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 چکیده
مقوله ی حجاب و عفاف یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
اســت و بالغ بر 21 ســازمان  و نهاد متولی حفظ و ترویج آن در ســطح جامعه می باشند. در این 
میان ســازمان ناجا، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی مهم ترین و 
تأثیرگذارترین نهادها در این زمینه هســتند؛ که به دلیل نبود ارتباط ســازنده و بخشی عمل کردن 
هریک از این نهادها میزان موفقیت حفظ و ترویج حجاب و عفاف در جامعه رضایت بخش نبوده 
است. بنابراین مسئله ی اصلی تحقیق حاضر آسیب شناسی ارتباطات بین این سازمان ها در زمینه ی 
حفظ و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف است که با روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان 
در این پژوهش 30 نفر از  افراد مؤثر و دخیل در اجرای  مصوبه 427 شورای عالی انقالب فرهنگی 
شامل کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان 
ناجا می باشــند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش نیز با استفاده از 
مصاحبه ی نیمه ساخت یافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون استخراج شدند. نتایج نشان داد، 
تعامالت بین ســازمانی در حوزه ی حجاب و عفاف تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. انتخاب 
مدیران متولی و دخالت دادن منافع شــخصی مدیران، برداشــت و نوع نگاه کارمندان به حجاب و 
عفاف، دیدگاه های متضاد و متفاوت سازمان های متولی و سرگشتگی و ابهام در درک صحیح مصوبه 
427 و مشورت نگرفتن از نهاد نظارتی مسئول برای ارزیابی فعالیت هریک از سازمان های متولی از 

جمله مهم ترین آسیب های مربوط به ارتباطات بین سازمانی در این زمینه است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
حجاب و عفاف سابقه ای طوالنی در زندگی بشر دارد و این پیشینه از آن روست که خاستگاه 
آن فطرت آدمی است. در ادیان الهی دیگر، از جمله آیین زرتشت، یهود و مسیحیت نیز این حکم 
با تفاوت هایی وجود دارد. یکی از نیازهای حقیقی و مسلم در زمینه های تربیتی، دینی، اخالقی و 
فرهنگی، موضوع حجاب و عفاف است )راهنما، 1395: 38(. حجاب و عفاف یک دستور دینی است 
و از موضوعات مهم و کلیدی جامعه ی ماست که با بسیاری از مسائل پیوند خورده و ابعاد سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. حیا و پاکدامنی در بخش مهمی از زنان کشورمان نهادینه و 
در دین مبین اسالم نیز بر آن تاکید فراوانی شده است، زیرا پای بندی و عمل به احکام و دستورات 

دینی، موجب سعادت و سالمتی بشریت می شود )شعبان پور، 1397: 82(. 
حجاب از آن جهت که خطابش با زنان است، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن 
جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقشی اساسی دارد، به همه ی افراد جامعه مربوط می شود. 
آنچه می تواند جامعه اي را از این آسیب هاي شوم مصون داشته و حفظ کند، ترویج فرهنگ دقیق 
عفاف و تبیین ابعاد گوناگون آن در جامعه است )قاسمی و همکاران، 1395: 44(. هرچه الگوهای 
حجاب مراتب برتر و باالتری داشته باشند، تأثیر بیشتری در معنویت و دین داری فرد و جامعه 

خواهند گذاشت )راهنما، 1395: 38(.
 در کشور ما همزمان با تحول بزرگ انقالب اسالمی گرایش به حجاب و عفت و پاکدامنی از 
مهم ترین شاخصه های انقالب اسالمی شناخته شده است و در سال های پس از انقالب تاکنون 
همواره یکی از دغدغه های مردم و مسئوالن بوده است. با آنکه در این زمینه، توفیقات بسیاری 
در سال های پس از انقالب و دوران دفاع مقدس به دست آمد، اما متأسفانه مشاهدات میدانی و 
مطالعات پژوهشی نشان می دهد که در دهه های اخیر، آسیب هایی جدی در این عرصه پدید آمده 
است. با گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی، تحوالتی در مورد عفاف و حجاب در جامعه ایران در 
حال شکل گیري است که در راستاي تعالیم مذهبی، فرهنگ ملی و دینی کشور ارزیابی نمی شود. 
اگر چه عوامل متعددی در این زمینه تاثیرگذار است، ولیکن به نظر می رسد اقدامات ضعیف در 
جهت درونی کردن عفاف و حجاب در بین افراد جامعه و نپرداختن اصولی و صحیح به این موضوع 

نقش بیشتری داشته است)شاکری نژاد،1398: 33(.
مقوله ی حجاب و عفاف با توجه به ماهیت آن به عوامل بسیاری ارتباط دارد و مدیریت آن هم 
حاکمیتی و هم اجتماعی است )صارمی و همتی، 1394: 468(. بر اساس مصوبه 427 شورای عالی 
انقالب فرهنگی 26 دستگاه  دولتی نظیر نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت 
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بازرگانی، سازمان صداوسیما، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسالمی و... متولی حفاظت و 
صیانت از حجاب و عفاف در سطح جامعه می باشند. بر اساس مصوبه مذکور 21 وظیفه در خصوص 
گسترش فرهنگ حجاب و عفاف برای ناجا1 - که متولی اصلی تأمین امنیت و آرامش در سطح 
جامعه است و ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد- مقرر شده است. این امر نشان دهنده ی تأثیرگذاری 

این سازمان در باب حجاب و عفاف است. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و زیرمجموعه های آن نظیر ستاد حجاب، سازمان تبلیغات 
اسالمی جوانان، ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر و ...  ازجمله سازمان هایی هستند که بر اساس 
مصوبه مذکور متولی ترویج حجاب و مقابله با پدیده ی بدحجابی در سطح جامعه می باشند )سهرابی، 
1398: 1(. با  وجود این به دلیل بخشی عمل کردن و ارتباطات پایین ناجا و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی موضوع حجاب همچنان  یکی از موضوعات و مسائل مهم در سطح کشور اسالمی است. 
براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس درباره ی حجاب منتشر کرده، اعتقاد به حجاب 
و رعایت آن در جامعه کاهش و مخالفت ها با دخالت دولت و حجاب اجباری افزایش یافته است. 
این گزارش همچنین عوامل مختلف موثر بر نوع پوشش زنان ایرانی را بررسی کرده و نتیجه گرفته 
از حیث پوشش 64/8 درصد از زنان بدحجاب )11 درصد خیلی بدحجاب و 89 درصد برحجاب 
متوسط عرفی( و 35/2 درصد زنان باحجاب هستند )مرکز پژوهش های مجلس، 1397(. این موضوع 
نشان می دهد، سیاست های فعلی در قبال پدیده حجاب چندان موفق نبوده است. می توان ادعا 
کرد که یکی از علل اصلی چنین وضعیتی ناهماهنگی سازمان های مسئول در موضوع حجاب است.

