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 چکيده

  و   فلسفه  حقوقی،  ،سیاسی  های   اندیشه  در  کلیدی  و  محوری  مفاهیم  از  یکی  عنوان  به  خودمختاری

 تحمیل  پایه  بر  نه  و  خود  ترجیحات   و  منافع  اساس  بر  سازمان  یا  فرد  که  است  معنی  بدین  ،مدیریت

 که که است این پژوهش این در ما اصلی سوال. بزند کنش و گیری تصمیم  به دست ،بیرونی نیروهای

  برای   مختلفی   ابعاد  این  دارند؟در  سازمان  خودمختاری  بر  تاثیری  چه  رسمی  غیر  های  شبکه

  تاثیر  بررسی میباشد، تحلیلی  و توصیفی روش به که مقاله هدف .شود می گرفته نظر در خودمختاری

  های   سازمان  در  منابع  ینههب   تخصیص  مولفه  بر  تاکید  با  خودمختاری  مولفه  بر  رسمی  غیر  های  شبکه

  خودمختاری   بر  رسمی  غیر  های  شبکه  تاثیر  درخصوص  تحقیق  های  یافته  .است  خصوصی  بخش

 تحت  را  ها  آن  کیفی  رشد  که  دارد  وجود  ایرانی  های  سازمان  در  ”سندرمی“  دهد  می  نشان  سازمان

   .دهد  می  قرار  تاثیر

   .تخصیص منابع ،خودمختاری ، سازمان ،شبکه های غیر رسمی :يديکل  واژگان
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 3معصومه هاشمی ،  2محمد ناصر ادیب مهر، 1جهانگيريسعيد 

  ،واحد علوم و تحقیقات  ،الهیات و علوم سیاسی ، دانشکده حقوق  ،مسائل ایران  ،علوم سیاسی  ،دکتری1

 مدرس دانشگاه 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، مدرس دانشگاه پیام نور واحد قزوین، کارشناسی ارشد علوم سیاسی  2
، سردبیر اخبار صدا و  اسالمی واحد تاکستاندانشگاه آزاد ، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی 3

 سیمای مرکز قزوین

 
 نام نویسنده مسئول: 

 سعيد جهانگيري 

   ها تاثير شبکه هاي غير رسمی بر خودمختاري سازمان  واکاوي چگونگی

 حقوقی و سياسی  با تاکيد بر مولفه

 8/1/1400تاریخ دریافت:  
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 مقدمه 

  اجتماعی   عرصه  در  تخصصی  کار  تقسیم  برآیند  جدید  سازمان های  .امروزه سازمان ها نقش مهمی را در توسعه برعهده دارند

نیل به اهداف سازمانی است و هر گونه انحراف از برنامه و فاصله از    ، موفقیت  . موفقیت سازمان یک انتخاب آگاهانه است  هستند و 

دارد  اهداف پی  در  را  سازمانی  ناکامی  بینی شده  ساخته شدن    . پیش  عصر جدید  در  سازی  و سیستم  وجه سیستم  مهمترین 

وظیفه هر فرد تعریف و از دیگری    ،یکره اجتماعی است و در چارچوب سازمان ها و بنگاه ها سازمان ها و بنگاه ها به عنوان یک پ 

سازمان است که انسان ها را قاعده    . ددد و میان آنها هماهنگی ایجاد می گرسلسه مراتبی از قدرت به وجود می آی  ، تفکیک شده

 مند می کند.  

  ” ضرورت ارتباط“انسان به واسطه انسان بودن    این رو حایز اهمیت است که   از  خودمختاریرسمی بر    غیرشبکه های    تاثیر

یک  “می دهد و شبکه های غیر رسمی به عنوان    را درک می نماید و شبکه ای از دوستان و ارتباط میان خود و دیگری را شکل

نمی شود و تمام سازمان هایی که با    و سازمان خاصی  عهده دار بخشی از این ضرورت هستند و این امر محدود به کشور ”واقعیت

در   ”عادله تنقط“و حفظ شبکه ها در سازمان  ”غلظت“نکته حایز اهمیت اما  .درگیر این موضوع هستند  ،سر و کار دارند انسان ها 

در    . شبکه های غیر رسمی از جمله مواردی است که می تواند خودمختاری سازمان را تحت تاثیر قرار دهد  . است  ها آنفعالیت  

با اهداف و ساختار رسمی سازمان باشد و آنها خواست ها و ترجیحات خود   ”ناهمسو“فعالیت شبکه های غیر رسمی    صورتی که

سازمان    ”کاهش خودمختاری“  تحمیل کنند منجر بهزه تخصیص منابع  در حوسازمان  یم گیری  تصمیم سازی و تصمد  رون  را بر

 .  خواهد انجامید ”تهی شدن و پوکی سازمان“فراهم شده و در نهایت به  ”افول کارایی و اثربخشی“می شود و زمینه برای 

سازمانی سازی  خودمختاری  تصمیم  و   ،ظرفیت  منافع  اساس  بر  اقدام  و  گیری  سازمان    تصمیم  از    استترجیحات  یکی  و 

ابزار   در داخل سازمان  می بایست  منبع کنش  می توان گفت که  به صورت ساده    .به شمار می رود   ”تخصص گرایی“مهمترین 

-نکته قابل توجه این است که خودمختاری به  داشته باشند چون مسئول هستند.  خودمختاری خود راها حق دارند  سازمان  . باشد

خودمختاری به این مفهوم نیست که یک سازمان هرجا و هر زمان که خواست هر کاری همچنین  .  ارکردن نیستصورت ایزوله ک

از سایر پدیده ها همواره وجود دارد   ”تاثیر“کارکردن بدون شبکه نیست چرا که در عصر ارتباطات    ،و خودمختاری  درا انجام ده

 است در اینجاست که خودمختاری با علوم سیاسی و   ”تحمیلفقدان “اما آن نکته ای که در خودمختاری اهمیت دارد 

چه نقشی در مناسبات    چیست و  شبکه های غیر رسمییری  علل شکل گاین تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که 

رسمی شبکه های غیر    نقش  بر  تحقیق  بنابراینقدرت سازمانی با تاکید بر خودمختاری )شاخص تخصیص منابع( ایفا می کنند ؟  

سازمانی  خودمختاری  و    بر  کنند  تعیین  را  تحقیق  روند  و  جهت  کنندگان  مشارکت  شده  داده  اجازه  و  شده  جای  متمرکز  به 

استفاده از ابزارهای ثابت و استاندارد شده که به پیش فرض های از قبل تعیین شده متکی هستند در روش شناسی نظریه داده  

 .  ارایه می دهند معطوف می شود ندگان از تجربه های خودتوجه به توصیفاتی که مشارکت کن ،بنیاد

 

 چارچوب نظري

 خودمختاري 

است که ارتباط مستقیم با قدرت دارد. مفهومی که زیاد به    و مدیریتسیاست    ،از مفاهیم کلیدی در فلسفه  1خودمختاری 

شود می  بحث  آن  مورد  در  کمتر  اما  شود  می  برده  بنیادیخود  . کار  نیازهای  از  انسانمختاری  از   ن  سطحی  به  رسیدن  برای 

باشد  می  خودش  اجتماعی  حیات  در  موثر  مشارکت  و  توان    . شایستگی  می  را  میان    کنشظرفیت  در  خودمختاری  انتخاب  و 

