 ،15همچنين

رفتارها که همچنان ناشناخته است بايد دربرگيرنده

در سازمانها ،بهخصوص سازمانهاي ناسازگار و

مدلي جامع و دربردارنده شرايط علي ،زمينه ،شرايط

افشاگر که اين پديده را نقض ميکنند و اطالعات را

مداخلهگر ،راهبردها و پيامدهاي خودسانسوري باشد

فاش ميسازند ،داراي اهميت به سزايي ميباشد

که بهصورت نظري و تجربي در ادامه اين پژوهش به

(ستين.)2020 ،16

آن توجه ميشود .اين پژوهش ميتواند نيمه ديگر

اطالعات و عقيده .مفهوم حاضر ،ماهيت

مفهوم خودسانسوري سازماني را به تصوير کشانده و

خودسانسوري را به اطالعات محدود ميکند و بيشتر

خالء موجود در ادبيات اين حوزه را پر کند .سوال

بر حفظ اطالعات ميپردازد تا حفظ عقايد .محققان

کلي که اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آنها است:

بين اطالعات و عقايد تفکيک قائل ميشوند (بارنت،

مدل خودسانسوري در سازمان چگونه بود و شامل چه

 .)2019آنها اطالعات را مترادف واقعيتها ميدانند؛

مقوالت و خرده مقوالتي در بخشهاي مختلف است؟

درحاليکه افکار ،ايدهها و قضاوتهاي ارزشي بهعنوان
مترادف عقايد تلقي ميشوند .بدين ترتيب عقايد

مباني نظري

عبارت از ديدگاه ذهني که امکان دارد باهدف توضيح

ماهيت خودسانسوري .واژه سانسور از ريشه التين

و تفسير آن بر اساس درک شخصي ،به اطالعات

Censereبه معناي ارزيابي يا  Censurبه معناي

وابسته باشد .در اين مفهوم ،هر کس حق دارد داراي

سرکوب اخذ شده است .فرايند عملي شدن سانسور،
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(شارويت و همکاران .)2018 ،11بنابراين با توجه به

خودسانسوري را بهعنوان "عدم ابراز عقيدهي واقعي
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عقايدي باشد ،ازاينرو اين حالت از عقيده ،قدرت
اطالعات درست را ندارد (لين و همکاران.)2016 ،

در صورت افشاي اطالعات ممکن است به افراد يا
17

گروه آسيب برساند (شاملي-رايت .)2019 ،

انگيزههاي خودسانسور .تعدادي از انگيزههاي

انواع خودسانسور .اين امکان وجود دارد که بين

متفاوت ،اما نه منحصربهفرد  ،ممکن است افراد را به

انواع مختلف سانسور خود تفاوت قائل شويم .يک

سمت خودسانسوري سوق دهد (ننتز-زنگوت و

تمايز بين دروازهبانها يا افراد عادي انجام ميشود.

همکاران .)2015 ،پنج مورد از برجستهترين اين

مفهوم دروازهباني براي نخستين بار توسط کورت لوبن

انگيزه براي محافظت از

به کار رفت و شامل افرادي همچون سياستمداران،

گروه ،انگيزه شخصي براي جلوگيري از تحريمهاي

روزنامهنگاران ،معلمان ،صاحبنظران است که در

منفي خارجي و پاداش مثبت ،انگيزه براي محافظت از

موقعيت و سمتهايي قرار دارند و همچون در ورودي

خودانگاره ،انگيزه براي محافظت از يک عقيده و

عمل ميکنند و فقط براي برخي اخبار و اطالعات

انگيزه براي محافظت از شخص ثالث.

گشوده ميشود و برخي را طرد و غيرقابل پخش تلقي

انگيزهها عبارتند از:
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اولين انگيزه بر اين فرض استوار است که اطالعات

ميکند (اکتاس و همکاران .)2019 ،18افراد معمولي با

موجود ممکن است به گروه آسيب برساند و بنابراين

اطالعاتي روبرو ميشوند که به عقيده آنها از اهميت

نبايد آشکار شوند (هالپرين و بارتال .)2011 ،دومين

برخوردار است ،اما نقش آنها بهگونهاي نميباشد که

مورد از انگيزه خودسانسوري صدمه زدن به تصوير

به آنها امکان انتشار اطالعات را دهد .تمايز ديگر بين

مثبت گروه با افشاي اطالعاتي که باعث ايجاد ديدگاه

افراد داراي اطالعات دستاول در مقابل اطالعات

منفي در گروه ميشود و يا باعث مختل کردن

دستدوم است .اطالعات دستاول توسط شخص يا

هماهنگي اعضاي گروه براي يک هدف يا اهداف

از طريق تجربه شخصي بدست ميآيد (شرکت در يک

خاص ميباشد .انگيزه سوم ،ذاتي است .افراد براي

رويداد) يا مستقيماً در معرض آن قرار ميگيرد (مثالً

حفظ ديدگاه مثبت خود ،خودسانسوري را اتخاذ

خواندن يک سند اصلي) .اطالعات دستدوم از طريق

ميکنند .داشتن يک هويت شخصي مثبت يک انگيزه

قرار گرفتن در معرض غيرمستقيم از طريق دريافت

اساسي است و بنابراين اعضاي جامعه نميخواهند

منبع ديگر مانند شنيدن يا خواندن بدست ميآيد.

خود را دروغگو و يا خبرچين بدانند (زوسز.)2016 ،

بنابراين ،اولين نوع خودسانسوري مبتني بر خودداري

خودسانسوري ممکن است در اثر تمايل به دفاع و

از اطالعات صادقانه غيرقابلاعتماد است ،درحاليکه در

حمايت از يک ايده خاصي مانند تقليد ،هدف،

مورد ديگر ،اعتبار آن ممکن است مورد سؤال باشد

سياست،

ايدئولوژي

يا

عقيده

ايجاد

(الباز و بارتال.)2019 ،

شود .خودسانسوري از تمايل به جلوگيري از قرار
گرفتن در معرض «داستانهايي که خالف ارزشهاي
غالب هستند» يا «داراي اتهام سياسي» هستند ،ايجاد

پيشينه پژوهش
در جديدترين مطالعه ،هان
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( )2017به بررسي

ميشود .سرانجام ،ممکن است از خودسانسوري براي

خودسانسوري گفتمانهاي سياسي در سايتهاي

محافظت از شخص ثالث به دليل مراقبت ،عاليق،

شبکههاي اجتماعي پرداخت .اگرچه سايتهاي

نوعدوستي يا ساير مالحظات استفاده شود .از بعضي

شبکههاي اجتماعي محلي براي مشارکت سياسي در

جهات ،اين انگيزه را ميتوان محافظت از خود يا

هنگکنگ تبديل شدهاند ،اما اين پژوهشگر به دنبال

گروه شخصي خود در نظر گرفت زيرا شخص ثالث

بررسي اين موضوع ميباشد که آيا کاربران شبکههاي
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اجتماعي در اظهارات اجتماعي و سياسي دچار

عمومي قابل استناد است .در سانسور خصوصي ،افراد

خودسانسوري ميگردند يا خير .بدين ترتيب براساس

اين کار را در صورت عدم سانسور عمومي انجام

 6مصاحبه عميق ،اين تحقيق نشان داد كه برخي از

ميدهند و روند سانسور شامل سرکوب نگرشها در

كاربران بر اساس محتواي پيام و مخاطبان خود تصميم

يک فرد است .سانسور خصوصي از طريق پروکسي و

بر عدم ابراز عقايد خود مينمايند .نتايج نشان داد که

با محدوديت ،ميتواند براي عامل خارجي باشد.

کاربران به داليلي همچون تأثيرپذيري در روابط

پژوهشگران استدالل كردند كه اصول آزادي بيان در

اجتماعي ،ترس از انتقاد ،ترس از انزواي اجتماعي،

موارد خودسانسوري خصوصي کاربرد ندارد.