آسیب شناسی ارتباطات بین سازمان ناجا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه ی عفاف 
مهم ترین مسئله ای است که تحقیق حاضر درصدد پاسخ گویی به آن است. به تعبیر دیگر، سؤال 
اساسی پژوهش آن است که مهم ترین آسیب های مرتبط با ارتباطات بین سازمانی دو سازمان 
یادشده با تأکید بر قوانین و مقررات، آیین نامه ها، مدیریت ارتباطات، کانال های ارتباطی، برخوردهای 
شخصی و سلیقه ای و باالخره منافع سازمانی با تأکید بر موضوع حجاب و عفاف )در مصوبه 427 

شورای عالی انقالب فرهنگی( کدام اند؟ 

2. پیشینه ی پژوهش
بررسی تحقیقات انجام شده نشان داد، تاکنون پژوهشی به آسیب شناسی ارتباط بین سازمانی 
ناجا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی نپرداخته است؛ با وجود 

1. مخفف نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است. در هرکجا واژه پلیس و یا سازمان پلیس آمده، منظور ناجاست. 
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این تحقیقاتی که هرکدام به نوعی می تواند با تحقیق حاضر در ارتباط باشد در ادامه آمده است. 
ساالری فر در مقاله ای با عنوان »مبانی روان شناختی حجاب و عفاف با تأکید بر متون اسالمی« 
مبانی روانی لزوم رعایت حجاب و عفاف را کشف و دسته بندی کرده است. در این تحقیق از روش 
کیفی تحلیل متون در بررسی آثار روان شناسی و از روش های متعارف در علوم اسالمی برای فهم 
و برداشت از احادیث و تفسیر قرآن استفاده  شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اموری همچون 
»حیا«، »حیاطلبی«، »پیشگیری از نگاه جسمی و جنسی به زن«، »تعدیل نیاز جنسی در روابط 
انسانی«، »لزوم مهار نیاز خودآرایی زنان« و »نیاز به سالمت روانی و جسمی« در روابط انسانی 
مقتضی رعایت عفاف و پوشش مناسب زن و مرد نامحرم در مقابل هم است )ساالری فر، 1396: 106-

77(. خوش رو و اسماعیلی در مقاله ای با عنوان »بررسی تأثیر عفاف و حجاب بر کاهش آسیب های 

اجتماعی«، این موضوع که تجربه ی آزادی جنسی نامشروط غرب طی دهه های متوالی گذشته به 
سست شدن بنیان خانواده، افزایش کودکان بی سرپرست و سایر آسیب های اجتماعی منجر شده 
را تایید می کند. این تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر تحلیل محتواست. نتایج تحقیق نشان 
می دهد، با رعایت حجاب از طرف مردان و زنان جامعه از بسیاری از خطرات حفظ خواهد شد و 
مهم تر از همه اینکه با حفظ حجاب کیان خانواده - که اصلی ترین نهاد اجتماع است - کمتر در 
معرض خطر قرار می گیرد )خوش رو و اسماعیلی، 1396(. اصغرزاده و شایگان در مقاله ای با عنوان 
»ضوابط قانونی عفاف و حجاب و وظایف نیروی انتظامی«  مالک های بدحجابی در قوانین ایران 
و راهکارهای مقابله با بدحجابی از سوی نیروی انتظامی را بررسی کرده است. تحقیق کیفی و از 
نوع تحلیل محتوای متون قانونی است؛ جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی کتب و منابع قانونی بود 
که به صورت تمام شمار مطالعه شد. نتایج تحقیق نشان داد، 26 قانون، آیین نامه، دستورالعمل و 
بخشنامه مرتبط با موضوع حجاب و عفاف وجود دارد. مالک های بدحجابی در قوانین، نپوشیدن 
کامل موی سر و هرجای دیگر بدن برای زنان جز وجه و کفین، پوشیدن دامن و شلوارهای کوتاه 
و چسبان، چادرهای نازک و توری، مانتوهای نامناسب، آرایش نامتعارف صورت و مو و استفاده از 
کاله بدون مقنعه است. براساس این تحقیق، تالش بـرای به روز کـردن قوانیـن مربوطـه متناسب 
با شـرایط زمان و مکان و نشسـت های کارشناسـانه و ارائـه ی راه حـل، کاهـش مصادیـق بدحجابی 
و اطالع رسانی قوانیـن به مردم و همچنین مطالبه گری از سایر دستگاه های مجری و مسـئولین 

امر از جمله راهکارهای مقابله با بدحجابی است )اصغرزاده و شایگان، 1395(.
عبدالرحمانی و حبیب زاده در مقاله ای با عنوان »نقش ارتباطات بین سازمانی نیروی انتظامی 
در ارتقاء امنیت عمومی؛ مطالعه موردی شهر بندر عباس« با بیان این موضوع که همه ی نهادهای 
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اجتماعی و سازمان های رسمی و غیررسمی در تأمین و حفظ امنیت عمومی همراه با پلیس سهیم 
هستند، نقش هریک از سازمان ها و روش های برقراری ارتباط پلیس با سازمان های یاد شده در ایجاد 
بسترهای امنیت عمومی شهر بندرعباس را بررسی کرده اند. جامعه ی آماری تحقیق فرماندهان و 
کارشناسان درون و برون نیروی انتظامی، نخبگان و مسئوالن قوه قضائیه استان هرمزگان هستند. 
نتایج این پژوهش نشان می دهد، از بین سازمان ها، سازمان های مردم  نهاد، بسیج و شوراهای اسالمی 
شهر در هدایت امنیت سواحل به همراه تعامل با نیروی انتظامی سهم بیشتری دارند )عبدالرحمانی و 
حبیب زاده، 1395(. میرزایی در مقاله ای با عنوان »ضرورت آسیب شناسی حجاب و عفاف و پدیده ی 

