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تاریخ دریافت - 86/6/11 :تاریخ بازنگری - 86/11/32 :تاریخ پذیرش86/11/21 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی ذهنیت کارکنان یک شرکت خصوصی در ارتباط با
نظارت الکترونیکی بر کارکنان در محل کار میباشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی
و از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری و تحلیل دادهها ترکیبی(کیفی-کمی) است.
جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران و کارکنان یک شرکت خصوص میباشند که از
ابزارهای مختلف الکترونیکی برای کنترل کارکنان در آن استفاده شده است.ابزار
گردآوری دادهها مصاحبه ساختارمند و جدول کیو میباشد .در بخش کیفی با انجام
مصاحبه ساختارمند با  5نفر از کارکنان شرکت و تحلیل آنها به روش تماتیک ،نظرهای
متفاوت نسبت به کنترل الکترونیکی کارکنان( 51گزاره و  28گویه) استخراج گردید.
سپس در بخش کمی با تکمیل جداول کیو به تعداد  31جدول و تحلیل دادههای به دست
آمده به روش تحلیل عاملی ،ذهنیت افراد هرگروه مورد شناسایی ،تحلیل و بررسی قرار
گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که شش الگوی ذهنی متفاوت نسبت به
نظارت الکترونیک کارکنان در شرکت مورد بررسی وجود دارد و هر کدام از ذهنیتها
دارای مفاهیم و ویژگیهای متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.
واژگان کلیدی :الگوی ذهنی ،نظارت الکترونیک ،محل کار ،روش کیو

 .1دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
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مقدمه
نظارت و کنترل به طور عمومى معناى وسیع و جامعى در ادبیات مدیریتى دارد .گزافه
نیست اگر بگوییم که مدیریت بدون کنترل و نظارت ،حرکت کردن در خالء و محرومیت از
بهکارگیری درست امکانات و عوامل موجود برای رسیدن به هدفهای تعیین شده است ،چرا
که نظارت و کنترل شرط تحقق اهداف است .هرچه محیط سازمانها متالطمتر و تغییر و
تحوالت در جامعه پرشتابتر  ،تضمین دستیابی به اهداف سازمان مشکلتر خواهد شد و در
نتیجه مدیران به نظارت و کنترل دقیقتری نیازمند خواهند بود .سیاستهای نظارتی در
محیطهای پویا و متالطم همانند هشدار دهنده برای سازمانها عمل میکنند و به آنها گوشزد
میکند که اگر مراقب نباشند و از این امر مهم غفلت بورزند ممکن است چنان از هدفهای
تعیین شده دور شود که بازگشت به سوی اهداف غیر ممکن و یا در صورت امکان ،دیر شده
باشد و نیازها و اهداف تغییر کرده باشند.به طور کلی سه دلیل را میتوان برای کنترل بر سازمان
بیان کرد که عبارتند از؛  -1حفظ بهرهوری و نظارت بر منابع مورد استفاده -3حفظ داراییها و
اسرار تجاری و -2حفاظت از سازمان در مقابل تعهدات قانونی .بنابراین؛ در مجموع نظارت و
کنترل عالوه بر اینکه ریسک و هزینههای شرکت را کاهش میدهد ،ارزش و کیفیت شرکت
را حفظ و افزایش میدهد(بال.)82 :3111 ،1
در حوزه نظارت و کنترل بر سازمان که یکی از وظایف اصلی مدیران است ،مدیران به
دنبال کسب اطمینان از این هستند که کارکنان به مسئولیتهای اختصاص دادهشده به آنها
عمل کنند و دارایی شرکت را صرف استفادههای شخصی نکنند و این کار را از طریق نظارت
و کنترل کارکنان در محیط کار انجام میدهند(گیچیوهی و همکاران .)111 :3116 ،3با رشد
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ،مدیران به منظور نظارت مداوم و مستمر برکارکنان و
گسترش حیطه و ظرفیت نظارت به سمت نظارت الکترونیکی رفته و بیشتر سازمانها از نظارت
الکترونیکى به عنوان راهى براى تشویق و ترغیب عملکرد مطلوب در بین کارکنان خود
استفاده مىکنند .نظارت الکترونیکى مىتواند عالوه بر استفاده به عنوان ابزارى در جهت
نظارت و سنجش کارکنان ،گام مؤثرى در جهت بازخورد دادن به آنها باشد و کارکنان را به