رفتار خودسانسوري ميشوند .درجايي ديگر زوسز

بررسي اين موضوع بود که چگونه عزتنفس و

( )2016مطالعهاي باهدف بررسي نحوه تأثير

خودپنداره باعث خودسانسوري ميشود .اين محقق

خودسانسوري در فيسبوک بر هويت افراد به انجام

عنوان ميکند سازمانهاي آينده براي ايجاد خالقيت،

رسانيد .بهمنظور تحقق هدف اين مطالعه 20 ،مصاحبه

ابتکار و سازگاري با وجود تغييرات محيطي ،با

نيمه ساختاريافته از کاربران فيسبوک انجام شد .نتايج

فشارهاي زيادي روبرو ميشوند .ازاينرو خالقيت و

اصلي نشان داد که کاربران فيسبوک از طريق فيلترهاي

نوآوري مهمترين نگراني براي مديريت ميباشد.

مختلف ،پستهاي آنالين خود را کنترل ميکنند تا از

يافتهها نشان داد خودسانسوري ميتواند مانع مهمي

سوء تفسير پيام ،بازخورد منفي و موقعيتهاي

براي عملکرد خالق باشد .همچنين افراد با

ناخوشايند جلوگيري کنند .عالوه بر اين ،يافتهها نشان

خودپندارههاي شفاف از انتقاد نسبت به عقايدشان

داد که کاربران با توجه به اين واقعيت که افراد ،اين

ترس كمتري دارند ،بنابراين آنها بايد كمتر به سانسور

سيستمعامل را سطحي ميدانند ،با ايجاد يک توهم که

عقايد خود بپردازند .عالوه بر اين ،اگر خودپنداره بودن

در آن جنبههاي منفي زندگي روزمره پنهان و با نشان

دليل اصلي خودسانسوري باشد ،در اين صورت

دادن ديد مثبت از خود و جلبتوجه ،واقعيت آفالين

مداخالت طراحيشده براي تقويت خالقيت از طريق

را تحريف ميکنند .در نتيجه ،تصوير ايجادشده از

افزايش اعتمادبهنفس ،تأثيراتي دارند که با گذشت زمان

هويت افراد در فيسبوک مبتني بر يک فرآيند پيچيده

قابلتحمل نيستند ،زيرا اعتمادبهنفس افراد با

فيلتر محتوا از طريق سناريوهاي مختلف ممکن است.

خودپندارههاي مزمن ناپايدار بهمرورزمان محو

همچنين کوک و هيلمن ( )2013در پژوهشي به

ميشوند.

دنبال شناسايي سانسور و دو نوع از خودسانسوري
بودند .اين پژوهشگران دو نوع از خودسانسوري

روش شناسي پژوهش

عمومي و خصوصي را شناسايي ،تعريف و تمايز بين

اين پژوهش بهصورت كيفي انجامشده است و

آنها را مشخص نمودند .در سانسور عمومي ،افراد

راهبرد پژوهشي مورد استفاده در آن ،نظريه دادهبنياد

20

پاسخ نگرش صريح خود را به سانسورهاي عمومي

است .خردماية استفاده از اين راهبرد به كاربري آن باز

محدود ميکنند .در اين سانسور ،سانسور دهنده يک

ميگردد؛ راهبرد پژوهشي نظرية دادهبنياد ،روشي نظام-

نماينده عمومي مانند دولت يا مرجع عمومي است و

مند و كيفي براي خلق نظريهاي است كه در سطحي

سانسور کننده اشخاص يا شرکتهاي خصوصي

گسترده به تبيين فرآيند ،كنش يا واکنش موضوعي با

هستند .اصول آزادي بيان فقط در موارد خودسانسوري

هويت مشخص ميپردازد (کرسول .)2020 ،21ازآنجاکه
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تصوير منفي و عدم موفقيت در شغل خود ،درگير

درنهايت ويليامز ( )2012در پژوهشي به دنبال
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کاوش پديده خودسانسوري سازمان و فرايند آن

و مقايسههايي هستند كه در خالل تجزيهوتحليل مفاد

مطلوب اين پژوهش بوده است ،لذا راهبرد نظريه داده-

مصاحبهها با افراد بروز مييابند و موجب کشف

بنياد انتخاب شد تا با اين مطلوب سازگاري داشته و

مقولههاي مناسب ،خصوصيات و ابعاد آنها ميشوند.

پاسخگوي اين سوال باشد که مدل خودسانسوري در

در اين نوع نمونهگيري ،محقق اقدام به انتخاب افرادي

سازمانهاي دولتي چگونه است و داراي چه مقوالت و

کرده است که ميتوانستند در فهم مسئله پژوهش و

روابطي است؟ به دنبال پاسخگويي به اين سوال،

پديده محوري مطالعه موثر باشند .درواقع افرادي براي

سواالت فرعي زير در دستيابي به اهداف پژوهش نيز

مصاحبه انتخاب شدهاند که با پديده خودسانسوري

مطرح ميشوند )1 :مقوله اصلي 22خودسانسوري در

سازمان در ارتباط بوده و يا اطالعات مکفي در اين

23

زمينه داشتهاند .با مراجعه به اولين نمونه در اين حوزه،

خودسانسوري در سازمانهاي دولتي چيست؟  )3زمينه

نمونههاي ديگر در بخشهاي مختلف معرفي شدند.

(بستر) 24خودسانسوري در سازمانهاي دولتي چيست؟

نمونهگيري تا رسيدن مقولهها به اشباع نظري ادامه

 )4شرايط مداخلهگر 25خودسانسوري در سازمانهاي

يافت؛ اشباع نظري مرحلهاي است که در آن دادههاي

به

جديدي در ارتباط با مقوله پديد نميآيند ،مقوله گستره

خودسانسوري در سازمانهاي دولتي چيست؟ و )6

مناسبي مييابد و روابط بين مقولهها برقرار و تأييد

خودسانسوري در سازمانهاي دولتي

ميشوند (گليسر و استراس .)2017 ،29ازاينرو در

سازمانهاي دولتي چيست؟  )2شرايط علي
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دولتي چيست؟  )5راهبردهاي پاسخگويي
پيامدهاي

27

26

پژوهش کيفي ،حجم نمونه را مترادف با کامل شدن

چيست؟
طرح اصلي براي نظرية داده بنياد و پاسخگويي به

دادهها يا اشباع دادهها ميدانند .همزمان با گردآوري

28

گرفت.

سواالت مذکور ،طرح نظاممند استراس و كوربين

دادهها

كدگذاري

آنها

نيز

انجام

( )2014است که بر اساس اين طرح ،براي تحليل

مشارکتکنندگان در اين پژوهش شامل  13نفر از

دادههاي كيفي گردآوري شده الزم است تا سه مرحلة

مديران و متخصصان سازمانهاي دولتي در حوزه مورد

كدگذاري باز ،محوري و انتخابي سپري شوند تا در

مطالعه بوده که ميتوانستند اطالعات ارزشمندي در

نهايت ،پارادايمي منطقي از نظرية خلقشده ارائه گردد.

خصوص خودسانسوري سازمان در اختيار پژوهشگر

بنابراين ابتدا با کدگذاري باز ،مفاهيم شناساييشده و

قرار دهند و دادهها بعد از آن به اشباع نظري ميرسد.

مطابق با كدگذاري محوري پژوهشگر يكي از مقولهها

ابزار گردآوري دادهها در اين پژوهش نيز مصاحبه-

را محور فرآيند در حال بررسي و اكتشاف قرار داده و

هايي رودررو و نيمه ساختاريافته بود که با طرح

مقولههاي ديگر را (شرايط علي ،راهبردها ،زمينه،

پرسشهايي باز ،بين 40تا  120دقيقه انجام شد.