مدگرایی در ارتباط با سبک زندگی، نظم و امنیت« پس از مفهوم  شناسی حجاب و عفاف به رابطه ی 
حجاب با عفاف، اهمیت و جایگاه حجاب و عفاف در قرآن کریم، احادیث، روایات و درنهایت علل، 
ابعاد، اهمیت، کارکردها، نقش نهادهای فرهنگی در پیشگیری از پدیده ی بدحجابی و مدگرایی 
اشاره کرده و ضمن شناسایی آسیب ها مهم ترین مراحل و راهبردهای نهادینه نمودن فرهنگ حجاب 
و عفاف در سبک زندگی و نظم و امنیت را بررسی کرده است )میرزایی، 1394(. کربالیی و پازوکی 
و خوانین زاده در مقاله ای با عنوان »آسیب شناسی مسئله ی عفاف و حجاب در بین دانشجویان 
دختر کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی« به بیان این موضوع که امروزه رعایت نکردن عفاف در 
پوشش به عنوان یک آسیب فرهنگی و اجتماعی جدی مطرح است و این آسیب درباره ی دختران 
دانشجو - به دلیل موقعیت سنی، تحصیلی و فرهنگی آنها - حساسیت بیشتری دارد، پرداخته 
است. این تحقیق درصدد یافتن حلقه ی مفقوده و رابطه ی معناداری بین پرسش ها و فرضیه های 
پژوهش و رعایت نکردن عفت در پوشش در بین بعضی از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه 
عالمه طباطبائی )ره( به روش میدانی است. نتایج تحقیق نشان داد، ضعف اعتقادی، عدم پای بندی 
به انجام عبادات، نظام خانوادگی، کسب زیبایی، جامعه و رسانه ازجمله عوامل مهم در عدم رعایت 

عفت در پوشش جامعه آماری موردپژوهش است )کربالیی، پازوکی، خواتین زاده، 1393(.
بیگم فقیهی در تحقیقی با عنوان »آسیب شناسی حجاب و عفاف از منظر قرآن کریم و حدیث 
و راهکارهای مقابله با آن« عوامل مؤثر در وقوع ناهنجاری اجتماعی درزمینه ی حجاب و عفاف و 
شناسایی راهکارهایی برای جلوگیری از آن را بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان داد، عوامل 
متعددی همچون عوامل اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، تربیتی، اخالقی و جامعه شناسی در زمینه ی 
حجاب نقش آفرین اند، که باید به عنوان عوامل آسیب رسان بدانها توجه جدی کرد. همچنین در 
ارتباط با اقدامات اصالحی و تربیتی و نیز تأدیبی، احیای فرضیه ی امربه معروف و نهی ازمنکر و توسعه 
به نقش خانواده در اصالح و تربیت فرزندان مهم ترین راهکار در مواجه با ناهنجاری های جامعه در 
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زمینه ی حجاب و عفاف است )بیگم فقیهی، 1396(. شارع پور، تقوی و محمدی در مقاله ای با عنوان 
»تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب؛ مطالعه موردی : گرایش به حجاب در بین 
دانشجویان دختر دانشگاه مازندران«، عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش دانشجویان دختر نسبت به 
حجاب را بررسی کردند. جامعه ی آماری این تحقیق را دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه 
مازندران تشکیل داده اند که پرسش نامه ی محقق ساخته در اختیار 560 نفر از آنها قرار داده شد. نتایج 
تحلیل مسیر و رگرسیون چندمتغیره نشان داد، مهم ترین متغیر مؤثر در گرایش به حجاب، متغیر 
گرایش به فمینیسم بوده است. سایر متغیرهای مؤثر به ترتیب عبارت اند از: عوامل محرک اجتماعی، 

پایگاه اقتصادی - اجتماعی، سبک زندگی و محل سکونت )شارع پور، تقوی و محمدی، 1392: 1-29(.
در بین پژوهش های خارج از کشور شیرازی و مشیرا1 در تحقیقی با عنوان »زنان مسلمان جوان 
در حجاب چهره؛ نقاب ابزاری برای مقاومت در اروپا است اما در ایاالت متحده رد می شوند« نشان 
دادند که برای فهم نگاه زنان مسلمان نسبت به حجاب در غرب باید عوامل سیاسی، اجتماعی و 
تاریخی یک کشور، ماهیت مهاجرت آنها، ترکیب جمعیت شناختی گروه آنها و چگونگی تفسیر 
آنها از دنیوی شدن و شهروندی را بررسی کرد. درحالی که بازنمایی رسانه ای و ادبیات دانشگاهی 
معنای نقاب در اروپا را عملی شور برانگیز یا شکلی از هویت شخصی، سیاسی و مذهبی معرفی 
می کند، اما یافته های تحقیق آنها از مصاحبه های عمیق با زنان مسلمان در غرب، معنای دیگری را 
متبادر می کند. نیمی از شرکت کنندگان در مطالعه، در عین استفاده از روسری هیچ تمایلی برای 
استفاده از نقاب نداشتند، بلکه برعکس در محیط آمریکا آن را غیرضروری و نامناسب می دانستند. 
البته بیشتر مشارکت کنندگان این حق را برای کسانی که مایل به استفاده از نقاب بودند، محترم 
می شمردند )Shirazi & Mishra, 2010(. تارلو در مقاله ای با عنوان »حجاب در لندن و اثرات آن« 
اهمیت لباس و پوشش به عنوان شاخصی آشکار از تمایز در شهر چند فرهنگی لندن را بررسی 
کرده است. وی معتقد است، انتخاب حجاب از سوی زنان طبقه ی متوسط مسلمانان اغلب به عنوان 
کاال نگریسته می شود، نه به عنوان پس زمینه ی فرهنگی آنها )Tavlo, 2007:131-156(.  واتسون 
در مقاله ای با عنوان »زنان و حجاب« موضوع گرایش به حجاب را واکنش های فردی زنان نسبت 
به فرایندهای جهانی می داند. وی در این نوشتار تالش کرده، با توجه به اصول حاکم بر حجاب، 
مفاهیم مرتبط با پوشش در قرآن را بیان کند و در ادامه با استناد به نظرات دو طیف از زنان انتخاب 
.)Watson, 1994( حجاب زنان را در ریشه ها و در دنیاهای مختلف، مورد نقد و بررسی قرار دهد

1. Mishra
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3. مالحظات نظری
پیرو سنت پژوهش های کیفی، محقق در این پژوهش قصد نظریه آزمایی و یا فرضیه آزمایی 
نداشته است، با این حال این به معنای خالی بودن ذهن از مبانی و ادبیات نظری پژوهش نبوده 
است )میر حسینی و همکاران،12:1399( و ضمن مطالعه ی ادبیات تحقیق در تمامی پژوهش 
به نظریه های ذیل - به عنوان چارچوب های استنادی و ارجاعی در تمام مراحل تحقیق- توجه 

شده است .