  .جستجو کردآلترناتیوهای مختلف 

  ، ین ویژگی انسانبه زعم برلین مهمتر  .میان آزادی مثبت و منفی تمایز قایل شد  از جمله متفکرینی است که   2آیزایا برلین

نقض    ،خصلت اصلی انسان است. در نتیجه  ،خودمختاری و توانایی او درتصمیم گیری درباره زندگی خویش است. بنابراین آزادی

 
1 Autonomy   
2 Isaiah Berlin 
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دیگر،    آزادی را به آزادی مثبت و آزادی منفی تقسیم می کند؛ به بیان  ، نقض انسانیت اوست. برلین  ،آزادی و خودمختاری انسان

 است. برلین درباره آزادی مثبت می گوید:   ”آزادی در“و آزادی مثبت به معنای  ”آزادی از“ عنایبه م ،آزادی منفی

معنای مثبت آزادی از خواست فرد برای خودمختاری برمی خیزد. آرزوی من در مقام فرد این است که زندگی و تصمیمات “

دیگران. می خواهم کارگزار باشم    اراده خودم باشم نه ارادهج از من. می خواهم ابزار  من متکی بر خودم باشد، نه بر نیروهای خار

نه کارپذیر و به موجب دالیل و اهداف آگاهانه ای عمل کنم که از آن خود من است نه به موجب عواملی که از خارج بر من اثر  

  بگیرند، خودگردان باشم نه م نه این که برایم تصمیم می گذارد. می خواهم کسی باشم نه هیچکس. کارگزار و تصمیم گیرنده باش

ی یا حیوانم یا برده ای عاجز از ایفای نقش انسانی خود؛ یعنی این که بتوانم  ئاین که دیگران با من چنان رفتار کنند که گویی ش

 ( 107 ،1386 ،)بشیریه ”.اهداف و شیوه های رسیدن به آنها را در ذهن خود تصور کنم

که تمایل دارید گام    تصمیم بگیرید و در مسیری  ، ه شما )خود( قادریدفهوم است کو به این م  واژه یونانی است  آتونومی یک

دموکراسی  .بردارید با  نوعی  به  و  دارد  قرار  مدرن  سیاسی  های  تئوری  بطن  در  فردگرایی    آزادی  ، خودمختاری  استو    .مرتبط 

اهدافی  ت که  معنی اساین  به  ی  ی سازمانخودمختاردر حقیقت   .خودمختاری از واژه های پیچیده علوم اجتماعی به شمار می رود

.  بیرونینیروهای  تحمیل  را شکل بدهد نه  عدم انجام امور  انجام یا    ،که برای یک سیستم تعریف می شود )ترجیحات سیستمی(

  .خودمختاری بر راهنمایی و حمایت دیگران تکیه دارد  .گرفتاشتباه    3نکته مهم این است که نباید خودمختاری را با استقالل  

خودمختاری هم در    ،خودمختاری و وابستگی با هم دچار اختالط نمی شوند بر همین اساس در چارچوب یک مفهوم رابطه ای

تاریخ انسان ها نظ  .خودمختاری فردی به انسان تعلق دارد  . سطح فردی و هم اجتماعی تعریف می شود اندازیم  وقتی به  ر می 

فردی بودهایده مهج  متوجه می شویم که خودمختاری  نداشته است  وری  عمومیت  فلسفی  .و  بعد  فیلسوف   4ایمانوئل کانت   ،از 

باید صفت    داشتاعتقاد    ،آلمانی باشد،  آزادی و خودمختاری بخواهد صفت چیزی  اگر  ارادة    ”اراده“که  با  را  آزاد  ارادة  او  باشد. 

ی که خود معلول امر دیگری  مالی باشد، در حال ان می داند؛ یعنی اراده هنگامی آزاد است که علت ایجاد آثار و اع خودمختار هم س

کانت برای اثبات آزادی انسان، از ارادة آزاد یا مختار مدد می گیرد و می    .؛ یعنی قانون حاکم بر خود را خود وضع نمایدنباشد

دة آزاد، خودمختاری  ر است و به تعبیری، آن یک گزاره تحلیلی است که با صرف تحلیل اراگوید: ارادة آزاد معادل ارادة خودمختا

یعنی اراده  ،اراده خود نوعی علیّت است که به موجودات زنده، از آن حیث که عقالنی اند تعلق دارد .دو آزادی انسان اثبات می شو

  .همان اعمال باشند و چه در عالم ذهن که همان احکام هستند، داردتوانایی تولید آثار و معلول هایی را چه در جهان خارج که  

قدرت ایجاد آثار و اعمال را دارد، ولی خود دیگر معلول چیز   ،ست که اراده را آزاد تصور کنیم، باید در نظر بگیریم که اراده نا اگر ب

است. اگر اراده فاعل عقالنی بخواهد به عنوان   دیگری واقع نشده است، یا این که علیت آن به وسیله موجود دیگری ایجاب نشده

او یا به تعبیر دفاعل آزاد تصور شود، با او، اعمال علّی  از  او را ید به این معنا باشد که علل خارج  اراده و خواست های  قیق تر، 

می شوند، بلکه    متعین نکند. علل خارجی نه تنها شامل نیروهای مادی، احساسات و داده های حسی است که از بیرون عرضه

عواطف برخاسته از این تصورات و امیال برخاسته از این عواطف را تصوراتی را که از این احساسات حاصل می شوند، هم چنین  

 (24،1390)محمدرضایی، .امی گیردنیز فر

 

 پيشينه پژوهش 
یافته و  نتایج  از  آگاهی  تحقیق  برای  موضوع  با  مرتبط  منابع  و  آثار  قبلی،  تحقیقات  و دهای  داخلی  تحقیقات  سطح  دو  ر 

 .  آورده می شود خارجی

بر کارکرد اداره کل منابع    یررسمیو غ   یروابط رسم  ریتأث   یبررس“( مقاله ای با عنوان  1392اران )  ی و همککنگران  یمحمد

با تحل  یعیطب اند.    ”ای  شبکه  لیاستان هرمزگان  آفر  دهیعق   بهارائه نموده  به   دنیبه منظور رس  ی سازمان  نانیمتخصصان نقش 

ازهمکار خود  غ   یرسم  یهای  اهداف  استفاد  یدرراستا  یررسمیو  م هم  غ   یه  روابط  اگرچه  را    یی ها  تیمحدود  یررسمی کنند 

 
3 independence  
4 Immanuel Kant 
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ها    کارسازمانگردش    یبرا  یسازنده ا  یروین  توانندیبجا م  تی ریاما درصورت شناخت و مد  آورندیدرعملکرد سازمان ها به وجود م

 .  باشند

پای1392ملک )   یهاسازمان“ش  قننامه کارشناسی ارشد خویش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود را به موضوع    ان( 

اثربخش  ریو تاث  یررسمیغ  اثر سازمان غیر    ”عملکرد شرکت گاز استان گلستان  ی آن بر  اختصاص داده است و با روش توصیفی 

( در پایان نامه کارشناسی ارشد خویش در  1395)    راد  یقیوفتتعهد و رضایت را مورد سنجش قرار داده است.    ،رسمی بر نوآوری

  یمیو کار ت  یمانسکوت ساز  یریارتباطات اثربخش با شکل گ  نیرابطه ب  یبررس“حد شاهرود به موضوع  دانشگاه آزاد اسالمی وا

