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Abstract
This article focuses on non-compliance to the
law and creating commotion by some clients of
governmental organizations in order to achieve
their personal goals. The purpose of this article is
to explain this widespread and emerging problem
in the form of a theory known as CommotionGoal Theory. To design a conceptual framework,
the grounded theory was used. Data collection
instruments consisted of "exploratory interviews"
and "observation". 14 of the managers had at least
five years of work experience were selected for
interview. For choice of them the purposive
sampling and snowball method was used. Also 9
of anarchic clients of some organization were
observed and semi-structured interviews were
conducted with them. The adequacy of the sample
was achieved by theoretical saturation. Over two
rounds, the creditability of model was discussed
by "focus group" of 12 elites and theoreticians.
The designated framework for Ccommotion-Goal
Theory is supported literature. The results indicate
that 5 factors affects commotion-seeking behavior
and 7 intervening variable either strengthens or
weakens goal achievement via commotion.
According to the results, managers can adopt two
approaches to control commotion: improving and
removing causal factors of commotion and
controlling intervening variables. Finally, to test
the proposed framework and the applicability of
the theory, certain hypotheses are proposed to be
tested by other researchers.
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چکيده
اين مقاله بر عدم التزام برخي از ارباب رجوع سازمانهای
دولتي به قانون و ايجاد جنجال به منظور دستيابي به اهداف
 هدف مقاله تبيين اين مسئله اپيدميك و.شخصي تمرکز دارد
 برای طراحي.نوظهور در قالب نظريهی جنجال – نتيجه ميباشد
 از استراتژی نظريه پردازی داده بنياد و برای،چارچوب مفهومي
گردآوری داده ها از ابزار «مصاحبه اکتشافي» و «مشاهده» استفاده
 نفر از مديران دارای حداقل پنج54  نمونه مورد مصاحبه.شده است
سال سابقه اجرايي بودند که برای انتخاب آنها از روش نمونه گيری
 نفر از ارباب3  همچنين.هدفمند و روش گلوله برفي استفاده شد
 مورد مشاهده قرار گرفته و،رجوع جنجال کننده چند سازمان
 کفايت تعداد نمونه.مصاحبه نيمه ساختارمند با ايشان صورت گرفت
 «اعتبار» مدل به وسيله ابزار.از روش اشباع نظری حاصل شد
 طي دو دور در، نفره نخبگان و نظريه پردازان51 »«گروه کانون
 چارچوب مفهومي طراحي شده برای.معرض نقد و نظر قرار گرفت
نظريه جنجال – نتيجه با استناد مباني نظری تحقيق پشتيباني
1  عامل بر جنجال موثر است و1  نتايج نشان مي دهد.شده است
 احتمال وقوع نتيجه از طريق راهبرد جنجال را،متغير ميانجي
 برای مديريت، با عنايت به نتايج.تقويت يا تضعيف مي کنند
 و،جنجال دو دستور کار شامل بهبود و رفع عوامل موثر بر جنجال
کنترل متغيرهای ميانجي مي بايست توسط مديران مدنظر قرار
 برای محك زدن چارچوب ارائه شده و قابليت کاربرد، در انتها.گيرد
 فرضياتي تدوين شده است تا توسط محققان آتي به بوته،نظريه
.آزمايش گذارده شود
واژههای کليدی
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مقدمه
از آغاز شکل گيری علم مديريت نظريه های سازماني از
جمله نظريه های مديريت علمي تيلور ،ديوان ساالری وبر ،و
نظريه اداری فايول بر سازماندهي درخواست های ارباب رجوع
و فرآيندهای انجام کار تاکيد داشته اند .هر چند در برخي
مقاطع تاکيد بيش از حد بر طراحي اصول و قواعد غير منعطف
توسط برخي نظريه پردازان ،بر فاصله گرفتن از اهداف و
تمرکز بر ديوان ساالری منجر شده است ،ولي روح کلي حاکم
بر نظريات فني علم مديريت در مجموع به تسهيل در انجام

نمودار  -5انواع راهبردهای تحقق اهداف سازماني

امور اداره در عصر حاضر منجر شده است.
رصد عملکرد ذی نفعان سازمانهای دولتي در سالهای

در چنين مواردی فرد با «تاکتيك» هايي از جمله الف)

اخير ،نشان مي دهد هنگامي که اهداف و منافع متعامالن

مظلوم نمايي و با بيان اينکه مدت مديدی است که به دنبال

سازمان در چارچوب ساختارهای سازماني تامين نمي گردد،

پيگيری خواسته خود بودهاست ولي کسي به آن توجه نکرده

تمکين به قوانين و مقررات برای ايشان ناگوار مي آيد و اين

است؛ يا ب) با بيان اينکه کار افرادی با شرايطي به مراتب

منجر به اقدامات هنجار شکنانه از سوی ايشان مي شود .يکي

بدتر از او در اين سيستم در اين مدت انجام شده است ولي کار

از ذهنيت های شکل گرفته در مشتريان و ارباب رجوع سازمان

او انجام نشده است؛ و يا ج) تهديد به اينکه در صورت انجام

های ايراني اين است که «در سيستم اداری ايران هر کاری

نشدن کار ،موضوع را از طريق ساير مراجع ،رسانه ها و جو

شدني و قابل انجام است» .در چنين شرايطي هنگامي که

سازی محيطي پيگيری خواهد کرد ،به دنبال مرعوب نمودن

ارباب رجوع سازمان در پيگيری رسمي (قانوني) خواسته خود

مديران ارشد سيستم بر مي آيد .متاسفانه در اغلب اوقات نيز

با جواب منفي سازمان مواجه مي شود ،اين پاسخ منفي به

مشاهده مي شود که استراتژی جنجال ،آنها را به نتيجه و

معني اتمام فرايند پيگيری تلقي نمي شود ،بلکه فرد وارد

هدف مورد نظر مي رساند ،زيرا مديران سازمان به دليل وجود

شروع مرحله و يا فاز جديدی برای پيشبرد اهداف خود بصورت

پنجره های شکسته (ضعف های اساسي) در سيستم خود و

غير رسمي (غير قانوني) مي شود.

بمنظور جلوگيری از انعکاس شکايت ارباب رجوع به رده های

در اين شرايط ،فرد مجموعه «راهبرد» هايي که ممکن

باالتر سازماني و مديريتي و يا ممانعت از طرح آن در رسانه ها

است او را به هدف برساند؛ از جمله پيدا کردن ارتباطات غير

و شبکه های اجتماعي ،به سرعت به ارباب رجوعي که جنجال

رسمي (پارتي) که بتواند بر تصميم مديران آن سازمان اثرگذار

به پا نموده است باج مي دهند و او را ساکت مي نمايند تا

باشد ،و همچنين نفوذ در سيستم از طريق پيدا کردن افراد

ناکارآمدی های سيستم آنها ،علني نشود .در صورتي که گزاره

کارچاق کن و نظاير آن را مد نظر قرار داده و آنها را دنبال مي

ی «جنجال برای تحقق نتيجه صورت مي گيرد» را به عنوان

کند .هنگامي که فرد پس از طي راه های رسمي و يا غير

گزاره بنيادی يا پيش فرض اين پژوهش در نظر بگيريم ،با

رسمي به اين نتيجه مي رسد که کار او در آن سازمان قابل

توجه به توضيحات فوق سه دسته عوامل در اتخاذ

انجام نيست ،از سر استيصال و يا تعمد سعي مي کند با ايجاد

«تاکتيك»های جنجال آفريني مي تواند دخيل باشد :اول)

جنجال ،توجه مديران ارشد و ساير ذی نفعان سازمان را به

ويژگي ها شخصيتي مدير سازمان و شخص ارباب رجوع ،دوم)

خود جلب کند (نمودار .)5

نقاط قوت و ضعف ساختار سازماني و نحوه عملکرد آن ،سوم)
شرايط محيطي سازمان و مدير؛ بنابراين شناسايي داليلي که
موجب مي شود افراد به سمت پيگيری غير قانوني و غير
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رسمي خواسته خود در يك سازمان (راهبرد جنجال) گام بر

ليزينگ خودرو ،سازمان هدفمندی يارانه ها ،يکي کارخانه

دارند و همچنين بررسي تاکتيك های جنجال سازی و عوامل

فوالد و دانشگاه پيام نور جنجال کننده مورد مشاهده قرار

موثر بر آن ضروری مي نمايد.