3-1- آسیب شناسی بین سازمانی
آسیب شناسی بر پایه ی اطالعات برای تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق تر ساختار، تعامالت، 
رویه عمل ها و روش ها، سبک های مدیریتی و سایر عناصر سیستم چاره جو، الزم و ضروری است. 
به عبارتی آسیب شناسی تشخیص مسئله و کانون علمی آن برای تعیین اقدامات الزم به منظور 
بهسازی عملکرد سازمان امری پایه ای و اساسی است. آسیب شناسی نیازمند نگرش سیستماتیک 
و منظم به کل فرایند است و هدف از آن تشخیص ماهیت و نوع مسئله ای است که در یک 
سازمان یا درخصوص یک موضوع بروز کرده و نیاز به حل دارد )ممی زاده، 1375: 29(. آسیب شناسی 
سازمانی، فرایند استفاده از مفاهیم و روش های علوم رفتاری به منظور تعریف و تشریح وضعیت 
جاری سازمان ها و یافتن راه حل هایی برای حل یک مشکل یا افزایش اثربخشی آن«  تعریف شده 

 .)Harrison, 2005( است
سه وجه اصلی آسیب شناسی و کاربری هایی که برای تغییر و بهبود سازمان ها و ارتباط میان 

آنها وجود دارد عبارت اند از: 
الف( فرایندها: کار با افراد یک سازمان برای برنامه ریزی یک مطالعه ی آسیب شناسی، اجرای 

آن و اخذ بازخورد از نتایج حاصله؛
ب( الگوسازی: استفاده از الگوها برای تعیین چارچوب مسئله، هدایت مسیر و گردآوری، تجزیه 

و تحلیل و خالصه نمودن داده های آسیب شناسی
. )Ibid: 124(ارائه راهکار یا راهبرد برای حل مشکل )ج

در آسیب شناسی سازمانی مشاوران، پژوهشگران و مدیران از الگوهای مفهومی و روش های 
تحقیق کاربردی برای ارزیابی وضعیت جاری سازمان و کشف راه هایی برای حل مسائل، رویارویی 
با چالش ها یا ارتقای عملکرد بهره  می گیرند )Saeed & Wang, 2013: 34(. آسیب شناسی یک 
پدیده به تصمیم گیران و مشاوران کمک می کند تا پیشنهادهای قابل اجرایی را برای تغییر و بهبود 
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سازمان ارائه کنند. بدون آسیب شناسی دقیق ممکن است تالش تصمیم گیران برای تشخیص 
 .)Harrison, 2005( نادرست علل ریشه ای مسئله به هدر برود

آسیب شناسی  سازمانی و بین سازمانی معموالً بررسی دو حوزه ی وسیع را ایجاد می کند )دو 
حوزه ای که  مقاله نیز بر آن تأکید می کند(:

حوزه اول: تشخیص عوامل تشکیل دهنده ی سازمان که شامل بخش ها، ادارات، محصوالت و 
روابط بین عوامل و تأثیر متقابل آنها بر هم می شود؛ 

حوزه دوم: آسیب شناسی بر اساس فرایندهای سازمانی که شامل شبکه های ارتباطی گروهی، 
مشکل تصمیم گیری سبک های رهبری و اعمال قدرت و روش های برنامه ریزی و تعیین هدف و 

مدیریت تعارض و رقابت است )توکلی دارستانی و شهباز مرادی، 1387: 96(.
طی سال های اخیر گروه های زیادی از محققان ذعان داشتند، توجه به مبحث ارتباطات بین 
سازمانی در خصوص حل بسیاری از مشکالت اجتماعی )مانند بهداشت و سالمت، ورزش، خدمات 
عمومی، آموزش، هنجارها و ارزش های اجتماعی و حتی فرهنگ( افزایش یافته است )ابویی و اسدی 

و غریبی، 1386: 159(.

3-2- ارتباطات بین سازمانی 

ارتباط در معنای عام آن، عبارت است از کلیه ی فعالیت های گفتاری، نوشتاری و حرکتی که 
برای انتقال پیام، معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود 
)فرهنگی، 1383: 17(. زمانی که سازمان زمینه ی  ارتباطات را فراهم می کند یا در ارتباطات مؤثر 

می افتد، ارتباطات هویتی ویژه می گیرد که از آن به ارتباطات سازمانی تعبیر می شود. به بیان ساده، 
ارتباطات سازمانی، انتقال اطالعات، مفاهیم و معانی بین عوامل سازمانی در جهت تحقق اهداف 
است )مورهد و گریفین، 1394: 168(. ارتباطات به باور بارنارد1 قلب سازمان، در نزد کاتز و کان2 
روح و اساس سازمان، به اعتقاد استینج کامب3، کانون و مرکز سازمان ها و باالخره به باور موهان4، 
داروی همه ی دردهای سازمان هاست )هال، 1384: 287 و 281(. ارتباطات بین سازمانی به این امر 
توجه دارد که چه سازمانی با سازمان دیگر ارتباط دارد؟ در چه مورد ارتباط دارد؟ )محتوای پیام(، 
از چه راهی؟ )با چه شیوه یا مجرایی؟( به چه میزان و در چه سطحی )فرد، دو نفر، گروه، سازمان( 

1. Barnard )1938(
2. Katz and Kahn )1978(
3. Combi Astynj )1990(
4. Mohan )1993(
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با یکدیگر ارتباط دارند؟ )دعایی، 1372؛ لیتل جان1، 1384: 692-687( و باالخره این ارتباطات تا چه 
اندازه در رسیدن به هدف مؤثر است. 

هدف اصلی در ارتباطات بین سازمانی این است که افراد )واحدها، بخش ها، ادارات و...( مناسب 
و واجد صالحیت، اطالعات درست را در زمان و یا به وسیله ی ارتباطی مناسب ارسال یا دریافت 
کنند )زاهدی، 1379: 317(. ارتباطات اثربخش در سازمان و بیرون از سازمان، به عنوان مجموعه ای 
از چگونگی ارائه، دستیابی، اشتراک گذاری و کاربرد صحیح اطالعات تعریف می شود. ارتباط بین 
سازمانی به دو گونه ی رسمی و غیررسمی دسته بندی می شوند. درحالی که ارتباط غیر رسمی 
نانوشته است و در تمامی سطوح سازمان وجود دارد، ارتباطات بین سازمانی رسمی و در چارچوب 
اختیارات، تکالیف، سلسله مراتب ساماندهی و ساختار اداری بوده، مبتنی بر اساس نامه ها، آئین نامه ها 

