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 چکیده

کارکنان یک شرکت خصوصی در ارتباط با  وهش حاضر شناسایی ذهنیتهدف پژ
باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی نظارت الکترونیکی بر کارکنان در محل کار می

کمی( است. -ها ترکیبی)کیفیو از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری و تحلیل داده
باشند که از یک شرکت خصوص می جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران و کارکنان

ابزارهای مختلف الکترونیکی برای کنترل کارکنان در آن استفاده شده است.ابزار 
باشد. در بخش کیفی با انجام ها مصاحبه ساختارمند و جدول کیو میگردآوری داده

نفر از کارکنان شرکت و تحلیل آنها به روش تماتیک، نظرهای  5مصاحبه ساختارمند با 
گویه( استخراج گردید.  28گزاره و  51اوت نسبت به کنترل الکترونیکی کارکنان)متف

های به دست جدول و تحلیل داده 31سپس در بخش کمی با تکمیل جداول کیو به تعداد 
آمده به روش تحلیل عاملی، ذهنیت افراد هرگروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار 

دهد که شش الگوی ذهنی متفاوت نسبت به ان میگرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نش
ها نظارت الکترونیک کارکنان در شرکت مورد بررسی وجود دارد و هر کدام از ذهنیت

 های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.دارای مفاهیم و ویژگی
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 مقدمه
دارد. گزافه  مدیریتى ادبیات در جامعى و وسیع معناى عمومى طور هب کنترل و نظارت

نیست اگر بگوییم که مدیریت بدون کنترل و نظارت، حرکت کردن در خالء و محرومیت از 
های تعیین شده است، چرا کارگیری درست امکانات و عوامل موجود برای رسیدن به هدفبه

تر و تغییر و ها متالطمچه محیط سازمانکه نظارت و کنترل شرط تحقق اهداف است. هر

تر خواهد شد و در تر ، تضمین دستیابی به اهداف سازمان مشکل تحوالت در جامعه  پرشتاب
های نظارتی در د بود. سیاستتری نیازمند خواهننتیجه مدیران به نظارت و کنترل دقیق

کنند و به آنها گوشزد مل میها عهای پویا و متالطم همانند هشدار دهنده برای سازمان محیط

های کند که اگر مراقب نباشند و از این امر مهم غفلت بورزند ممکن است چنان از هدفمی

شده دور شود که بازگشت  به سوی اهداف غیر ممکن و یا در صورت  امکان، دیر شده تعیین
ن برای کنترل بر سازمان تواها و اهداف تغییر کرده باشند.به طور کلی سه دلیل را میباشد و نیاز

ها و حفظ دارایی-3وری و نظارت بر منابع مورد استفاده حفظ بهره -1بیان کرد که عبارتند از؛ 

حفاظت از سازمان در مقابل تعهدات قانونی. بنابراین؛ در مجموع نظارت و  -2اسرار تجاری و
ش و کیفیت شرکت دهد، ارزهای شرکت را کاهش میکنترل عالوه بر اینکه ریسک و هزینه

 (.82: 3111، 1دهد)بالرا حفظ و افزایش می
در حوزه نظارت و کنترل بر سازمان که یکی از وظایف اصلی مدیران است، مدیران به 

ها شده به آنهای اختصاص دادهدنبال کسب اطمینان از این هستند که کارکنان به مسئولیت
خصی نکنند و این کار را از طریق نظارت های شکنند و دارایی شرکت را صرف استفادهعمل 

(. با رشد 111: 3116، 3دهند)گیچیوهی و همکارانو کنترل کارکنان در محیط کار انجام می
تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، مدیران به منظور نظارت مداوم و مستمر برکارکنان و 

 نظارت از هاسازمان بیشتر وگسترش حیطه و ظرفیت نظارت به سمت نظارت الکترونیکی رفته 

 خود کارکنان بین در عملکرد مطلوب ترغیب و تشویق براى راهى عنوان به الکترونیکى

جهت  در ابزارى استفاده به عنوان بر عالوه تواندمى الکترونیکى نظارت کنند.مى استفاده
 به ار کارکنان و باشد هاآن به دادن بازخورد جهت در مؤثرى گام کارکنان، سنجش و نظارت

-مشکالت کاری خود کمک کند)حسینی و فوالدی بهبود جهت شناسایى و  در مؤثرى طور

(.از طرفی دیگر با افزایش به کارگیری تکنولوژی اطالعات جهت کنترل 691: 1298طرقی، 
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های اصلی کارکنان در سازمان، موضوع حفظ امنیت و حریم خصوصی یکی از دغدغه
توان به عنوان یکی از معایب استفاده از وسایل آن میکارکنان و مدیران شده است و از 

(. با توجه به اینکه 111: 3116الکترونیکی در کنترل کارکنان یاد کرد)گیچیوهی و همکاران، 
توان از آن به این مقوله مهم که از یک طرف از وظایف مدیران است و از طرفی دیگر می

، پژوهش های زیادی انجام نشده و برای ورود به حریم خصوصی کارکنان استفاده کرد
تواند در شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان در مورد نظارت بر آنها با ابزارهای الکترونیکی می

های استفاده هر چه بهتر از آن به مدیران کمک کند، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگو
ه دنبال جوابگویی به این باشد و بذهنی کارکنان نسبت به نظارت الکترونیک در سازمان می

ها است که آیا الگوهای ذهنی متفاوتی نسبت به کنترل الکترونیکی کارکنان در محیط سؤال
کار وجود دارد؟ و الگوهای ذهنی کارکنان نسبت به کنترل الکترونیکی آنها در محیط کار 

 چگونه است؟

 

 مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
شود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اتی گفته میکنترل و نظارت به مجموعه عملی

شود تا از این طریق، به مطابقت نتایج عملکرد با اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده می

(. آنچه درمجموع نظرهای 21: 1281های مطلوب، اطمینان به دست آید)اخوان کاظمی، هدف
ه تعاریف، کنترل و نظارت را توان یافت آنکه در هممختلف در تعریف کنترل و نظارت می

اند. در مجموع کنترل و نظارت به نوعی آگاهی و اطالع از آنچه در حال وقوع است دانسته

شود که به یک فرد، جامعه و یا گروه در راستای ها، تدابیر و وسایلی اطالق میمجموعه شیوه
شود)ایزدهی، می ها اطالقتحقق اهداف و هدایت آنها به رعایت قوانین، اصول و کارکرد

ای از کنترل و نظارت بر سازمان است و این کار (.کنترل و نظارت بر کارکنان نیز جنبه6: 1281

 یکی در کارکنانبه طور کلی نزاع بر سر کنترل و نظارت برباشد. در خیلی موارد محل نزاع می

زمانی -3رود راتر میزمانی که نظارت کارکنان از حد معقول و منطقی خود ف-1های؛ حالت از
درخواست  کنندکه از کارکنان اطالعات دقیقی درباره اینکه چگونه وقتشان را سپری می

زمانی که اعمال نظارت بر فرایند کار کارکنان تأثیر منفی بگذارد، سطوح کنترل -2شود و  می

یب کارکنان در افتد. به این ترترا مختل کند و استقالل و اعتماد را زیر سوال ببرد، اتفاق می
های متزاحم آن نیز ی نظارت هستند، مخالف جنبهکنندههای حمایتعین حال که حامی جنبه
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 (.98: 3111باشند)بال،می
تر برای با ورود تکنولوژی ارتباطات به محل کار و لزوم وجود قوانین و مقررات روشن

ها واقع ال بیشتر سازمانشناخت حقوق کارکنان و کارفرمایان نظارت الکترونیکی مورد استقب
های پیچیده کامپیوتری به شده است. نظارت الکترونیکی کارکنان اشاره به استفاده از سیستم

دهی اطالعات مربوط به کارکنان در داری، تجزیه و تحلیل و گزارشآوری، نگهمنظور جمع
استفاده از توان آن را می (. همچنین321: 3113، 1محیط کار دارد)سامارونیکی و گیمگی