گرفته و مصاحبه نيمه ساختارمند نيز با ايشان صورت گرفت.

با توجه به مراتب فوق ،مسئله اصلي اين تحقيق «ايجاد
جنجال توسط برخي ارباب رجوع در سازمان» مي باشد .اين

کفايت تعداد نمونه های مورد مطالعه از طريق روش اشباع
نظری1

حاصل شد.

پژوهش در پي پاسخ به اين سواالت است که الف) عوامل
موجد جنجال سازماني چيست؟ ب) هدف از جنجال چيست؟
ج) تاکتيك های جنجال سازی چيست؟ د) چه راه حل هايي

نمودار  -3فرآيند نظريه پردازی در استراتژی داده بنياد
(دانايي فرد)5914 ،

برای مديريت جنجال وجود دارد؟ در ادامه با استناد مباني
نظری تحقيق و پشتيباني آنها ،مقاله به طراحي يك چارچوب

برای اجرای استراتژی نظريه پردازی داده بنياد سه

نظری برای پاسخ عالمانه (تدوين فرضيه) به سواالت مذکور

رهيافت نظام مند( 9استراوس و کوربين5331 ،؛  ،)5331ظاهر

خواهد بود .نمودار  1چارچوب مفهومي اوليه تحقيق را نشان

شونده( 4گليزر ،)5331 ،و ساخت گرايانه( 1چارمز1111 ،؛

مي دهد .در واقع هدف اصلي مقاله حاضر تبيين رفتار اپيدمي

 )1112توسط پژوهشگران کيفي معرفي شده است .محقق با

نوظهور سازماني تحت عنوان «جنجال-نتيجه» در قالب

رويکردی نوآورانه تلفيقي از سه رهيافت را برای ارائه نظريه به

طراحي يك مدل توصيفي است.

کاربسته است (نمودار  .)4بدين ترتيب با استفاده از رهيافت
نظام مند و روش تطبيق مستمر ،2طي فرآيند رفت و برگشتي
الف) کدگذاری باز ،1ب) کدگذاری محوری 1و ج) کدگذاری
انتخابي 3نظريه احصا شد :الف) همزمان با گردآوری داده ها و

تاکتیک

کدگذاری نکات کليدی آنها ،داده های هم معني به وسيله
کدگذاری باز در قالب مفاهيم پيکر بندی شد .در کدگذاری باز
رهيافت ساخت گرايانه حاکم بود .ب) مفاهيم مرتبط باهم از

نمودار  -2چارچوب مفهومي اوليه تحقيق

طريق کدگذاری محوری تحت عنوان مقوله ها دسته بندی
گرديد .در کدگذاری محوری رهيافت ظاهرشونده حاکم بود و

روش تحقيق

محقق با حساسيت نظری 51باال به دنبال کشف مقوله هايي

از بعد روش شناسي تحقيق حاضر از نوع کيفي بوده و

بود که بهتر مي تواند مفاهيم مرتبط به هم را زير يك چتر

برای طراحي مدل اوليه از استراتژی نظريه پردازی داده

بنياد5

قرار دهد.

استفاده شده است .بدين منظور برای گردآوری داده ها از ابزار
«مشاهده» رويدادهای سازماني مربوط به مسئله تحقيق و
«مصاحبه اکتشافي» از مديران اجرائي و ارباب رجوع سازماني

Theorical Saturation

استفاده شده است .نمونه مورد مصاحبه  54نفر از مديران

Systematic
Emergent

اجرائي دارای حداقل پنج سال سابقه اجرايي بودند که برای

Constructivist

انتخاب آنها از روش نمونه گيری هدفمند و روش گلوله برفي

Constant Comparative Method

استفاده شد .همچنين  3نفر از ارباب رجوع يك شرکت

Open Coding
Axial Coding
Selective Coding

Grounded Theory

Theorical sensitivity
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رهــیــافــت نــظــام مــنــد

نمودار  -4فرآيند احصاء مدل (نظريه)

محقق معتقد است در بسياری از نظريه پردازی ها قبل از

به منظور بررسي و بهبود اعتبار 5و تاييد 1مدل نيز از روش

شروع فرآيند نظامند پژوهش ،مقوله محوری از طريق مشاهده،

نظريه پردازی کاراليل و کريستنسن بهره گرفته شد« .اعتبار»

تجربه ،و  ...در قالب مسئله اصلي پژوهش شکل مي گيرد! و

مدل به وسيله ابزار «گروه کانون»  51نفره ،طي دو دور در

بنابراين ممکن است مقوله محوری در طي فرآيند پژوهش به

معرض نقد و نظر گروه تلگرامي «کرسي نظريه پردازی بومي

صورت کلي مشخص باشد .هر چند اين انتظار که سوال

رشته مديريت» قرار گرفت .شايان ذکر است گروه از  14نفر

پژوهش در طي فرايند گردآوری و تحليل داده ها تغيير نمايد،

از نخبگان و نظريه پردازان علم مديريت کشور تشکيل شده

يك انتظار غير منطقي و غير موجه نيست؛ بلکه از مشخصه

است که حداقل دارای يك نظريه از خود مي باشند .گروه

های اين روش است (استروبرت و کارپينتر .)1119 ،به هر

کانون از دو طريق در اعتبار بخشي و بهبود مدل ايفاى نقش

حال با توجه به اينکه مقوله محوری پژوهش يعني «جنجال»

کرد :الف) انتزاعي سازی چند واقعيت جزئي جديد از پديده

تا انتهای فرايند پژوهش تغيير نکرد ،در مرحله کدگذاری

مورد مطالعه (استقراء) ب) «قياس» مدل با نظريه های

انتخابي نحوه ارتباط ساير مقوله ها با مقوله محوری و با

پشتيبان و شناسايي و بهبود برخي نابنهجاری های نظريه در

همديگر مشخص گرديد .بدين منظور از الگوی کرِسوِل

سطح مفاهيم .همچنين برای تاييد مدل مباني نظرى و

( )1111شامل دسته بندی مقوله ها در قالب «شرايط علي»،

نظريات پشتيبان روابط بين مقوله ها احصا گرديد که اين

«شرايط زمينه ای»« ،شرايط مداخله گر»« ،مقوله محوری»،

نظريات پشتيبان در ادامه تشريح خواهد شد.