و قوانین و مقررات سازمان هاست )یوسفی، 1376: 64(. 
پژوهش ها نشان می دهد که توسعه و پیشرفت جوامع و همچنین موفقیت  آنها تا اندازه ای 
بازتابی از نظام ارتباطی بین سازمان هاست )زارعی، 1385: 15(. ارتباطات بین سازمانی همواره یکی 
از عوامل اثرگذار در تولید و گسترش دانش، بازار و خدمات بوده و زمینه ی انسجام و هماهنگی در 
جامعه است )هال2، 1384: 372(. ارتباطات بین سازمانی تا اندازه  ی زیادی می تواند جریان ارائه ی 
اطالعات از راه فن آوری های اطالعاتی، را آسان نماید، بسیاری از هزینه های جاری و ساالنه ی 
ارتباطی را کاهش داده، قابلیت های سازمان را در رسیدن به هدف های فردی و مشترک افزایش 

 .)Ibrahim, 2003( می دهد
ارتباطات بین سازمانی فرایندی )عمودی، افقی، مورب، باال و پایین، رسمی یا غیررسمی( 
است که طی آن سازمانی برای اخذ اطالعات )شریف زاده و سهیلی راد، 1382(، انتقال پیام به دیگر 
سازمان ها و نیز هماهنگی، یکپارچه سازی و ایجاد زمینه ی مشترک برای فعالیت و در نهایت 
افزایش بهره وری از آن بهره می برد )رابینز3، 1385(. جرالد ام گولدهابر4 ارتباطات بین سازمانی 
را فرایند ایجاد و مبادله ی پیام ها در درون شبکه ای از روابط به هم پیوسته  برای مقابله با ناامنی 
محیطی تعریف کرده است )ویندال و اولسون و سینگاترز5، 1376: 148(. در حوزه ی ارتباطات بین 
سازمانی نظریه پردازان مختلفی مانند کیمبرلی )2005( و دیر )1989؛ 1998( و ترومن )1996(، 

1. Little John
2. Hall
3. Robbins 
4. Gerald M. Goldaber
5. Windal and Olson and Singers
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ایکاف، دفت و دیگران تحقیق و پژوهش کرده اند. ارتباطات بین سازمانی در اینجا مجموعه ای از 
ارتباطات کتبی/شفاهی یا سنتی/ مدرن و اتصال های رسمی دخیل و غیردخیل در امنیت منطقه 
است که هریک از سازمان ها با به عهده گیری نقش یا نقش هایی برای یک مشکل تالش می کنند. 
در اینجا ارتباطات بین سازمانی در موضوع حجاب و عفاف بر اساس مصوبه 427 شورای عالی 
انقالب فرهنگی و ارتباطات بین سازمانی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نیروی انتظامی و 
شورای عالی انقالب فرهنگی )و با تأکید بر آسیب های مرتبط با اجرای قوانین و مقررات هر دو 
سازمان، آسیب های مرتبط با مدیریت، مرتبط با کانال های ارتباطی، برداشت های شخصی کارکنان، 

آسیب های مرتبط با منافع سازمانی میان دو سازمان( آسیب شناسی شده است.    

3-3- مفهوم شناسی حجاب و عفاف 
واژه ی »حجاب« از ریشه ی حجب به معنای مانع ایجادکردن چیزی در مقابل چیز دیگر 
است )مصطفوی، 1386( حجاب به معنای ستر و پوشاندن نیز آمده است )ابن منظور، 1414(. مراد 
از کلمه ی حجاب در مباحث مربوط به روابط زن و مرد به معنای آن چیزی است که مانع نگاه 
غیرمجاز می شود یعنی پوشش؛ بنابراین پوشیده بودن الزمه ی حجاب است )مهدی زاده، 1389: 
24(. استعمال کلمه ی حجاب در مورد پوشش زن یک اصطالح نسبتاً جدید است، در اصطالح 

فقها کلمه ی »َستر« به معنای پوشش به کار رفته و این بهتر است، زیرا معنای شایع لغت حجاب 
به معنای پرده است و همین امر موجب شده بعضی گمان کنند که اسالم خواسته زن پشت پرده 
و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود )مطهری، 1389: 73(. مراد از حجاب در این پژوهش عفت 

در پوشش است. 
واژه ی »عفاف« به معنای خودنگهداری و خویشتن داری در مقابل تمایل به گناه و مهارکردن 
خویش است )فراهیدی، 1410(. عفت در روابط زن و مرد به معنای خویشتن داری و حریم نگه داشتن 
در روابط با جنس مخالف است. مراد از عفت در پوشش آن است که زن در معاشرت خود با 
مردان بدن خود را بپوشاند و از جلوه گری و خودنمایی و تبرج و به نمایش گذاشتن جاذبه های 
جنسی خود در برابر نامحرم بپرهیزد )پازوکی و خوانین زاده، 1393: 177(. حیا و عفاف از ویژگی ها 
و خصلت های درونی انسان است ولی حجاب به شکل و قالب و نوع و چگونگی پوشش برمی گردد 
و تفاوت این دو، تفاوت باطن و ظاهر است. به بیان دیگر، حجاب از آثار و نتایج خویشتن داری و 
عفاف است. البته اثبات التزام دائمی بین این دو مشکل است )مهریزی، 1376: 13(؛ ولکن تفکیک 
این دو )عفاف و حجاب( نیز مشکل تر و نوعی فرافکنی است. افزون بر این اگر زنان بدون حجاب 
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و عفیف و پاک باشند آیا مردان نیز چنین اند، حجاب تدابیر عام اسالم برای جامعه ی انسانی است 
)مهدی زاده، 1389: 151-158(.  

منظور از آسیب شناسی مرتبط با اجرای قوانین و مقررات هر دو سازمان، شناخت آسیب هایی 
بر  تأکید  با مدیریت،  از آسیب های مرتبط  قوانین رخ می دهد. منظور  اجرای  است که هنگام 
مؤلفه هایی مانند برنامه ریزی، رهبری، کنترل و تصمیم گیری است. منظور از آسیب های مرتبط 
با کانال های ارتباطی، آن دسته از کانال های ارتباطی میان دو سازمان مانند: نامه نگاری ها، تلفن، 
فاکس، ایمیل و... است. منظور از آسیب های مرتبط با منافع سازمانی، آن دسته از منافع شخصی، 
گروهی، تشکیالتی، حرفه ای و عمومی است که میان دو سازمان پدید می آید. تعارض منافع یعنی 
شرایطی که فرد یا سازمانی میان منافع شخصی، حزبی، گروهی یا خانوادگی خود با منافع ملی، 

حرفه ای و کاری خود تعارض می یابد.