طور مؤثرى در جهت شناسایى و بهبود مشکالت کاری خود کمک کند(حسینی و فوالدی-
طرقی.)691 :1298 ،از طرفی دیگر با افزایش به کارگیری تکنولوژی اطالعات جهت کنترل
1 . Ball
2 . Gichuhi et al.
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کارکنان در سازمان ،موضوع حفظ امنیت و حریم خصوصی یکی از دغدغههای اصلی
کارکنان و مدیران شده است و از آن میتوان به عنوان یکی از معایب استفاده از وسایل
الکترونیکی در کنترل کارکنان یاد کرد(گیچیوهی و همکاران .)111 :3116 ،با توجه به اینکه
به این مقوله مهم که از یک طرف از وظایف مدیران است و از طرفی دیگر میتوان از آن
برای ورود به حریم خصوصی کارکنان استفاده کرد ،پژوهش های زیادی انجام نشده و
شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان در مورد نظارت بر آنها با ابزارهای الکترونیکی میتواند در
استفاده هر چه بهتر از آن به مدیران کمک کند ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگوهای
ذهنی کارکنان نسبت به نظارت الکترونیک در سازمان میباشد و به دنبال جوابگویی به این
سؤال ها است که آیا الگوهای ذهنی متفاوتی نسبت به کنترل الکترونیکی کارکنان در محیط
کار وجود دارد؟ و الگوهای ذهنی کارکنان نسبت به کنترل الکترونیکی آنها در محیط کار
چگونه است؟
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
کنترل و نظارت به مجموعه عملیاتی گفته میشود که طی آن ،میزان تطابق عملکرد
اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده میشود تا از این طریق ،به مطابقت نتایج عملکرد با
هدفهای مطلوب ،اطمینان به دست آید(اخوان کاظمی .)21 :1281 ،آنچه درمجموع نظرهای
مختلف در تعریف کنترل و نظارت میتوان یافت آنکه در همه تعاریف ،کنترل و نظارت را
نوعی آگاهی و اطالع از آنچه در حال وقوع است دانستهاند .در مجموع کنترل و نظارت به
مجموعه شیوهها ،تدابیر و وسایلی اطالق میشود که به یک فرد ،جامعه و یا گروه در راستای
تحقق اهداف و هدایت آنها به رعایت قوانین ،اصول و کارکردها اطالق میشود(ایزدهی،
.)6 :1281کنترل و نظارت بر کارکنان نیز جنبهای از کنترل و نظارت بر سازمان است و این کار
در خیلی موارد محل نزاع میباشد .به طور کلی نزاع بر سر کنترل و نظارت برکارکنان در یکی
از حالتهای؛ -1زمانی که نظارت کارکنان از حد معقول و منطقی خود فراتر میرود -3زمانی
که از کارکنان اطالعات دقیقی درباره اینکه چگونه وقتشان را سپری میکنند درخواست
میشود و -2زمانی که اعمال نظارت بر فرایند کار کارکنان تأثیر منفی بگذارد ،سطوح کنترل
را مختل کند و استقالل و اعتماد را زیر سوال ببرد ،اتفاق میافتد .به این ترتیب کارکنان در
عین حال که حامی جنبههای حمایتکنندهی نظارت هستند ،مخالف جنبههای متزاحم آن نیز
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میباشند(بال.)98 :3111،
با ورود تکنولوژی ارتباطات به محل کار و لزوم وجود قوانین و مقررات روشنتر برای
شناخت حقوق کارکنان و کارفرمایان نظارت الکترونیکی مورد استقبال بیشتر سازمانها واقع
شده است .نظارت الکترونیکی کارکنان اشاره به استفاده از سیستمهای پیچیده کامپیوتری به
منظور جمعآوری ،نگهداری ،تجزیه و تحلیل و گزارشدهی اطالعات مربوط به کارکنان در
محیط کار دارد(سامارونیکی و گیمگی .)321 :3113 ،1همچنین میتوان آن را استفاده از
ابزارها و یا دستگاههای الکترونیک مثل سیستمهای رادیویی ،سیستمهای تلویزیونی و
سیستمهای کامپیوتری برای جمعآوری ،ذخیره ،تجزیه و تحلیل و گزارشدهی عملکرد و
اقدامات فرد و یا گروه نامید .نظارت الکترونیکی این امکان را برای کارفرما فراهم میآورد که
به صورت مدوام و محرمانه بر فعالیتهای کارکنان نظارت کند و همچنین به کارفرما کمک
میکند که میزان زیادی اطالعات را در یک زمان از کارکنان به دست آورد .برخی از
مهمترین دالیل برای نظارت الکترونیکی بر کارکنان عبارتند از :بررسی عملکرد کارکنان،
الزامات قانونی سازمان ،کنترل هزینهها ،حفاظت از اطالعات کسب و کار و حفظ امنیت و
ایمنی در محیط کار(دوزا .)6 :3116،3باستارد )3112(2کنترل و نظارت الکترونیکی در محل
کار را به سه قسمت تقسیم میکند که عبارتند از  -1نظارت الکترونیکی غیر از کار -3نظارت
و ردیابی کارکنان در حین کار -2نظارت خارج از ساعات کار .تفاوت میان این سه بخش از
این منظر حائز اهمیت است که هرکدام دالیل اجرایی خاص و نگرانیهای اخالقی مربوط به
خودشان را دارند.
هدف از نظارت های الکترونیکی غیر از کار،کسب اطمینان از عدم سوءاستفادههای
شخصی کارکنان از اموال و داراییهای شرکت است .از جمله این نظارتها میتوان به
خواندن ایمیلها ،استراق سمع کردن ،ضبط کردن تلفنها ،بررسی وبسایتهای بازدید-
شده،کنترل زمان استراحت کارکنان و نظارت بر فایلهای قابل دسترسی نام برد .از آنجایی که
این نوع نظارت پتانسیل فاش کردن اطالعات شخصی افراد را دارد مالحظات اخالقی عمده
مربوط به آن ،نفوذ به حریم شخصی کارکنان است .مالحظات اخالقی در ارتباط با این نوع
نظارت بیشتر مربوط به میزان آسیبی است که ممکن است به سالمت جسمی و ذهنی کارکنان
وارد شود .هدف از نظارت در خارج از ساعات کار این است که آیا کارکنان نماینده
1 . Samaranayake & Gamage
2 . D’Urso
3 . Bustard
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شایستهای برای ایدهها و آرمانهای سازمان در زندگی روزمره خودشان هستند یا نه و یک
مثال برای این نوع نظارت ،بررسی رسانههای اجتماعی کارکنان است .این نوع نظارت از بحث
برانگیزترین شکل نظارت است زیرا قضاوت بر زندگی و عملکرد شخصی افراد را درپی دارد
و حامیان حریم خصوصی معتقد هستند که این نوع نظارت بیارزش است و زندگی شخصی
افراد نباید در زندگی حرفهای آنها منعکس شود(باستارد.)3112 ،
عامل اصلی توسعه نظارت الکترونیکی در محیط کار از جهتی کاهش هزینهها و از جهتی
دیگر افزایش پیچیدگی تکنولوژی و ابزارهای مورداستفاده برای نظارت میباشد .در حالیکه
نظارت الکترونیکی محیط کار ،ممکن است به عنوان روشی برای حفاظت از سازمان و بهبود
بهرهوری استفاده شود ،چالش رو به افزایش ،بررسی نیازهای روابط کاری است .سیاستها و
روشهای نظارت الکترونیکی ،میتواند با سایر استراتژیهای مدیریت منابع انسانی که مبتنی بر
اعتماد هستند و بر ساخت روابط ،توانمند سازی و مشارکت تأکید دارند در تناقض باشد و در
نتیجه عواقبی به دنبال داشته باشد که از آن جمله میتوان به تحلیل روابط کاری اشاره کرد که
منجر به عدم اعتماد کارکنان به مدیریت میشود(هولند و همکاران .)163 :3115 ،1طیف
گستردهایی از نرمافزارها و راهحلهای سختافزاری وجود دارد که به وسیله آنها میتوان
کارکنان را در محل کار نظارت کرد که از آن جمله میتوان به روش کنترل نرمافزار و
وبسایتهای مورد استفاده ،جزئیات فایلهای مورد استفاده ،چتها و ایمیلهای ورودی و
خروجی ،سیستمعامل تعاملی،دادههای اینترنتی ،تصاویر دسکتاپ ،نصب نرمافزار و غیره اشاره
کرد ،با این وجود دیدگاه کارکنان در ارتباط با نظارت الکترونیکی با دیدگاه کارفرمایان
متفاوت است و بر اساس پژوهش هولند( )3113که نگرش کارکنان را نسبت به نظارت
الکترونیکی میسنجید  %51کارکنان مخالف نظارت ایمیل %61 ،مخالف نظارت تلفن و %56
مخالف نظارت دوربینهای مداربسته بودند و این نشان میدهد در حالی که کارفرمایان نگران
آن هستند که اقدامات غیر قانونی سیستمهای نظارتی را دچار مشکل کنند کارکنان به دنبال آن
هستند که حریم شخصی را حفظ و از اطالعات خصوصی حفاظت کنند(چانگ و همکاران،3
.)99 :3115
نظارت الکترونیکی در محیط کار میتواند عالوه بر نتایج سنتی ،نتایج بالقوه دیگری نیز
داشته باشد که عبارتند از :ارتباطات موجود در محیط کار ،عملکرد شغلی ،انصافسازمانی
1 . Holland et al.
2 . Chang et al.
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ادارکشده و رضایت شغلی .زمانی که برای نظارت از تکنولوژی اطالعات استفاده میشود
نیاز افراد به ارتباطات ،میزان گزارشدهی افراد به سرپرستانشان و نوع مشارکت افراد در
ارتباطات دستخوش تغییر میشود و بدین ترتیب علیرغم اینکه ارتباطات اجتماعی آسیبپذیر
میشوند نظارت الکترونیک میتواند نتایج مثبتی را برای سازمان به ارمغان آورد .عملکرد
شغلی که اشاره به توانایی تولید کافی و کار با کیفیت را دارد از نظارت الکترونیک تأثیر
میپذیرد و با افزایش نظارت ،میزان عملکرد شغلی افزایش پیدا میکند .مشکل موجود در این