«راهبردهای کنش/واکنش» ،و «پيامدها» استفاده شد.
با طي فرآيندهای فوق الذکر مدل (نظريه) احصا گرديد.
با بهره گيری از روش نظريه پردازی کاراليل و کريستنسن
( ،)1111نظريه به دو رکن نظريه توصيفي و نظريه هنجاری
تقسيم شد .نظريه توصيفي مقوله جنجال و عوامل موثر بر
جنجال را تشريح مي کند؛ و نظريه هنجاری با توجه به
راهبردهای کنش جنجال آفرين ،راهبردهای واکنش به اين
کنش ها را تجويز مي کند.

مبانی نظری نظریه جنجال-نتيجه
 -1نظريه پنجره های شکسته يا اپیدمی جرم
نظريه پنجره های شکسته 5محصول فکری دو جرم
شناس آمريکائي به اسامي جيمز ويلسون و جورج
کلينگبود.اين دو استدالل مي کردند که جرم نتيجه يك
نابساماني است .اگر پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود
Credibitity
Confirmability
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آنکس که تمايل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعي را
دارد با مشاهده بي تفاوتي جامعه به اين امر دست به شکستن
شيشه ديگری مي زند .ديری نمي پايد که شيشه های

595

الف) افراد (نیروی انسانی)
پنجره های شکسته مربوط به رکن نيروی انساني
(کارکنان و مديران يك سازمان ) به قرار زير است:

بيشتری شکسته مي شود و اين احساس آنارشي و هرج و مرج



به روز نبودن دانش و مهارت نيروی انساني

از خياباني به خيابان ديگر ،و از محله ای به محله ديگر مي



بد اخالقي و روابط عمومي نامناسب

رود و با خود سيگنالي را به همراه دارد از اين قرار که هر



طفره رويي سازماني(پرداختن به کارهای حاشيه ای

کاری را که بخواهيد مجازيد انجام دهيد بدون آنکه کسي
مزاحم شما شود.

بجای کارهای اصلي)


اولويت دادن منافع فردی بر منافع سازماني

در ميان تمامي مصائب اجتماعي که گريبان نيويورک دهه



5311را گرفته بود ويلسون و کلينگ دست روی باج خواهي

پارتي بازی و رفتارهای سليقه ای



های کوچك در ايستگاههای مترو ،نقاشي های گرفيتي و نيز

بي نظمي و بي انضباطي اداری



فرار از پرداخت پول بليط گذاشتند .آنها استدالل مي کردند که

فساد اداری



رفتارهای سياسي



عدم تعهد و وفاداری سازماني



ناديده گرفتن قوانين و دور زدن آنها



عدم تناسب اختيارات و مسئوليت ها



جابجايي زياد مديران

اين جرائم کوچك ،عالمت و پيامي را به جامعه مي دهد که
ارتکاب جرم آزاد است هر چند که في نفسه خود اين جرائم
کوچك اند.اين همان نظريه اپيدمي جرم است که بناگاه
نظرات را به خود جلب کرد.
تز زيربنايي “پنجره شکسته” اين است که بي توجهي به
جرائم کوچك پيامي است به جنايتکاران و مجرمين بزرگتری
که جامعه از هم گسيخته است و بالعکس مقابله با اين جرائم
کوچك به اين معني بود که اگر پليس تحمل اين حرکات را

ب) ساختار
پنجره های شکسته مربوط به رکن ساختار به قرار زير
است:


عدم تناسب ويژگي های شغل با شاغل



کاغذبازی زياد

قلب اين نظريه اينجاست که اين تغييرات الزم نيست



عدم وجود سيستم سنجش عملکرد

بنيادی و اساسي باشند بلکه تغييراتي کوچك چون از بين



عدم وجود هماهنگي بين بخشي در سازمان

بردن گرفيتي و يا جلوگيری از تقلب در خريد بليط قطار مي



عدم شايسته ساالری در سازمان

تواند تحولي سريع و ناگهاني و اپيدميك را در جامعه بوجود



قوانين و مقررات ناکارآمد

آورده و بناگاه جرائم بزرگ را نيز بطور باور نکردني کاهش



سيستم های کنترلي و نظارتي ضعيف

دهد .اين تفکر در زمان خود پديده ای راديکال و غير واقعي



تصميمگيری متمرکز

محسوب مي شود .اما سير تحوالت ،درستي نظريه ويلسون و



حيطه کنترل وسيع

کلينگ را به اثبات رساند.



تغييرات ساختاری مستمر



استفاده از ساختارهای قديمي

نداشته باشد پس طبيعتا با جرائم بزرگتر برخورد شديدتر و
جدی تری خواهد داشت.

 -1-1انواع پنجره های شکسته سازمانی
انواع پنجره های شکسته سازماني را مي توان بر مبنای
سطوح سازمان يا ارکان سازمان و يا نظاير آن طبقه بندی
نمود .در اين بخش انواع پنجره های شکسته سازماني بر
مبنای ارکان سازمان ارايه شده است:

ج) فناوری:
پنجره های شکسته مربوط به رکن فناوری به قرار زير
است:


به روز نبودن سايت اينترنتي
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وجود لينك های ناقص و شکسته در سايت

به ضعف های موجود در ارکان سازمان  ،تالش مي نمايد تا
با غوغا ساالری و اشاره نمودن به نابساماني های موجود در

اينترنتي


عدم پاسخگويي به تماس های تلفني مشتريان

سيستم ،خواسته خود را با سرعت بيشتر و يا خارج از ضوابط



عدم پاسخگويي به پيامك های مشتريان

اداری پيگيری نموده و آن را به هر بهايي محقق سازند.



عدم پاسخگويي به ايميل های مشتريان

متاسفانه تن در دادن مديران به خواسته های نامشروع ارباب



عدم وجود سيستم های مکانيزه اداری در سازمان

رجوع ،سيستم را بيشتر در معرض نابساماني های آتي قرار مي
دهد.

د) اهداف
پنجره های شکسته مربوط به رکن اهداف به قرار زير

 -2نظريه حد بی کفايتی يا اصل پیتر

است:


مشخص نبودن ماموريت اصلي سازمان



مشخص نبودن ارزش های مورد تاکيد سازمان



مبهم بودن اهداف سازمان



قابل سنجش نبودن اهداف



قابل تحقق نبودن اهداف



تغيير پذيری شديد اهداف

د) محیط:
پنجره های شکسته مربوط به رکن محيط به قرار زير
است:

نظريه حد بي کفايتي يا اصل پيتر بيان ميدارد که
کارکنان در سازمانها به علّت نشان دادن شايستگي در يك
شغل به شغل باالتر ارتقاء پيدا ميکنند و اين روند تا زماني
ادامه مييابد که به حد بي کفايتي در يك شغل ميرسند و در
همان جا باقي ميمانند .از اينرو ما اغلب در سازمانها به
افرادی برخورد ميکنيم که شايستگي شغل را ندارند و اين
عارضهای است که گريبانگير بيشتر سازمانهاست .در
کشورهای غربي ممکن است افراد در دوره ميانسالي به حد بي
کفايتي برسند ،اما در کشورهايي که افراد از همان ابتدا بواسطه
پارتي و نفوذ و و نه شايسته ساالری به پست و مقامي مي