4. روش شناسی پژوهش 
تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون است. تحلیل مضمون روشی است که 
برای شناسایی، تحلیل و گزارش دادن الگوهای )مضامین( موجود در داده ها )تعدادی مصاحبه(به 
کار می رود. این روش، داده هاي )درباره ی حجاب و عفاف( حاصل از منابع اطالعاتی )نمونه های 
سه گانه ی تحقیق، یعنی کارکنان ناجا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی( 
را برای درک عمیق تری از موضوع به مجموعه اي از کدها تبدیل می کند. تمام تالش محققان در 
این تحقیق بر آن بود که داده های مربوط را از متن مصاحبه ها )به روش تحلیل مضمون( استخراج 
کرده و به گونه ای نظام مند با طبقه بندي و کدگذاري آنها، در نهایت یافته های خود را درباره ی 

موضوع حجاب به دست آورند.
جدول )1(.حجم جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری

نوع نمونه گیریحجم نمونهتعداد کل اعضاسازمان های متولی

نمونه گیری هدفمند448 نفرشورای عالی انقالب فرهنگی

الف( پلیس امنیت اخالقی )برخورد با افراد بد حجاب و بی حجاب(
ب( پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای الزام اصناف به رعایت 

حجاب
ج( معاونت حقوقی در زمینه پیشنهاد الیحه های قانونی مورد نیاز

نمونه گیری هدفمند12116

نمونه گیری هدفمند136وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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مشارکت کنندگان در پژوهش سه گروه مسئوالن و متولیان حجاب و عفاف بر اساس مصوبه 
427 شورای عالی انقالب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی 
و نیروی انتظامی در محدوده ی تهران بزرگ بودند و مصاحبه ها به روش هدفمند با باالترین تنوع 
تا رسیدن به اشباع نظری -که 30 نفر بود- ادامه یافت. نقطه ی اشباع نیز یعنی نقطه ای که در 
آن تصویری به نسبت کامل از واقعیت بررسی شده کسب شود و نمونه های جدید، دانش ما از 

واقعیت را دگرگون نکند. 
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه ی نیمه ساخت یافته یا گفت وگوی هدفمند 
بوده که در شش مرحله )تعیین هدف، طراحی، انجام مصاحبه، نگارش، تجزیه و تحلیل و تهیه ی 
گزارش نهایی( انجام شد. سعی محقق بر این بود که در این مصاحبه ها اصول و قواعد قبل، حین 
و بعد از مصاحبه )به جهت زمان، نوع پرسش، عدم سوگیری ها، ثبت و ضبط کردن ها، ساده بودن 
سؤاالت و...( با نمونه ها رعایت شود. برای روایی و پایایی1 تحقیق از معیار مقبولیت استفاده شد. 
بدین معنی که یافته های تحقیق تا چه حد در انعکاس تجارب مشارکت کنندگان، محقق و خواننده 
در رابطه با پدیده ی مورد مطالعه موثق و باورکردنی است. محقق بر برخی از شاخص ها در مقبولیت 
مانند حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب نمودن نمونه، تکرار شدن یک یافته و 

استفاده از بازخورد مطلعین تأکید کرده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 در این تحقیق، با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا2 و در چارچوب تحلیل مضمون سه 
نوع کدگذاری باز، محوری و گزینشی پیاده شد. در این بخش، محققان شخصاً تعیین عبارات 
و کلیدواژه ها و الصاق کدها و توصیف گرها را بر عهده  گرفتند و کامپیوتر و نرم افزار تنها در حد 
ابزاری برای تسهیل و تسریع فرایند کدگذاری بود. عمل کدگذاری و دسته بندی و سازمان دهی 
کدها در بخشی از نرم افزار به نام سامانه کد3، انجام  شد. در کدگذاری گزینشی تعیین اهم مقوالت، 
از طریق امکانات موجود در نرم افزار، کلیه ی نتایج هر بخش اعم از کدها، قطعه کدها، مقوالت و 
مضامین به شکل ساخت یافته با یکدیگر ادغام و پس از انجام و تکرار مراحل تحلیلی و افزودن 
یافته های جدید تحقیق، نتایج نهایی شامل مفاهیم، مقوالت و کدگذاری محوری استخراج گردید.

1. reliability
2. Maxquda
3. Code system
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5. یافته های پژوهش
مشارکت کنندگان در پژوهش 1 نفر )33/3 درصد ( کمتر از 35 سال سن داشت. 6 نفر )20 
درصد( سن 35 تا 40 سال، 5 نفر )16/26 درصد( سن 40 تا 45 سال، 18 نفر نیز )60 درصد( 
سن بیشتر از 45 سال داشتند. همچنین از میان مشارکت کنندگان در پژوهش کسی مدرک 
پایین تر از لیسانس نداشت، به این ترتیب که تنها 3 نفر ) 10درصد ( مدرک لیسانس، بوده اند؛ 
16 نفر )53/33 درصد( مدرک کارشناسی ارشد و 11 نفر )36/66 درصد( مدرک دکتری داشتند. 
بررسی سنوات خدمتی افراد مصاحبه شونده نشان داد، 6 نفر )20 درصد( سنوات خدمتی کمتر از 
5 سال، 6 نفر )20 درصد( بین 5 تا 10 سال، 2 نفر بین 10 تا 15 سال، 13 نفر )43/33 درصد( 
سنوات خدمتی بین 15 تا 20 سال و 10 درصد نیز سنوات خدمتی بیشتر از 25 سال در حوزه ی 

حجاب و عفاف داشتند.
جدول 1: کدهای سه گانه استخراج شده

کدهای گزینشیکدهای محوریکدهای باز

عالـی  شـورای  توسـط  جامعـه  فرهنگـی  مدیریـت   .1
انقـالب فرهنگـی، 2. اقتـدار سیاسـی و اجتماعـی اعضـای 
سـازمان، 3. باالترین مقامات رسـمی، 4. باالترین شـورای 
راهبردهـای   .5 فرهنگـی،  زمینـه ی  در  سیاسـتگذاری 
فرهنگ سـازی   6. جامعـه،  در  زنـان  پوشـاندن  گسـترش 
در زمینـه ی پوشـش زنـان، 7. ارتقـای سـطح آگاهـی در 
حفـظ حـدود حجـاب،  8. توسـعه امکانات ورزشـی برای 

دختـران و زنـان.