  ، استفاده از ی، ساده سازیررسمیاستفاده از شبکه ارتباطات غ   و بر این باور است کهپرداخته    ”بجنورد  ی اجتماع   نیدر سازمان تأم

از مجراها استفاده  فعال،  دادن  و کنترل ه  یارتباط  یبازخورد، گوش  گانه  ترت  جاناتیچند  کارت  بیبه  دارای در سازمان    یمیبا 

 (65،1390)محمدرضایی، است.رابطه 

  ی کارائ شیخوب در افزا یحکمران یالگو یژگیو یبررس“( در پایان نامه کارشناسی خویش به موضوع 1391فرهادی ایوبلو ) 

مؤلفه کنترل فساد   هک  داده استپژوهش نشان    یآمار  جینتا.  پرداخته است  ”فارس  ییو دارا  یسازمان امور اقتصاد  ینظام ادار

و مؤلفه حق اظهار    بوده کننده    ینیبشیپ   نیترفیقانون ضع  ت یو مؤلفه حاکم  شتهوابسته دا  رییمتغ  نییسهم را در تب  نیشتریب

قاسم لو    و. افجه  استته شافارس ند  ی و دارائ  یدر سازمان امور اقتصاد  ینظام ادار  ی کارائ  ینیب شیدر پ   ینقش  یینظر و پاسخگو

  در اند که  بر این مسئله تاکید کردهبررسی تاثیرات رفتاری خصوصی سازی در حوزه منابع انسانی  ( در مقاله ای با عنوان  1390)

تمامی نقاط جهان موضوع اصلی خصوصی سازی بر مبنای سودآوری، افزایش کارایی و قدرت رقابت بوده است. کارکنان به دلیل  

رد افزایش اخراج های کاری و کاهش دستمزدها دارند با اجرای خصوصی سازی مخالف  ی که از خصوصی سازی در موانتظارات

 اند.  

عنوان  2011)  5ساراگیح با  پژوهشی  کاری“(  بازده  بر  کاری    ”تاثیرخودمختاری  بازده  مطالعه،  این  در  است.  داده  انجام 

 است و اثربخشی فردی نیز به عنوان متغیر واسط در نظر گرفته شده است.  دربردارنده سه بعد اجرا، رضایت و استرس شغلی بوده 

پرداخته    ”فعالیت های اقتصادی خرد و شبکه های غیررسمی“به مساله    خود( در مقاله  2017)  6مارتین ریوس و ارهارت  

قدرتمندی بر بازتولید دانش در  اند. محققان با بررسی شبکه های غیررسمی به این نتیجه دست یافته اند که این شبکه ها تاثیر  

 یفا کنند. نش در سازمان اسازمان دارند و می توانند نقش تسهیل کننده یا مانع در برابر چرخه دا

اقتدار، قدرت و تضاد در سازمان: تحلیل تاثیر روابط کارکردی آنها در عملکرد  “  ای با عنوان( مطالعه2014)  7برناراد و اومر  

دهد رابطه آشکاری میان اقتدار، قدرت، تضاد در سازمان و عملکرد  این مطالعه نشان می  . نتایج حاصل ازاندانجام داده  ”سازمان

تواند چه میزان توان پی برد میزان تغییرات در حوزه اقتدار و قدرت میای که از روی این رابطه مید دارد به گونهسازمان وجو

 تاثیرات بر عملکرد سازمان داشته باشد.  

با عنوان  2014)    8رانو همکاارباچ   ای  این    ”احساس شبکه های غیر رسمی در سازمان ها“( در مقاله  به  تا  اند  کوشیده 

بزرگ  سو نهادهای  و  ها  سازمان  در  یا  دارند  وجود  های کوچک  سازمان  در  تنها  غیررسمی  های  شبکه  آیا  که  بدهند  پاسخ  ال 

 خن گفت.  تجاری نیز می توان از شبکه های غیررسمی توزیع قدرت س

و همکاران عنوان  2011)  9تردوی  با  ای  مقاله  ب  یاجتماع   گذاریریتأث“(  قدرت  ارتباطها:    سازمان  دری  فرد  نیو   بررسی 

های سیاسی  از مهارت   اگر  مشخص شد افرادی که عملکرد مثبتی دارند،  نگاشته اند و  ”در دو مطالعه  یاسیمهارت س  و  عملکرد

 گیرند.  های باالتر قرار میعرض دستیابی به جایگاهباالیی برخوردار باشند، بیشتر در م 

جنسیت، نژاد و ساختار سایه: مطالعه شبکه های غیررسمی قدرت در سازمان  ”( در مقاله ای با عنوان2000)    10مک گوایر

اساساً به سبب  کوشیده است تا نگاه به قدرت را با منظری فمنیستی و تحلیل نژادی در هم آمیزد. محقق بر این باور است که  ”ها
 

5 Saragih,  
6 Carlos Martin-Rios, Niclas Erhardt  
7 Ikechukwu Bernard, Kabiru Umar  
8 Erbakh et al 
9 Treadway 
10 Mcguire. 
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وی مردان سرمایه گذاری نمایند و کمتر به باورهای فرهنگی و اجتماعی افراد در شبکه های غیررسمی می کوشند تا بیشتر بر ر

 زنان برای به سرانجام رساندن اهدافشان اعتماد 

 (. 56، 1395) فراستخواه، می کنند.  

 

 پژوهش  شناسی روش 

یک راهبرد پژوهشی عام، استقرایی و    این روش  .است  11د  شده روش داده بنیا   حاضر در نظر گرفته  در تحقیقروشی که  

بوجود آمد. این دو جامعه شناس در یک همکاری    13و آنسلم اشتراوس   12توسط بارنی گلیسر  1967تفسیری است که در سال  

اوایل دهه   در  موفق  از مرگ“به مطالعه جامعه شناختی    1960پژوهشی  بیماران الع   ”تصور  بین  داندر  شگاه  الج مرکز درمانی 

 :  می نمایندنظریه پردازی داده بنیاد را چنین تعریف  ،بنیانگذاران این روش .ایالت کالیفرنیا در سانفرانسیسکو پرداختند

اغلب نگاشته ها در مورد روش جامعه شناختی به این پرداخته اند که با چه دقتی می توان به واقعیت ها دست یافت و در  “ 

در این کتاب ما توجه خود را مصروف مسئولیتی با    .چگونه نظریه می تواند با دقت علمی بیشتری مورد آزمون قرار گیرد  ،این راه

چگونه می توان از داده هایی که به شکلی نظام مند در تحقیق اجتماعی به دست آمده و تحلیل شده    :ه ایماهمیتی یکسان کرد

وظیفه   –می گوییم    ”نظریه پردازی داده بنیاد“که ما به آن    –داده ها  ه کشف نظریه از  ما باور داریم ک  .اند، نظریه ای کشف کرد

 (  1386فرد و امامی، )دانایی ”ه شده استبزرگی است که امروز جامعه شناسی با آن مواج

به نظریهامکان می  ،های موضوعی گوناگونبنیاد به پژوهشگر در حوزه نظریه داده اتکا  تا بجای  از پیش های مدهد  وجود و 

اساس این روش  ای که بر  خود به تدوین نظریه و گزاره اقدام نماید. واژه داده نشانگر آن است که هر نظریه و گزاره  ،شده تدوین

می زمینهتدوین  بر  دادهشود  از  مستند  شناخت  ای  برای کسب  است  راهبردی  داده  درواقع  است.  شده  نهاده  بنیان  واقعی  های 

آن پیرامون موضوع مو قبالً در مورد  یا موضوعاتی که  و موضوع  عمدهردمطالعه  و  پژوهش جامع  آن  ها  ما در  دانش  و  نشده  ای 

 ( همان) زمینه محدود است.