عدم اطالع از خواسته های مشتريان و ذينفعان



رسند ،از همان ابتدا به حد بي کفايتي رسيده اند و معموال اين

بي توجهي به خواسته های مشتريان و ذينفعان



امر از ديد اربا رجوع و مشتريان نيز پنهان نمي ماند .واضع اين

عدم مسئوليت پذيری اجتماعي



اصل که نويسندهای بنام «الرنس پيتر» ميباشد موارد

عدم اعتماد سازی در مشتريان و ذينفعان



متعددی را ذکر ميکند که در آنها کارمند در طول خدمت خود

بي توجهي سازمان به تحوالت محيطي

به مشاغل باالتر گمارده شده است و زماني که به حد



عملکرد ضعيف در مقايسه با رقبا

بيکفايتي رسيده در همان شغل متوقف شده است .بدين
ترتيب پيتر معتقد است که در سلسله مراتب سازمانها همهی

پشتیبانی نظريه پنجره های شکسته سازمانی از

کارکنان مشتاق هستند تا به حد بيکفايتي برسند و علم

نظريه جنجال-نتیجه

سلسله مراتبشناسي بايد اين ضايعه را مورد بررسي و تدقيق

نظريه پنجره های شکسته بيانگر اين است که بي توجهي

قرار دهد .امروزه همهی سازمانها از سلسله مراتب استفاده

به نابساماني های موجود در سازمان و ارکان آن مي تواند

ميکنند و بايد در شناخت عوارض آن نيز هشيار باشند ،اصل

زمينه ساز ايجاد نابساماني ها و نابهنجارهای جديد سازماني

پيتر اين آگاهي را به آنان ارزاني ميدارد(الواني)5911،

شود .در سازمان هايي که مشتريان و ارباب رجوع کار خود را

پشتیبانی اصل پیتر از نظريه جنجال -نتیجه

با ايجاد جنجال به پيش مي برند،معموال" بطور توامان يك يا

طبق نظريه پيتر ،سمت های سازماني ممکن است

چند پنجره شکسته در رابطه با ارکان مختلف سازمان خصوصا
در رابطه رکن نيروی انساني وجود دارد و ارباب رجوع با علم

The Peter Principle
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توسطکارمنداني اشغال شوند که توانايي انجام وظايفشان را

حرمت ،قول ،درستي رفتار و نيالودگي به نيرنگ تا چه پايه در

ندارند .در کشورهای غربي ممکن است افراد در دوره ميانسالي

شهريار پسنديده است .امّا از آن طرف ،در قبال حوادثي که در

به حد بي کفايتي برسند ،اما در کشورهايي که افراد از همان

عصر ما اتفاق افتاده است ،خود به چشم ميبينيم که

ابتدا بواسطه پارتي و نفوذ و و نه شايسته ساالری به پست و

شهرياراني که زياد پايبند حفظ قول خود نبودهاند ولي در

مقامي مي رسند ،از همان ابتدا به حد بي کفايتي رسيده اند و

مقابل ،رموز غلبه بر ديگران را به کمك حيله و نيرنگ خوب

معموال اين امر از ديد ارباب رجوع و مشتريان نيز پنهان نمي

ميدانستهاند ،کارهای بزرگ انجام دادهاند و وضعشان در آخر

ماند.در سازمان های ايراني ،ارباب رجوع و قتي در پيگيری

کار بهتر از آن کساني بوده است که در معامله با ديگران

خواسته خود با جواب منفي سازمان روبرو مي شوند ،جواب

صداقت و درستي به خرج دادهاند .پس بگذاريد همه اين را

منفي دريافتي را به معني پايان فرايند پيگيری خود تلقي نمي

بدانند که برای رسيدن به هدف از دو راه ميتوان رفت :يکي

کنند و با توجه به اينکه به کارکنان آن سازمان و توانائي های

از راه قانون و ديگری از راه زور و تزوير .از اين دو راه ،اولي

آنها اعتماد ندارند ،شروع به پيگيری خواسته خود از کانال های

شايسته انسانها و دومي شايسته حيوانهاست .ولي از آنجا که

ديگر مي نمايند و وقتي در پيشبرد اهداف خود توفيقي حاصل

طريقه اول غالبا بي تأثير است ،تشبّث به طريقه دوم ضرورت

نمي کنند ،با ايجاد جنجال و سروصدا و ذکر اينکه به دليل کج

پيدا ميکند.»...بر شهريار واجب است که حيلهگری روباه را

فهمي و بي کفايتي کارکنان آن مجموعه ،حق آن ها ضايع و

برای دفع گزند با صولت شير برای نشان دادن قدرت توأم

پايمال شده است ،تالش مي کنند تا مديران مجموعه را وادار

سازد....يك شهريار دور انديش هرگز نميتواند ـ و نبايد ـ خود

به پذيرش و انجام خواسته های (معموال نابحق) خود بنمايند.

را پايبند حفظ قولي که داده است ،بشمارد ...در نتيجه هر آن

از آنجائي طبق اصل پيتر ،مديران ارشد سازمان نيز خود از

شهرياری که در استقرار و حفظ قدرتش کامياب گردد،

کفايت الزم برخوردار نيستند ،با باج دادن به ارباب رجوع

ميتواند مطمئن باشد که همگان ،از کوچك و بزرگ ،بي آنکه

جنجال آفرين سعي مي کنند بر بي کفايتي های مديريتي خود

درباره خوبي يا بدیِ وسايلي که وی برای تحصيل هدفش به

سرپوش بگذارند.

کار برده است ،انديشه کنند ،از آنجا که خود هدف را تصويب
کردهاند وسايلش را نيز ـ هر قدر هم پست و ناروا باشدـ

 -3نظريه هدف – وسیله

تصويب خواهند کرد.

قريب به  111سال از زماني که ماکياولي سياستمدار و
نظريه پرداز يوناني نظريه معروف «هدف وسيله را توجيه مي
کند »،را ارائه کرد مي گذرد .نظريه او که به عمل گرايي

http://salehhashemi.persianblog.ir

پشتیبانی نظريه ماکیاولی از نظريه جنجال-
نتیجه

سياسي "پراگماتيسم" مشهور شد .پايه ای شد بر چند قرن

نظريه ماکياولي با عنوان"هدف وسيله را توجيه مي کند"

سياست ورزی تهي از اخالق و استيالی سياست منهای

مبنايي است برای رفتار افراد و سيستم هايي که به اخالقيات

اخالق بر جهان و همين سياست غير اخالقي بود که امروزه

پايبند نبوده و تالش مي کنند تا هدف مورد نظر را با هر

عمده مردم دنيا سياست را با حقه و نيرنگ و فريب مترادف

وسيله ای (اعم از اخالقي يا غير اخالقي)محقق سازند.

مي دانند( .ساداتي)5931،

همانطور که به هنگام معرفي نظريه جنجال -نتيجه عنوان

http://alef.ir/vdcewp8wfjh8zoi.b9bj.html?21
6927

شد ،ارباب رجوع يك سازمان در ابتدا سعي مي کنند از طرق

ماکياول در کتاب «شهريار» چنين نوشته است:
«...همگان بر اين نکته واقفند که صفاتي مانند وفاداری ،حفظ
The end justify the mean

قانوني کار خود را جلو ببرند ،اما زماني که نمي توانند قانون را
دور بزنند سعي مي کنند با تمسك به ابزارهايي چون نفوذ در
سيستم و يا ايجاد جنجال  ،به هدف مورد نظر دست پيدا
نمايند .لذا مشاهده مي شود که تفکر ايجاد جنجال به منظور
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کسب نتيجه  ،در زمره تفکرات ماکياوليستي قرار مي گيرد.