های تلویزیونی و یی، سیستمهای رادیوسیستم مثل الکترونیک هایها و یا دستگاهابزار
دهی عملکرد و آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و گزارشهای کامپیوتری  برای جمع سیستم

که آورد نظارت الکترونیکی این امکان را برای کارفرما فراهم می اقدامات فرد و یا گروه نامید.
های کارکنان نظارت کند و همچنین به کارفرما کمک به صورت مدوام و محرمانه بر فعالیت

برخی از  کند که میزان زیادی اطالعات را در یک زمان از کارکنان به دست آورد.می
ترین دالیل برای نظارت الکترونیکی بر کارکنان عبارتند از: بررسی عملکرد کارکنان،  مهم

ها، حفاظت از اطالعات کسب و کار و حفظ امنیت و سازمان، کنترل هزینهالزامات قانونی 
( کنترل و نظارت الکترونیکی در محل 3112)2(. باستارد6: 3،3116)دوزاایمنی در محیط کار

نظارت  -3نظارت الکترونیکی غیر از کار -1کند که عبارتند از کار را به سه قسمت تقسیم می
نظارت خارج از ساعات کار. تفاوت میان این سه بخش از  -2رو ردیابی کارکنان در حین کا

های اخالقی مربوط به این منظر حائز اهمیت است که هرکدام دالیل اجرایی خاص و نگرانی
 خودشان را دارند.

های های الکترونیکی غیر از کار،کسب اطمینان از عدم سوءاستفادههدف از نظارت
توان به ها میای شرکت است. از جمله این نظارتهشخصی کارکنان از اموال و دارایی

-های بازدیدسایتها، بررسی وبها، استراق سمع کردن، ضبط کردن تلفنخواندن ایمیل

های قابل دسترسی نام برد. از آنجایی که شده،کنترل زمان استراحت کارکنان و نظارت بر فایل
را دارد مالحظات اخالقی عمده  این نوع نظارت پتانسیل فاش کردن اطالعات شخصی افراد

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 

اینده ت که آیا کارکنان نموارد شود. هدف از نظارت در خارج از ساعات کار این اس
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های سازمان در زندگی روزمره خودشان هستند یا نه و یک ها و آرمانای برای ایده شایسته
های اجتماعی کارکنان است. این نوع نظارت از بحث مثال برای این نوع نظارت، بررسی رسانه

ترین شکل نظارت است زیرا قضاوت بر زندگی و عملکرد شخصی افراد را درپی دارد برانگیز
ارزش است و زندگی شخصی میان حریم خصوصی معتقد هستند که این نوع نظارت بیو حا

 (.3112ها منعکس شود)باستارد، ای آنافراد نباید در زندگی حرفه

ها و از جهتی عامل اصلی توسعه نظارت الکترونیکی در محیط کار از جهتی کاهش هزینه

در حالیکه  باشد.فاده برای نظارت میهای مورداستدیگر افزایش پیچیدگی تکنولوژی و ابزار

نظارت الکترونیکی محیط کار، ممکن است به عنوان روشی برای حفاظت از سازمان و بهبود 

ها و وری استفاده شود، چالش رو به افزایش، بررسی نیازهای روابط کاری است. سیاستبهره

یت منابع انسانی که مبتنی بر های مدیرتواند با سایر استراتژیهای نظارت الکترونیکی، میروش

اعتماد هستند و  بر ساخت روابط، توانمند سازی و مشارکت تأکید دارند در تناقض باشد و در 

توان به تحلیل روابط کاری اشاره کرد که نتیجه عواقبی به دنبال داشته باشد که از آن جمله می

(. طیف 163: 3115، 1ارانهولند و همکشود)می منجر به عدم اعتماد کارکنان به مدیریت

توان ها میافزاری وجود دارد که به وسیله آنهای سختحلها و راهافزارایی از نرمگسترده

افزار و توان به روش کنترل نرمکارکنان را در محل کار نظارت کرد که از آن جمله می

های ورودی و یلها و ایمهای مورد استفاده، چتهای مورد استفاده، جزئیات فایلسایت وب

افزار و غیره اشاره های اینترنتی، تصاویر دسکتاپ، نصب نرمعامل تعاملی،دادهخروجی، سیستم

کرد، با این وجود دیدگاه کارکنان در ارتباط با نظارت الکترونیکی با دیدگاه کارفرمایان 

( که نگرش کارکنان را نسبت به نظارت 3113متفاوت است و بر اساس پژوهش هولند)

% 56% مخالف نظارت تلفن و 61% کارکنان مخالف نظارت ایمیل، 51سنجید الکترونیکی می

دهد در حالی که کارفرمایان نگران های مداربسته بودند و این نشان میمخالف نظارت دوربین

های نظارتی را دچار مشکل کنند کارکنان به دنبال آن آن هستند که اقدامات غیر قانونی سیستم

، 3حریم شخصی را حفظ و از اطالعات خصوصی حفاظت کنند)چانگ و همکاران هستند که

3115 :99.) 

تواند عالوه بر نتایج سنتی، نتایج بالقوه دیگری نیز نظارت الکترونیکی در محیط کار می

سازمانی داشته باشد که عبارتند از: ارتباطات موجود در محیط کار، عملکرد شغلی، انصاف
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شود شغلی. زمانی که برای نظارت از تکنولوژی اطالعات استفاده می شده و رضایتادارک

دهی افراد به سرپرستانشان و نوع مشارکت افراد در نیاز افراد به ارتباطات، میزان گزارش

پذیر رغم اینکه ارتباطات اجتماعی آسیبشود و بدین ترتیب علیارتباطات دستخوش تغییر می
واند نتایج مثبتی را برای سازمان به ارمغان آورد. عملکرد تشوند نظارت الکترونیک میمی

از نظارت الکترونیک تأثیر  شغلی که اشاره به توانایی تولید کافی و کار با کیفیت را دارد

کند. مشکل موجود در این پذیرد و با افزایش نظارت، میزان عملکرد شغلی افزایش پیدا می می

وری ند است که ممکن است میزان عملکرد و در نهایت بهرهی میان کارفرما و کارممیان، رابطه
سازمان را دچار خلل کند، هرچه مشارکت کارکنان در فرایند نظارت الکترونیک بیشتر باشد  

تواند به درک افراد از انصاف در نظارت الکترونیک کمک کند و با توجه به نظر آمبروز و می

های نظارت به عنوان میانجی در رابطه بین سیستم تواندهای عادالنه می( واکنش3111)1آدلر
های کاری و نتایج سازمانی عمل کند. از اثرات منفی نظارت الکترونیک الکترونیک با نگرش

اعتمادی، کاهش رضایت شغلی، مشکالت سالمتی توان به افزایش سطوح استرس و بیمی

کالت عضالنی و اسکلتی شامل افزایش تنش، افسردگی شدید، اضطراب، خشم و افزایش مش

 (.11: 3116نیز اشاره کرد)دوزا، 

استعاره نمایشگاه برای سازمان ابزار مفیدی برای بررسی اثرات نظارت در محیط کار است. 