بنیاد داده  پردازی  نظریه  اولیه  انشار  از  بنیاد    ،پس  داده  پردازی  نظریه  انجام  درخصوص چگونگی  اشتراوس  و  گلیسر  بین 

رهیافت  “  ،15توسط گلیسر   14”رهیافت ظاهر شونده“ذیل سه حوزه    ،وش داده بنیاد امروزه در راختالفی که    ،اختالف به وجود آمد

  ، 1397  ، )چارمز  .قابل شناسایی است  19که توسط چارمز    18”رهیافت ساخت گرایانه“و    17بیناشتراوس و کورتوسط    16” نظام مند

27 ) 

روش این  غیرسا  ، در  عمیق  مصاحبه های  اطالعات  ابزار گردآوری  این مصاحبه در  مهمترین  در  است. سواالت  یافته  زمان 

رابطه با موضوع مورد مطالعه می باشد. روش دیگری جمع ارب، احساسات و عقاید مشارکت کنندگان در تحقیق در  رابطه با تج

محیط   در  که  را  چیزی  هر  محقق  روش  این  در  است.  میدانی  برداری  یادداشت  از  استفاده  بنیاد،  داده  تحقیق  در  داده  آوری 

اط با داده های  پژوهش از حرکات، اشارات واحساسات افراد نمونه مشاهده می کند، یادداشت می کند و در نتیجه گیری و در ارتب

 حاصل از مصاحبه عمیق استفاده می کند. 

و کوربین اشترواس  نظر  از  بندی  و    ،اولین سطح کد  مقایسه  و  داده  آوری  بر جمع  آن  است که محقق در  باز  کد گذاری 

(.  153  ،1395این مرحله با تحلیل کلمات هر خط صورت می پذیرد ) فراستخواه،    . م سازی کلمات و جمالت دست می زندمفهو

های ما دارند جدا کرده و در  هایی که بیشترین ارتباط را با پرسشها، جمالت و گزارهسازی مصاحبه در این مرحله پس از پیاده

 
11 Grounded Theory 
12 Barney Galland Glaser 
13 Anselm Leonard Straus 
14 Emergent  
15 Glaser  
16 Systemic 
17 Strauss & Corbin  
18 Constructivist 
19 Charmaz  
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می  آمده از کدگذاری باز  دستهای بهپاالیش و تفکیک مقوله  بهنوعی  به  کهری است  دومین گام کد گذاری محوآوریم.  جدول می

آید بیش از سایر مقوالت در مراحل  هایی که به نظر میآن   ،های به وجود آمده در مرحله کدگذاری بازمقوله   . از میان انبوهپردازد

می کار  به  میبعدی  انتخاب  مقول  (335،  1393فلیک:  )شوند  آیند،  مرکزیو  علّی  ،ه  مداخله  ،شرایط  )زمینه(  ،گرشرایط   ، بستر 

 (  81، 1397 ،)چارمز .شناسایی می شودراهبردها و پیامدها 

ر کدگذاری محوری اساس کدگذاری انتخابی پی ریزی شده است. در شروع مرحله کدگذاری مقوالتی به دست آمده اند  د

پیوس الگویی  روابط  و  ابعاد  بارز،  نظر خصوصیات  از  آنکه  روی  در   کار شده  ته  است.  غنا بخشیده  و  به مقوالت عمق  است که 

چگونه می توان آن چه را که به صورت تصویری از یادداشت ها و نمودارهای پیش نویس و    :ن است کدگذاری انتخابی سوال ای

مبنایی  ی و باالتر از همه  به صورتی که دریافت  اغلب به صورت بی نظم تهیه کرده ایم را به صورت تصویری از واقعیت درآوریم

 از   ای  مجموعه  ،بصری  کدگذاری  الگوی  یعنی  ،ممکن  شکل  سه   در  را  خودشان  نظریه  بنیاد،  دادهنظریه پردازان  درنهایت    .باشد

این مهم است که مشخص شود آیا   خاتمهدر    .ارایه می دهند  شود  می  نوشته  روایی  شکل  به  که  داستانی  و (  ها  فرضیه)  قضایا 

از وقایع و توالی آن ها در خود فرایند استای مشارکت کنندگان معنا دارد و معقول است و  تبیین نظری بر   . برگردان دقیقی 

 (119،1387)اشتروس و کوربین، 

 

 : جامعه و نمونه مورد مطالعه
محقق  در   پژوهش،  سازماین  در  رسمی  غیر  های  شبکه  فعالیت  روی  در خصوص  بر  آن  تاثیر  و  بخش خصوصی  های  ان 

  ،شاغل در بخش های خصوصی در سه حوزه تولیدی  با تجربه  انفرادی و عمیق با کارکنان  ،به مصاحبه باز  ی سازمانخودمختار

  اما پرسش های مصاحبه طراحی شده    .پرداخته استنفر پرسنل (    500های بزرگ )باالی  خدماتی و پیمانکاری در سطح شرکت

ف دربه  شونده،  مصاحبه  پاسخ  و  مصاحبه  عمق  و  بحث  شد  راخور  پرسیده  سواالتی  نیز  گو  و  گفت  استخالل  گیری   . ه  نمونه 

که   نمودنداند که شرکت کنندگان فکر  . مصاحبه ها زمانی تمام شدهه استهدفمند بوده و تا رسیدن به کفایت نظری ادامه داشت

برای   دیگری  اطالعات  و  اند  داده  کافی  یادد  ابرازاطالعات  و  باز  سواالت  از  استفاده  اند.  افراد  نداشته  سخنان  از  برداری  اشت 

از ضبط صدا و نسخه برداری از عین کلمات افراد، از دیگر روش های جمع آوری داده ها بوده اند به گونه ای  همچنین استفاده  

   .پیاده شده استم مصاحبه ها ضبط و که تما

 

 شوندگانسنخ شناسی مصاحبه

 سمت/تخصص  سن  تحصیالت نام مستعار  ردیف
  سابقه کار

 )سال( 

 45 مدیر باتجربه مهندسی 65 فوق لیسانس مهندسی برق  آقای الف  1

 50 مدیر باتجربه در حوزه منابع انسانی  81 فوق لیسانس علوم اجتماعی  آقای ب  2

 7 روانشناس صنعتی و سازمانی 32 شناسی عمومی دکتری روان   آقای ج  3

 50 لیسانس مهندسی صنایع آقای د  4
وش  کارشناس ارشد سیستم ها و ر

 ها
24 

 25 مدیر فعال در حوزه پیمانکاری  50 لیسانس مهندسی برق  آقای ه  5

 30 مشاور منابع انسانی 49 فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی  آقای و  6

 15 مدیر اداری  40 لیسانس مدیریت صنعتیفوق   آقای ز  7

 آقای ح  8
فوق لیسانس مهندسی فناوری  

 اطالعات 
 9 مدیر فناوری اطالعات  36

 14 سرپرست تدارکات شرکت تولیدی  41 لیسانس علوم اجتماعی  آقای ط  9

 13 کارشناس دفتر فنی  39 فوق لیسانس مهندسی صنایع خانم ی  10

 20 عمومی   سرپرست خدمات 43 دیپلم  آقای ک  11
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 13 مدیر تامین شرکت ارتباطاتی 38 فوق لیسانس زبان شناسی خانم ل  12