.)w.aspx?IsDetailList=true&ItemID=14604,8
از نظر وبر سازمان مطلوب سازماني است که در آن حاوی

 -4اصل همپايانی
اصل همپاياني که يکي از ويژگي های سيستم های

ويژگي

های

زير

وجود

داشته

باشد

(:)http://mediamanager.ir

هوشمند است ،بيانگر اين است که يك فرد يا يك سيستم

.5

تقسيم کار روشن

مي تواند از راه های مختلفي به هدف خود برسد .به عنوان

.1

سلسله مراتب اختيارات روشن

مثال اگر هدف انسان کسب شهرت است مي تواند از طريق

.9

مقررات و رويههای رسمي

علم ،ثروت ،هنر ،ورزش ،سياست و  ...به آن نايل شود .در يك

.4

برخورد غير شخصي

تقسيم بندی کلي ،راه های دستيابي به هدف را مي توانيم به

.1

مسير ترقي مبتني بر شايستگي

اخالقي و غير اخالقي تفکيك نماييم.

سازمان مورد نظر وبر همچون ماشيني است که هر قطعه

پشتیبانی اصل همپايانی از نظريه جنجال-
نتیجه

آن کارکرد خاصي دارد(تقسيم کار) .زنجيره فرماندهي در آن از
باال تا پايين مشخص است(سلسله مراتب) .مبنای انجام

انسان موجود هوشمندی است که به سرعت راه های

وظايف در آن  ،قانون است(مقررات و رويههای رسمي) .به

مستقيم و غير مستقيم دستيابي به اهداف خود را شناسايي مي

دليل آنکه مبنای انجام کارها در سازمان ،قوانين و مقررات

کند.در چوامعي که بنا به داليل مختلف اخالقيات کم رنگ

است ،رفتارها  ،جواب ها و تصميمات مديران و کارکنان سليقه

مي شود  ،زمينه برای دستيابي افراد به هدف خود چه از

ای و متناسب با شخص مقابلمان نيست (برخورد غير

راههای مشروع و چه نامشروع فراهم مي شود .بر اساس

شخصي).در اين سازمان ارتقاء افراد بر اساس شايستگي است

نظريه جنجال -نتيجه ،وقتي افراد از طرق رسمي و قانوني به

و معيارهای ديگری همچون نفوذ ،ارتباط ،پارتي و غيره به

هدف خود نمي رسند سعي مي کنند با ايجاد جنجال و غوغا

چشم نمي خورد .رعايت اصول و ويژگي های فوق از سوی

ساالری به اين مهم دست پيدا نمايند.

کارکنان و مديران باعث مي شود تا با سازماني کارآ ،موفق و
قانون مدار روبرو شويم.

 -5نظريه بروکراسی وبر

به اعتقاد اتزيوني،پيش فرض وبر در طرح تيپ ايده آل

افکار و نظريههای ماکس وبر ،تاثير عمدهای بر رشتههای

سازمان(بروکراسي) اين است که ساختار سازمان ها در مقابل

مديريت و جامعهشناسي سازمانها داشته است .اين افکار تا

فشار ها و نفوذ های خارجي آسيب پذير است و ضرورت دارد

حدودی در واکنش به تلقي او از کاستيهای سازمانهای عصر

که با رعايت اصول و ويژگي های چون قانون مداری،شايسته

خودش ،شکل گرفت .او بر اين باور بود که در سازمان های

ساالری ،برخورد غير شخصي و نظاير آن سازمان را مقاوم و

اداری ،افراد به دليل موقعيت اجتماعي خاص و وجهه و

مستحکم

اعتبارشان اقتدار مييابند و در منصبهای اصلي و مهم قرار

نماييم.

ميگيرند ،نه به دليل تواناييها و شايستگيهايشان .به همين

http://mgtsolution.com/olib/101367494.aspx

دليل او مدعي بود که سازمانها با همه ظرفيت و توان خود
کار نميکنند .بنابراين بايد شکل جديدی از سازمان را طراحي
کرد که به حل اين مساله کمك کند .او اين تيپ ايده ال از
سازمان را بروکراسي ناميد.
(
http://www.verdinejad.com/visitorpages/sho

پشتیبانی نظريه بروکراسی وبر از نظريه
جنجال -نتیجه
به اعتقاد وبر سازمان هايي که دچار هرج و مرج مي شوند
سازمان هايي هستند که در آن ها ويژگي های يك سازمان
مطلوب چون تقسيم کار ،حاکميت قانون ،سلسله مراتب
روشن ،برخورد غير شخصي  ،شايسته ساالری و نظاير آن به
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چشم نمي خورد .متاسفانه با گذشت بيش از يك قرن از طرح

الف) قانون گريزی ابزاری

نظريه بروکراسي وبر،هنوز در سازمان های ما اصول و ويژگي

در قانون گريزی ابزاری ،کنشگر در موقعيت کنش به

های مورد تاکيد وبر به چشم نمي خورد .برخورد شخصي و

محاسبة سود و زيان ناشي از عدم اطاعت مي پردازد و به اين

سليقه ای مديران و کارکنان با ارباب رجوع و عدم حاکميت

نکته آگاه مي شود که کنش غيرقانوني در مجموع سود

قانون در سازمان های ايراني ،زمينه را برای تشديد فشار ارباب

بيشتری برای او در بر دارد.اين نوع کنش دقيقاً آگاهانه است.

رجوع و گروه های ذينفع به سازمان برای دستيابي به اهداف

عوامل ساختاری و اجتماعي متعددی چون ناکارآمدی نهادهای

غيرقانوني و ناحق فراهم نموده است .هنگامي که در يك

تشخيصي ،ناکارآمدی نهادهای قضايي و تنبيهي و وجود

سازمان قانون حاکم نباشد و يا قوانين و مقررات ناديده گرفته

نابساماني يا تضاد هنجارهای پذيرفته شده با واقعيت های

شوند،ارباب رجوع خود را مجاز مي دانند با شيوه های ناپسندی

اجتماعي شرايط شکل گيری اين نوع کنش را فراهم ميسازد.

چون نفوذ در سيستم و ايجاد جنجال  ،مديران سازمان را وادار

ب) قانون گريزی اعتراضي

کنند تا به خواسته های نامعقول آنها تن دهند .متاسفانه وجود

در قانون گريزی اعتراضي عدم مشروعيت قانون و نهادها

مديران و کارکنان غير شايسته در سازمان نيز زمينه را برای

و مجريان آن از نظر فرد ،مبنای جهت گيری قانون گريزانه را

موفقيت نظريه ايجاد جنجال برای دستيابي به نتيجه مطلوب

شکل مي دهد .در اين حالت فرد به عنوان اعتراض ،از قوانين

فراهم مي کند،زيرا بواسطه آنکه آنها با شايسته ساالری که

و مقراراتي که آنها را نامشروع مي داند ،تبعيت نمي کند.

يکي از اصول مورد تاکيد وبر است به پست خود نرسيده اند،

ج) قانون گريزی اخالقي

لذا برای حفظ پست و موقعيت خود حاضر مي شوند در مقابل

در اين نوع قانون گريزی ،شخص عامدانه نسبت به

جنجال و خواسته خارج از قانون ارباب رجوع کوتاه بيايند.