شرايط مداخلهگر ،پيامدها) به آن ارتباط ميدهد .سپس

مصاحبهها ضبط ميشد تا با مرور گفتوگوها ،تحليل

در كدگذاري انتخابي ،سير داستان پژوهش نگارش

و بررسي دقيقتري نسبت به ديدگاههاي طرحشده

شده است .اين پژوهش ،طرح نظاممند را با ارائه

مشارکتکنندگان انجام شود .همزمان با گردآوري داده-

مجموعهاي از گزارههاي حكمي ،به پايان ميبرد.

ها كدگذاري آنها نيز انجام گرفت .همچنين بهمنظور

نمونهگيري در اين پژوهش از نوع نظري بوده و

اعتبار سنجي مدل پژوهش مطابق با نظر استراس و

ياريرسان پژوهشگر در خلق يا كشف نظريه است،

کوربين ( )2014از معيار مقبوليت بهره گرفتهشده

تبعيت ميکند .همانطور که استراس و کوربين ()2014

است .مقبوليت يعني اينکه يافتههاي پژوهش تا چه حد

نيز بيان داشتند ،راهنماي نمونهگيري نظري ،پرسشها

در انعکاس تجارب مشارکتکنندگان ،پژوهشگر و

طراحي الگوي خودسانسوري در سازمانهاي دولتي براساس نظريه داده بنياد 41 /

خواننده در مورد پديده مورد مطالعه ،موثق و قابلباور

وقت ميبيني عليرغم همه فعاليت ها و کارهايي که

است .ده شاخص براي معيار مقبوليت معرفيشده که

ميکنه و انتظار پيشرفت هم داره از اونور اين اتفاق

پنج مورد از معروفترين آنها در اين پژوهش براي

نميوفته و کم کم وقتي ببينه تاثيري نداره خودشو

ارتقاي دقت علمي و روايي و پايايي ،مورد استفاده

ميکشه کنار .اين معقوله و وقتي ميبينه فايده اي نداره و

قرار گرفته است :حساسيت پژوهشگر ،انسجام

اهميتي داده نميشه چرا طرف خودش را درگير کند.

روششناسي ،تناسب ،عمق و استفاده از بازخورد

چندساله طرف توي يک موقعيت شغلي فيکسه .اصال

مطلعين .در ادامه پژوهش به اين موارد اشاره ميگردد.

اميدي به جابجايي نداره و خسته شده از اون شغل
تکراري خئدش .يکسري از اينها از طرف سيستم
تحميل ميشه....

يافتههاي پژوهش

آمادهسازي دادهها و برچسبهاي مفهومي
مفاهيم و مضمونهاي بسياري در فرايند کدگذاري

يا درجاي ديگر ،به گفته يکي از مشارکتکنندگان
) (P5درخصوص همين سوال:

دادهها ،مجموعه اين دادههاي کيفي اوليه به مفاهيم

ترسو بار مي آورند .وقتي شما هرچيزي بگويي و فردا

کمتري تقليل يافت .در اين راستا به يک نمونه از

بر ضد خودت استفاده شود يا فقط اينطور باشد که با

کدهاي اوليه و برچسبهاي مفهومي که در مصاحبه با

هر حرفي و نظري براي شما مسئوليتهاي اضافي تر

مشارکتکننده سوم ) (P3در خصوص شرايط علي

بتراشند و شما را پاسخگو کنند يا حتي از بعضي از

خودسانسوري سازماني (سوال اول) اشاره ميگردد.

امتيازها محرومتان کنند ،اينها بهمرور شما را ميتواند

"ما داشتيم که کارکنان در جلسات حضور داشته و

از عواقب اون حرف ها بترساند ... .وقتي حرف زدن

يکسري نظرات و ايدههايي هم براي کار ارائه داده؛

کمتر مسئوليت کمتري دارد خب کمتر حرف ميزنيم يا

يک تعدادي از اينها اوايل اينطور بود . ...در مقام

به قول شما سانسور مي کنيم ... .شما بايد اينطرف

کارشناس نميخوام نظر بدم و کاري ندارم که نظراتش

قضييه را هم درنظر بگيريد .ساختاري که وجود داره

درست بوده يا خير يا مثال چرا اينطور بوده ....ولي

يک ساختار خيلي خشکه که شما فرضاً اطالعاتي مي

همون کارمند بوده االن ديگه خيلي براش مهم نيست

خواهي بدست بياري بايد يا رابطه داشته باشي يا با

که چيزي بگه ... .با همان شدت شرکت نميکنه .اينکه

قوانيني که وجود داره روبرو يشي .ما تا دلت بخواد در

حاال چرا اينطور شده يکيش برمي گرده به شرايطي

سازمانهاي خودمون قوانيني داريم که دستوپاي ادم

که براي پيشرفت و ارتقاي اون فرد وجود دارد .يک

رو ميبنده و کار را سخت ميکند»....

جدول  :1برچسبهاي مفهومي در دادههاي مصاحبهکننده ها سوم و پنجم در خصوص سوال اول
کد مصاحبهشونده

 P3و

P5

شماره سوال

1

منبع :يافتههاي پژوهشگر

برچسبهاي مفهومي
احتمال پيشرفت شغلي بسيار کم
بيشازحد در يک موقعيت شغلي ماندن
ترس از محروميتهاي بيشتر به خاطر اظهارعقايد
ترس از تنبيه و مجازاتها بيان نظرات مخالف
ممانعت از دسترسي آزادانه به اطالعات
روابط بسيار قانوني و غيرمنعطف با کارکنان
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باز حاصلشده که طي فرايند رفت و برگشتي تحليل

«سازمانهاي ما هرکدام به طريق خودشان آدم ها را
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براي همه مصاحبهها بهطور جداگانه کدهاي اوليه

مقولههاي اصلي و فرعي پرداختهايم .اينکار تعداد

و برچسبهاي مفهومي استخراج شد .سپس با خواندن

واحدهايي را که بايد با آنها کار کنيم ،کاهش ميدهد.

و تامل در همه مفاهيم ،مفاهيمي که از نظر معنايي باهم

گفتني است که مقوالت منتخب به سه طريق «اختراع

ارتباط نزديک داشتند ،باهم ترکيب شدند و مقولهها را

خود محقق ،نامهاي بکار رفته در ادبيات و نهايتا نام-

به وجود آوردند .بنابراين پژوهش حاضر با کدگذاري-

هاي بکار گرفتهشده در مصاحبهها» (استراوس و

هاي باز کار خود را آغاز کرده و در گام بعدي

کوربين )2014 ،نامگذاري شدهاند .در اين مرحله ابتدا

کدگذاري محوري ضمن پيشرفتن مصاحبه ،ارتباطات

به دستهبندي مفاهيم و شكلدهي مقولهها پرداختهايم

مقوالت از کدهاي مصاحبه تا حدودي مشخص شد.

(مشخص نمودن مقولههاي مختلف) و در ادامه با

در آخرين گام کدگذاري انتخابي انجامشده و مرحله

رويكرد كدگذاري محوري و انتخابي ،روابط بين هر

تکميلي با توجه به ادبيات علم مديريت تکميل شد.

مقوله با مقولههاي ديگر مشخص و شرح گرديده
است .نتايج اين مرحله در جدول  2ارائه گرديده است

طبقهبندي مفاهيم و مقولهسازي

(در اين جداول P ،به مصاحبهشونده اشاره دارد.
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در اين مرحله مفاهيم بدست آمده در بخش قبلي

بهعنوانمثال P1 ،به مصاحبهشونده اول اشاره دارد).