در قرن هجدهم برای یک زندان نشأت گرفته شده است. در  3هاممفهوم نمایشگاه از طرح بنت

ها را مشاهده توانند تمامی سلولران میشود که در یک برج مرکزی ناظاین طرح گفته می

توانند ناظران را مشاهده کنند و این گیرند نمیکنند. در اینجا کسانی که تحت نظارت  قرار می

دهد که کارکنان های امروزی است؛ جایی که تکنولوژی اطالعات اجازه میشبیه به سازمان

(. بر اساس این 11: 3116اشند)دوزا، تحت نظارت قرار بگیرند بدون آنکه خودشان خبر داشته ب

های خودشان را دانند که مداوم در حال نظارت هستند، رفتاراستعاره از آنجایی که افراد می

کنند و این به عنوان مثالی از قانونمندی در محیط کار و بهترین راه برای کنترل است. کنترل می

کنند و این نظریه اغلب تعیین می های نظارت الکترونیکی راها و تکنیکمدیران، سیاست

بازتابی از فلسفه مدیریت نسبت به کارکنان است که حد و اندازه استفاده از نمایشگاه 

کند. برای کارکنان نظارت الکترونیکی چه آشکار باشد چه پنهان، الکترونیک را مشخص می

زار قدرتمندی برای تنها ادراک اینکه تحت نظارت هستند حتی اگر واقعا این اتفاق نیفتد اب
                                                                                                                                                  
1. Ambrose & Alder 
2. Benthem 
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 (. 163: 3115گذارد)هولند و همکاران، مدیران است و اثر قوی را بر روی رفتار کارکنان می

 
 تحقیقات مرتبط

پاسخ کارکنان به نظارت "( در پژوهشی تحت عنوان 3116گیچیوهی و همکاران)

به انتخاب  "های مداربسته و مشارکت کارکنانالکترونیکی: رابطه بین نظارت از طریق دوربین

نفری از کارکنان بانک پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد بین نظارت با  291یک نمونه 

های مداربسته و مشارکت کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد و معتقد است که مدیریت دروبین

ده باید در محیطی مبتنی بر اعتماد، نتایج هرگونه نظارت را برای تحقق اهداف سازنده استفا

کند و از این طریق در سازمان فضایی را به وجود بیاورد که کارکنان بیشتر با کارشان درگیر 

 شوند.

نظارت الکترونیکی در محل کار و "( در پژوهشی تحت عنوان 3115هولند و همکاران) 

کارمند در استرالیا را به عنوان  511 "اثرات آن بر اعتماد  مدیریت با نقش میانجی نوع شغل

دهد که نظارت الکترونیکی یک ونه انتخاب و بررسی کردند و نتایج آن پژوهش نشان مینم

رابطه منفی با اعتماد به مدیریت دارد و رابطه بین نظارت الکترونیکی و اعتماد به مدیریت تنها 

 برای کارکنان یدی صادق است.

وصی و بررسی  رابطه حریم خص "( در پژوهشی تحت عنوان3115چانگ و همکاران )

های حریم خصوصی و کشف واکنش با هدف بررسی مرز "اعتماد در نظارت کارکنان

نفر به  81گیری گلوله برفی، به انتخاب کارکنان نسبت به نظارت آنان با استفاده از روش نمونه

دهد زمانی که حریم خصوصی افراد دچار عنوان نمونه در تایوان پرداختند و نتایج نشان می

های شود اما در مقابل اعتماد به سیاستهای نظارتی کم میماد آنان به سیاستخلل شود اعت

 شود. نظارتی و افراد ناظر از سوی کارکنان منجر به تعهد و موافقت آنان بر نظارت می

مسائل حقوقی و اخالقی مربوط به نظارت "( در پژوهشی تحت عنوان 3112)1یربای

اخالقی پیرامون نظارت کارکنان که در محیط کار به بررسی موضوعات و مسائل  "کارکنان

توانند موجبات بهبود های نظارتی که میها و استراژیپردازد و همچنین شیوهوجود دارد می

 دهد.عملکرد سازمان را فراهم کنند در اختیار کارفرمایان قرار می

طرح  نیت زندانی از مشارکت در"( در پژوهشی تحت عنوان 3112)3یانگ و همکاران
                                                                                                                                                  
1 . Yerby 
2 . Young et al. 
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های زندان نفر از زندانی 111 "شده رفتارریزینظارت الکترونیک: استفاده از تئوری برنامه

ها  نسبت به نظارت دهد نگرش زندانیدوبین را به عنوان نمونه انتخاب کردند و نتایج نشان می

دارد اما رغم اینکه مشکالتی در انجام این نوع نظارت وجود الکترونیک نسبتاً مثبت بوده و علی
 کنند.ها در انجام بهینه آن مشارکت میزندانی

توان دریافت که الگوهای ذهنی مربوط به کنترل های انجام شده میبا مطالعه پژوهش

الکترونیکی کارکنان در پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط کارکنان بسیار مهم است و هرچه 

از کنترل باالتر رفته و کنترل  الگوهای ذهنی با نظارت الکترونیکی موافق باشد رضایت
تر می شود و هرچه الگوهای ذهنی نسبت به کنترل و نظارت الکترونیکی بر کارکنان اثربخش

تر خواهد کارکنان منفی باشد انجام کنترل سخت تر و اثرات ان بر عملکرد کارکنان مخرب

 بود.

 

 پژوهش روش
های جمع ی و از جهت دادهپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیف

هایی های ترکیبی، پژوهش. پژوهشاستآوری و تحلیل شده از نوع ترکیبی)آمیخته( اکتشافی 

رسند و شواهد هستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه تحقیق کمی و کیفی به انجام می
می و های تحقیق کدهند و محدودیت طرحها به دست میبیشتری برای درک بهتر پدیده

 از از آنجایی که هدف (. بر همین اساس1299دارند) بازرگان، تحقیق کیفی را از میان بر می

الگوهای ذهنی کارکنان و مدیران شرکت مورد بررسی  شناخت پژوهش حاضر، دادن انجام
شناسی کیو، روششده است.  گرفته کار به کیو روش باشد،می نسبت به نظارت الکترونیکی

بندی سازد، نخست ادراک و عقاید فردی را شناسایی و طبقهوهشگر را قادر میفنی است که پژ

بندی کند. در روش کیو پژوهشگر به های افراد را بر اساس ادراکشان دستهکرده و سپس گروه

های خود را درباره خواهد ذهنیتگیری خصوصیات افراد نیست، بلکه از افراد میدنبال اندازه
 شناخت روش این اصلی هدف(. 1296فرد، کنند)خوشگویانیک موضوع خاص بیان 

 میتوان نظر، این از. دارند مختلفی تفکرات که افرادی شمارش تعداد نه است، ذهنی الگوهای

 ها از تحلیلداده وتحلیل تجزیه برای که آنجا از اما کیفی است، روشی یادشده روش گفت
 محسوب نیز کمی روش نوعی به روش این شود،استفاده می اصلی هایمولفه تحلیل و عاملی

  .نامندمی کیفی(-روش ترکیبی )کمی را کیو روش دلیل همین به. شودمی
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جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران و کارکنان یک شرکت تولیدی خصوصی است 

سال است که از ابزارهای مختلف کنترل  9سال فعالیت را دارد و بیش از  15که دارای سابقه 

ترونیکی کارکنان در محل کار همچون کنترل ورود و خروج کارکنان با دستگاه ثبت اثر الک
های کاری های شرکت و اتاقانگشت، استفاده از دوربین های مدار بسته در کلیه مکان

کارکنان و کنترل برخط از هر مکانی حتی خارج از شرکت، امکان و انجام نظارت و مشاهده 

حین انجام فعالیت کارکنان توسط مدیران، امکان و انجام کنترل بر  صفحه رایانه کارکنان در

های اینترنتی مشاهده شده توسط کارکنان، ضبط و امکان بررسی ها و صفحهوب سایت
های تلفنی گرفته شده با کارکنان از خارج از شرکت یا توسط کارکنان با خارج از  تماس

و امکان و انجام کنترل بر اتوماسیون  شرکت و بخصوص کارکنان بخش بازاریابی و فروش

باشد.روش اداری کارکنان توسط مدیران و واحد فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت می
نمونه گیری نیز به روش قضاوتی و بر اساس سابقه فعالیت کارکنان و میزان تحت تأثیر کنترل 

به  کیو، ایمرحله نجپ فرآیند از پژوهش این در الکترونیک قرار گرفتن آنها بوده است.