قوانين جمعي حاکم يا هنجارهای اجتماعي موضع نمي گيرد.
او صرفاً براساس آنچه که خود آن را درست و اخالقي مي

 -6نظريه آنارشی سازمانی

پندارد عمل مي کند .مهم ترين عامل در شکل گيری اين نوع

نظريه آنارشي به عنوان يك نظريه سياسي_ اجتماعي،
مخالف همه نوع قدرت ،حاکميت ،تسلط و طبقه بندی سلسله

قانون گريزی ،حاکميت معيارهای خاص به جای معيارهای
عام است.

مراتبي است (ويك .)5311،اصطالح آنارشي که دارای ريشه

آنارشيسم اصوال جنبشي است ضد سلسله مراتب .چرا؟ به

يوناني است ،از دو جزء «آن» به معنای "نفي"" ،فقدان" ،و

اين خاطر که "سلسله مراتب" ساختارهای سازمان دهي شده

"نبود"  ،بعالوه جزء «آرشي» که به معنای "حکمران"،

ای هستند که به حاکميت ماهيت مي بخشند .نظر به اينکه

"مدير"" ،رئيس"" ،فرماندار"،و يا "سلطه گر" تشکيل شده

دولت (حکومت) "باالترين" نوع سلسله مراتب است،

است .آنارشي بيانگر وضعيتي است که در آن افراد يك کشور،

آنارشيست ها مخالف دولت هستند ،اما اين تعريف کاملي از

يك گروه و يا يك سازمان خود را تابع قوانين و مقررات نمي

آنارشيسم نيست .اين به اين معناست که آنارشيست های

دانند و از آن تبعيت نمي کنند( .ديکشنری مريام

واقعي نه تنها مخالف دولت ،بلکه مخالف هر نوع سازمان

وبستر .)1152،قانون گريزی که نتيجه طبيعي نظريه آنارشي

سلسله وار و طبقاتي هستند.

است مي تواند بنا به داليل مختلفي صورت گيرد .با مبنا

در مطالعه ای که توسط دانايي فرد و همکاران ()5913

قراردادن انگيزه های قانون گريزی ،سه نوع متمايز از قانون

تحت عنوان «قانون گريزی در ايران؛ تبيين نقش عوامل

گريزی به شرح زير قابل تفکيك مي باشد (فتحعلي و

سياسي ،اقتصادی ،قانوني ،مديريتي و اجتماعي-فرهنگي» به

نادری)1113،

انجام رسيد ،مشخص شد عوامل سياسي ،اقتصادی ،قانوني،
مديريتي و اجتماعي –فرهنگي در قانون گريزی افراد جامعه
An-archy

تأثير گذارند و موجب قانون گريزی مي شوند .نتايج اين
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مطالعه نشان داد که در بين اين  1عامل ،عامل سياسي که
شامل قانون گريزی وابستگان سياستمداران ،قانونگريزی
سياستمداران ،تبعيض سياسي ،سوءاستفاده از قدرت و نبودن
افراد شايسته در پستهای سياسي است ،از نقش بيشتری در

سازگار و هماهنگ گردد.
ج) ادراک را پذيرفته و تغييرات مربوط به ساير
اعتقاداتشان را نيز مي پذيرند.
د) وجود محرک های تهديد آميز را مي پذيرند ولي از

قانونگريزی افراد جامعه برخوردار است.

تغيير جلوگيری مي کنند (رضائيان.)19-11 ،5934 ،

پشتیبانی نظريه آنارشی سازمانی از نظريه جنجال -نتیجه

پشتیبانی نظريه دفاع ادراکی از نظريه جنجال -نتیجه

اعتقاد به کنار گذاشتن قوانين و مقررات سازماني ،زمينه را

برخي موارد ايجاد جنجال در سازمان مي تواند از عدم

برای ايجاد هرج و مرج در سازمان ها برای عده ای فراهم مي

درک قوانين و مقررات نشات بگيرد .عدم ادارک قوانين دو

نمايد .معموال افراد با انگيزه های مختلفي قوانين را کنار مي

دليل عمده مي تواند داشته باشد :اول) پيچيدگي بيش از حد

گذارند که يکي از مهمترين آنها دستيابي به سود و منفعت

قوانين ب) عدم توانايي تجزيه و تحليل قوانين رايج؛ که هر دو

بيشتر مي باشد .از نظر روشهای اجرايي  ،آنارشيست ها به دو

منجر به سردرگمي ارباب رجوع مي شود .در اين حالت فشار

دسته مسالمت جو و راديکال تقسيم مي شوند آنارشيستهای

رواني ناشي از اين امر موجب انکار صحيح بودن قوانين ،ابراز

راديکال طرفدار خشونت و آنارشيستهای مسالمتجو طرفدار

مظلوميت و تالش برای احقاق حق از طريق جنجال مي گردد.

عدم خشونت هستند(ويکيپديا .)1152،کساني که با ايجاد
جنجال در سازمان و برخورد فيزيکي و شکستن شيشه و نظاير

نظریه جنجال-نتيجه

آن سعي مي کنند به نتايج مورد انتظار خود برسند ،در زمره

با عنايت به نظريه های پشتيبان مطرح شده ،نظريه

آنارشيست های راديکال يا تندرو قرار مي گيرند .متاسفانه در

جنجال-نتيجه به صورت شکل  1ارائه مي گردد .بر اساس

هر سيستمي که قانون به عنوان فصل الخطاب کنار گذاشته

اين نظريه برخي ارباب رجوعان سازماني برای تحقق هدف از

شود ،زمينه برای هرج و مرج و جنجال ساالری به منظور

راهبرد جنجال استفاده مي کنند ،و بر اين باورند که جنجال

کسب نتايج دور از انتظار فراهم مي شود.

سازی در سازمان مي تواند منجر به اخذ نتيجه گردد.
بر اساس نظريه جنجال-نتيجه پنج فرضيه به عنوان
عوامل موثر بر جنجال مطرح مي گردد :ناعدالتي رويه ای،

 -7نظريه دفاع ادراکی
گاهي انسان ها با محرکها و مسائلي گيج کننده و
نامانوس و به عبارتي آموخته نشده برخورد مي کنند که از

ناعدالتي توزيعي ،ناعدالتي مراوده ای ،قانون گريزی فردی ،و
پيچيدگي و گيج کنندگي قوانين.

ادارک آن ها امتناع مي ورزند ،اين فرآيند ،دفاع ادراکي ناميده

ناعدالتي رويه ای به انصاف ادراک شده از رويه ها و

مي شود .دفاع ادراکي به انسان امکان مي دهد تا رويدادهايي

فراگردهايي که توسط آنها ،پيامدها تخصيص مي يابند ،اشاره

را که توان برخورد با آن ها را ندارد ،ناديده بگيرد و توجهش را

دارد (گرين برگ .)5331 ،بر اين اساس رويه ها زماني

به چيزهای ديگر هدايت کند .انسان ها هنگامي که با محرک

منصفانه دراک ميشوند که به طور ثابت و بدون در نظر گرفتن

های تهديد کننده روبه رو مي شوند ،معموال يکي از واکنش

منافع شخصي و بر مبنای اطالعات دقيق به کار گرفته شوند،

زير را نشان مي دهند:

عالئـق همه بخشهای مشارکت کننده مدنظر قرار گيرد ،و

الف) وجود ادراک را نفي کرده و کال آن را ناديده مي

استانداردها و هنجارهای اخالقي نيز رعايت گردند (لمبرت،
 .)1119ناعدالت توزيعي به طيف گستردهای از نگرشها و