را موردبررسي قرار داده و در نهايت به دستهبندي
جدول  :2مفاهيم و مقولههاي فرعي و اصلي مربوط به عوامل علي
مقوالت اصلي

خرده مقوالت

علي فردي
علي شغلي

چارچوب اعتقادات فردي
چارچوب اعتقادات فردي
چارچوب اعتقادات فردي
چارچوب اعتقادات فردي
چارچوب اعتقادات فردي
چارچوب اعتقادات فردي
چارچوب اعتقادات فردي
چارچوب اعتقادات فردي
عوامل انگيزشي
عوامل انگيزشي
عوامل انگيزشي
عوامل انگيزشي
عوامل انگيزشي
عوامل انگيزشي
فشار رواني
فشار رواني
فشار رواني
فشار رواني
فشار رواني
فشار رواني
فشار رواني
فشار رواني
فشار رواني
فالت زدگي شغلي
فالت زدگي شغلي
فالت زدگي شغلي
فالت زدگي شغلي

مفاهيم
تصور مخالفت با ايدههاي خود
حفظ و تقويت موقعيت فعلي
تصور به ناديده گرفتن مدير ارشد
اعتقاد به همرنگي با ساير کارکنان
تصور به سو استفاده ديگران از ارتباط با فرد
تصور انجام بيهوده وظايف
اعتقاد بر تحمل وضع کنوني
تصور عدم درک اطالعات تخصصي از سوي مدير
منافع بيشتر خودسانسوري بيش از منافع اظهارنظر
تالش در جهت حفظ عقايد
حفظ خودانگاره
کسب منافع بيشتر حاصل از سانسور
وجود مجازاتهاي واقعي و غيررسمي
خودسانسوري براي جلوگيري از بروز مشکالت
ترس از محروميتهاي بيشتر به خاطر اظهارعقايد
ترس از افشاي اطالعات
ترس از انزوا در بين همکاران
ترس از ارائه تصوير منفي از خود
ترس از دست دادن شغل
ترس از تنبيه و مجازاتها بيان نظرات مخالف
ترس از عدم تاييد توسط همکاران
عدمحمايت از ايدهها تشويق نوآوريها
ترس از بازخور منفي مدير
عدم برخورداري از استقالل در شغل
تعريف مرزهاي غيرمنعظف شغلي
جذاب نبودن شغل
مسيرشغلي و ارتقاي شغلي نامشخص

سوال

کد مصاحبهشونده
P5, P6, p8
P8
P2, P3, P5, p11
P5, P8, P11
P5, P11

1

P6, P7, P9
P5, P9
P8, P11
P1, P4
P5, P8, P11
P9, P10, P11
P9, P11

1

P2, P5, P10
P8, P10, P11
P5, P8, P10
P3, P5, P6
P3, P5, P9
P1, P8, P9, P11
P1, P3, P7, P8, P10

1

P8, P11
P1, P5, P6, P8
P1, P2, P5, P10
P1, P3, P5, P7, P8
P10
P8, P10
P2, P3
P4, P5, P11

1
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مقوالت اصلي

مفاهيم

خرده مقوالت

علي سازماني
مقوله اصلي :خودسانسوري در سازمان

ساختار بوروکراتيک سازمان

ممانعت از دسترسي آزادانه به اطالعات

ساختار بوروکراتيک سازمان
ساختار بوروکراتيک سازمان
ساختار بوروکراتيک سازمان
ساختار بوروکراتيک سازمان
ساختار بوروکراتيک سازمان
ساختار بوروکراتيک سازمان
ساختار بوروکراتيک سازمان
فرهنگ ناکارآمد
فرهنگ ناکارآمد
فرهنگ ناکارآمد
فرهنگ ناکارآمد
فرهنگ ناکارآمد
فرهنگ ناکارآمد
فرهنگ ناکارآمد
فرهنگ ناکارآمد
سياست سازماني
سياست سازماني
سياست سازماني
سياست سازماني
سياست سازماني
سياست سازماني
سياست سازماني
خودسانسوري اطالعات
خودسانسوري اطالعات
خودسانسوري اطالعات
خودسانسوري اطالعات
خودسانسوري اطالعات
خودسانسوري عقايد
خودسانسوري عقايد

موانع متعدد و رسمي در کسب اطالعات
فشار به کارکنان به اطاعت و همشکلي
وجود مجازات متعدد براي عدم پيروي از قوانين
گرايش بيشازحد سازمان به بوروکراسي
سرکوب ايدهها و اظهار نظرات
وضع استانداردها و ضوابط گوناگون
وجود خطوط قرمز متوالي
غالب بودن جو خودسانسوري
عدم ايجاد فضاي مطمعن براي ارائه نظرات
ترويج زورگويي و فرمانبرداري
وجود جو خودسانسوري و عدم اظهار نظر
فشار به تطبيق و سازگاري با شرايط سازمان
وجود جو بي اعتمادي
اضطراب و استرس نهاينه شده در فضاي سازمان
کم کاري نهادينه شده در فرهنگ سازمان
نفوذ شديد افراد متخلف در سازمان
رفتارهاي قدرت طلبانه کارکنان
تشکيل شبکههاي خانوادگي
ارتقا ناعادالنه افراد بدون بدون توجه به تخصص آنها
محيط پرتنش سياسي در محيط کار
اولويت بخشي به اهداف سودجويانه
استفاده از موقعيت براي برقراري ارتباط با عوامل قدرت
عدم ارائه اطالعات خود
ارائه اطالعات به ظاهر درست
دريغ کردن اطالعات از همکاران
عدم مخالفت با اطالعات اشتباه
صحبت نکردن در گفتوگوها
عدم بيان عقايد و نظرها
اظهارنظر عقايد غيرواقعي

خودسانسوري عقايد

دريغ کردن عقايد اصلي

شرايط زمينه اي :ويژگيهاي اطالعات

مخفي نگه داشتن نظرات
خودسانسوري عقايد
مشارکت نداشتن در کارهاي تيمي
خودسانسوري اقدامات
به عمد خود را درگير کارها نکردن
خودسانسوري اقدامات
تالش نکردن جهت کسب اهداف
خودسانسوري اقدامات
عدم مشارکت در تصميمگيريها
خودسانسوري اقدامات
محرمانه و سري بودن اطالعات
محرمانگي اطالعات
اطالعات مهم در ارتباط با شکست/موفقيت سازمان
محرمانگي اطالعات
اطالعات حياتي براي کسب اهداف و بقاي سازمان
محرمانگي اطالعات
اطالعاتي با عواقب مالي و پيگردهاي قانوني
محرمانگي اطالعات
نقش اطالعات در بازيهاي سازماني
محرمانگي اطالعات
اسرار سازمان
محرمانگي اطالعات
اطالعات تخصصي و خصوصي اطالعات شخصي موثر بر آينده شغلي
اطالعات تخصصي و خصوصي اطالعات تخصصي مرتبط با شغل
اطالعات تخصصي و خصوصي اطالعاتي که براي شغل رقيب ايجاد ميکند

کد مصاحبهشونده
P8, P9, P11
P2, P8, P10
P8, P9, P10
P1, P5
P6, P10

1

P1, P2,P3, P9,
P4, P10
P4, P5, P9
P4, P11
P8, P11
P3, P10,

1

P1, P2, P4, P5, P6, P8
p7, P10, P11
P2, P3, P10, P11
P5, P11
P5, P8
P1, P5
P5, P8
P5, P8, P9

1

P5, P7
P5, P9
P9, P10, P11
P5, P6
P1, P4
P4, P8, P9, P11
P2, P4, P7
P3, P5, P6

1

P5
P5, P7, P8
P2, P3, P5, P11
P2, P3, P5, P6, P8, P9, P10
P5, P8
P3, P8,
P2, P8
P8, P11
P2, P5, P8, P11
P1, P2, P3, P4, P6, P9,
P10, P11
P3, P9

2

P5, P9,
P5, P8, P9, P11
P5, P10

2

P3, P5, P10, P11
P2, P3, P5, P8, P9, P11
P1, P5, P8, P10
P1, P10
P5, P10

3

P5, P11
P1, P10
P4, P5, P8, P9,
P5, P9
P1, P10

3
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فالت زدگي شغلي
فالت زدگي شغلي
ابهام شغلي
ابهام شغلي
ابهام شغلي
ابهام شغلي