 45 لیسانس ارتباطات  خانم م  13
مسئول دفتر مدیر عامل شرکت  

 نفتی
22 

 57 لیسانس حسابداری  آقای ن  14
مدیرحسابرسی ومشاورمالی و  

 اقتصادی 
32 

 

   علل شکل گيري شبکه ها   :الف

و  ش )اشتراوس  دارد  اشاره  پدیده خاص  یک  به  سوژه ها  واکنش  و چگونگی  به چرایی  که  بنیاد  داده  نظریه  علی در  رایط 

می  بر اساس داده ها  را    شبکه های غیر رسمی است و عوامل ایجاد کننده شبکه ها   ،تحقیقه اصلی  ولمق  (.153  :1392  ،کوربین

 : ان به قرار زیر عنوان نمودتو

 ، وقتی صحبت از نیاز به میان می آید منظور انواع نیاز از فیزیولوژیک  .از دالیل ایجاد شبکه های غیر رسمی است  یکی :نياز

   :سرپرست تدارکات یک شرکت تولیدی در مصاحبه خود اینچنین اشاره داشت .است ... اجتماعی و ،روانشناختی

نرسیده  سال    نیاز مالی پیدا کردم و چون سابقه کارم به یک  خاطرم هست که زمانی که در این شرکت مشغول به کار شدم“

قتی متوجه شد من نیاز مالی جدی  با درخواستم موافقت نشد با این وجود یکی از همکاران و   ، شومبود که مشمول دریافت وام  

 ” ...که داشت وام را برایم جور کرددارم باتوجه به نفوذی 

یا تخصص به شکل گیری شبکه های غیر  نشان می دهد    داده ها   :فقدان دانش مدیریتی که فقدان دانش مدیریتی و 

   :روانشناس صنعتی و سازمانی در خالل مصاحبه اذعان نمود . رسمی کمک می کند

 ”انش مدیریتی ندارد مجبور است شبکه های غیررسمی قدرت را تقویت کند تا بتواند سازمانش را اداره کندکه دکسی “

ضرورت دفاع    مل می کنند وبه عنوان مکانیسم دفاعی ع در برخی مواقع شبکه های غیر رسمی    : تقویت مکانيسم دفاعی

 :  آقای ن اذعان می داردبه عنوان علت شکل گیری شبکه های غیر رسمی به شمار می رود.  

ته باشی و حس می کنی تنها  در اصل روابط غیر رسمی موجب میشه شما در برابر مشکالت احساس قدرت بیشتری داش“

 ”نیستی و پشتیبان داری

نشان دادن همبستگی با گروهی    ، در پاره ای از موارد علت شکل گیری شبکه غیر رسمی یا عضویت در آن  : مانور سياسی

 :  مدیر حسابرسی اشاره دارد . ه خود حامی پیام در سازمان می باشدخاص است ک

ی وصل کنند و از این طریق هم دنبال منفعت هستند  یدوست دارند خودشان را به افراد یا به قول شما شبکه ها  بعضی ها “

بگیرند را  مخاطرات  جلوی  خواهند  می  هم  جدی  .و  باید  دهند  نشان  دیگران  به  شوند    حداقل  نگرفته  ازمیشو  راحت   آنها  ه 

 ” ...بگذرید 

مجموعه ای از منظور از قدرت دولتی    .یکی از دالیل شکل گیری شبکه های غیر رسمی قدرت دولتی است  :قدرت دولتی

مدیر   . آن را اجرا می کند ،در یک جامعه را وضع و با پشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارد ،افراد و نهادها است که قوانین فائقه

   :وزه مهندسی می گویدجربه در حبا ت

با مشورت و    ،در همه دوران  . .. رکت مس که در یک منطقه ای در کرمان بوددر ش“ انتخاب مدیران رده یک و دو تماماً 

 ” انتخاب صاحبان قدرت در منطقه انجام می شد

جتماعی بودن در بستر روابط به واسطه انسان بودنش درگیر فرایندهای اجتماعی می شود و این اانسان   :واقعيت اجتماعی

شکل می گیرد بنابراین دور از انتظار نیست که علت شکل گیری شبکه های غیر رسمی را به عنوان یک واقعیت در نظر گرفته  

 :  آقای ط اشاره دارد که .شود

درد   . رتباط داریممن فکر می کنم که جایی نباشد که ساختار غیر رسمی وجود نداشته باشد چون همه ما انسانیم و با هم ا“

ای مشترک و گاهی موارد منافع مشترک داریم و گاهی به کمک همدیگر نیاز داریم و بدون این موارد نمی شود زندگی  و غم ه

 ”کرد
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بلکه رسیدن به منافع به شکل گیری شبکه های غیر رسمی کمک    ،در برخی موارد نه رفع نیاز های ضروری : تامين منافع

   :خانم م می گوید .می کند

نمی خوام بگم که همش منفعت طلبیه    ، به نظرم هر کسی که عضو شبکه ای می شود با هدفی این کار را انجام می دهد“

 ” ...تو این دور و زمونه آن همشایدم یک عامل قوی باشه  ،اما اون هم یک عامله

 

 شرایط زمينه اي   :ب

اند که در یک زمان و مکان خاص پدید می آیند تا مجموعه اوضاع و    شرایط زمینه ای یا بستر مجموعه خاصی از شرایط

احوال یا شرایطی را به وجود آورند که اشخاص یا افراد با عمل و تعامل های خود با آنها پاسخ دهند. در اصل شرایط زمینه ای 

در این پژوهش شرایط (  154  :1392  ،)اشتراوس و کوربین  .له محوری است و فرصت الزم را برای تحقق آن می دهدزیستگاه مقو

 : زمینه ای ذیل پنج عنوان شناسایی شد

عدم شفافیت در سازمان است  : عدم شفافيت غیر رسمی  زمینه ساز شبکه های  از مهمترین شرایط  مبهم    .یکی  فضای 

آنچنان    .شود  می   سیاسی  بازی های  گیری  شکل  سبب  ابهام   عموما  .فعالیت های غیررسمی هموار می کندسازمانی زمینه را برای  

  :که آقای ن در مصاحبه خود بیان داشت

 مبهمه  چیز  همه  که  این   کنم   می   فکر  من   ، نداره  وجود  شدن   روابط  دامان   به   دست  جز  ای  چاره  کند   می   گیر  آدم  کار   وقتی“

 ” .بشه رسمی  غیر های  شبکه دامان به دست کنه می مجبور را فرد  که است دالیلی از یکی نیست آشکار و واضح و

فرهنگی و قومی به رشد یا عدم رشد شبکه های  فعالیت سازمان ها دربستر های مختلف    :ولفه هاي فرهنگی و قومی م 

   :مهندسی می گوید در حوزه تجربه  به عنوان مثال مدیر با  . غیر رسمی کمک می کند

قدرت های قابل نفوذ  در شرکت مس وضعیت کامال فرق می کرد چون شرکت مس در منطقه ای در کرمان بود و متاثر از  “