گيرند.
ب) ادراک تعديل يا تحريف مي کند تا با اعتقاداتشان

انصاف ادراک شده درباره توزيع و تخصيص پيامدها و ستاده
های سازمان ،در مقايسه با عملکرد و آورده های کارکنان

Perceptual Defense

اشاره دارد (سيدجوادين و همکاران.)5911 ،
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نمودار  -5نظريه جنجال-نتيجه (مدل نهايي تحقيق)

ناعدالتي مراوده ای ،بر مبنای انصاف ادراک شده از

جنجال نيز حول يك يا چند مورد از متغيرهای فوق مي

ارتباطات بين شخصي مرتبط با رويه های سازماني و کيفيت

چرخد .بدين معني که -5هر چقدر پنجره های شکسته

رتباطات بين شخصي تعريف ميشود (سيتر .)1119 ،اين نوع

سازماني بيشتر باشد ،ارباب رجوع اين نقاط ضعف را دستاويز

عدالت سازماني ،منصفانه بودن رفتار تصميم گيرندگان را در

جنجال قرار مي دهد-1 .در صورتي که مدير دارای پنجره

فراگرد تصميم گيری سازماني مدنظر قرار ميدهد (کريتنر و

های شکسته بيششتری باشد ،ارباب رجوع از نقاط ضعف مدير

کينکي .)1115 ،در قانون گريزی ابزاری ،کنشگر در موقعيت

برای ضربه زدن و تهديد مستقيم و غير مستقيم مدير استفاده

کنش به محاسبة سود و زيان ناشي از عدم اطاعت مي پردازد

مي کند-9 .در صورتي که ارباب رجوع احساس کند مدير

و به اين نکته آگاه مي شود که کنش غيرقانوني در مجموع

دارای شخصيت ضعيف تری است ،احتمال بروز جنجال بيشتر

سود بيشتری برای او در بر دارد.اين نوع کنش دقيقاً آگاهانه

است-4 .دسترسي ارباب رجوع به رسانه های اجتماعي مي

است .همچنين پيچيدگي قوانين و مقررات موجب ايجاد فشار

تواند موضع وی را در جنجال آفريني تقويت کند .با توسعه

رواني ناشي از عدم ادراک در ارباب رجوع مي شود ،اين امر

شبکه های اجتماعي و دسترسي عمومي به آن احتماال رونق

به انکار قوانين ،احساس مظلوميت و تالش برای احقاق حق از

راهبرد جنجال-نتيجه نيز تقويت بيشتر خواهد شد-1 .ضريب

طريق جنجال مي گردد.

نفوذ و گستردگي رسانه های اجتماعي مورد دسترس ارباب

بر اساس نظريه جنجال-نتيجه همچنين ادعا مي شود که

رجوع نيز بر احتمال استفاده از اين راهبرد و تحقق نتيجه

هفت عامل به عنوان متغيرهای ميانجي احتمال وقوع نتيجه از

کمك مي کند .ارباب رجوع دارای ارتباط با شبکه های

طريق راهبرد جنجال را تقويت يا تضعيف مي کنند .بدين

تلوزيوني ،وب سايت های خبری ،روزنامه ها و جرايد موضع

ترتيب هر چقدر ارباب رجوع اين هفت عامل را مهيا تر ببينيد،

قوی تری در اين خصوص دارند-2 .ساختار سيستم های

احتمال بيشتری برای استفاده از راهبرد جنجال برای تحقق

ارزيابي عملکرد سازمان و مدير نيز در احتمال استفاده از

نتيجه از سوی وی وجود دارد .همچنين تاکتيك انتخابي برای

جنجال موثر است .در صورتي که سيستم های ارزيابي عملکرد
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مبتني بر شاخص های مدون علمي و کارآمد نباشد ،و ارزيابي

راهکار های مدیریت جنجال

عملکرد مديران توسط مافوق به واسطه قضاوت های شهودی

هدف از طرح نظريه جنجال-نتيجه ،آسيب شناسى و

و جريان سازی های عمومي صورت گيرد ،موضع ارباب رجوع

مديريت جنجال است ،به نحوى که بتوان از آن براى رشد

در استفاده از جنجال تقويت مي گردد-1 .هر چقدر فرهنگ

سازمان بهره گرفت و نقاط ضعف مديريتى را بهبود بخشيد .با

سازماني مبتني بر ارتباطات باشد و از قانون مداری و رسميت

عنايت به چارچوب نظريه جنجال نتيجه ،دو دسته عوامل برای

فاصله داشته باشد ،احتمال وقوع جنجال بيشتر است .در برخي

مديريت جنجال توسط مدير مي بايست مدنظر قرار گيرد-5 .

فرهنگ های سازماني بيمار ممکن است استفاده از جنجال

بهبود و رفع عوامل موثر بر جنجال -1کنترل متغيرهای

توسط برخي کارکنان نيز به ارباب رجوع توصيه شود .در

ميانجي که احتمال حصول نتيجه را افزايش مي دهد .بدين

صورتي که سوابق جنجال سازی و حصول نتيجه در سازمان

ترتيب بروز جنجال تابعي است از دو متغير اصلي« :عوامل

زياد باشد ،مدير شرايط سخت تری برای بهبود فرهنگ

موجد جنجال» و «عواملي که احتمال تحقق نتيجه در صورت

سازماني خواهد داشت.

جنجال را افزايش مي دهد».


بنابراين برای مديريت جنجال مي بايست روی هر يك از مولفه های«موجد جنجال» و «تسهيل کننده نتيجه» تمرکز کرد:

پيشنهاد برای پژوهش های آتی (چارچوب
مفهومی پژوهش های آتی):
قابليت کاربرد نظريه مي بايست با تدوين فرضيات قابل

فرضیه اصلی:
جنجال سازماني بر حصول نتيجه تاثير دارد.
فرضیات فرعی:

سنجش که منجر به ارائه راه حل گردد ،محك زده شود

 .5ناعدالتى رويه اى در سازمان بر جنجال آفريني تاثير دارد.

(دانايي فرد .)5911 ،بر اساس نظريه جنجال-نتيجه مي توان

 .1نا عدالتي توزيعي در سازمان بر جنجال آفريني تاثير دارد.

فرضياتي را به شرح ذيل مطرح کرد ،تا جهت تقويت يا

 .9ناعدالتي مراوده ای در سازمان بر جنجال آفريني تاثير

تضعيف نظريه توسط محققان آتي به بوته آزمايش گذارده

دارد.

شود.

 .4گرايش به قانون گريزی ابزاری بر جنجال تاثير دارد.

فصلنامه علمي پژوهشي مديريت سازمان های دولتي ،دوره  ،4شماره  ،4پاييز 5931

593

 .1پيچيدگي و گيج کنندگي قوانين بر جنجال تاثير دارد.

منابع

 .2وجود پنجره های شکسته سازمان بر حصول نتيجه

الواني ،مهدی .)5911( ،مديريت عمومي ،تهران :نشر ني.

توسط جنجال آفرينان موثر است.

دانايي فرد ،حسن ؛ آذر ،عادل؛ صالحي ،علي (.)5913

 .1وجود پنجره های شکسته مدير بر حصول نتيجه توسط

قانونگريزی در ايران :تبيين نقش عوامل سياسي،

جنجال آفرينان موثر است.