عدم چالشي بودن شغل
بيشازحد در يک موقعيت شغلي ماندن
تعريف مبهم و غيرقابل درک معيارهاي شغلي
درک نادرست اهداف شغلي
ناآگاهي از انجام درست وظايف شغلي
عدم آشنايي با محيط شغلي و چالشي دانستن آن

سوال

 / 44ميرعلي سيدنقوي ـ طيبه دينمحمّدي ـ عيناهلل خاقانيزاده
مقوالت اصلي

خرده مقوالت

مفاهيم

شرايط زمينه اي :ويژگيهاي خودسانسورها
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مداخلهگر مديريتي
مداخلهگر فردي
راهبرد :حذف بوروکراسي
راهبرد :استفاده از سبک مديريتي موثر

اطالعات تخصصي و خصوصي اطالعات مرتبط با برتري فرد در گروه يا سازمان
اطالعات تخصصي و خصوصي اطالعات خصوصي زندگي فرد
احساس حقارت داشتن
خودکمبيني
عدم برخورداري از روحيه خالق و نوآور
خودکمبيني
ناچيز شمردن خود
خودکمبيني
کمبود اعتمادبهنفس
خودکمبيني
عدم تعهد به کار
خودکمبيني
عدم ريسکپذيري
خودکمبيني
برخورداري از تعامالت ضعيف و ناسازگار با همکاران
درونگرايي
ناتوان در برقراري ارتباط با مخالفان
درونگرايي
تمايل به تنها بودن
درونگرايي
ارتباطات ضعيف در محيط کار
درونگرايي
تمايل نداشتن به ايجاد گفتمآنهاي جديد
درونگرايي
عادت به ناديده گرفتن کارکنان
ويژگيهاي شخصيتي مدير
عدم توجه عمدي به انتقادهاي کارکنان
ويژگيهاي شخصيتي مدير
رفتارهاي ناشايست با کارکنان بدون هيچ دليل محکمي
ويژگيهاي شخصيتي مدير
عدمحمايت از اظهار نظر کارکنان
ويژگيهاي شخصيتي مدير
ناتوان بودن در ايجاد محيط مشارکتي و پويا
ويژگيهاي شخصيتي مدير
حق کشيهاي پي در پي بهصورت پنهاني
ويژگيهاي شخصيتي مدير
بکارگيري سازوکارهاي کنترلي شديد
سبک رهبري آمرانه مدير
بي توجهي و کم بيني کارکنان بهويژه با عقايد مخالف
سبک رهبري آمرانه مدير
وضع تنبيهات بيشتر از تشويقات
سبک رهبري آمرانه مدير
نگاه مادي و سودبخشي مدير به سازمان
سبک رهبري آمرانه مدير
اخذ تصميمات بهصورت متمرکز
سبک رهبري آمرانه مدير
عدم اعتماد به کارکتان و توانايي آنها
سبک رهبري آمرانه مدير
متمرد خواندن افراد مخالف
سبک رهبري آمرانه مدير
توجه به عواقب منفي قصور در کار
سبک رهبري آمرانه مدير
درگيري بيشتر کارکنان مرد با خودسانسوري
جنسيت
خودسانسوري کمتر کارکنان زن
جنسيت
تمايل به عدم ابرازنظر توسط مردها
جنسيت
برخورداري از ويژگي کمتر حرف زدن مردها
جنسيت
افزايش خودسانسوري با افزايش سابقه کار
تجربه در کار
تجربه گذشته افراد در پذيرش عواقب
تجربه در کار
يادگيري از محيط و آگاهي از پيامدها بهمرورزمان
تجربه در کار
ارتباطات پايين به باال
شکلدهي ارتباطات اثربخش
تقويت روابط چهره به چهره
شکلدهي ارتباطات اثربخش
بهره گيري توامان روابط رسمي و غيررسمي
شکلدهي ارتباطات اثربخش
تاکيد بر ايجاد روابط دوطرفه در سازمان
شکلدهي ارتباطات اثربخش
بررسي نظرات و عقايد بهويژه مخالف در گروهها
تقويت تبادل اطالعات
استفاده از پانلهاي مختلف براي ارائه اطالعات
تقويت تبادل اطالعات
ايجاد شرايط ايمن براي اظهارنظرها
تقويت تبادل اطالعات
ايجاد دسترسي غيررسمي به اطالعات
تقويت تبادل اطالعات
توجه به نظرات و پيشنهادهاي کارکنان
مديريت مشارکتي
مشارکت اعضا در تصميمگيريها
مديريت مشارکتي
مبنا قراردادن تصميمات برروي ايدههاي خالقانه
مديريت مشارکتي
تاکيد بر تصميمات پايين به باال
مديريت مشارکتي
تشويقهاي غيررسمي از ايدهها
مديريت مشارکتي
سازوکارهاي ترغيب کننده کارکنان به مشارکت
مديريت مشارکتي
اطمينان و دوستي با کارکتان
مديريت مشارکتي
توجه و درخواستهاي کارکنان با نظرات مختلف
مديريت انساني
ايجاد فرهنگ امنيت رواني
مديريت انساني

سوال

کد مصاحبهشونده
P4, P11
P2, P4, P6, P8, P9, P11
P4, P6, P9
P6, 11
P2, P3, P10
P6, P10, P11

3

P1, P4, P11
P1, P3, P8, P5
P1, P2, P5, P10
P8, P9, P10
P2, P3, P4

3

P2, P4, P5
P5, P11
P5, P9, P11
P1, P4
P8, P11
P1, P4, P5, P8

4

P3, P5, P10
P5, P10
P8, P11
P2, P3, P9
P2, P7, P8, P10
P5, P9, P10
P1, P2, P5

4

P1, P2, P7
P1, P7
P8, P11
P5, P6, P11
P5
P5, P11

4

P1, P5, P10, P11
P1, P3, P5, P9
P3, P5

4

P3, P5, P9
P1, P4
P1, P8, P10
P1, P5, P10, P11

5

P1, P2, P4, P8, P10, P11
P1, P2, P4, P5, P6, P8
P3, P5, P6
P1, P3, P4

5

P4, P11
P11,
P1, P6, P9
P1, P4, P11
P5, P9, P10
P1, P2, P5, P10
P3, P5, P6
P3, P5
P8, P9
P8

5
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مقوالت اصلي

خرده مقوالت

راهبرد :فعالسازي تيمها
راهبرد :توسعه پويايي
راهبرد :توانمندسازي کارکنان

ايجاد پويايي در گروهها و سازمان
انگيزه بخشي به افراد
شنوندهاي خوب در حل مشکالت
حفظ خشنودي کارکنان و ايجاد هماهنگي ميان آنها
تشويق افراد به همکاري
واگذاري کارها به تيمها
تقويت کار گروهي
پرورش تيمهاي کاري
وابستگي متقابل و ايجاد اعتماد مابين افراد
ايجاد محيطي بسيار جذاب براي آنها
توانمندسازي کارمندان
آموزش تکنيکهاي ارتباطي در کارهاي گروهي
تقويت ارتباط محترمانه در گروهها
تقويت ارتباطات بين فردي در تيمها
تزريق احساس قوي بودن و بهتر بودن در تيمها
افزايش ابراز نظر و عقايد و تبادل اطالعات
تطبيق بهتر با شرايط کاري
انجام اثربخشتر ظايف
برقراري روابط خودجوش با همکاران
بهبود تصميمگيريها در اثر تعامالت
افزايش تعامالت بين فردي
افزايش گردش اطالعات در تيمها
افزايش کار تيمي در سازمان
بهبود يادگيري گروهي از طريق بحث و مجادله
بهبود ارتباطات متقابل و نزديک اعضا با يکديگر
گردش اطالعات بهتر در سرتاسر سازمان
بهبود گردش کار در کل سازمان
بهبود تعهد و اعتمادبهنفس
افزايش خالقيت و نوآوري
توانمند شدن در حل مشکالت فردي
بهبود انگيزش شغلي
دسترسي بهتر کارکنان به اطالعات
فراهم شدن فرصتهاي يادگيري فردي
دريافت بازخورد کمک کننده از سوي همکاران