میان ،رابطهی میان کارفرما و کارمند است که ممکن است میزان عملکرد و در نهایت بهرهوری
سازمان را دچار خلل کند ،هرچه مشارکت کارکنان در فرایند نظارت الکترونیک بیشتر باشد
میتواند به درک افراد از انصاف در نظارت الکترونیک کمک کند و با توجه به نظر آمبروز و
آدلر )3111(1واکنشهای عادالنه میتواند به عنوان میانجی در رابطه بین سیستمهای نظارت
الکترونیک با نگرشهای کاری و نتایج سازمانی عمل کند .از اثرات منفی نظارت الکترونیک
میتوان به افزایش سطوح استرس و بیاعتمادی ،کاهش رضایت شغلی ،مشکالت سالمتی
شامل افزایش تنش ،افسردگی شدید ،اضطراب ،خشم و افزایش مشکالت عضالنی و اسکلتی
نیز اشاره کرد(دوزا.)11 :3116 ،
استعاره نمایشگاه برای سازمان ابزار مفیدی برای بررسی اثرات نظارت در محیط کار است.
مفهوم نمایشگاه از طرح بنتهام 3در قرن هجدهم برای یک زندان نشأت گرفته شده است .در
این طرح گفته میشود که در یک برج مرکزی ناظران میتوانند تمامی سلولها را مشاهده
کنند .در اینجا کسانی که تحت نظارت قرار میگیرند نمیتوانند ناظران را مشاهده کنند و این
شبیه به سازمانهای امروزی است؛ جایی که تکنولوژی اطالعات اجازه میدهد که کارکنان
تحت نظارت قرار بگیرند بدون آنکه خودشان خبر داشته باشند(دوزا .)11 :3116 ،بر اساس این
استعاره از آنجایی که افراد میدانند که مداوم در حال نظارت هستند ،رفتارهای خودشان را
کنترل میکنند و این به عنوان مثالی از قانونمندی در محیط کار و بهترین راه برای کنترل است.
مدیران ،سیاستها و تکنیکهای نظارت الکترونیکی را تعیین میکنند و این نظریه اغلب
بازتابی از فلسفه مدیریت نسبت به کارکنان است که حد و اندازه استفاده از نمایشگاه
الکترونیک را مشخص میکند .برای کارکنان نظارت الکترونیکی چه آشکار باشد چه پنهان،
تنها ادراک اینکه تحت نظارت هستند حتی اگر واقعا این اتفاق نیفتد ابزار قدرتمندی برای
1. Ambrose & Alder
2. Benthem
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مدیران است و اثر قوی را بر روی رفتار کارکنان میگذارد(هولند و همکاران.)163 :3115 ،
تحقیقات مرتبط
گیچیوهی و همکاران( )3116در پژوهشی تحت عنوان "پاسخ کارکنان به نظارت
الکترونیکی :رابطه بین نظارت از طریق دوربینهای مداربسته و مشارکت کارکنان" به انتخاب
یک نمونه  291نفری از کارکنان بانک پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد بین نظارت با
دروبینهای مداربسته و مشارکت کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد و معتقد است که مدیریت
باید در محیطی مبتنی بر اعتماد ،نتایج هرگونه نظارت را برای تحقق اهداف سازنده استفاده
کند و از این طریق در سازمان فضایی را به وجود بیاورد که کارکنان بیشتر با کارشان درگیر
شوند.
هولند و همکاران( )3115در پژوهشی تحت عنوان "نظارت الکترونیکی در محل کار و
اثرات آن بر اعتماد مدیریت با نقش میانجی نوع شغل"  511کارمند در استرالیا را به عنوان
نمونه انتخاب و بررسی کردند و نتایج آن پژوهش نشان میدهد که نظارت الکترونیکی یک
رابطه منفی با اعتماد به مدیریت دارد و رابطه بین نظارت الکترونیکی و اعتماد به مدیریت تنها
برای کارکنان یدی صادق است.
چانگ و همکاران ( )3115در پژوهشی تحت عنوان" بررسی رابطه حریم خصوصی و
اعتماد در نظارت کارکنان" با هدف بررسی مرزهای حریم خصوصی و کشف واکنش
کارکنان نسبت به نظارت آنان با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی ،به انتخاب  81نفر به
عنوان نمونه در تایوان پرداختند و نتایج نشان میدهد زمانی که حریم خصوصی افراد دچار
خلل شود اعتماد آنان به سیاستهای نظارتی کم میشود اما در مقابل اعتماد به سیاستهای
نظارتی و افراد ناظر از سوی کارکنان منجر به تعهد و موافقت آنان بر نظارت میشود.
یربای )3112(1در پژوهشی تحت عنوان "مسائل حقوقی و اخالقی مربوط به نظارت
کارکنان" به بررسی موضوعات و مسائل اخالقی پیرامون نظارت کارکنان که در محیط کار
وجود دارد میپردازد و همچنین شیوهها و استراژیهای نظارتی که میتوانند موجبات بهبود
عملکرد سازمان را فراهم کنند در اختیار کارفرمایان قرار میدهد.
یانگ و همکاران )3112(3در پژوهشی تحت عنوان "نیت زندانی از مشارکت در طرح
1 . Yerby
2 . Young et al.
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نظارت الکترونیک :استفاده از تئوری برنامهریزیشده رفتار"  111نفر از زندانیهای زندان
دوبین را به عنوان نمونه انتخاب کردند و نتایج نشان میدهد نگرش زندانیها نسبت به نظارت
الکترونیک نسبتاً مثبت بوده و علیرغم اینکه مشکالتی در انجام این نوع نظارت وجود دارد اما
زندانیها در انجام بهینه آن مشارکت میکنند.
با مطالعه پژوهشهای انجام شده میتوان دریافت که الگوهای ذهنی مربوط به کنترل
الکترونیکی کارکنان در پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط کارکنان بسیار مهم است و هرچه
الگوهای ذهنی با نظارت الکترونیکی موافق باشد رضایت از کنترل باالتر رفته و کنترل
کارکنان اثربخشتر می شود و هرچه الگوهای ذهنی نسبت به کنترل و نظارت الکترونیکی بر
کارکنان منفی باشد انجام کنترل سخت تر و اثرات ان بر عملکرد کارکنان مخربتر خواهد
بود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از جهت دادههای جمع
آوری و تحلیل شده از نوع ترکیبی(آمیخته) اکتشافی است .پژوهشهای ترکیبی ،پژوهشهایی
هستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه تحقیق کمی و کیفی به انجام میرسند و شواهد
بیشتری برای درک بهتر پدیدهها به دست میدهند و محدودیت طرحهای تحقیق کمی و
تحقیق کیفی را از میان بر میدارند( بازرگان .)1299 ،بر همین اساس از آنجایی که هدف از
انجام دادن پژوهش حاضر ،شناخت الگوهای ذهنی کارکنان و مدیران شرکت مورد بررسی
نسبت به نظارت الکترونیکی میباشد ،روش کیو به کار گرفته شده است .روششناسی کیو،
فنی است که پژوهشگر را قادر میسازد ،نخست ادراک و عقاید فردی را شناسایی و طبقهبندی
کرده و سپس گروههای افراد را بر اساس ادراکشان دستهبندی کند .در روش کیو پژوهشگر به
دنبال اندازهگیری خصوصیات افراد نیست ،بلکه از افراد میخواهد ذهنیتهای خود را درباره
یک موضوع خاص بیان کنند(خوشگویانفرد .)1296 ،هدف اصلی این روش شناخت
الگوهای ذهنی است ،نه شمارش تعداد افرادی که تفکرات مختلفی دارند .از این نظر ،میتوان
گفت روش یادشده روشی کیفی است ،اما از آنجا که برای تجزیه وتحلیل دادهها از تحلیل
عاملی و تحلیل مولفههای اصلی استفاده میشود ،این روش به نوعی روش کمی نیز محسوب
میشود .به همین دلیل روش کیو را روش ترکیبی (کمی-کیفی) مینامند.
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جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران و کارکنان یک شرکت تولیدی خصوصی است
که دارای سابقه  15سال فعالیت را دارد و بیش از  9سال است که از ابزارهای مختلف کنترل
الکترونیکی کارکنان در محل کار همچون کنترل ورود و خروج کارکنان با دستگاه ثبت اثر
انگشت ،استفاده از دوربین های مدار بسته در کلیه مکانهای شرکت و اتاقهای کاری
کارکنان و کنترل برخط از هر مکانی حتی خارج از شرکت ،امکان و انجام نظارت و مشاهده
صفحه رایانه کارکنان در حین انجام فعالیت کارکنان توسط مدیران ،امکان و انجام کنترل بر
وب سایتها و صفحههای اینترنتی مشاهده شده توسط کارکنان ،ضبط و امکان بررسی
تماس های تلفنی گرفته شده با کارکنان از خارج از شرکت یا توسط کارکنان با خارج از
شرکت و بخصوص کارکنان بخش بازاریابی و فروش و امکان و انجام کنترل بر اتوماسیون
اداری کارکنان توسط مدیران و واحد فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت میباشد.روش
نمونه گیری نیز به روش قضاوتی و بر اساس سابقه فعالیت کارکنان و میزان تحت تأثیر کنترل
الکترونیک قرار گرفتن آنها بوده است .در این پژوهش از فرآیند پنج مرحلهای کیو ،به
شرح -1گردآوری فضای گفتمان( 1از طریق مصاحبه ،مطالعه موارد مرتبط و غیره)-3 ،
انتخاب نمونه معرف فضای گفتمان(با استفاده از صاحبنظران سازمانی و اساتید متخصص)-2 ،
انتخاب مشارکت کنندگان(به صورت هدفمند و بر اساس تحصیالت ،تجربه ،زمینه شغلی و
غیره) -1 ،مرتب سازی کیو(توسط مشارکت کنندگان با قرار دادن کارتها در جداول کیو)
بر اساس شکل( )1و -5تحلیل دادهها(با استفاده از تحلیل عاملی)(خوشگویان فرد)1296 ،
استفاده شده است.
کامال موافق
5