 -3)از طریق مصاحبه، مطالعه موارد مرتبط و غیره(،  1گردآوری فضای گفتمان -1شرح

 -2انتخاب نمونه معرف فضای گفتمان)با استفاده از صاحبنظران سازمانی و اساتید متخصص(، 
انتخاب مشارکت کنندگان)به صورت هدفمند و بر اساس تحصیالت، تجربه، زمینه شغلی و 

ها در جداول کیو( مرتب سازی کیو)توسط مشارکت کنندگان با قرار دادن کارت -1ه(، غیر

 (1296)خوشگویان فرد، ها)با استفاده از تحلیل عاملی(تحلیل داده-5( و 1بر اساس شکل)
 .استفاده شده است

 

 کامال مخالف                                                کامال موافق
-5 -1 -2 -3 -1 1 1 3 2 1 5 

                      

 
                  

 
  

              
  

   
          

   
    

      
    

     
  

 (نمودار کیو و نحوه مرتب سازی عبارات1شکل)     

                                                                                                                                                  
1. Concourse 
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ها در این پژوهش در بخش کیفی، بررسی ادبیات و تحقیقات مرتبط ابزار جمع آوری داده
نفر از مدیران و کارکنان شرکت جهت  5ه ساختارمند انجام شده با تعداد و مصاحبه نیم

گزاره و انتخاب نمونه معرف فضای گفتمانی به تعداد  51گردآوری فضای گفتمانی به تعداد
های گویه و همچنین جداول روش کیو جهت بررسی ذهنیت کارکنان و جمع آوری داده 28

سنجش  برای رکنان تکمیل و تحلیل شده است.جدول توسط کا 31کمی بوده که به تعداد
 را کیو هایگزینه پژوهشگر و شد استفاده صوری ها از رواییداده گردآوری اعتبار ابزار میزان

است. پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ  شرکت رسانده مسئوالن و تأیید مدیران به
-تماد باالی عبارات کیو و نتایج مرتبدهنده اعمحاسبه شد که این مقدار نشان959/1میزان 

های کیفی با استفاده از روش تماتیک و در بخش تحلیل داده ها در نمودار کیو است.سازی آن
 بوده است.   SPSS22کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی و نرم افزار 

 

 هایافته
مطالب مرتبط و  بر اساس روش پنج مرحله ای کیو در مرحله اول و دوم از طریق مطالعه

 (1852) 1گویه استخراج گردید. استفنسون 28گزاره و 51مصاحبه نیمه ساختارمند به تعداد
 موافق یا مخالف آن با بتوانند افراد که شوند طوری تعیین باید هاگویه که است معتقد

های حاصل از مرحله اول و دوم به صورت نشان داده شده در گویه.( 3118، 3باشند)پنینا
های کیو، مرحله باشد.پس از طراحی پژوهش از نظر موضوعی و تدوین گزینه( می5ول)جد

کنندگان در پژوهش باید تصمیم کنندگان است.  شرکتهای مشارکتبعد گردآوری نظر
بندی کیو انجام ها چه چیزی با معنا و مهم است، این کار را از طریق رتبهبگیرند که از نظر آن

-کنندگان خواسته شد گزینهترتیب، از مشارکت(. بدین3111، 1ینگتنو هر 2دهند)کوگنمی

ها( را  های مجموعه کیو)گویههایی که مربوط به موضوع مورد بررسی است، یعنی همان گزینه
نفر از کارکنان و مدیران که تحت نظارت  31بندی کنند. در این پژوهش به ترتیب اهمیت رتبه

جدول کیو را با قرار دادن  شدند و از آنها خواسته شد تا الکترونیک قرار داشتند، انتخاب
 5داشتها جدول همهدر اولین گام تحلیل داده ها در خانه های مرتبط تکمیل کنند. گزینه

های شناسایی شده تا چه میزان  قادر نشان دهد عاملشرکت کنندگان محاسبه و تشکیل شد تا 
                                                                                                                                                  
1 . Stephenson 
2 . Pnina 
3. Coogan 
4. Herrington 
5. Communality 
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کننده داشت بیشتر باشد، شرکت. هرچه میزان همهکننده مورد نظر استگاه شرکتبه بیان دید
داشت کم باشد تری نسبت به موضوع مورد بررسی دارد و در مقابل اگر میزان همهذهنیت عام

کننده ذهنیت و دیدگاه خاص و منحصربه فردی نسبت به موضوع بدین معنا است که شرکت
های شناسایی شده املتری در عهای وی نقش کمگاهپژوهش دارد و در نتیجه، دید

(. بدین ترتیب، با توجه به محاسبه انجام شده، از آنجا  112: 1283دارند)دانایی فرد و همکاران، 
که دیدگاه خاص و منحصربه فردی نسبت به 31و   31که به غیر از دو شرکت کننده شماره 

 است.  6/1کنندگان باالتر از داشت بقیه شرکتموضوع دارند،  میزان همه

هایی که در این بخش از پژوهش به کار گرفته شده، عامل 1ز آنجا که معیار کایزرگاتمنا

اند. همانطور که در های اصلی انتخاب شدهاست، به عنوان عامل 1ها بیشتر از مقدار ویژه آن
درصد از  193/93های شناسایی شده اصلی در مجموع، ( نشان داده شده عامل2جدول )

درصد از  921/15شوند. همچنین، ذهنیت کنندگان را شامل میرکتهای مشترک شذهنیت

کنندگان در درصد از شرکت 118/15کنندگان در چارچوب عامل اول، ذهنیت شرکت

کنندگان در چارچوب عامل سوم، درصد از مشارکت 993/11چارچوب عامل دوم، ذهنیت 
 132/11م، ذهنیت درصد از مشارکت کنندگان در چارجوب عامل چهار 121/11ذهنیت 

درصد از  612/9جم و ذهنیت درصد از مشارکت کنندگان در چارچوب عامل پن

 گیرد. کنندگان در چارچوب عامل ششم قرار می مشارکت
 

 ها( مقدار ویژه و پراکندگی عامل3جدول)

 اجزا

های مجموعه مقادیر عامل
 شده بعد از چرخشاستخراج

 مقادیر ویژه اولیه

 مجموع
درصد از 

 اریانسو
درصد 
 تجمعی

 مجموع
درصد از 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

1 988/2 921/15 921/15 995/9 928/23 982/23 
3 615/2 118/15 951/21 169/2 993/13 531/15 
2 935/3 993/11 633/13 181/3 935/9 316/51 
1 693/3 121/11 956/52 991/1 911/9 159/63 
5 668/3 132/11 998/61 386/1 111/5 159/69 
6 935/1 612/9 193/93 316/1 135/5 193/93 

                                                                                                                                                  
1. Kaiser-Guttman Criterion 
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ها باید مستقل از هم باشند و با هم وابستگی نداشته باشند با توجه به محاسبه ضرایب عامل

های اصلی، تمامی ضرایب همبستگی برابر صفر است که نماینگر استقالل همبستگی بین عامل

دهد و با توجه به ها را نشان میافته عاملی(، ماتریس چرخش1جدول) ها از یکدیگر است.آن
در  31و  18، 19، 11، 1های هبه شمار کنندهشرکت 5شده در جدول، مقادیر مشخص

گیری در شکل 15و  13، 11، 11، 9، 1های کننده به شمارهشرکت 6گیری عامل اول،  شکل

 3یری عامل سوم، گدر شکل 32و  33، 31، 5، 2های کننده به شمارهشرکت 5عامل دوم، 

کننده به شرکت 2مل چهارم، گیری عادر شکل 16و  12های کننده به شمارهشرکت
در  31و  6، 3های کننده به شمارهشرکت 2گیری عامل پنجم و در شکل 8و  9، 19های  شماره

 گیری عامل ششم نقش مهمی داشتند. شکل

 
 هایافته عامل( ماتریس چرخش4جدول)