کد مصاحبهشونده
P1, P6, P10, P11
P1, P2, P7, P9
P8, P11
P7, P8
P5, P9, P10
P5
P2, P5, P10
P2, P4, P5, P10

5

P2, P3, P9, P10, P11
P9, P10
P2, P6, P9
P1, P2, P3
P1

5

P2, P3, P9, P11
P8, P11
P9, P10
P5
P8, P11
P1, P5

6

P1, P3, P9, P11
P5, P9
P3, P5, P9
P2, P9, P10
P1, P9
P5, P9, P10

6

P1, P2, P4, P8
P1, P2, P6, P8
P3, P5, P6
P5
P8, P10

6

P3, P5, P6
P8, p9, P11
P1, P2, P5, P10

6

P1, P5

منبع :يافتههاي پژوهشگر
در فرايند کدگذاري باز ،مفاهيم و مقولههاي
بسياري حاصلشده که طي فرايند رفت و برگشتي

چارچوب مفهومي پژوهش بهصورت شکل  1استخراج
گرديده است.

تحليل دادهها ،مجموعه اين دادههاي کيفي اوليه به

شايان ذکر است که جهت قابليت اعتبار مقوالت

مقولههاي کمتري تقليل يافت و نامگذاري مقوالت با

شناساييشده ،سعي شد تا پژوهشگر نسبت به موضوع

مقايسات متعدد مورد اصالح قرار گرفت در ادامه به

خودسانسوري ،مشارکتکنندگان و يافتهها حساس

تشريح هريک از مقولههاي بدست آمده ميپردازيم.

بوده و آنها را جدي بگيرند (حساسيت پژوهشگر).

قابلذکر است که پس از تحليل دادههاي کيفي و

همچنين از يک روش نظاممند نظريهپردازي با

دستهبندي و کدگذاري دادهها در جدول فوق،

مقايسات متعدد و روند مناسب براي کسب نتايج
استفاده گرديده است (انسجام روششناسي).

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

مديريت انساني
مديريت انساني
مديريت انساني
مديريت انساني
تيم سازي
تيم سازي
تيم سازي
تيم سازي
تيم سازي
تيم سازي
اثربخش کردن تيمها
اثربخش کردن تيمها
اثربخش کردن تيمها
اثربخش کردن تيمها
اثربخش کردن تيمها
توسعه پوياييهاي فردي
توسعه پوياييهاي فردي
توسعه پوياييهاي فردي
توسعه پوياييهاي فردي
توسعه پوياييهاي فردي
توسعه پوياييهاي فردي
توسعه پوياييهاي تيمي
توسعه پوياييهاي تيمي
توسعه پوياييهاي تيمي
توسعه پوياييهاي تيمي
توسعه پوياييهاي سازماني
توسعه پوياييهاي سازماني
توانمندسازي روانشناختي
توانمندسازي روانشناختي
توانمندسازي روانشناختي
توانمندسازي روانشناختي
توانمندسازي ساختاري
توانمندسازي ساختاري
توانمندسازي ساختاري

مفاهيم

سوال
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شکل  :1پارادايم کدگذاري محوري خودسانسوري در سازمان
سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

شايان ذکر است که حتياالمکان سعي شد تا

که خودسانسوري جداي از جنسيت افراد يا کارکنان در

يافتههاي پژوهش با تجارب متخصصان حوزه مورد

محيط سازمان شکلگرفته و

بدون درنظر گرفتن

مطالعه و مشارکتکنندگان سازگاري و همخواني داشته

تفاوتهاي جنسيتي ايفاي نقش ميکند .همچنين يکي

باشد که بدين منظور از مشارکت مديران متخصص در

از ويژگيهاي افراد خودسانسور تحت عنوان «عدم

حوزه مورد مطالعه بهره گرفتهشده است (تناسب) .در

ريسکپذيري» بوده که طبق نظر خبرگان به «کم بيني و

پژوهش حاضر همچنين به تشريح جزييات پرداخته

عدم بلوغ» تغيير نام يافت .بنابراين با اصالح و حذف

شد و تالش شد تا تمامي مفاهيم شناساييشده به

مجموعا دو خرده مقوله از مجموع  30خرده مقوله29 ،

همراه مقوالت فرعي و اصلي در قالب يک مدل جامع

خرده مقوله مورد تاييد قرار گرفت و کامال مرتبط با

ارائه شوند و بدين طريق به يافتههاي پژوهش غنا

 13مقوله اصلي خودسانسوري در سازمان قرار گرفت.

بخشيده شود (عمق) .عالوه بر اين ،از بازخورد مطلعين

در بخش مربوط به مفاهيم و شاخصهاي کسبشده،

بهصورت مداوم استفاده گرديده و سعي شد تا نظرات

نظرات خبرگان نيز مورد تحليل قرار گرفت تا بدين

آنها در خصوص نظريه گزارششده اعمال گردد

طريق از مرتبط بودن شاخصها با مقوالت اطمينان

(استفاده از بازخورد مطلعين) .در اين راستا از پنجتن از

حاصل گردد .نتايج اين بخش نيز حاکي از آن بوده

مشارکتکنندگان و خبرگان در حوزه مديريت (اساتيد

است که مفاهيم «وضع استانداردها و ضوابط گوناگون»

دانشگاه) که به موضوع اشراف مناسب داشتند ،پارادايم

در بخش ساختار بوروکراتيک سازمان« ،غالب بودن

کدگذاري ارائه شد و با روش کاي دو مورد تحليل

جو خودسانسوري» در بخش فرهنگ ناکارآمد« ،نگاه

قرار گرفت.

مادي و سودبخشي مدير به سازمان» در بخش سبک

نتايج اين بخش نشان داد که از نگاه خبرگان

رهبري آمرانه مدير و «ايجاد فرهنگ امنيت رواني» و

زيرمقوله جنسيت بهعنوان يکي از عوامل مداخلهگر

«ايجاد پويايي در گروهها و سازمان» در بخش مديريت

فردي از اهميت چنداني برخوردار نبوده و از ليست

انساني از ارتباط چنداني با مقوالت تعريفشده

مقوالت خارج ميگردد .مشارکتکنندگان معتقد بودند

برخوردار نبوده و از ليست مذکور خارج گرديد .در
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کل از مجموع  163مفهوم استخراجشده 158 ،شاخص

پديده را مهيا نمايد .درصورتيکه شغلها چالش،

از تمامي شاخصهاي خودسانسوري در سازمان مورد

جذاب و با مشارکت خود افراد طراحي نگردند و يا

تائيد قرارگرفت و از نظر خبرگان ،کامالً مرتبط با

اهداف به صورتي مشخص براي آنها تبيين نشوند ،در

مؤلفههاي مربوطه بودهاند .حال به تفسير و نتايج

اين صورت با روبرو شدن با فالت زدگي و ابهام

يافتههاي پژوهش در ادامه پرداخته ميشود.