کامال مخالف
1

2

3

1

1

-1

-3

-2

-1

-5

شکل()1نمودار کیو و نحوه مرتب سازی عبارات

1. Concourse
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ابزار جمع آوری دادهها در این پژوهش در بخش کیفی ،بررسی ادبیات و تحقیقات مرتبط
و مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شده با تعداد  5نفر از مدیران و کارکنان شرکت جهت
گردآوری فضای گفتمانی به تعداد 51گزاره و انتخاب نمونه معرف فضای گفتمانی به تعداد
 28گویه و همچنین جداول روش کیو جهت بررسی ذهنیت کارکنان و جمع آوری دادههای
کمی بوده که به تعداد 31جدول توسط کارکنان تکمیل و تحلیل شده است .برای سنجش
میزان اعتبار ابزار گردآوری دادهها از روایی صوری استفاده شد و پژوهشگر گزینههای کیو را
به تأیید مدیران و مسئوالن شرکت رسانده است .پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ
میزان 1/959محاسبه شد که این مقدار نشاندهنده اعتماد باالی عبارات کیو و نتایج مرتب-
سازی آنها در نمودار کیو است .تحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش تماتیک و در بخش
کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی و نرم افزار  SPSS22بوده است.
یافتهها
بر اساس روش پنج مرحله ای کیو در مرحله اول و دوم از طریق مطالعه مطالب مرتبط و
مصاحبه نیمه ساختارمند به تعداد 51گزاره و 28گویه استخراج گردید .استفنسون)1852( 1
معتقد است که گویهها باید طوری تعیین شوند که افراد بتوانند با آن مخالف یا موافق
باشند(پنینا.) 3118 ،3گویه های حاصل از مرحله اول و دوم به صورت نشان داده شده در
جدول( )5میباشد.پس از طراحی پژوهش از نظر موضوعی و تدوین گزینههای کیو ،مرحله
بعد گردآوری نظرهای مشارکتکنندگان است .شرکتکنندگان در پژوهش باید تصمیم
بگیرند که از نظر آنها چه چیزی با معنا و مهم است ،این کار را از طریق رتبهبندی کیو انجام
میدهند(کوگن 2و هرینگتن .)3111 ،1بدینترتیب ،از مشارکتکنندگان خواسته شد گزینه-
هایی که مربوط به موضوع مورد بررسی است ،یعنی همان گزینههای مجموعه کیو(گویهها) را
به ترتیب اهمیت رتبهبندی کنند .در این پژوهش  31نفر از کارکنان و مدیران که تحت نظارت
الکترونیک قرار داشتند ،انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا جدول کیو را با قرار دادن
گزینهها در خانه های مرتبط تکمیل کنند .در اولین گام تحلیل دادهها جدول همهداشت

5

شرکت کنندگان محاسبه و تشکیل شد تا نشان دهد عاملهای شناسایی شده تا چه میزان قادر
1 . Stephenson
2 . Pnina
3. Coogan
4. Herrington
5. Communality
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به بیان دیدگاه شرکتکننده مورد نظر است .هرچه میزان همهداشت بیشتر باشد ،شرکتکننده
ذهنیت عامتری نسبت به موضوع مورد بررسی دارد و در مقابل اگر میزان همهداشت کم باشد
بدین معنا است که شرکتکننده ذهنیت و دیدگاه خاص و منحصربه فردی نسبت به موضوع
پژوهش دارد و در نتیجه ،دیدگاههای وی نقش کمتری در عاملهای شناسایی شده
دارند(دانایی فرد و همکاران .)112 :1283 ،بدین ترتیب ،با توجه به محاسبه انجام شده ،از آنجا
که به غیر از دو شرکت کننده شماره  31و 31که دیدگاه خاص و منحصربه فردی نسبت به
موضوع دارند ،میزان همهداشت بقیه شرکتکنندگان باالتر از  1/6است.
از آنجا که معیار کایزرگاتمن 1در این بخش از پژوهش به کار گرفته شده ،عاملهایی که
مقدار ویژه آنها بیشتر از  1است ،به عنوان عاملهای اصلی انتخاب شدهاند .همانطور که در
جدول ( )2نشان داده شده عاملهای شناسایی شده اصلی در مجموع 93/193 ،درصد از
ذهنیتهای مشترک شرکتکنندگان را شامل میشوند .همچنین ،ذهنیت  15/921درصد از
شرکتکنندگان در چارچوب عامل اول ،ذهنیت  15/118درصد از شرکتکنندگان در
چارچوب عامل دوم ،ذهنیت  11/993درصد از مشارکتکنندگان در چارچوب عامل سوم،
ذهنیت  11/121درصد از مشارکت کنندگان در چارجوب عامل چهارم ،ذهنیت 11/132
درصد از مشارکت کنندگان در چارچوب عامل پنجم و ذهنیت  9/612درصد از
مشارکتکنندگان در چارچوب عامل ششم قرار میگیرد.
جدول( )3مقدار ویژه و پراکندگی عاملها

مجموعه مقادیر عاملهای
استخراجشده بعد از چرخش
اجزا
درصد
درصد از
مجموع
تجمعی
واریانس
15/921
15/921
2/988
1

9/995

3

2/615

15/118

21/951

2/169

13/993

2

3/935

11/993

13/633

3/181

9/935

51/316

1

3/693

11/121

52/956

1/991

9/911

63/159

5

3/668

11/132

61/998

1/386

5/111

69/159

6

1/935

9/612

93/193

1/316

5/135

93/193

مقادیر ویژه اولیه
مجموع

درصد از
واریانس
23/928

درصد
تجمعی
23/982
15/531

1. Kaiser-Guttman Criterion
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عامل ها باید مستقل از هم باشند و با هم وابستگی نداشته باشند با توجه به محاسبه ضرایب
همبستگی بین عاملهای اصلی ،تمامی ضرایب همبستگی برابر صفر است که نماینگر استقالل
آنها از یکدیگر است .جدول( ،)1ماتریس چرخشیافته عاملها را نشان میدهد و با توجه به
مقادیر مشخصشده در جدول 5 ،شرکتکننده به شمارههای  18 ،19 ،11 ،1و  31در
شکلگیری عامل اول 6 ،شرکتکننده به شمارههای  13 ،11 ،11 ،9 ،1و  15در شکلگیری
عامل دوم 5 ،شرکتکننده به شمارههای  33 ،31 ،5 ،2و  32در شکلگیری عامل سوم3 ،
شرکتکننده به شمارههای  12و  16در شکلگیری عامل چهارم 2 ،شرکتکننده به
شمارههای  9 ،19و  8در شکلگیری عامل پنجم و  2شرکتکننده به شمارههای  6 ،3و  31در
شکلگیری عامل ششم نقش مهمی داشتند.
جدول( )4ماتریس چرخشیافته عاملها

عاملها

شرکت
کنندگان

1

2

3

4

5

6

1

1/985

1/182

1/161

1/399

/111

-1/188

3

1/216

1/296

-1/185

1/119

1/399

1/193

2

1/159

1/352

1/916

-1/168

1/191

1/113

1

1/158

1/629

-1/195

1/291

1/358

1/111

5

-1/195 -1/111

1/631

-1/221 -1/319 -1/186

6

-1/182 -1/121 -1/111

1/111

1/169

1/913

9

1/185

1/661

1/131

1/512

-1/118

1/213

9

1/189

1/165

1/111

1/161

/1821

1/118

8

1/189

1/165

1/111

1/161

1/821

1/116

11

1/395

1/991

1/131

1/116

1/181

1/112

11

1/251

1/511

1/291

1/311

1/132

1/163

13

1/291

1/966

1/111

-1/152

1/193

-1/125

12

1/221

1/351

1/155

1/991

-1/129

1/192

11

1/615

1/191

-1/161

1/198

1/386

1/163

15

1/256

1/552

-1/292

1/336

1/129

1/251
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16

-1/152

1/111

-1/199

1/992

1/132

1/163

19

1/988

1/391

-1/119 -1/188

1/119

1/129

19

-1/129 -1/128

1/511

-1/553 -1/119

1/228

18

1/631

1/159

1/165

-1/135

1/115

1/112

31

1/912

1/313

1/191

1/139

1/189

1/391

31

1/193

1/183

1/191

-1/118 -1/233 -1/213
1/158

33

1/285

1/195

1/539

1/251

1/313

32

-1/218 -1/353

1/663

1/381

-1/153 -1/119

31

-1/396

1/116

-1/111

1/196

1/181

1/311

در ادامه پس از مشخص شدن امتیازهای عاملها در ماتریس چرخشیافته ،برای تشکیل
جدول کیو برای هر عامل و امتیاز دادن به هر کدام از گزینههای کیو ،بر اساس امتیازهای
محاسبهشده ،آرایههای عاملی را به دست میآوریم و گزینههای کیو را به ترتیب اهمیت برای
هر عامل مشخص میکنیم.
جدول( )5گویههای کیو رتبههای آرایههای عاملی
گویههای کیو
1

هدف از نظارت کارکنان در شرکت مچگیری آنان می-
باشد.