شرکت 
 کنندگان

 هااملع
1 2 3 4 5 6 

1 985/1 182/1 161/1 399/1 111/ 188/1- 
3 216/1 296/1 185/1- 119/1 399/1 193/1 
2 159/1 352/1 916/1 168/1- 191/1 113/1 
1 158/1 629/1 195/1- 291/1 358/1 111/1 
5 111/1- 195/1- 631/1 186/1- 319/1- 221/1- 
6 111/1- 121/1- 182/1- 111/1 169/1 913/1 
9 185/1 661/1 131/1 512/1 118/1- 213/1 
9 189/1 165/1 111/1 161/1 1821/ 118/1 
8 189/1 165/1 111/1 161/1 821/1 116/1 

11 395/1 991/1 131/1 116/1 181/1 112/1 
11 251/1 511/1 291/1 311/1 132/1 163/1 
13 291/1 966/1 111/1 152/1- 193/1 125/1- 
12 221/1 351/1 155/1 991/1 129/1- 192/1 
11 615/1 191/1 161/1- 198/1 386/1 163/1 
15 256/1 552/1 292/1- 336/1 129/1 251/1 
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16 152/1- 111/1 199/1- 992/1 132/1 163/1 
19 988/1 391/1 188/1- 119/1- 119/1 129/1 
19 128/1- 129/1- 511/1 119/1- 553/1- 228/1 
18 631/1 159/1 165/1 135/1- 115/1 112/1 
31 912/1 313/1 191/1 139/1 189/1 391/1 
31 193/1 183/1 191/1 213/1- 233/1- 118/1- 
33 285/1 195/1 539/1 251/1 313/1 158/1 
32 353/1- 218/1- 663/1 381/1 119/1- 153/1- 
31 181/1 396/1- 116/1 111/1- 311/1 196/1 

 

یافته، برای تشکیل ها در ماتریس چرخشهای عاملمشخص شدن  امتیاز در ادامه پس از 
های های کیو، بر اساس امتیازجدول کیو برای هر عامل و امتیاز دادن به هر کدام از گزینه

های کیو را به ترتیب اهمیت برای آوریم و گزینههای عاملی را به دست میشده، آرایهمحاسبه

 کنیم.هر عامل مشخص می

 های عاملیهای آرایههای کیو رتبه( گویه5دول)ج

 های کیوگویه
 هاذهنیت

1 2 3 4 5 6 

1 
-گیری آنان میمچکارکنان در شرکت هدف از نظارت 

 باشد.
1- 1- 2- 5- 5- 1 

3 
با اجرای نظارت الکترونیک نقاط ضعف و قوت 

-شود و به بهبود کارکنان کمک میکارکنان شناخته می

 شود.
1 1 1 2 1- 1- 

2 
اجرای نظارت الکترونیک به ایجاد کنترل درونی) خود 

 کند.کنترلی( کارکنان کمک می
2- 1 1 2 1- 3- 

1 
های گزافی را  بر شرکت نظارت الکترونیک هزینه

 تحمیل کرده است.
3- 1- 1 1- 1- 2 

5 
اجرای نظارت الکترونیکی فرهنگ استفاده از عوامل 

 کند.رکنان اعطاء میپیشرفته و مدرن دنیا را به کا
1- 1 3 2 1- 5 
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6 
اطالعات و دانش الکترونیکی کارکنان بعد از استفاده از 

 نظارت الکترونیک در شرکت افزایش داشته است.
1 3- 1 1 1 1 

9 
با اجرای نظارت الکترونیک امنیت اطالعات در شرکت 

 یابد.افزایش می
1 1 2 5 1- 2 

9 
کارکنان را حفظ نظارت الکترونیک در شرکت منافع 

 کند.می
2 2- 1 1 1 5- 

8 
استقالل کارکنان در محیط کاری به خاطر وجود نظارت 

 الکترونیک پیشرفته کاهش پیدا کرده است.
1- 1- 3 3 2- 1- 

11 
بعد از اجرای نظارت الکترونیک در شرکت بلوغ فکری 

 کارکنان افزایش پیدا کرده است.
1 1- 1- 1 2 1 

11 
های نظارت الکترونیک به روش از طریق بعضی از

 افتد.اشتراک گذاری دانش)تسهیم دانش( اتفاق می
1 1- 1 3 3 2 

13 
به احتمال اینکه مسئوالن نظارت الکترونیک از اطالعات 

 کنند نسبت به آن تردید دارم.کارکنان سوء استفاده 
3- 3- 1- 3 1- 3- 

12 
یق نظارت الکترونیک به شناسایی کارکنان الیق و ناال

 کند.پردازد و به بهبود سیستم پاداش و تنبیه کمک میمی
3 3 1 1 2 1 

11 
های دیگر منجر به کاهش وجود دوربین و نظارت

 راندمان کاری کارکنان در شرکت شده است.
1- 3- 1 1 1 1- 

15 
اجرای نظارت الکترونیک زمینه بروز رفتارهای 

فراهم خودجوش و فرانقش)رفتار شهروندی سازمانی( را 
 آورد.می

1 1 1- 1 3 1 

16 
از اینکه شرکت مبالغ  زیادی را برای نظارت کردن بر من 

 کند حس خوبی ندارم.هزینه می
1 1- 1 1- 3 1 

19 
کند شبکه اطالعاتی نظارت الکترونیک کمک می

 تر شود.شرکت بهبود یابد و نسبت به رقبا قوی
1- 2 3- 1 5 3 

19 
یم شخصی افراد را حفظ اجرای نظارت الکترونیک حر

 کند.می
1 2- 5- 1 1 1- 

18 
استفاده شرکت از نظارت الکترونیک پیشرفته منجر به 

 شود.افزایش پرستیژ محیط کاری  می
1- 2 1- 1- 1 1 
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31 
شود شرکت نظارت الکترونیک در شرکت سبب می

 مزیت رقابتی پایداری نسبت به رقبا پیدا کند.
1 1 1- 3 1 1- 

31 
لکترونیک در شرکت با آگاهی کارکنان و نظارت ا

آموزش کامل در جهت نحوه اجرا و اهداف آن انجام 
 شود.می

1- 5 1 1 1 1 

33 
شود که شرکت نظارت الکترونیک در شرکت سبب می

در  دهکده جهانی و عصر ارتباطات و فناوری بقا پیدا 
 کند.

1 1 2- 1 3 1 

32 
ندمدت برای نتایج مطلوب از نظارت الکترونیک در بل

 آید.شرکت به دست می
3 1- 1 1 1 1 

31 
با اجرای نظارت الکترونیک بازگشت سرمایه)هزینه انجام 

 شده برای نظارت( به شرکت به خوبی انجام شده است.
3 3- 3- 1 1 1 

35 
شود افراد امکان سوء نظارت الکترونیک باعث می

 استفاده از اطالعات دیگران به نفع خودشان را داشته
 باشند.

3- 1 1- 1- 3- 2- 

36 
با اجرای نظارت الکترونیک مدیر در شرکت به جای 

 شود.آنکه رهبر کارکنان باشد به رئیس آنان تبدیل می
2- 1 2 2- 2 1- 

39 
دهد نسبت به مدیر با اجرای نظارت الکترونیک نشان می

اد است و به شخصیت آنان توهین اعتمکارکنان بی
 کند. می

5- 2- 1 3- 3- 3 

39 
تواند کمک مناسبی برای اجرای نظارت الکترونیک می
 ها باشد.هشدار به موقع نسبت به آسیب

2 1 2 2- 1 1 

38 
با اجرای نظارت الکترونیک قدرت و توان مدیریت برای 

 کند.دستیابی سریع به اهداف شرکت افزایش پیدا می
1 3 1- 1 1 3- 

21 
کت محسوب نظارت الکترونیک جزء ضروری برای شر

شود و شرکت بدون وجود آن محکوم به مرگ می
 است.