انتخاب صاحبان قدرت در    ،ه دورانو پنهان اطراف بود به همین دلیل در هم با مشورت و  انتخاب مدیران رده یک و دو تماماً 

 ” منطقه انجام می شد

در   .شودشبکه های غیر رسمی  یا مانع  بستر ساز  می تواند  فرهنگ سازمانی نیز  داده ها نشان می دهد    :فرهنگ سازمانی

یابد   ، زمان های نظام مندسا از یک سازمان به سازمان دیگر    .فعالیت شبکه های غیر رسمی کاهش می  البته فرهنگ سازمانی 

 :  اشاره داشت آقای الفهمان موضوعی که   .متفاوت است

در“ ولی همزمان سازمان های دیگری    بدون عضویت  بود  مهیا  برایم  رشد  امکان  غیررسمی  ای  در  بودند کهشبکه    دقیقا 

 ” در شبکه های مختلف می توانستی مسئولیت بگیری عضویتارتباطات و 

 :  همچنین آقای ن اشاره داشت

هم    ،هم مشکل تر است  ،هستند و شناخت آنهاقدیمی تر باشه شبکه های غیر رسمی بیشتری در آن فعال    هر چی شرکت“

 ”کنی مخصوصا اگر بخواهی در شرکت تغییر ایجاد  .نحوه برخورد باهاشون سخت تره

که مدیر  آنچنان    .یکی دیگر از مولفه های بستر ساز شبکه های غیر رسمی سیستم سیاسی است  : سيستم سياسی حاکم

 : با تجربه پیمانکاری چنین بیان داشت

به بعد    .شبکه هایی شکل گرفتو  با تغییر ریاست جمهوری ساختار شرکت و فرهنگ شرکت کامال دگرگون شد  “ از آن 

نقش شبکه های رسانه ای و حکومت   .د این روند در تغییرات بعدی خیلی بدتر شدرها بر اساس کارایی نبوجذب نیروها و مدی

در  براساس صحبت با مدیرعامل  پروژه    یک  بطور مثال مدیر  دولتی خیلی پررنگ شد  یبسیار روشن شد در واقع نقش شبکه ها

 ” برگزیده شدیکی از هیات های مذهبی در محله فالن 

ت هاي  های    :ربيتیشيوه  شوندروش  مصاحبه  از طرف  اشاره  مورد  ای  مولفه  عنوان  به  نیز  خانمتربیت  قرار   ه  نظر  مورد 

 در مصاحبه چنین گفت:   یخانم  .گرفته است
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ما خانم هایمان برای این کارها ساخته نشده    .من نمی خواهم بگویم که عیب از جامعه است بلکه خانم های ما مقرصند“

همیشه کار برایشان نقش دوم بوده و    .ها نگفته اند که شما می توانید جایگاه موثری داشته باشد برای جامعهاز بچگی به آن  . اند

 ”من فکر می کنم آموزش ما یه خورده مشکل دارد  .ی و این ها استنه داری و بچه دارانقش اولشان خ
 

 عوامل مداخله گر   :ج

ت که بر اتخاذ راهبرد و کنش و تعامل تاثیر گذار است و به عبارت  مداخله گر و میانجی وضعیت هایی اس  عواملمنظور از  

ثرات یک یا چند عامل تغییر را کند تر یا فعال تر می  دیگر این شرایط به عوامل و عناصری مناسب یا نا مناسب اشاره دارند که ا

هبرد را تسهیل یا محدود می کنند  ( در این پژوهش شرایط مداخله گری که به کارگیری را148  ،1395  ،سازند )محسنی تبریزی

 :  شامل موارد زیر می شود

از اوقات در سازمان و در جریان فرایندها   : حوادث و رویدادها حادثه و رویدادی به شکل گیری شبکه های غیر    ،گاهی 

ایم داده  قرار  مداخله گر  ذیل شرایط  را  آن  که  تو  . رسمی کمک می کند  بازرگانی یک شرکت  کارشناس  در    لیدیآنچنان که 

 اشاره داشت رویدادی همچون اخذ یک وام زمینه ساز شبکه ای از روابط برای ایشان شد  خصوص نیاز

مدیری که خود از طریق شبکه های   .نوع شیوه مدیریتی نیز در شبکه های غیر رسمی تاثیر دارد  :شيوه هاي مدیریتی 

مدیر تامین شرکت ارتباطی اشاره  ارتباطات غیر رسمی دارد.   سعی در تقویت هغیر رسمی اعم از داخلی یا خارجی به قدرت رسید

   :دارد که

هستند که تمام فکر و ذکرشان ارتباط برقرار   افراد مرتبط است و بعضی از پرسنلخیلی با شخصیت    ،به نظرم شبکه سازی“

ر بین مدیران این روش بیشتر البته د  ،کردن است و اصال بدون این روش نمی توانند کار کنند و روش کاریشون از این طریقه

 ” مرسومه

 : همچنین اشاره دارد

ت که اکثر مدیران ارشد خارجی بودند فعالیت ها بیشتر رسمی و حاشیه ها  البته می تونم بگم که در ابتدای فعالیت شرک“

مدیران قبلی بیشتر نگاه    .با یک آشفتگی نسبت به قبل مواجه شدیم  شدندکمتر بود ولی به تدریج که مدیران داخلی جایگزین  

 ” سیستمی بود و ضوابط بیشتری وجود داشت.

یکی دیگر از مولفه های مداخله گر جنسیت است که هم بر شکل گیری شبکه ها و هم بر کارکرد آنها تاثیر می    :جنسيت

   : می گوید  خانم ل .گذارد

بیشتری دارند و شبکه های بزرگتری    خود من فکر می کنم خانم ها روابط  .به نظرم عامل جنسیت در شبکه ها نقش دارد“

  . نباشد و دوستی باشد اما وقتی آقایان را در شرکت می بینم روابط موثر تر و کاربردی تری دارند  دارند که ممکنه صرفا کاری هم

بیش به کار مرتبط است. شبکه های خانم ها  غالبا  آقایان  برای  بیشتری دارد ولی  تر است و صمیمیت  تر شبکه خانم ها بسته 

اما به هر حال با توجه به اینکه    .تفاده ابزاری از شبکه ها می کنند و شاید بتونم بگم که خانم ها کمتر اس  .احساسی و روانی است

محیط کاری در ایران مرد ساالر است به نظر خانم ها برای تقویت خود نیاز به شبکه سازی دارند هرچند من که خودم این را می  

 ”.ط استاین کار ندارم به نظرم شبکه سازی خیلی با شخصیت افراد مرتب گویم فرصت زیادی برای

 :  در ادامه روانشناس صنعتی نیز اذعان دارد

خانم ها    توسط  اطالعاتی که  ...این را من به طور واضح دیده ام  .خانم ها بیرون سازمان ارتباط گسترده ای دارند تا آقایان“

خانم ها در حاشیه سازمان بیشتر صحبت   .که آقایون منتقل می کننداست  ن اطالعاتی  در سازمان منتقل می شود بیشتر از میزا

نیست فرمول کلی  گویم  را می  اکثریت  البته  کنند  با    . ..می  زیر مجموعه خانم  نیروها  این  از  بعضی  پیچیده  رابطه  مساله دیگر 

ع لزوماً  آقا است  دارن  اطفی نیست در واقع آدممدیران  به مدیر داده شود و  ها چون دلبستگی هایی  باعث می شود اطالعات  د 