- عدم ارتباط نزدیک /مثمر ثمر 
بودن ارتباط تنگاتنگ

-کمبود ارتباط بین سازمانی 
ارتباط ضعیف/ هماهنگی در 

ارائه مجوزها

نگاه ابزاری مدیران به حجاب / 
عدم اختصاص زمان و منابع انسانی 

متخصص/ نبود ساختارهای مشترک 
برای همکاری

1. تعامـل مفیـد کم بیـن ناجـا و وزارت ارشـاد، 2. افزایش 
ارزش هـا،   تثبیـت   ..3 عملکـرد،   کاهـش  و  هزینه هـا 
وزارت  توسـط  دینـی  اعتقـادات  و  قوانیـن  4.هنجارهـا، 
فرهنـگ، 5 .اسـتفاده از منابـع انسـانی و تجهیـزات خـود، 
جلـب  و  فرهنگـی  راه هـای  طریـق  از  عفـاف  6.تقویـت 
مشـارکت های مردمـی، مدنـی و دولتـی، 7.تعریـف دقیـق 
و مشـخص ناجـا از ماموریـت، 8. شـناخت کامـل ناجـا از 
اوضـاع جامعـه،  9. به دسـت آوردن آمادگـی الزم ناجـا 

بـرای اجـرای ماموریـت به طـور صحیـح.

افزایش عملکرد و کاهش 
هزینه ها /محدود کردن حیطه 
مأموریت های گسترده /عدم 

وجود دیدگاه واحد/ عدم وجود 
ارتباط مؤثر

فرصت تلقی نمودن دخالت 
منافع سازمانی/ برداشت غلط از 
قوانین و مقررات موجود/ اعمال 
محدودیت های اتخاذی/استفاده 

ابزاری و سیاسی از حجاب

1 .عـدم اجـرای وظایـف از سـوی سـازمان ها، 2. ضعـف 
دسـتگاه های اجرایـی بویـژه در شـرایط بحـران 3. اعتبـار 
نامناسـب برای آسـیب شناسـی،  4. .برخوردهـای قهری و 
تنبیهـی نامناسـب، 5. عـدم تعیین ضمانت اجرایـی، 6. عدم 
حمایـت از اقدامـات پلیـس امنیت اخالقـی، 7 .عدم وجود 
متولـی اصلـی در بین این سـه سـازمان، 8. عـدم کارآمدی 

روش مدیریـت دولتی.

فاصله گرفتن مدیران  از دیدگاه 
اولیه ی انقالب/ عدم بهره گیری 
از مدیران رده باال در جلسات/ 
ضعف ارتباطات بین مدیران 

شرکت کننده در جلسات/ نبود 
هماهنگی )مدیران و کارکنان(/ 

چاالک و کارآمد نبودن 
مدیریت دولتی و...

بخشی عمل نمودن 
سازمان ها/ افزایش شکاف 

بین سازمان های متولی/
برخوردهای سلیقه ای/از 

اولویت خارج شدن موضوع
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کدهای گزینشیکدهای محوریکدهای باز

1.عـدم تعریـف صریـح و دقیـق از حجـاب و بدحجـاب، 
عـدم   .3 متفـاوت،   دیدگاه هـای  از  سـردرگرمی   .2
جریحه دارشـدن عفـت عمومـی، 4. فقـدان اثربخشـی یـا 
ناکارآمدی دسـتگاه ها،  5. خألهای قانونی، 6. نامشـخص 
بـودن و عـدم تعیین متولی عفـاف، 7..تفاسـیر گوناگون از 
مقولـه ی عفـاف و حجـاب و نحوه ی پوشـش، 8. خألهای 
قانونـی و کلـی بـودن قانون هـای موجـود، 9. عـدم وجـود 
قوانیـن تشـویقی، 10. عـدم تالش برای ایجـاد توجه، فهم، 

11. درک و نگـرش مشـترک.

-  نبود تعریف صریح و 
دقیق از حجاب و بدحجاب/ 

سردرگرمی به خاطر دیدگاه های 
متفاوت/- ساختار کارگروه 
ثابت نبوده/- عدم اجرایی 

شدن قوانین و مصوبات/- عدم 
پیگیری جدی

عدم ضمانت اجرایی/ نبود و یا 
ضعف ضمانت اجرایی قوانین و 
مقررات مصوب بازدارنده نبودن 
قوانین مصوب در زمینه حجاب

حجـاب   .2 شـخصی،   امـری  عنـوان  بـه  1.حجـاب 
محدودیـت و مانـع پیشـرفت در جامعـه،  3. پلیس مسـئول 
برخـورد و ارشـاد در حـوزه  ی عفـاف نیسـت،  4. کاهـش 
اقتـدار و اعتمـاد به پلیـس در جامعه، 5. تعریـف و طراحی 
در  جامـع  تعریفـی  فقـدان   .6 زنـان،  پوشـش  نادرسـت 
خصـوص حجـاب، 7 برداشـت های متفـاوت موجب عدم 
پیشـرفت در حـوزه عفـاف، 8. اسـتفاده ابـزاری از موضوع 
عفـاف،  9. .متأثر بودن چالش های موجود درون سـازمانی 
بـه طـرز تفکـر کارکنـان و مدیـران از مبحث عفـاف،  10. 

مشـخص نبـودن متولـی واحـد در ایـن امـر.