1 1 2- 1- 1 2- 

21 
توان با انصاف و عدالت با اجرای نظارت الکترونیک می

 بیشتر با کارکنان رفتار کرد.
5 1 1 3- 3- 1 
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23 

با اجرای نظارت الکترونیک  و مشاهده حسن نیت 

 عهد و وفاداری کارکنان افزایشمدیران در شرکت ت
 یابد. می

3 1 1- 1- 1 3- 

22 
با اجرای نظارت الکترونیک سرعت دسترسی به 

 یابد.اطالعات افزایش می
1- 2 3- 1 2- 3 

21 
اجرای نظارت الکترونیک در شرکت منجر به نظم 

 بیشتری در شرکت شده است.
1 3 3 2- 1 1 

25 
-در نظر گرفتن تفاوتاجرای نظارت الکترونیک باید با 

 ها انجام شود.د و احترام به آنهای بین افرا
2- 1 5 1 1 1- 

26 
با اجرای نظارت الکترونیک حس بی مسئولیتی نسبت به 

 شود.دهی تخلفات در میان کارکنان ایجاد میگزارش
3- 1 1 3- 1- 2- 

29 
های کارکنان سودجو نظارت الکترونیک از سوء استفاده

 کند.جلوگیری می
1 1- 3 1- 3- 3 

29 

ارت الکترونیک امکان برخورد صحیح و اجرای نظ

کنند فراهم اصولی با کسانی که قوانین را رعایت نمی
 آورد.می

2 3 1 3- 2- 1- 

28 
شود کارکنان خودشان را نظارت الکترونیک سبب می

مالک شرکت نداند و از اظهار نظر در شرکت پرهیز کنند 
 و سکوت  اختیار کنند.

1 5- 3- 1- 1- 1 

 
-ها نشان میبندیگونه که تعداد و چگونگی گروههای پژوهش و همانیافته با توجه به 

ها و گان در خصوص نظارت الکترونیک تفاوتکنندها و عقاید مشارکتدهد، دامنه ایده

 6ها، ها یا گروهبودن عاملپذیرهایی دارد. بنابراین، با هدف مطالعه کیو و معیار تفسیر مشابهت

کنندگان به دست آمد که در ذیل به تفسیر هرکدام از و عقاید مشارکت تبندی از ذهنیدسته
 پردازیم.ها میآن
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 های با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل اول)موافقان عدالت(( گویه6جدول) 

 مخالف موافق
5 4 3 3- 4- 5- 

اجرای 
انصاف و 

 عدالت

جلوگیری از 
سواستفاده 

 افراد سودجو

برخورد اصولی 
که با کسانی 

قانون را رعایت 
 کنندنمی

درنظر گرفتن 
تفاوت افراد و 

آموزش  احترام به آن
هدف دار 
 کارکنان

عدم اعتماد 
مدیر به 
شناخت به  کارکنان

نقاط قوت و 
 ضعف

هشدا به موقع 
 هاآسیب

عدم روابط 
دوستانه و 

تبدیل شدن 
 مدیر به رئیس

حفظ منافع 
 کارکنان

کمک به خود 
 کنترلی

کاهش 
ان راندم

 کاری
 های مخالفت نسبیگویه های موافقت نسبیگویه

23،31،32،12،21،38،33،31،19،9 22،18،19،8،5،1،26،35،13،1 

 

کنندگان را به خود % از کل مشارکت92/15گروه اول)موافقان عدالت(: این گروه 
 25تا   36باشند و افرادی با سنین اختصاص داده است. این گروه شامل چهار مرد و یک زن می

گیرند یک نفر دارای مدرک کاردانی، دونفر لیسانس و دو نفر سال در این گروه جای می

توان با باشند. افراد این گروه بر این باورند که با اجرای نظارت الکترونیک میفوقق لیسانس می

دجو های افراد سوانصاف و عدالت بیشتری با کارکنان رفتار نمود و در مقابل سوء استفاده
ها معتقدند در صورت اجرای صحیح نظارت الکترونیک، شرکت ایستادگی کرد. همچنین آن

تواند از طریق شناخت نقاط قوت و ضعف  کارکنان به بهبود آنان  کمک کند و در نهایت می

کند. آنان نه تنها اجرای این با مشاهده حسن نیت مدیران، وفاداری کارکنان افزایش پیدا می
گذارند بلکه آن را  برای شرکت مفید احترامی مدیر نمیا به حساب توهین و بیها رنظارت

 دانند.   می
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 های با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل دوم)موافقان خودکنترلی(( گویه7جدول)

 مخالف موافق
5 4 3 3- 4- 5- 

آموزش 
هدف دار 
 کارکنان

کمک به 
خود 
 کنترلی

بهبود شبکه 
اطالعاتی نسبت 

 ابه رقب

حفظ منافع 
 هدف نظارت  کارکنان

 گیری استمچ
سکوت 
هشدا به  سازمانی

موقع 
 هاآسیب

افزایش پرستیژ 
 محل کار

حفظ حریم 
 شخصی افراد

افزایش سرعت 
دسترسی به 

 اطالعات

عدم اعتماد 
مدیر به 
 کارکنان

احساس بد و بی 
اعتمادی نسبت 

 به شرکت
 نسبی های مخالفتگویه های موافقت نسبیگویه

12،38،21،29،9،5،31،35،21،23 8،1،29،11،11،32،6،13،11،31 

 

کنندگان را به خود % از کل مشارکت11/15گروه دوم)موافقان خودکنترلی(: این گروه 

 11تا  21باشند و افرادی با سنین اختصاص داده است. این گروه شامل پنج مرد و یک زن می
دارای مدرک لیسانس و سه نفر دارای مدرک فوق سال در این گروه جای دارند. سه نفر 

باشند. افراد این گروه موافق این هستند که نظارت الکترونیک در شرکت باید با لیسانس می

آگاهی کامل کارکنان و آموزش آنان در خصوص نحوه اجرای آن انجام شود. و همچنین بر 
یجاد کنترل درونی )خودکنترلی( این باورند که اجرای نظارت الکترونیک در نهایت منجر به ا

ایی دهندههای هشدارشود. آنان سیستم نظارت الکترونیک را به مثابه سیستمدر بین افراد می

کنند و  و معتقدند که اجرای نظارت ها جلوگیری میموقع از وقوع آسیبدانند که بهمی
معتقدند زمانی که  شود. همچنین افراد این گروهالکترونیک به سکوت سازمانی منجر نمی

کند پرستیژ های الکترونیکی پیشرفته استفاده میشرکت برای نظارت کردن محیط کار از ابزار

 کند.محیط کاری افزایش پیدا می
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 های با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل سوم)تنوع طلبان((گویه8جدول)

 مخالف موافق
5 4 3 3- 4- 5- 

درنظر 
گرفتن 
تفاوت 
افراد و 

به  احترام
 آن

احساس بد و 
بی اعتمادی 

نسبت به 
 شرکت

افزایش امنیت 
اطالعات در 

 شرکت

 هدف نظارت 
 گیری استمچ

افزایش 
پرستیژ 

 محیط کار 

حفظ 
حریم 

شخصی 
 کارکنان

برخورد 
اصولی با 

کسانی که 
قانون را 

-رعایت نمی

 کنند

عدم روابط 
دوستانه و تبدیل 

شدن مدیر به 
 رئیس

بقاء و پایداری 
 در جهان
 پیشرفته

هشدا به موقع 
 هاآسیب

جزء ضروری  
 برای شرکت

ایجاد مزیت 
 رقابتی 

 های مخالفت نسبیگویه های موافقت نسبیگویه
5،8،21،29،3،2،1،12،39،21 11،13،15،35،38،22،19،31،22،28 

 

کنندگان را به خود اختصاص % از کل مشارکت99/11طلبان(: این گروه گروه سوم)تنوع
سال در این  26تا  39ه است. این گروه شامل چهار زن و یک مرد است و افرادی با سنین داد

گروه جای دارند. یک نفر دارای مدرک لیسانس و چهار نفر دارای مدرک فوق لیسانس 

ها افراد احترام ها موجود در شخصیتهستند. افراد در این گروه بر این باورند که باید به تفاوت

های نظارتی متفاوت برای افراد متفاوت هستند و معتقدند  اجرای روش گذاشت و موافق
نظارت الکترونیک ابزار مناسبی برای برخورد صحیح و اصولی با کسانی است که قوانین را 