اقتصادی ،قانوني ،مديريتي و اجتماعي  -فرهنگي،

 .1عدم اقتدار مدير بر حصول نتيجه توسط جنجال آفرين

فصلنامه دانش انتظامي ،سال يازدهم ،شماره سوم ،صص

موثر است.

.21-1

 .3دسترسي به رسانه های اجتماعي توسط جنجال آفرين

دانايي فرد ،حسن .)5911( ،روش شناسي عمومي نظريه

بر حصول نتيجه توسط وی موثر است.

پردازی ،فصلنامه روش شناسي علوم انساني ،س  ،51ش

 .51ضريب نفوذ رسانه های اجتماعي بر حصول نتيجه توسط

 ،11صص .91-1

جنجال آفرينان موثر است.

دانايي فرد ،حسن .)5914( ،تئوری پردازی با استفاده از رويکرد

 .55ساختار سيستم های ارزيابي عملکرد بر حصول نتيجه

استقرايي :استراتژی مفهوم سازی تئوری بنيادی،

توسط جنجال آفرينان موثر است.

دوماهنامه علمي-پژوهشي دانشور رفتار ،سال  ،51شماره

 .51فرهنگ سازماني بر حصول نتيجه توسط جنجال آفرينان

 ،55صص .11-11

موثر است.
جدول  -1فرضيه ها و نظريات پشتيبان آن

5

9

4
1
2
1
1
3
51
55
51

مبنای تئوريك
فرضیه
همپاياني ،ماکياولي
جنجال ← نتيجه
نظريه بوروکراسي
ناعدالتي رويه ای ← جنجال
برابری،
نظريه
ناعدالتي توزيعي ← جنجال
نظريه حد بيکفايتي،
قضاوت
مدل
عادالنه
نظريه های رفتار
ناعدالتي مراوده ای ← جنجال
سياسي و فرهنگ
سازماني
آنارشى
قانون گريزی ابزاری ← جنجال
پيچيدگي و گيج کنندگي قوانين ← دفاع ادراکي
جنجال
پنجره شکسته
نقاط ضعف سازمان ← نتيجه
پنجره شکسته
نقاط ضعف مدير ← نتيجه
اثر هاله ای
عدم اقتدار مدير ← نتيجه
دسترسي به رسانه های اجتماعي ←
نتيجه
ضريب نفوذ رسانه های اجتماعي ←
نتيجه
ساختار سيستم های ارزيابي عملکرد ←
نتيجه
فرهنگ سازماني ← نتيجه

رضاييان ،علي .)5934( ،مباني مديريت رفتار سازماني ،تهران،
انتشارات سمت.
سيدجوادين ،سيدرضا؛ فراهي ،محمدمهدی؛ طاهری عطار،
غزاله .)5911( ،شناخت نحوه تاثيرگذاری ابعاد عدالت
سازماني بر جنبه های گوناگون رضايت شغلي و سازماني،
نشريه مديريت بازرگاني ،دوره ، 5شماره ، 5پاييز و
زمستان ، 5911از صفحه  11تا .11
فتحعلي ،عليرضا ،نادری ،ميثم .)1113( ،بررسي داليل رفتار
قانونگريزی

شهروندی،

http://system.parsiblog.com

ويکيپديا

(.)1152

آنارشيسم،

https://fa.wikipedia.org/wiki
Carlile P. R., Christensen, Clayton M.,
;(2002). The process of theory building
Harvard Business School.
Charmaz, C. (2000). Grounded Theory:
Objectivist and Subjectivist Methods, in
N. Denzin & Y. Lincoln (Eds), Handbook
)of Qualitative Research (2nd edition
London & Thousand Oaks: CA: Sage.
Charmaz, C. (2006). Constructing grounded
theory: A practical guide through
qualitative analysis. Sage Publication: Los
Angeles, London, New Delhi, Singapore.

 نتيجه-  نظريه جنجال:سرلك
Creswell,

J.

W.

(2005).

541

Educational

Research: Planning, Conducting, and
Evaluating Quantitative and Qualitative
Research (2nd edition).
Glaser, Barney G. (1992). Emergence vs.
Forcing: Basics of Grounded Theory
Analysis, Sociology Press.
Greenberg, J. (1990). "Organizational justice:
Yesterday, today, and tomorrow".
Handbook
of
Industrial
and
Organizational Psychology, Chicago:
Rand McNally.
http://www.merriamwebster.com/dictionary/anarchy
Krietner & Kinecki (2001). Organizational
Behavior; Irwin/ Mcgraw-Hill.
Lambert, Eric, (2003). ”The impact of
organizational justice on correctional
staff” , Journal of criminal justice, vol. 31
, issue 2.
Sitter, Victoria. L., (2003). “Communication
style as a predictor of interactional
justice”, International leadership studies
conference.
Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990).
Basics of Qualitative Research: Grounded
Theory Procedures and Techniques, Sage.
Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1998).
Basics
of
Qualitative
Research:
Techniques
and
Procedures
for
Developing Grounded Theory, 2nd Ed.,
Sage.
Van de Ven, A. H.; (2007). Engaged
scholarship: A guide for organizational
and social research; London: Oxford
Uuniversity Press.
Wieck, David (1978). Pennock, J. Rolad;
Chapman, John W., eds., "Anarchist
Justice", Anarchism: Nomos XIX,
archived from the original on 31 October
2013.

فصلنامه علمي پژوهشي مديريت سازمان های دولتي ،دوره  ،4شماره  ،4پاييز 5931

545

بيوگرافی علمی نویسنده:
دكتر محمدعلي سرلك استاد تمام گروه مدیریت رفتار سازماني دانشگاه پيام نور ،و بنيانگذار و
رئيس مركز تحصيالت تكميلي (دكتري) این دانشگاه از اوایل سال  6831تا كنون مي باشد .وي
صاحبنظر و نظریهپرداز در حوزه چهره هاي سازماني و مدیریت رفتار سازماني است كه كتاب
مرجع  5جلدي  The New Faces of Organizations in the 21st Centuryاز پر ارجاع
ترین كتب بين المللي وي به زبان انگليسي به شمار مي رود .همچنين برخي از افتخارات علمي
دكتر سرلك به شرح ذیل است:
 عضو هيات مميزه مركزي علوم انساني و هنر ( ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري) از سال  6831تا كنون عضو هيات مدیره انجمن علوم مدیریت ایران عضو شوراي راهبردي انجمن مدیریت رفتار سازماني ایران مدیر مسئول فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات رفتار سازماني از سال  6831تا كنون سردبير مجله انگليسي آكادمي مدیریت رفتار سازماني در كشور كانادا از سال  0161تا كنون سر دبير مجله علمي – پژوهشي مدیریت سازمان هاي دولتي از سال  6836تاكنون مدیر گروه دوره دكتري رشته مدیریت دولتي دانشگاه پيام نور از سال  6831تاكنون نظریهپردازي «جریانهاي شكافنده سازماني» نظریهپردازي «وارونگي جو سازماني» نظریهپردازي «چهره هاي سازماني» نظریهپردازي «جنجال  -نتيجه» مفهومپردازي «مدیریت واكنشي» تصنيف و نگارش بيش از  08جلد كتاب علمي -نگارش و چاپ بيش از  611مقاله علمي در مجلهها و سمينارهاي معتبر داخلي و بينالمللي
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