 ” .دلبستگی ایجاد می شود. خود دلبستگی هم باعث جابجایی اطالعات می شود
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افراد  :شخصيت نیز در شبکه ها اهیمت دارد  ،نوع شخصیت  نقطه نظرهای  که    زمانی  . برون گرا یا درون گرا بودن آن ها 

لیسانس   ، خانم ن . د شخصیت هم در مصاحبه و هم در رفتار قابل مشاهده بودمصاحبه شوندگان را ثبت می کردم این توجه به بع 

 :  ارتباطات اشاره دارد که

اما    البته خصوصیت افراد خیلی تاثیر گذاره چون یک فرد درون گرا شاید زیاد تمایلی به این گونه ارتباطات نداشته باشه“

 ”نهفرد برون گرا دوست داره زود با بقیه ارتباط برقرار ک کی

 روانشناس صنعتی می گوید:  .یکی دیگر از موارد مورد اشاره تحصیالت است :تحصيالت

در  شبکه ها    رود  ولی اینطور نیست که تحصیالت باالتردخالت دارد  در نوع شبکه های غیررسمی شاید بگوییم تحصیالت  “

تقریبا همه دانشگاه پر از البی های مختلف    است و  خیلی فعال  ،شبکه های غیررسمی قدرت  ،مثال در دانشگاه  .همه جا زیاد شود

است و هر گروه استاد دوتا دو تا و سه تا سه تا در شبکه قرار دارند و روابط بیرون سازمان خودشان را دارند و البی های خود را 

زان داد و ستدها و  یده تر می شود و میچپی  ع من فکر می کنم در شبکه ها با تحصیالت باالتر فعالیت شبکه هادر واق  ...دارند

   ”منابع مالی و حجم مبادالت بیشتر خواهد شد.و چیزهای بیشتری دارند که به هم بدهند و بگیرند

 

 راهبرد  د:  

به    راهبرد پدیده  با  برخورد  در  که  است  تدابیری  و  را چگونگی    .کار گرفته می شودمکانیسم  راهبرد  کوربین  و  اشترواس 

در نظریه اشتراوس و کوربین عوامل زمینه ای و مداخله گر هر دو بر    . سایل تعریف می کنندمدیریت توسط افراد در مواجهه با م

م های اعمال قدرت برگرفته از سه مکانیس . قدرت به عنوان راهبرد استخراج شده است ،در فرایند تحقیق . راهبرد تاثیر می گذارند

رفتار در موقعیت های تصم بر کنترل  مبتنی  باشد که  اولویت ها )  وجه قدرت می  تعیین دستور کار و  )رابرت دال(  یم گیری 

لوکس( )استیون  ترجیحات  تعیین  و  باراتز(  و  با    هستند.  بکرک  بنیاد  داده  نظریه  در  قدرت  راهبرد  بین  ارتباط  برقراری  جهت 

 :  می نماید د نظری تحقیق از نگاه استیون لوکس بهره گرفته شده است بدین صورت که لوکس قدرت را اینچنین تعریفرویکر

  ، 1393  ،)لوکس  ”ب را به گونه ای مخالف منافع آن تحت تاثیر قرار دهد  ،الف زمانی بر ب اعمال قدرت می کند که الف“

 ( 61ص 

و دخالت در تعیین اولویت های سازمان  ا با تصمیم و تغییر رفتار و یا با عدم تصمیم بنابراین می توان اذعان نمود شبکه ها ی

 .  خودمختاری را تحت تاثیر قرار می دهند ،ن ترجیحاتو یا از طریق تعیی

بستر و شرایط مداخله گر و راهبردها به پیامدهای خواهیم رسید که در مدل نظری    ، پس از بیان علل شکل گیری شبکه ها

 :  تحقیق نمایش داده می شود
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 پيامدها   :ه

ارتباط با ماموریت و چشم انداز از مهمترین فعالیت   دراعم از منابع مادی و غیرمادی و توزیع آن در سازمان   تخصیص منابع

است مولفه های    . های سازمان  نماید.  اقدام  منابع  افزایش سطح  و  به کاهش  نسبت  بتواند  عامل  که یک  مفهوم  به  بدین  نظیر 

  . .. زینه کرد سازمان وه  ،نوع سرمایه گذاریانتخاب  تخصیص بودجه و    ،ارزیابی افراد، اعطای پاداش،  کارگیری پرسنل، ارتقای افراد

آنچه که یافته های مصاحبه به ما نشان می دهد    .که به صورت مستقیم با کارایی در ارتباط است  در این دسته قرار می گیرد

این تاثیر گذاری همزمان از طریق سه وجه قدرت یعنی    ،تاثیر شبکه ها بر تخصیص منابع اعم از مالی و انسانی استبیشترین  

سیطره شبکه های غیر رسمی    .ترجیحات صورت می گیردتعیین    و  دم تصمیم )تعیین دستورکار و اولویت ها(ع   ،تصمیم گیری

زم نباشد  همسو  رسمی  سازمان  اهداف  با  ساز  درصورتیکه  چونینه  مالی  پیامدهایی  غیر   ،هرزمنابع  و  ساالری  شایسته  چالش 

که در ذیل به آنها اشاره می    منابع خواهد شد  ”بهینهغیر  “تخصصی شدن فعالیت ها می شود که در نهایت منجر به تخصیص  

 : شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

که این مهم    افزایش کارایی سازمان است و در صورتیتوزیع بهینه منابع از مهمترین مولفه ها در راستای   :هرز منابع مالی

ام شده محصوالت و خدمات و کاهش  افزایش بهای تمبه درستی صورت نگیرد موجب هرز منابع مالی می شود و هرزمنابع باعث  

   :می گوید  در این خصوص مشاور منابع انسانی .است قدرت رقابت 

از طریق پیمانکار به صورت موقت   54در حدود    ومقطعی یکسری کارهایی داشتیم برای مرتب سازی کارگاه    درما  “ نفر 

و این    و درخواست تداوم فعالیت کردند   تند فرمانداریآنها رف  .خاتمه یافت  مابعد از سه ماه که کار    ، جذب کردیم  برای سه ماه 

به شرکت    افراداین    ...نباید با آنها قطع همکاری کنیدانتخابات است و  زمان    االنار گفت  فرماند  و   ... مصادف شد با انتخابات  جریان

نفر   54داشت و تحمیل این نفر نیرو  400 ا شرکت ما مجموع   ،نفر چقدر هزینه زا است 54قوق حساب کنید ح  . ..تحمیل شدند ما  

 ” چه درصدی از نیرو است ؟

از نظر   یساالر  ستهیشا   . شایسته ساالری در حقیقت یک رویکرد در جذب نیروی انسانی است  : چالش شایسته ساالري

معنا  ،یمفهوم شا  یطیشرا  ی به  افراد  آن  در  که  است  سازمان  جا  ستهی در  وظ  ، یشغل   گاهیهر  آن  دار  باشند.    ا ی  فهیعهده  شغل 

باشد بر    یمتک  یاجتماع   تیبر ثروت و موقع   نکه یا  قبل از  ینظام مند است که از نظر قانون  ستمی س  کی  یساالر  ستهیشانابراین  ب

 نهیو فراهم کردن زم  تیبا کفا  یانسان   یرویجلب و جذب مداوم ن  نش،یگز  ، ییبه شناسای است و  افراد متک  یها  تیو قابل  ییتوانا