گونه اعتقادی مبنی بر افزایش پرستیژ محیط کاری، افزایش کنند.  اینگونه افراد هیچرعایت نمی

رغم خصی به واسطه اجرای نظارت الکترونیک ندارند. و علیمزیت رقابتی و حفظ حریم ش
های گزاف به منظور به روز اینکه با اجرای نظارت الکترونیک موافق هستند اما با صرف هزینه

 کنند.ها مخالف میشدن این نظارت
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 های با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل چهارم)موافقان امنیت((گویه9جدول)
 مخالف موافق

5 4 3 3- 4- 5- 

افزایش 
امنیت 
اطالعا
ت در 
 شرکت

افزایش 
بلوغ فکری 

 کارکنان

افزایش فرهنگ 
استفاده از وسایل 

 الکترونیکی و مدرن
جلوگیری از  افزایش نظم در شرکت

سواستفاده 
 افراد سودجو

هدف 
 نظارت 

گیری مچ
حفظ منافع  است

 کارکنان

کمک به 
 خودکنترلی

 هاهشدار به موقع آسیب

ت به نقاط شناخ
 قوت و ضعف

عدم روابط دوستانه و 
تبدیل شدن مدیر به 

 رئیس

افزایش پرستیژ 
 محیط کار

 های مخالفت نسبیگویه های موافقت نسبیگویه
31،13،11،8،31،19،19،15،11،12 28،23،21،35،16،1،29،26،21،39 

 

ا به خود کنندگان ر% از کل مشارکت12/11گروه چهارم)موافقان امنیت(: این گروه 
ساله است که هردو مدرک فوق لیسانس  26و  38اختصاص داده است. این گروه شامل دومرد 

دارند.  افراد در این گروه معتقدند با اجرای نظارت الکترونیک امنیت اطالعات شرکت و بلوغ 
نا کند.  و همچنین کارکنان با دنیای متنوع و پیشرفته امروز آشفکری کارکنان افزایش پیدا می

تواند نسبت به رقبا مزیت رقابتی پیدا کنند و براین باورند که هدف شوند و از این طریق میمی
گیری نیست اما مخالف این قضیه هستند که اجرای نظارت از نظارت در شرکت مچ

 شود.الکترونیک منتهی به نظم بیشتر در شرکت می
 

 قیب(رنجم)منفعت طلبان های با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل پ( گویه11جدول)
 مخالف موافق

5 4 3 3- 4- 5- 

بهبود 
شبکه 

اطالعاتی 
نسبت به 

 رقبا

افزایش اطالعات و 
دانش الکترونیکی 

 کارکنان

افزایش بلوغ فکری 
 کارکنان

کاهش استقالل 
 کاری کارکنان

افزایش 
امنیت 

اطالعات در 
 شرکت

هدف 
نظارت 

گیری مچ
 است

درنظر گرفتن 
تفاوت افراد و 

 حترام به آنا

بهبود سیستم پاداش 
 و تنبیه

افزایش سرعت 
 دسترسی به اطالعات

عدم روابط دوستانه 
و تبدیل شدن مدیر 

 به رئیس

برخورد اصولی با  
کسانی که قانون را 

 کنندرعایت نمی

عدم اعتماد 
کارکنان به 

 مدیر
 های مخالفت نسبیگویه های موافقت نسبیگویه

11،15،16،33،19،18،32،21،23،31 3،2،1،5،26،29،35،39،21،29 
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کنندگان را به خود % از کل مشارکت13/11طلبان رقیب(: این گروه گروه پنجم)منفعت

سال  19تا  23اختصاص داده است. این گروه شامل دو مرد و یک زن است و افرادی با سنین 

باشند. افراد سانس میدر این گروه جای دارند.دونفر دارای مدرک لیسانس و یک نفر فوق لی
یابد رغم اینکه شبکه اطالعاتی در شرکت نسبت به رقبا بهبود میاین گروه  براین باورند علی

یابد آنان همچنین معتقدند با اجرای نظارت اما امنیت اطالعات در شرکت افزایش نمی

شود و با می های شهروندی و بهبود سیستم تنبیه و پاداش ایجادالکترونیک زمینه بروز رفتار

مخالف  و یابدوجود نظارت الکترونیکی دانش و اطالعات الکترونیکی کارکنان افزایش می
کاهش استقالل کاری کارکنان، افزایش امنیت اطالعات در شرکت و  عدم اعتماد کارکنان به 

 مدیر است.  

 
 ش(های با اهمیت و پشتیبان تفسیر عامل ششم)موافقان فرهنگ و دان(گویه11جدول)

 مخالف موافق
5 4 3 3- 4- 5- 

افزایش 
فرهنگ 

استفاده از 
وسایل 

الکترونیک
 ی و مدرن

افزایش نظم 
 در شرکت

تسهیم و انتشار 
 دانش

ایجاد حس بی 
مسئولیتی در 

 کارکنان
درنظر گرفتن 
تفاوت افراد و 
 احترام به آن

حفظ 
منافع 

 کارکنان

افزایش 
اطالعات و 

دانش 
الکترونیکی 

 کارکنان

ش امنیت افزای
 اطالعات

جز ضروری برای 
 شرکت

افزایش 
های  هزینه

 شرکت

سو استفاده از 
اطالعات دیگران 

 به نفع خود

عدم روابط دوستانه 
و تبدیل شدن مدیر 

 به رئیس
 های مخالفت نسبیگویه های موافقت نسبیگویه

29،22،39،19،28،33،31،12،11،1 29،31،19،11،8،3،23،38،13،2 

 
کنندگان را به % از کل مشارکت612/9)موافقان فرهنگ و دانش(: این گروه گروه ششم

 26تا  38خود اختصاص داده است. این گروه شامل دو زن و یک مرد است افرادی با سنین 

باشد. سال در این گروه جای دارند. دو نفر دارای مدرک لیسانس و یک نفر فوق لیسانس می
جرای نظارت الکترونیک فرهنگ استفاده از عوامل مدرن و افراد در این گروه معتقدند که ا

آورد و برخالف گروه چهارم معتقد که اجرای نظارت الکترونیک نه تنها پیشرفته را فراهم می
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آورد. افراد شود بلکه موجبات تسهیم دانش در بین کارکنان را فراهم میمنجر  به نظم بیشتر می

شود و نظارت الکترونیک منافع کارکنان حفظ می در این گروه مخالف این هستند که با

های مختلف ندارند و همچنین مخالف های مختلف برای شخصیتاعتقادی به وجود نظارت
مسئولیتی در بین کارکنان ایجاد این قضیه هستند که با استفاده از نظارت الکترونیک حس بی

 شود.مدیر به رئیس تبدیل نمی شود و معتقدند که پس از اجرای نظارت الکترونیک لزوماًمی

 
 گیریبحث و نتیجه

های کننده در این پژوهش ذهنیتدهد که کارکنان مشارکتنتایج این پژوهش نشان می
گوناگونی نسبت به موضوع کنترل الکترونیکی کارکنان در محل کار داشته و به بیان دیگر 

بندی شد. ش در شش گروه دستهکنندگان این پژوهانتظارات متفاوتی دارند. ذهنیت مشارکت

کنندگان را % از مشارکت19/21توان گفت دو گروه اول و دومبراساس این نتایج در مجموع می

توان گفت افراد در هر شش گروه با اجرای نظارت اند. و تقریباً  میبه خودشان اختصاص داده
کنندگان باشد. مشارکتها میهای مختلفی مدنظر هرکدام از آنالکترونیک موافق هستند اما جنبه

شده دانند و معتقدند انصاف ادارکدر گروه اول اجرای نظارت الکترونیک را به نفع کارکنان می

کند. در یابد و در نتیجه میزان وفاداری آنان افزایش پیدا میها افزایش میآنان پس از این نظارت
کند و ارت الکترونیک کمک میگیری در مورد نظواقع درک انصاف به کارکنان در تصمیم