شغلي ،رفتار کارمند دچار خودسانسوري ميگردد.
ابهام شغلي و فالت در مسير شغلي بيانگر رکود ،نبود
پيشرفت و کاهش يادگيري فردي بوده و القا کننده

نتيجهگيري و پيشنهادها
پرداخته شد و تالش شد تا يک چارچوب مفهومي

خودسانسوري و عدم مشارکت کارکنان را در پي داشته

براي درک آن ارائه گردد که در ادامه تالش مي شود

باشد .عالوه بر اين ،در صورت سرکوب ايدهها توسط

تا به تشريح آن پرداخته شود .ازجمله عواملي که جز

ساختار بوروکراسي سازمان و يا بکارگيري راهحلهاي

عوامل علي خودسانسوري در سازمان محسوب

از پيش تعيينشده در مواجه با مسائل و کنترل

ميشوند ،شرايط علي فردي است که دربرگيرنده

دسترسي به اطالعات ميتوان احتمال فشار به کارکنان

چارچوب اعتقادات فردي ،عوامل انگيزشي و فشار

جهت همنوايي و سازگاري با ساير کارکنان و

رواني مربوط به فرد است .شايد بتوان گفت که

شکلگيري جو خودسانسوري را انتظار داشت .در اين

احساس ترس و ناامني ازجمله مهمترين علتهايي

خصوص ،هالپرين و بارتال ( )2011نيز بيان داشتهاند

است که ميتوان براي خودسانسوري کارکنان در

که با ايجاد مانع در دسترسي آزادانه کارکنان به جريان

از

اطالعات امکان وقوع حرکت جمعي کارکنان به

محروميتها ،مجازاتها و يا تنبيهاتي باشد که تصور

خودسانسوري افزايش مييابد .همچنين فرهنگي و

ميکنند بعداز اظهار نظر نصيب آنها خواهد شد .از

ساختاري که مشوق همشکلي باشد ،کارکنان را مجبور

سوي ديگر ممکن است که کارمند در ظاهر به

به

کرده

مشارکت در بحثها و تعامالت بپردازد ولي اطالعات

(خودسانسوري اطالعات) ،آنها از ارائه نظرات و

و عقايد اصلي و واقعي خود را سانسور کند .در اين

عقايد واقعي دور نگه داشته (خودسانسوري عقايد) و

( )2011بر آن

نهايتا از تالش کردن جهت کسب اهداف و مشارکت

است که شکل بسيار بدتر خودسانسوري وقتي است

در کارهاي تيمي باز ميدارد (خودسانسوري اقدامات).

سازمان

برشمرد.

ترس

کارکنان

راستا ،اعتقاد دترت و ادموندسون

30

ميتواند

عدم

مخالفت

با

اطالعات

اشتباه

31

که کارکنان سازمان بهظاهر فعال و پر سروصدا هستند

اين نتيجه را ميتوان همراستا با نتايج پژوهش يسيل

ولي آنها از اظهارنظرهاي واقعي و اقدامات مناسب و

( )2014مبني بر تاثير ساختارها و فرهنگسازماني بر

کارشناسي شده خودداري ميکنند و در برخوردها

فشار بر تطابق و همشکلي با سايرين دانست .حال

چيزي را ميگويند يا کاري را انجام ميدهند که مدير

براساس آنچه بيان شد ،اولين قضيه (گزاره حکمي)

ارشد سازمان ميخواهد.

پژوهش به شرح زير شکل ميگيرد:

جداي از تصورات و انگيزههاي فردي کارکنان،

قضيه  :1مقولههاي چارچوب اعتقادات فردي،

ممکن است فشارهايي از سوي شغل فرد ،ساختار و يا

عوامل انگيزشي ،فشار رواني (علي فردي) ،فالت

فرهنگ سازمان در جهت شکلگيري پديده

زدگي شغلي ،ابهام شغلي (علي شغلي) ،ساختار

خودسانسوري واردشده و زمينه درگيري آنها با اين

بوروکراتيک سازمان ،فرهنگ ناکارآمد و سياست

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

در اين پژوهش به بررسي پديده خودسانسوري

نوعي احساس افسردگي و شکست است که ميتواند
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سازماني

(علي

سازماني)

شرايط

علي

براي

خودسانسوري اطالعات ،عقايد و اقدامات کارکنان در
سازمان محسوب ميشوند.

خودسانسوري اطالعات ،عقايد و اقدامات ايجادشده
در سازمان است.
بايد توجه داشت که با رخداد شرايط علي ،الجرم

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

حال سازمانها در مواجه با پديده خودسانسوري

پديده خودسانسوري در سازمان بهويژه درخصوص

اقدام به اتخاذ راهبردهايي جهت پاسخگويي به آن

همه کارکنان شکل نميگيرد .بهعبارتديگر ،تنها

ميکنند .در اين راستا ميتوان اقداماتي همچون کاهش

يکسري از افراد درگير اين پديده ميشوند که از

و يا حذف بوروکراسي از طريق شکلدهي ارتباطات

اطالعات خاصي برخوردار بوده (شامل اطالعات

اثربخش و تقويت تبادل اطالعات را در پيش گرفت.

محرمانه و اطالعات تخصصي و خصوصي) و يا شامل

طبق گفته مشارکتکنندگان با اجراي ارتباطات پايين به

ويژگيهاي شخصيتي خاصي باشند (شامل خودکمبيني

باال و تقويت روابط چهره به چهره و يا ايجاد شرايط

و درونگرايي) .درواقع ويژگيهاي اطالعات و

ايمن براي اظهارنظرها و ايجاد دسترسي غيررسمي به

شخصيتي افرادي که در اينگونه رفتارها درگير مي-

اطالعات ميتوان در جهت کاهش بوروکراسي و کنترل

شوند (که در اين بخش آنها را خودسانسورها مي-

خودسانسوري در سازمان گام برداشت .شارويت و

ناميم) ،زمينه مناسب براي سانسور آنها را مهيا ميکند.

همکاران ( )2018نيز از آزادي بيان و آزاد بودن

چنانچه اطالعاتي که فرد در سازمان دارد ،اطالعاتي

اطالعات بهعنوان عناصر مهم در توسعه دموکراسي و

باشد که در صورت فاش شدن با پيگردهاي قانوني و

ايجاد يک سازمان کارآمد نامبرده است .همچنين

عواقب مالي براي سازمان مواجه ميگردد و يا حتي

سازمانهايي که خود را مجهز به سبکهاي مديريتي

اطالعات شخصي و خصوصي زندگي فرد باشد که

موثر و بکارگيري تيمها در انجام وظايف ميکنند،

ميتواند در محيط کار او مساله ساز گردد ،تماما

پيشبيني ميشود که ميزان درگيري کارکنان با پديده

ميتواند زمينهاي براي سانسور اين اطالعات و عدم

خودسانسوري کمتر باشد .سبک مديريت مشارکتي

ارائه آنها فراهم کند .عالوه بر اين ،ميتوان گفت

ازجمله سبکهاي موثري بوده که در نظر

افرادي که بيشتر درونگرا بوده (برعکس افراد

پديده

برونگرا) و يا از ويژگيهايي همچون خودکمبيني،

خودسانسوري مهم انگاشته شده است .در اين راستا،

احساس حقارت ،ناچيز بودن خود و يا عدم

پاکر و مينرز ( )2014معتقد است درصورتيکه مديران

ريسکپذيري برخوردارند ،شرايط مساعدتري براي

نظرات مخالف کارکنان بهويژه در تيمها و گروههايي

خودسانسوري عقايد و اقدامات خود دارند .نتايج

که در آن به فعاليت ميپردازند ،توجه داشته باشند در

پژوهش هان ( )2017حاکي از آن است که افراد عالوه

اين صورت ارتباط بهتري در گروه شکلگرفته که خود

بر تصميم به نگهداشتن اطالعات با توجه به نوع

عاملي براي تعالي گروه و سازمان است .بهاينترتيب،

اطالعاتي (زمان ،فعاليت و موضوع اطالعات)

دومين قضيه به شرح زير صورتبندي ميشود:

ميگيرند ،خودسانسوري هنگامي تشديد ميگردد که

مشارکتکنندگان

براي

پاسخگويي

به

قضيه  :2شکلدهي ارتباطات اثربخش ،تقويت

اين کارکنان از ويژگيهايي همچون ديدگاههاي

تبادل اطالعات (حذف بوروکراسي) ،بکارگيري سبک

محافظهکارانه و ايدئولوژيهاي خاص برخوردار باشند.