ذهنیتها
5

6

1

2

3

4

-5 -5 -2 -1 -1

1

با اجرای نظارت الکترونیک نقاط ضعف و قوت
3

کارکنان شناخته میشود و به بهبود کارکنان کمک می-

1

1

1

2

-1 -1

شود.
2
1
5

اجرای نظارت الکترونیک به ایجاد کنترل درونی( خود
کنترلی) کارکنان کمک میکند.
نظارت الکترونیک هزینههای گزافی را بر شرکت
تحمیل کرده است.
اجرای نظارت الکترونیکی فرهنگ استفاده از عوامل
پیشرفته و مدرن دنیا را به کارکنان اعطاء میکند.

-2

1

1

2

-1 -3

1

-1 -1

2

1

3

-1

5

-1

2

-3 -1
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اطالعات و دانش الکترونیکی کارکنان بعد از استفاده از
نظارت الکترونیک در شرکت افزایش داشته است.
با اجرای نظارت الکترونیک امنیت اطالعات در شرکت
افزایش مییابد.
نظارت الکترونیک در شرکت منافع کارکنان را حفظ
میکند.
استقالل کارکنان در محیط کاری به خاطر وجود نظارت
الکترونیک پیشرفته کاهش پیدا کرده است.
بعد از اجرای نظارت الکترونیک در شرکت بلوغ فکری
کارکنان افزایش پیدا کرده است.
از طریق بعضی از روشهای نظارت الکترونیک به
اشتراک گذاری دانش(تسهیم دانش) اتفاق میافتد.
به احتمال اینکه مسئوالن نظارت الکترونیک از اطالعات
کارکنان سوء استفاده کنند نسبت به آن تردید دارم.
نظارت الکترونیک به شناسایی کارکنان الیق و ناالیق
میپردازد و به بهبود سیستم پاداش و تنبیه کمک میکند.
وجود دوربین و نظارتهای دیگر منجر به کاهش
راندمان کاری کارکنان در شرکت شده است.

1

-3

1

1

1

1

1

1

2

5

-1

2

2

-2

1

1

1

-5

-1 -1

3

3

-1 -2

1

-1 -1

1

2

1

1

1

3

3

2

-1 -3 -3

3

-3 -1

3

1

1

2

1

-3 -1

1

1

1

-1

3

-1

اجرای نظارت الکترونیک زمینه بروز رفتارهای
 15خودجوش و فرانقش(رفتار شهروندی سازمانی) را فراهم

1

1

-1

1

3

1

میآورد.
16
19
19
18

از اینکه شرکت مبالغ زیادی را برای نظارت کردن بر من
هزینه میکند حس خوبی ندارم.
نظارت الکترونیک کمک میکند شبکه اطالعاتی
شرکت بهبود یابد و نسبت به رقبا قویتر شود.
اجرای نظارت الکترونیک حریم شخصی افراد را حفظ
میکند.
استفاده شرکت از نظارت الکترونیک پیشرفته منجر به
افزایش پرستیژ محیط کاری میشود.

1

-1

1

-1

3

1

-1

2

-3

1

5

3

1

-5 -2

1

1

-1

-1 -1

1

1

-1

2
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31

نظارت الکترونیک در شرکت سبب میشود شرکت
مزیت رقابتی پایداری نسبت به رقبا پیدا کند.

1

1

-1

3

1

-1

نظارت الکترونیک در شرکت با آگاهی کارکنان و
 31آموزش کامل در جهت نحوه اجرا و اهداف آن انجام -1

5

1

1

1

1

میشود.
نظارت الکترونیک در شرکت سبب میشود که شرکت
 33در دهکده جهانی و عصر ارتباطات و فناوری بقا پیدا

1

1

-2

1

3

1

کند.
32
31

نتایج مطلوب از نظارت الکترونیک در بلندمدت برای
شرکت به دست میآید.
با اجرای نظارت الکترونیک بازگشت سرمایه(هزینه انجام
شده برای نظارت) به شرکت به خوبی انجام شده است.

3

-1

1

1

1

1

3

-3 -3

1

1

1

نظارت الکترونیک باعث میشود افراد امکان سوء
 35استفاده از اطالعات دیگران به نفع خودشان را داشته -3

1

-2 -3 -1 -1

باشند.
36

با اجرای نظارت الکترونیک مدیر در شرکت به جای
آنکه رهبر کارکنان باشد به رئیس آنان تبدیل میشود.

-2

1

2

-2

2

-1

مدیر با اجرای نظارت الکترونیک نشان میدهد نسبت به
 39کارکنان بیاعتماد است و به شخصیت آنان توهین -2 -5

1

-3 -3

3

میکند.
39
38

اجرای نظارت الکترونیک میتواند کمک مناسبی برای
هشدار به موقع نسبت به آسیبها باشد.
با اجرای نظارت الکترونیک قدرت و توان مدیریت برای
دستیابی سریع به اهداف شرکت افزایش پیدا میکند.

2

1

2

-2

1

1

1

3

-1

1

1

-3

نظارت الکترونیک جزء ضروری برای شرکت محسوب
 21میشود و شرکت بدون وجود آن محکوم به مرگ

1

1

-1 -2

1

-2

است.
21

با اجرای نظارت الکترونیک میتوان با انصاف و عدالت
بیشتر با کارکنان رفتار کرد.

5

1

1

-3 -3

1
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با اجرای نظارت الکترونیک و مشاهده حسن نیت
 23مدیران در شرکت تعهد و وفاداری کارکنان افزایش

3

1

-1 -1

1

-3

مییابد.
22
21
25
26
29

با اجرای نظارت الکترونیک سرعت دسترسی به
اطالعات افزایش مییابد.
اجرای نظارت الکترونیک در شرکت منجر به نظم
بیشتری در شرکت شده است.
اجرای نظارت الکترونیک باید با در نظر گرفتن تفاوت-
های بین افراد و احترام به آنها انجام شود.
با اجرای نظارت الکترونیک حس بی مسئولیتی نسبت به
گزارشدهی تخلفات در میان کارکنان ایجاد میشود.
نظارت الکترونیک از سوء استفادههای کارکنان سودجو
جلوگیری میکند.

-1

2

-3

1

-2

3

1

3

3

-2

1

1

-2

1

5

1

1

-1

-3

1

1

-2 -1 -3

1

-1

3

3

-3 -1

اجرای نظارت الکترونیک امکان برخورد صحیح و
 29اصولی با کسانی که قوانین را رعایت نمیکنند فراهم

2

3

1

-1 -2 -3

میآورد.
نظارت الکترونیک سبب میشود کارکنان خودشان را
 28مالک شرکت نداند و از اظهار نظر در شرکت پرهیز کنند

1

-1 -1 -3 -5

1

و سکوت اختیار کنند.