   : روانشناس صنعتی می گوید شود.  یگفته م  شانیها یتوانمند یبرا تیریاعمال مد  یها

سازمان هایی که باهاشون کار می    اگر از دید منابع انسانی بخواهیم صحبت کنیم مبحث تحمیل نیروی انسانی از طرف  ...“

  این روش  . دن شد مطرح بود مبادالتی بود و یا مثال می خواستند جوازی بگیرند در مقابلش ده تا نیرو را به ما تحمیل می کرد

 ”هایی را تحمیل می کنند که پایه سیستم گذاریتان خراب می شود جذبتون را فلج می کند و آدم  ،طبیعتاً اثر منفی می گذارد

   :یک مشاور فعال می گوید ،به نمونه دیگر اشاره می کنیم 
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تا روستا بودند همین که مقامات    ن چندمثال ً ما در استخداممان شایسته ساالری را نتوانستیم انجام بدهیم چون اطرافما“

و تحصیل تجربه  نظر  از  بود  ممکن  استخدام کنید حتی  اینها  از  کار می گفتند  اداره  و  بخشدار  و  فرماندار    ، سیاسی شهر مثل 

طرفی    شایستگی آن را نداشته باشند اینها باعث می شود که ما دچار مشکل بشویم و مجبور شدیم این افراد را بگیریم و بعد از

  ”ین شخص ناکارآمد بود و یک شغل را اشغال می کرد و کارایی الزم نداشت و باعث می شد انگیزه سایرین از بین برودا

زمانی که سازمان ماموریت و چشم انداز خود را تدوین می کند و استراتژی و اهداف خود را شکل می دهد در قالب ساختار  

براساس یافته های تحقیق یکی از مهمترین حوزه های فعالیت    .نی می زند یروی انسا نرسمی متناسب با اهداف دست به جذب  

   .به سازمان استشبکه های غیر رسمی در تحمیل نیروی انسانی 

غیرتخصصی نمودن فعالیت ها    ،های فعالیت شبکه های غیر رسمی  پیامدهایکی دیگر از    : غيرتخصصی شدن فعاليت ها

الری به عنوان مفهومی که بر نیروی انسانی تاثیر می گذارد سخن به میان آورده شد اما  در مبحث باال از فقدان شایسته سا  .است

غیر رسمی شرکت خصوصی را از  اشاره شدکه چگونه شبکه های    . موضوع فعالیت ها و فرایند های سازمان است  ،در این قسمت

که با هنجارهای سازمان منطبق  نمودند   مسیر اصلی فعالیت آن شرکت منحرف نموده و هدف گذاری دیگری برای شرکت ترسیم

  نشان می دهد   هاداده    در نهایت  .. غیرتخصصی شدن یعنی ورود شرکت به حوزه هایی که در تخصصی اصلی آن نیستنیست

  ، هرز منابع مالی   مقولهذیل سه  در    بر شاخص خودمختاری در تخصیص منابع  ”ناهمسو“غیر رسمی    پیامد فعالیت شبکه های 

که  منابع می شود   ”غیر بهینه“که منجر به تخصیص قابل شناسایی است االری و غیر تخصصی شدن فعالیت ها چالش شایسته س

تحمیل می و هزینه های زیادی به شرکت ها    متاثر می سازد  راعقالنیت سیستم    ویکی از مهمترین موضوعات مدیریتی است  

 ( 45 ،1397 ،)چارمز بر کارایی سیستم اثر می گذارد.که این امر خود و آنها را در مسیر رقابت تضعیف می کند  شود

 

   بحث و نتيجه گيري
از تحقیق   غیر دولتی علل شکل گیری  بررسی    ،حاضرهدف  از دولتی و  اعم  عنوان   و نقش آن  شبکه های غیر رسمی  به 

شرایط  شد و سپس  اهمیت خودمختاری پرداخته  به    ابتدا   .است  (شاخص تخصیص منابع  ) برخودمختاری سازمانی  مقوله مرکزی  

تبیین    ،زمینه  ،علی منابع  بر شاخص تخصیص  پیامد مداخله شبکه ها  درنهایت  و  تشریح گردید  راهبردها  و  عوامل مداخله گر 

نشان از این دارد که سازمان را می بایست به عنوان یک واحد اجتماعی تحلیل  تحقیقهای  یافته  ، بر پایه روش داده بنیاد گردید. 

های غیر رسمی را می توان ذیل دو دسته داخل و خارج سازمان   شبکه  .تعددی الهام می گیردهای مطالعاتی م نمود که از حوزه  

از این خود به دو دسته همسو با ساختار رسمی و غیر همسو با ساختار رسمی    دسته بندی ها   تقسیم بندی نمود و هر کدام 

 .  تقسیم می شود

ارتباط با ماموریت و چشم انداز از مهمترین فعالیت   و توزیع آن در سازمان در  اعم از منابع مادی و غیرمادی تخصیص منابع

این تاثیر گذاری    ،تاثیر شبکه ها بر تخصیص منابع اعم از مالی و انسانی است  یکی از مهمترین جنبه های  .های سازمان است

و تعیین ترجیحات صورت می    اولویت ها( عدم تصمیم )تعیین دستورکار و    ،همزمان از طریق سه وجه قدرت یعنی تصمیم گیری

 که با اهداف سازمان رسمی همسو نباشد زمینه ساز پیامدهایی چون   درصورتی  سیطره شبکه های غیر رسمی بر سازمان   .گیرد

همترین موضوعات مدیریتی است و  که یکی از مچالش شایسته ساالری و غیر تخصصی شدن فعالیت ها می شود    ،هرزمنابع مالی

   .متاثر می سازد  سیستم را عقالنیت

نامحسوس و نامشهود   و دارای فعالیت های  ستندیهمسو ن یکه با ساختار رسم یرسم ریغ   یشبکه هادرک رسد  ی ه نظر مب

باشند به ویژه در سازمان های خصوصی و در شرایطی که کاهش تصدی گری دولت و سیاست خصوصی سازی در کشور   می

وجود دارد که اجازه رشد کیفی به  کشور  خصوصیدر سازمان های  ”سندرمی“رسد  ی به نظر م  .ردبه تامل دا از ین ، دنبال می شود

ناشی از فعالیت شبکه های    ”کاهش خودمختاری“   ،مناسبات قدرت سازمانی حوزه  بر پایه مطالعات محقق در    . آن ها نمی دهد

رسمی   روندی  غیر  افزایش“که  به  بر  دارد    ”رو  که  است  ای  مولفه  عنوان  منف   سازمان   یی کارابه  به    و گذاشته    یاثر  نهایت  در 

تهی شدن  فرسایش“ بلند مدت  و  در  شود  ” سازمان  تحقیق  . منجر می  های  بر    یافته  رسمی  غیر  های  شبکه  تاثیر  درخصوص 

)بخش خصوصی( وجود دارد که رشد کیفی آن ها را تحت   در سازمان های ایرانی ”سندرمی“ خودمختاری سازمان نشان می دهد
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از فعالیت  ”کاهش خودمختاری“  . قرار می دهد  تاثیر ب“  ناشی  افزایشرو  با ساختار رسمی    ”ناهمسو“غیر رسمی    شبکه های  ”ه 

 به افول کارایی و اثر بخشی منجر می شود  ،سازمان با تاثیر گذاری بر تخصیص منابع سازمان
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