مديريت مشارکتي و انساني (استفاده از سبک مديريتي

بهاينترتيب ،سومين قضييه به شرح زير رقم ميخورد:

موثر) ،تيم سازي و اثربخش کردن تيمها (فعالسازي

قضيه  :3ويژگيهاي اطالعات (شامل محرمانگي

به

اطالعات و اطالعات تخصصي و خصوصي) و

تيمها)

ازجمله

راهبردهاي

پاسخگويي
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همچنين ويژگيهاي خودسانسورها (شامل خودکمبيني

درست و بيشتر کارکنان ،اطالعات و ارتباطات در

و درونگرايي) زمينه و بستر خاص را براي

تيمها و سازمان با کيفيت بيشتري به گردش در آمده و

خودسانسوري اطالعات ،عقايد و اقدامات کارکنان در

عالوه بر امکان يادگيري فردي و گروهي ،کسب

سازمان فراهم ميآورند.

سريعتر اهداف و چابکي بيشتري را براي سازمان

درخصوص شرايط مداخلهگر بايد گفت چنانکه

ارمغان خواهد آورد .در کل نتايج اين بخش را ميتوان

مدير شرايطي را براي تملق و چاپلوسي فراهم نمايد و

همراستا با نتايج پژوهش دانا و همکاران ()2019

بدون داشتن هيچگونه دليل محکمي با تعدادي از

دانست .وي نشان داد که خالقيت و نوآوري کارکنان

کارکنان رفتارهاي ناشايستي داشته باشد ،قطعاً ميتواند

که منوط به آزادي بيان در سازمانهاي مشارکتي است،

افراد بيشتري را درگير خودسانسوري در سازمان

امکان کسب چابکي و مزيت رقابتي را براي سازمانها

مذکور نمايد (ويژگيهاي شخصيتي مدير) .اين مهم

به دنبال خواهد داشت .بهاينترتيب آخرين قضيه نيز

باعث ميشود تا گردش اطالعات محدود گشته و

به شرح زير صورتبندي ميشود:

کارکنان در سازمان با سابقه و تجربه کاري آنها نيز در

در سازمان ،پيامدهايي از قبيل توسعه پويايي

ارتباط است .کارکناني که از سابقه کاري بيشتري در

(پوياييهاي فردي ،پوياييهاي تيمي و پوياييهاي

سازمان برخوردار بوده ،ميدانند که حرف زدن عواقب

سازماني) و توانمندسازي کارکنان (توانمندسازي

داشته و ممکن است پيامدهاي ناخوشايندي را براي

روانشناختي و توانمندسازي ساختاري) را به دنبال

آنها به همراه داشته باشد .تفاوت در جنسيت کارکنان

خواهد آورد.

که گوياي خودسانسوري بيشتر مردان نسبت به زنان

هدف غايي از انجام اين پژوهش ،خلق نظريهاي

در محيط کار بود ،در بخش اعتبارسنجي مورد تاييد

دادهبنياد درخصوص خودسانسوري در سازمان ،براي

قرار نگرفت .لذا قضييه زير در رابطه با شرايط مداخله-

کاوش فرايند آن بود .تاکنون پژوهشهاي مربوط به

اي طرح ميگردد:

خودسانسوري بيشتر در رشتههاي غيرمديريتي و در

قضيه  :4شرايط مداخلهگر مديريتي (ويژگيهاي

ساير کشورها بوده و بهصورت مدلي جامع که

شخصيتي مدير و سبک رهبري آمرانه مدير) و شرايط

نشاندهنده فرايندهاي موثر بر آن باشد وجود نداشته

مداخلهگر فردي (تجربه در کار) بستري عام را براي

است .از سوي ديگر اين پديده در سطح فردي رخ

بروز خودسانسوري در سازمان پديد ميآورند.

ميدهد و با پيامدهايي در سطوح گروه و سازمان

حال پيامدهايي حاصل از اتخاذ راهبردها بر

همراه بوده که ماهيت چندسطحي آن در سازمانها

خودسانسوري در سازمان مترتب خواهد شد .ازجمله

مورد غفلت واقع شده است .مطابق با نتايج ،شرايط

اين پيامدها ،پوياييهاي حاصل از بکارگيري راهبردها

علي خودسانسوري در بخشهاي مديريتي و سازماني

در سطوح مختلف فردي ،گروهي و سازماني بوده

نشان از سطح کالن اين پديده دارد که با مکانيسمهاي

است .درواقع ميتوان افزايش ابراز نظر و عقايد و

سازماني درگير است ،اما چنانچه در بخش زمينه و

تبادل اطالعات کارکنان ،انجام اثربخشتر ظايف،

شرايط مداخلهگر انحراف خالق مشاهده شد ،اين

افزايش تعامالت بين فردي بهصورت خودجوش و

پديده عليرغم تأثيرپذيري از سطح کالن سازمان ولي

حل بهتر مسائل را در سطح فردي جهت تحرکات و

در سطح فردي رخ ميدهد و باعث سانسور عقايد،

پوياييهاي بيشتر انتظار داشت .در صورت تعامل

اطالعات و اقدامات ميگردد .همچنين بايد توجه

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400
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منابع و ماخذ

 در هر،داشت که فارغ از هرگونه عوامل تاثير گذار

. مهدي، و افخمي. الهه، داوري،. علي،پيران نژاد

محيط و سازماني که کارکنان در آن به فعاليت

 سکوت سازماني چالش معاصر مديريت.)1396(

ميپردازند ميتوان پديده خودسانسوري را يافت که

. شناسايي عوامل و پيامدهاي آن:منابع انساني

اهميت آن را براي سازمانها بهويژه سازمانهايي که به

.176-147 ،)1(6 ،مطالعات رفتار سازماني

دنبال تشويق افشاگري و شفافيت هستند دوچندان
.است
با توجه به نتايج کسبشده به پژوهشگران آتي
پيشنهاد ميشود تا از يک رويکرد ديالکتيکي براي فهم
بهتر پديده خودسانسوري بهره گرفته و موارد مخرب و
 چراکه اين رخداد.سازنده آن را موردبررسي قرار دهند
باعث ميشود تا گاها تصميمات مختل و تغيير و تحول
محدود گردد و همچنين اطالعات مهم و موردنياز
سازمان به گردش در نيامده و آينده آن در خطر قرار
گيرد و از سوي ديگر خودسانسوري در سازمان ممکن
 انسجام گروه،است با تقويت هويت اجتماعي کارکنان
و حفظ امنيت خود و سازمان همراه باشد که نياز است
.تا هر دو طيف آن بيشتر مورد بررسي قرار گيرد
با استفاده از راهبرد

همچنين پيشنهاد ميشود تا

 مدل و روابط ميان اجزاي آن در،روشهاي آميخته
 در جوامع آماري ديگري،چارچوب فرضيات پژوهش
بازآفريني و نتايج بهدستآمده با نتايج اين پژوهش
مقايسه شوند؛ در صورت وجود تفاوت با نتايج اين
 در مرحله کيفي وجود تمايز استخراج شوند؛،پژوهش
اولويت در اجرا در سازمانهاي دولتي و پسازآن
 همچنين در ميان بديلهاي.سازمانهاي خصوص است
مختلف واکنش کارکنان به فشارهاي وارده (شرايط
 يکي از آنها خودسانسوري در سازمان بوده،)علي
 توصيه ميشود تا ساير بديلها و واکنشها.است
 بيحسي، سکوت،همچون سوت زني يا افشاگري
سازماني و غيره از سوي کارکنان نيز موردبررسي قرار
.گيرد
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