با توجه به یافتههای پژوهش و همانگونه که تعداد و چگونگی گروهبندیها نشان می-
دهد ،دامنه ایدهها و عقاید مشارکتکنندگان در خصوص نظارت الکترونیک تفاوتها و
مشابهتهایی دارد .بنابراین ،با هدف مطالعه کیو و معیار تفسیر پذیربودن عاملها یا گروهها6 ،
دستهبندی از ذهنیت و عقاید مشارکتکنندگان به دست آمد که در ذیل به تفسیر هرکدام از
آنها میپردازیم.
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جدول(  )6گویههای با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل اول(موافقان عدالت)

5

موافق
4
جلوگیری از
سواستفاده
افراد سودجو

اجرای
انصاف و
عدالت

3
برخورد اصولی
با کسانی که
قانون را رعایت
نمیکنند
هشدا به موقع

شناخت به
نقاط قوت و
ضعف

مخالف
-4

-3

-5

درنظر گرفتن
تفاوت افراد و
احترام به آن
عدم روابط
دوستانه و

آسیبها

تبدیل شدن
مدیر به رئیس

حفظ منافع
کارکنان

کمک به خود
کنترلی

آموزش
هدف دار
کارکنان

عدم اعتماد
مدیر به
کارکنان

کاهش
راندمان
کاری

گویههای موافقت نسبی

گویههای مخالفت نسبی

23،31،32،12،21،38،33،31،19،9

22،18،19،8،5،1،26،35،13،1

گروه اول(موافقان عدالت) :این گروه  %15/92از کل مشارکتکنندگان را به خود
اختصاص داده است .این گروه شامل چهار مرد و یک زن میباشند و افرادی با سنین  36تا 25
سال در این گروه جای میگیرند یک نفر دارای مدرک کاردانی ،دونفر لیسانس و دو نفر
فوقق لیسانس میباشند .افراد این گروه بر این باورند که با اجرای نظارت الکترونیک میتوان با
انصاف و عدالت بیشتری با کارکنان رفتار نمود و در مقابل سوء استفادههای افراد سودجو
ایستادگی کرد .همچنین آنها معتقدند در صورت اجرای صحیح نظارت الکترونیک ،شرکت
می تواند از طریق شناخت نقاط قوت و ضعف کارکنان به بهبود آنان کمک کند و در نهایت
با مشاهده حسن نیت مدیران ،وفاداری کارکنان افزایش پیدا میکند .آنان نه تنها اجرای این
نظارتها را به حساب توهین و بیاحترامی مدیر نمیگذارند بلکه آن را برای شرکت مفید
میدانند.
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جدول( )7گویههای با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل دوم(موافقان خودکنترلی)

5

آموزش
هدف دار
کارکنان

موافق
3
4
بهبود شبکه
کمک به
اطالعاتی نسبت
خود
کنترلی
هشدا به
موقع
آسیبها

به رقبا

مخالف
-4

-3

-5

حفظ منافع
کارکنان

هدف نظارت
مچگیری است

افزایش پرستیژ
محل کار

حفظ حریم
شخصی افراد

افزایش سرعت

عدم اعتماد

احساس بد و بی

دسترسی به
اطالعات

مدیر به
کارکنان

اعتمادی نسبت
به شرکت

سکوت
سازمانی

گویههای موافقت نسبی

گویههای مخالفت نسبی

12،38،21،29،9،5،31،35،21،23

8،1،29،11،11،32،6،13،11،31

گروه دوم(موافقان خودکنترلی) :این گروه  %15/11از کل مشارکتکنندگان را به خود
اختصاص داده است .این گروه شامل پنج مرد و یک زن میباشند و افرادی با سنین  21تا 11
سال در این گروه جای دارند .سه نفر دارای مدرک لیسانس و سه نفر دارای مدرک فوق
لیسانس می باشند .افراد این گروه موافق این هستند که نظارت الکترونیک در شرکت باید با
آگاهی کامل کارکنان و آموزش آنان در خصوص نحوه اجرای آن انجام شود .و همچنین بر
این باورند که اجرای نظارت الکترونیک در نهایت منجر به ایجاد کنترل درونی (خودکنترلی)
در بین افراد میشود .آنان سیستم نظارت الکترونیک را به مثابه سیستمهای هشداردهندهایی
میدانند که بهموقع از وقوع آسیبها جلوگیری میکنند و و معتقدند که اجرای نظارت
الکترونیک به سکوت سازمانی منجر نمیشود .همچنین افراد این گروه معتقدند زمانی که
شرکت برای نظارت کردن محیط کار از ابزارهای الکترونیکی پیشرفته استفاده میکند پرستیژ
محیط کاری افزایش پیدا میکند.
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جدول()8گویههای با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل سوم(تنوع طلبان)

موافق
4
احساس بد و
بی اعتمادی

5

نسبت به
شرکت

درنظر
گرفتن
تفاوت
افراد و
احترام به
آن

3
افزایش امنیت
اطالعات در
شرکت

برخورد
اصولی با

عدم روابط
دوستانه و تبدیل

کسانی که
قانون را
رعایت نمی-
کنند

شدن مدیر به
رئیس
هشدا به موقع
آسیبها

مخالف
-4

-3

-5

هدف نظارت
مچگیری است

بقاء و پایداری
در جهان
پیشرفته
جزء ضروری
برای شرکت

افزایش
پرستیژ
محیط کار

حفظ
حریم
شخصی
کارکنان

ایجاد مزیت
رقابتی

گویههای موافقت نسبی

گویههای مخالفت نسبی

5،8،21،29،3،2،1،12،39،21

11،13،15،35،38،22،19،31،22،28

گروه سوم(تنوعطلبان) :این گروه  %11/99از کل مشارکتکنندگان را به خود اختصاص
داده است .این گروه شامل چهار زن و یک مرد است و افرادی با سنین  39تا  26سال در این
گروه جای دارند .یک نفر دارای مدرک لیسانس و چهار نفر دارای مدرک فوق لیسانس
هستند .افراد در این گروه بر این باورند که باید به تفاوتها موجود در شخصیتها افراد احترام
گذاشت و موافق اجرای روشهای نظارتی متفاوت برای افراد متفاوت هستند و معتقدند
نظارت الکترونیک ابزار مناسبی برای برخورد صحیح و اصولی با کسانی است که قوانین را
رعایت نمیکنند .اینگونه افراد هیچگونه اعتقادی مبنی بر افزایش پرستیژ محیط کاری ،افزایش
مزیت رقابتی و حفظ حریم شخصی به واسطه اجرای نظارت الکترونیک ندارند .و علیرغم
اینکه با اجرای نظارت الکترونیک موافق هستند اما با صرف هزینههای گزاف به منظور به روز
شدن این نظارتها مخالف میکنند.
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جدول()9گویههای با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل چهارم(موافقان امنیت)

موافق
5
افزایش
امنیت
اطالعا
ت در
شرکت

4
افزایش
بلوغ فکری
کارکنان
حفظ منافع
کارکنان

مخالف
3
افزایش فرهنگ
استفاده از وسایل
الکترونیکی و مدرن
کمک به
خودکنترلی

-3

-4

افزایش نظم در شرکت

جلوگیری از
سواستفاده
افراد سودجو

هشدار به موقع آسیبها

شناخت به نقاط
قوت و ضعف

گویههای موافقت نسبی
31،13،11،8،31،19،19،15،11،12

-5

عدم روابط دوستانه و
افزایش پرستیژ
تبدیل شدن مدیر به
محیط کار
رئیس
گویههای مخالفت نسبی
28،23،21،35،16،1،29،26،21،39

هدف
نظارت
مچگیری
است

گروه چهارم(موافقان امنیت) :این گروه  %11/12از کل مشارکتکنندگان را به خود
اختصاص داده است .این گروه شامل دومرد  38و  26ساله است که هردو مدرک فوق لیسانس
دارند .افراد در این گروه معتقدند با اجرای نظارت الکترونیک امنیت اطالعات شرکت و بلوغ
فکری کارکنان افزایش پیدا میکند .و همچنین کارکنان با دنیای متنوع و پیشرفته امروز آشنا
میشوند و از این طریق میتواند نسبت به رقبا مزیت رقابتی پیدا کنند و براین باورند که هدف
از نظارت در شرکت مچگیری نیست اما مخالف این قضیه هستند که اجرای نظارت
الکترونیک منتهی به نظم بیشتر در شرکت میشود.
جدول( )11گویههای با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل پنجم(منفعت طلبان رقیب)
موافق
3