زمانی که آن را عادالنه درک کنند نسبت به آن گرایش دارند و اگر آن را ناعادالنه درک کنند 

( همسو است. 3113نسبت به آن گرایش ندارند. این نظرات با نتایج مطالعات کالتراپ و پاتریک)
ت الکترونیکی را ناعادالنه درک های مربوط به نظارآنان معتقد بودند زمانی که کارکنان فعالیت

های کنندگان گروه اول از فعالیتکنند نسبت به نظارت الکترونیک تمایل ندارند. مشارکت

کنندگان کنند. مشارکتنظارتی موجود در شرکت راضی هستند زیرا آن را عادالنه ادراک می

کنترلی با اجرای این در گروه دوم به دلیل افزایش پرستیژ کاری و همچنین افزایش قدرت خود 
ها موافق هستند. آنان معتقدند با اجرای نظارت الکترونیک کارکنان همیشه نگران رفتار نظارت

شود که حتی بدون وجود ها ایجاد میخودشان هستند و پس از چندی فرهنگی در بین آن

وکو بیان ها خودشان مراقب رفتار خودشان باشند. همانطور که تئوری فدوربین و دیگر نظارت
های خودشان را کنترل دانند که مرتب درحال نظارت هستند، رفتاردارد زمانی که افراد میمی

نظارت هستند قوانین را  ( و کارکنان تنها با ادراک اینکه تحت3115کنند)هولند و همکاران، می
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 کنند.  رعایت می

تی موافق هستند که کنندگان در گروه سوم با اجرای نظارت الکترونیکی در صورمشارکت

های نظارتی متفاوتی وجود داشته باشد و از های مختلف در شرکت روشبرای شخصیت
های گزاف برای آن خودداری شود. در این صورت معتقدند که اجرای آن منجر صرف هزینه

شود. در واقع افراد این کنند میبه برخورد صحیح و اصولی با کسانی که قوانین را رعایت نمی

که معتقدند در اجرای نظارت الکترونیک مشکالتی وجود دارد اما در کل وه با توجه به آنگر

( 3112نگرش مثبتی نسبت به آن دارند. نتایج در این بخش با مطالعات یانگ و همکاران)
کنندگان در گروه چهارم معتقدند که زمانی نظارت الکترونیک در همسو است. مشارکت

یابد و از این رو شرکت با داشتن لوغ فکری کارکنان افزایش میشرکت وجود داشته باشد ب

 های رقابتی پایداری نسبت به رقبا دست پیدا کند. تواند به مزیتتر میکارکنانی فرهیخته
-مشارکت کنندگان در گروه پنجم بیشتر به دنبال منافعی هستند که از طریق نظارت می

عتقدند که با نظارت الکترونیک شبکه اطالعاتی و توانند نسبت به رقبا به دست بیاورند و م

ها  براین باورند  که اجرای نظارت یابد همچنین آندانش شرکت نسبت به رقبا بهبود می

کند که کارکنان فراتر از نقش خودشان فعالیت کنند و به ای را فراهم میالکترونیک زمینه
دانند که لزوماً برای را شهروندی می جای اینکه خود را کارمند شرکت به حساب بیاورند خود

توانند انجام دهند. هرچند کارکنان در چنین فضایی به دنبال بهبود شرکت هرکاری که می

یابد. های پاداش و تنبیه شرکت نیز برای شناسایی افراد فعال بهبود میپاداش نیستند اما سیستم
مشارکت کارکنان در کار رابطه  (  اثبات کردند که بین نظارت و3116گیچیوهی و همکاران)

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 
%( از 612/9تعداد کمی)کنندگان در گروه ششم بیشتر با کارشان درگیر شوند. مشارکت

دهد نظرات دهند و این نشان میکنندگان در پژوهش را به خودشان اختصاص میمشارکت

تر است در این گروه افراد معتقدند فرهنگ کارکنان برای استفاده از عوامل ها خاصآن

-می هاکند و از طریق اجرای این نظارتپیشرفته با اجرای نظارت الکترونیک افزایش پیدا می

 توان به تسهیم دانش بین کارکنان پرداخت.
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 هاپیشنهاد
کنندگان گروه اول معتقدند نظارت الکترونیک در شناخت نقاط با توجه به اینکه شرکت

های راهبردی عملکرد توانند با تدوین برنامهکند، مدیران سازمان میقوت و ضعف کمک می
موقع به آنان در جهت تقویت نقاط قوت و بهبود  افراد را مرتب ارزیابی کنند و با بازخورد به

 نقاط ضعف کمک  کنند.

کنندگان در گروه دوم براین باورند که مدتی پس از اجرای از آنجایی که مشارکت
رسد داند، به نظر مینظارت الکترونیک فرد همیشه خودش را حاکم بر اعمال و رفتار خود می

تر برای نظارت، فرهنگ های مدرنفاده از ابزارتوان به جای افزایش سرعت در استکه می

روزکردن های مربوط به بهخودکنترلی را در بین کارکنان ترویج داد و از این طریق در هزینه

جویی کرد.به منظور افزایش انصاف ادراک شده کارکنان های نظارت الکترونیک صرفهابزار
آید و ونیک از کارکنان به دست میتوان بخشی از اطالعاتی که از طریق نظارت الکترمی

ممکن است دیگر کارکنان از آنان بی خبر باشند را در اختیار دیگران نیز گذاشت تا عالوه بر 

ها هم بدانند دلیل پاداش یا تنبیه هر کدام از کارکنان چیست)مثالً ساعات دقیق تسهیم دانش،آن
انی که زود آمدند چیست و این دهد که دلیل پاداش کارکنورود و خروج کارکنان نشان می

 شود(.ای برای دیگران میانگیزه

کنندگان در گروه سوم برای اینکه بتوان در تمامی کارکنان دید با توجه به نظر مشارکت

های تواند از تستهای نظارت الکترونیکی به وجود آورد، شرکت میمثبتی نسبت به روش
ها را نظارت کند تا ب با شخصیت هر کدام آنشخصیتی برای کارکنان استفاده کند و متناس

 باشند. کارکنان حس بی اعتمادی و توهین نسبت به نظارت را نداشته

کنندگان گروه چهارم معتقدند نظارت الکترونیکی موجبات از آنجایی که شرکت
شور توانند با تدوین منکند، مدیران میهای افراد سودجو را فراهم نمیجلوگیری از سوءاستفاده

اخالقی برای سازمان و تعیین شرح وظایف و مسائل اخالقی در مورد نحوه برخورد با کارکنان 

 های افراد سودجو جلوگیری شود.متخلف، شرایطی را فراهم کنند که از سوءاستفاده
تواند زمینه بروز رفتار کنندگان در گروه پنجم، معتقدند نظارت الکترونیک میمشارکت

های شهروندی رسد اگر مدیران شرکت موجبات بروز رفتارکند. به نظر می شهروندی را فراهم

بگیران صرف بدانند، جزیی از خانواده را فراهم کنند کارکنان به جای آنکه خودشان را حقوق 

-دانند و در چنین فضایی با نظارت کردن مدیر هیچ مشکلی ندارند. افزایش نشستشرکت می
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شود کارکنان خارج از ساعات کاری نیز با هم باشند و می های غیر رسمی در سازمان سبب

کند و در نهایت  به افزایش رفتار این در جهت نزدیکی هرچه بیشتر کارکنان کمک می

 شود.شهروندی منجر می
های کنندگان در گروه ششم مبنی بر افزایش هزینهو در نهایت با توجه به نظر مشارکت

توانند با افزایش سطح آگاهی ترونیک، مدیران شرکت میشرکت با استفاده از نظارت الک

های نظارت الکترونیک در های نظارت الکترونیک و بیان نمونهکارکنان نسبت به مزیت

پذیر های ایجادشده برای نظارت الکترونیک را توجیههای بزرگ و موفق دنیا، هزینهشرکت
 کنند.
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