4
5
افزایش اطالعات و
افزایش بلوغ فکری
دانش الکترونیکی
کارکنان
بهبود
کارکنان
شبکه
بهبود سیستم پاداش
اطالعاتی
و تنبیه
درنظر گرفتن
نسبت به
تفاوت افراد و
عدم روابط دوستانه
رقبا
احترام به آن
و تبدیل شدن مدیر
به رئیس
گویههای موافقت نسبی
32،21،23،31،11،15،16،33،19،18

-3
کاهش استقالل
کاری کارکنان

مخالف
-4
افزایش
امنیت
اطالعات در
شرکت

افزایش سرعت
دسترسی به اطالعات
عدم اعتماد
برخورد اصولی با
کارکنان به
کسانی که قانون را
مدیر
رعایت نمیکنند
گویههای مخالفت نسبی
3،2،1،5،26،29،35،39،21،29

-5

هدف
نظارت
مچگیری
است
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گروه پنجم(منفعتطلبان رقیب) :این گروه  %11/13از کل مشارکتکنندگان را به خود
اختصاص داده است .این گروه شامل دو مرد و یک زن است و افرادی با سنین  23تا  19سال
در این گروه جای دارند.دونفر دارای مدرک لیسانس و یک نفر فوق لیسانس میباشند .افراد
این گروه براین باورند علیرغم اینکه شبکه اطالعاتی در شرکت نسبت به رقبا بهبود مییابد
اما امنیت اطالعات در شرکت افزایش نمییابد آنان همچنین معتقدند با اجرای نظارت
الکترونیک زمینه بروز رفتارهای شهروندی و بهبود سیستم تنبیه و پاداش ایجاد میشود و با
وجود نظارت الکترونیکی دانش و اطالعات الکترونیکی کارکنان افزایش مییابد و مخالف
کاهش استقالل کاری کارکنان ،افزایش امنیت اطالعات در شرکت و عدم اعتماد کارکنان به
مدیر است.
جدول()11گویههای با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل ششم(موافقان فرهنگ و دانش)

5
افزایش
فرهنگ
استفاده از
وسایل
الکترونیک
ی و مدرن

موافق
4
افزایش نظم
در شرکت

3
تسهیم و انتشار
دانش

افزایش امنیت
افزایش
اطالعات
اطالعات و
دانش
افزایش
الکترونیکی
هزینههای
کارکنان
شرکت
گویههای موافقت نسبی
29،22،39،19،28،33،31،12،11،1

مخالف
-4

-5

-3
ایجاد حس بی
مسئولیتی در
درنظر گرفتن
کارکنان
تفاوت افراد و
حفظ
احترام به آن
جز ضروری برای
منافع
شرکت
کارکنان
عدم روابط دوستانه
سو استفاده از
اطالعات دیگران و تبدیل شدن مدیر
به رئیس
به نفع خود
گویههای مخالفت نسبی
29،31،19،11،8،3،23،38،13،2

گروه ششم(موافقان فرهنگ و دانش) :این گروه  %9/612از کل مشارکتکنندگان را به
خود اختصاص داده است .این گروه شامل دو زن و یک مرد است افرادی با سنین  38تا 26
سال در این گروه جای دارند .دو نفر دارای مدرک لیسانس و یک نفر فوق لیسانس میباشد.
افراد در این گروه معتقدند که اجرای نظارت الکترونیک فرهنگ استفاده از عوامل مدرن و
پیشرفته را فراهم میآورد و برخالف گروه چهارم معتقد که اجرای نظارت الکترونیک نه تنها
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منجر به نظم بیشتر میشود بلکه موجبات تسهیم دانش در بین کارکنان را فراهم میآورد .افراد
در این گروه مخالف این هستند که با نظارت الکترونیک منافع کارکنان حفظ میشود و
اعتقادی به وجود نظارتهای مختلف برای شخصیتهای مختلف ندارند و همچنین مخالف
این قضیه هستند که با استفاده از نظارت الکترونیک حس بیمسئولیتی در بین کارکنان ایجاد
میشود و معتقدند که پس از اجرای نظارت الکترونیک لزوماً مدیر به رئیس تبدیل نمیشود.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان میدهد که کارکنان مشارکتکننده در این پژوهش ذهنیتهای
گوناگونی نسبت به موضوع کنترل الکترونیکی کارکنان در محل کار داشته و به بیان دیگر
انتظارات متفاوتی دارند .ذهنیت مشارکتکنندگان این پژوهش در شش گروه دستهبندی شد.
براساس این نتایج در مجموع میتوان گفت دو گروه اول و دوم %21/19از مشارکتکنندگان را
به خودشان اختصاص دادهاند .و تقریباً میتوان گفت افراد در هر شش گروه با اجرای نظارت
الکترونیک موافق هستند اما جنبههای مختلفی مدنظر هرکدام از آنها میباشد .مشارکتکنندگان
در گروه اول اجرای نظارت الکترونیک را به نفع کارکنان میدانند و معتقدند انصاف ادارکشده
آنان پس از این نظارتها افزایش مییابد و در نتیجه میزان وفاداری آنان افزایش پیدا میکند .در
واقع درک انصاف به کارکنان در تصمیمگیری در مورد نظارت الکترونیک کمک میکند و
زمانی که آن را عادالنه درک کنند نسبت به آن گرایش دارند و اگر آن را ناعادالنه درک کنند
نسبت به آن گرایش ندارند .این نظرات با نتایج مطالعات کالتراپ و پاتریک( )3113همسو است.
آنان معتقد بودند زمانی که کارکنان فعالیتهای مربوط به نظارت الکترونیکی را ناعادالنه درک
کنند نسبت به نظارت الکترونیک تمایل ندارند .مشارکتکنندگان گروه اول از فعالیتهای
نظارتی موجود در شرکت راضی هستند زیرا آن را عادالنه ادراک میکنند .مشارکتکنندگان
در گروه دوم به دلیل افزایش پرستیژ کاری و همچنین افزایش قدرت خود کنترلی با اجرای این
نظارتها موافق هستند .آنان معتقدند با اجرای نظارت الکترونیک کارکنان همیشه نگران رفتار
خودشان هستند و پس از چندی فرهنگی در بین آنها ایجاد میشود که حتی بدون وجود
دوربین و دیگر نظارتها خودشان مراقب رفتار خودشان باشند .همانطور که تئوری فوکو بیان
میدارد زمانی که افراد میدانند که مرتب درحال نظارت هستند ،رفتارهای خودشان را کنترل
میکنند(هولند و همکاران )3115 ،و کارکنان تنها با ادراک اینکه تحت نظارت هستند قوانین را
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رعایت میکنند.
مشارکتکنندگان در گروه سوم با اجرای نظارت الکترونیکی در صورتی موافق هستند که
برای شخصیتهای مختلف در شرکت روشهای نظارتی متفاوتی وجود داشته باشد و از
صرف هزینه های گزاف برای آن خودداری شود .در این صورت معتقدند که اجرای آن منجر
به برخورد صحیح و اصولی با کسانی که قوانین را رعایت نمیکنند میشود .در واقع افراد این
گروه با توجه به آنکه معتقدند در اجرای نظارت الکترونیک مشکالتی وجود دارد اما در کل
نگرش مثبتی نسبت به آن دارند .نتایج در این بخش با مطالعات یانگ و همکاران()3112
همسو است .مشارکتکنندگان در گروه چهارم معتقدند که زمانی نظارت الکترونیک در
شرکت وجود داشته باشد بلوغ فکری کارکنان افزایش مییابد و از این رو شرکت با داشتن
کارکنانی فرهیختهتر میتواند به مزیتهای رقابتی پایداری نسبت به رقبا دست پیدا کند.
مشارکت کنندگان در گروه پنجم بیشتر به دنبال منافعی هستند که از طریق نظارت می-
توانند نسبت به رقبا به دست بیاورند و معتقدند که با نظارت الکترونیک شبکه اطالعاتی و
دانش شرکت نسبت به رقبا بهبود مییابد همچنین آنها براین باورند که اجرای نظارت
الکترونیک زمینهای را فراهم میکند که کارکنان فراتر از نقش خودشان فعالیت کنند و به
جای اینکه خود را کارمند شرکت به حساب بیاورند خود را شهروندی میدانند که لزوماً برای
بهبود شرکت هرکاری که میتوانند انجام دهند .هرچند کارکنان در چنین فضایی به دنبال
پاداش نیستند اما سیستمهای پاداش و تنبیه شرکت نیز برای شناسایی افراد فعال بهبود مییابد.
گیچیوهی و همکاران( )3116اثبات کردند که بین نظارت و مشارکت کارکنان در کار رابطه
مثبتی وجود دارد آنان معتقد بودند زمانی که مدیر در سازمان از نظارت بهینه استفاده کند و
نتایج آن را برای اهداف سازنده به کار بگیرد در واقع فضایی را ایجاد کرده است که کارکنان
بیشتر با کارشان درگیر شوند .مشارکتکنندگان در گروه ششم تعداد کمی( )%9/612از
مشارکتکنندگان در پژوهش را به خودشان اختصاص میدهند و این نشان میدهد نظرات
آنها خاصتر است در این گروه افراد معتقدند فرهنگ کارکنان برای استفاده از عوامل
پیشرفته با اجرای نظارت الکترونیک افزایش پیدا میکند و از طریق اجرای این نظارتها می-
توان به تسهیم دانش بین کارکنان پرداخت.
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پیشنهادها
با توجه به اینکه شرکتکنندگان گروه اول معتقدند نظارت الکترونیک در شناخت نقاط
قوت و ضعف کمک میکند ،مدیران سازمان میتوانند با تدوین برنامههای راهبردی عملکرد
افراد را مرتب ارزیابی کنند و با بازخورد به موقع به آنان در جهت تقویت نقاط قوت و بهبود
نقاط ضعف کمک کنند.
از آنجایی که مشارکتکنندگان در گروه دوم براین باورند که مدتی پس از اجرای
نظارت الکترونیک فرد همیشه خودش را حاکم بر اعمال و رفتار خود میداند ،به نظر میرسد
که میتوان به جای افزایش سرعت در استفاده از ابزارهای مدرنتر برای نظارت ،فرهنگ
خودکنترلی را در بین کارکنان ترویج داد و از این طریق در هزینههای مربوط به بهروزکردن
ابزارهای نظارت الکترونیک صرفهجویی کرد.به منظور افزایش انصاف ادراک شده کارکنان
میتوان بخشی از اطالعاتی که از طریق نظارت الکترونیک از کارکنان به دست میآید و
ممکن است دیگر کارکنان از آنان بی خبر باشند را در اختیار دیگران نیز گذاشت تا عالوه بر
تسهیم دانش،آنها هم بدانند دلیل پاداش یا تنبیه هر کدام از کارکنان چیست(مثالً ساعات دقیق
ورود و خروج کارکنان نشان میدهد که دلیل پاداش کارکنانی که زود آمدند چیست و این
انگیزهای برای دیگران میشود).
با توجه به نظر مشارکتکنندگان در گروه سوم برای اینکه بتوان در تمامی کارکنان دید
مثبتی نسبت به روشهای نظارت الکترونیکی به وجود آورد ،شرکت میتواند از تستهای
شخصیتی برای کارکنان استفاده کند و متناسب با شخصیت هر کدام آنها را نظارت کند تا
کارکنان حس بی اعتمادی و توهین نسبت به نظارت را نداشته باشند.
از آنجایی که شرکتکنندگان گروه چهارم معتقدند نظارت الکترونیکی موجبات
جلوگیری از سوءاستفادههای افراد سودجو را فراهم نمیکند ،مدیران میتوانند با تدوین منشور
اخالقی برای سازمان و تعیین شرح وظایف و مسائل اخالقی در مورد نحوه برخورد با کارکنان
متخلف ،شرایطی را فراهم کنند که از سوءاستفادههای افراد سودجو جلوگیری شود.
مشارکتکنندگان در گروه پنجم ،معتقدند نظارت الکترونیک میتواند زمینه بروز رفتار
شهروندی را فراهم کند .به نظر میرسد اگر مدیران شرکت موجبات بروز رفتارهای شهروندی
را فراهم کنند کارکنان به جای آنکه خودشان را حقوق بگیران صرف بدانند ،جزیی از خانواده
شرکت میدانند و در چنین فضایی با نظارت کردن مدیر هیچ مشکلی ندارند .افزایش نشست-
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های غیر رسمی در سازمان سبب می شود کارکنان خارج از ساعات کاری نیز با هم باشند و
این در جهت نزدیکی هرچه بیشتر کارکنان کمک میکند و در نهایت به افزایش رفتار
شهروندی منجر میشود.
و در نهایت با توجه به نظر مشارکتکنندگان در گروه ششم مبنی بر افزایش هزینههای
شرکت با استفاده از نظارت الکترونیک ،مدیران شرکت میتوانند با افزایش سطح آگاهی
کارکنان نسبت به مزیتهای نظارت الکترونیک و بیان نمونههای نظارت الکترونیک در
شرکتهای بزرگ و موفق دنیا ،هزینههای ایجادشده برای نظارت الکترونیک را توجیهپذیر
کنند.

29  پاییز،92  شماره، سال بیستوهفتم،)مطالعات مدیریت(بهبود و تحول

119

منابع و ماخذ
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:تهران، نظارت در نظام اسالمی.)1281( . بهرام،اخوان کاظمی
.اسالمی
: تهران، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی.)1281(. سیدسجاد،ایزدهی
.موسسه نشر آثار امام خمینی

رویکردهای متداول:  مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته،)1299( عباس،بازرگان
. نشر دیدار:تهران،در علوم رفتاری
 بررسی موانع و محدودیتهای اجرای.)1298( . مهدی، میرزاحسن؛ فوالدی طرقی،حسینی
.916-699 ،)1(5 ، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،نظارت الکترونیکی
. مرکز تحقیقات صدا و سیما: تهران، روششناسی کیو.)1296( . علیرضا،خوشگویانفرد

: روششناسی کیو.)1283( روزبه، سید یعقوب و شیخها، حسسن؛ حسینی،داناییفرد
. انتشارات صفار:تهران،شالودههای نظری و چارچوب انجام پژوهش
Ball, K. (2010). Workplace surveillance: An overview. Labor History, 51(1),
87-106.
Bustard, J.D. (2013). Ethical Issues Surrounding the Asymmetric Nature of
Workplace Monitoring. In International conference on human aspects of
information security, privacy, and trust, Berlin, Heidelberg.
Coogan, J. & Herrington, N. (2011). Q Methodology: an Overview. Journal of
Research in Secondary Teacher Education, 1(2), 24-28.
Chang, S. E., Liu, A. Y., & Lin, S. (2015). Exploring Privacy and Trust for
Employee Monitoring. Industrial Management & Data Systems, 115(1), 88-106.
D’Urso, S. C. (2006). Who’s Watching us at Work? Toward a Structural–
Perceptual Model of Electronic Monitoring and Surveillance in
Organizations. Communication Theory, 16(3), 281-303.
Gichuhi, J. K., Ngari, J. M., & Senaji, T. (2016). Employees’ Response to
Electronic Monitoring: The Relationship between CCTV Surveillance and
Employees’ Engagement. International Journal of Innovative Research and
Development, 5(7).
Holland, P. J., Cooper, B., & Hecker, R. (2015). Electronic Monitoring and
Surveillance in the Workplace: The Effects on Trust in Management, and the
Moderating Role of Occupational Type. Personnel Review, 44(1), 161-175.
Pnina, S. (2009). Using Q method in Qualitative Research. International
Journal of Qualitative Method, 8(1), 93-97.
Samaranayake, V., & Gamage, C. (2012). Employee Perception Towards
Electronic Monitoring at Work Place and its Impact on Job Satisfaction of

119

شناسایی الگوی ذهنی کارکنان به روش کیو

Software Professionals in Sri Lanka. Telematics and Informatics, 29(2), 233-244.
Stephenson, W. (1953). The study of behavior: Q technique and its
methodology. Chicago: University of Chicago press.
Young, R. M., Raymond Prentice, G., & McLaughlin, C. G. (2013). Prisoner
Intentions to Participate in an Electronic Monitoring Scheme: an Application of
the Theory of Planned Behaviour. Journal of Criminal Psychology, 3(2), 108114.
Yerby, J. (2013). Legal and ethical issues of employee monitoring. Journal of
Applied Knowledge Management, 1(2), 44-55.