اولویت نداشتن موضوع حجاب 
از نظر کارکنان/ نداشتن 

تخصص الزم در زمینه حجاب 
در کارکنان/ اعتقاد به فردی 

بودن حجاب/ برخورد سلیقه ای 
با حجاب

دیدگاه ها و اعتقادات مغایر/ اعمال 
نوبتی مصوبات/ برخوردهای 

سلیقه ایی 

5-1- آسیب های مرتبط با اجرای قوانین و مقررات
 بررسی مفاهیم و کدهای استخراج شده درخصوص آسیب شناسی ارتباطات بین سازمانی نشان 
می دهد، در مجموع 28 مفهوم ذیل مقوله  ی آسیب های قانونی قرار دارند. همچنین 75 کد کلی در 
ارتباط با مفاهیم 28گانه مانند ناهماهنگی، پیامدهای جبران ناپذیری گشت ارشاد، همکاری نهادها، 
اقدامات ضعیف سازمان تبلیغات اسالمی، تقویت ارتباطات، ارتباط کامال یک سویه، عدم عزم جدی 
و پیگیری الزم و ارتباط ضعیف ناجا و وزارت ارشاد استخراج شد.  بررسی کمی کدهای استخراج 
شده نشان می دهد، بالغ بر 20 درصد از آسیب های قانونی در زمینه ی ضعف ارتباطات بین سازمانی 
به سرگشتگی و ابهام در درک صحیح قانون و مصوبه 427 در زمینه حجاب و عفاف است. نبود 
پشتوانه های قانونی و ضمانت اجرای مصوبه 427 نیز با 18/66 درصد در رتبه ی دوم آسیب و درنظر 
نگرفتن نهاد مسئول برای نظارت بر اجرایی شدن مصوبات ماده 427 و بهره گیری از برخوردهای 
قهری و تنبیهی به ترتیب با 9/33 و 6/66 در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. بازدارنده نبودن 
قوانین، برداشت غلط از قوانین، لوث شدن مصوبه 427، اجرایی نشدن قوانین و مصوبات، برداشت 
غلط از قوانین، فقدان اثر بخشی قوانین و آیین نامه ها، هرکدام با داشتن دو در رتبه ی هفتم قرار 
دارند. قرار دادن ابزار اجرایی در دست رئیس جمهور، ناهماهنگی افکار و عقاید سیاست گذاران، 
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نبود آیین نامه های الزام آور وجود قوانین و آیین نامه های درون سازمانی، نبود فهم، درک و نگرش 
مشترک بین متولیان و گستردگی و وسیع بودن مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، بی ارزش 
شدن قانون، نارسایی و تناقض در اجرا، انعطاف پذیری باالی قانون، نبود مکانیسم های اقناعی و 

... نیز با داشتن یک کد باز در رتبه ی هشتم آسیب های قانونی شناساییشده به شمار می آیند. 

5-2-آسیب های مرتبط با مدیریت سه سازمان
بررسی مفاهیم و کدهای استخراج شده درخصوص آسیب های مدیریتی، ضعف کانال های 
ارتباطی دبین متولیان را نشان می دهد. انتخاب نادرست مدیران و دخالت دادن منافع شخصی آنها 
با 27/27 درصد رتبه ی اول را در میان آسیب های موجود به خود اختصاص داده است. اختصاص 
ندادن بودجه و امکانات مورد نیاز و تصمیمات اشتباه و مقطعی نیز با 9/09 درصد در رتبه های دوم 
تاثیرگذاری قرار دارند. آشفته، بی نظم و ناپخته عمل کردن در اجرای مصوبات و نبود برنامه ریزی 
وروش های مناسب اجرایی نمودن مصوبه 427، برخوردهای سیاسی و شعارزدگی و نبود عزم 
جزم مسئولین برای اجرای مصوبه، اظهارنظرهای چالشی و متناقض و نیز نبود نظارت مستقیم و 
بازخواست مسئولین نیز با 4/54 درصد در رتبه ی سوم قرار دارند. سایر مقوله های استخراج شذه 

در رتبه ی  چهارم قرار دارند.  
جدول 2- مقوله های آسیب شناسی مدیریتی کدهای مربوط

رتبهدرصدکدهامقوله ها

1827/271انتخاب نادرست مدیران متولی و دخالت دادن منافع شخصی مدیران

69/09عدم اختصاص بودجه و امکانات مکفی
2

69/09تصمیمات اشتباه و مقطعی

46/06آشفته، بی نظم و ناپخته عمل کردن در  اجرای مصوبه 427
3

46/06نبود برنامه ریزی و روش مناسب برای اجرای مصوبه

34/54برخورد سیاسی و شعارزدگی در عمل به مصوبه 427

4
34/54نبود عزم جزم مسئولین در اجرای آیین نامه های اجرایی مصوبه 427

34/54اظهار نظرهای چالشی و متناقض مدیران رده های مختلف

34/54نبود نظارت مستقیم و بازخواست نکردن
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رتبهدرصدکدهامقوله ها

11/51بی توجهی به نقطه نظرات کارشناسان

5

11/51افزایش واگرایی بین دستگاه های متولی و سیاست گذار

11/51چاالک و کارآمد نبودن مدیریت دولتی

11/51روش های ناصحیح مواجهه

11/51عدم اجرای صحیح مأموریت های محوله

11/51داشتن نگاه امنیتی به موضوع حجاب

11/51ایجاد مانع و دست اندازی از سوی مسئوالن

11/51نبود هماهنگی )مدیران و کارکنان(

11/51بی اطالعی کارمندان از مصوبات جلسات ستاد

11/51تفاسیر مختلف حجاب از سوی سازمان های متولی

11/51بی اعتقادی مدیران به امربه معروف و نهی ازمنکر

11/51نگاه هزینه ای مدیران به حفظ حجاب و عفاف

11/51نگاه سنتی مدیران به مقوله ی حجاب و عفاف

11/51ضعف ارتباطات بین مدیران شرکت کننده در جلسات

11/51عدم بهره گیری از مدیران رده باال در جلسات

11/51فاصله گرفتن مدیران  از دیدگاه اولیه انقالب

_100100جمع

5-3- آسیب های مرتبط با برداشت شخصی افراد
 از دیگر آسیب هایی که در زمینه ی ضعف ارتباطات بین سازمانی در اجرای مصوبه 427 در قالب 
مصاحبه های انجام شده بررسی شد، آسیب های ناشی از برداشت ها شخصی افراد است. مفاهیم و 
کدهای استخراج شده در این باره نشان می دهد، برداشت و نوع نگاه کارمندان به حجاب و عفاف 
در سطح جامعه با 60/66 درصد اصلی ترین آسیب موجود در این زمینه است. برخورد سلیقه ای با 
حجاب با 18/18 در رتبه ی دوم اهمیت، اعتقاد به فردی بودن حجاب نیز با 6/06 در رتبه ی سوم 
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قرار دارد. دادن اطالعات نادرست به مدیران، بی حسی و بی تفاوتی نسبت به حجاب، نبود هم افزایی 
الزم بین افراد درون و برون سازمانی، نبود تخصص های الزم در خصوص حجاب و عفاف و اولویت 
نداشتن موضوع حجاب از نگاه کارکنان نیز دیگر مقوله های استخراج شده در این باره هستند.  

جدول 3- مقوله های آسیب شناسی برداشت های شخصی ارتباطی کدهای مربوط

رتبه درصدکدهامقوله ها 

2060/661برداشت و نوع نگاه کارمندان به حجاب و عفاف در جامعه

618/182برخورد سلیقه ای با حجاب

26/063اعتقاد به فردی بودن حجاب

13/03اطالعات نادرست به تصمیم گیران

4

13/03بی حسی و بی تفاوتی نسبت به مقوله ی حجاب و عفاف

13/03نبود هم افزایی الزم بین افراد در درون و برون سازمان 

13/03نداشتن تخصص الزم در موضوع حجاب در کارکنان

13/03اولویت نداشتن موضوع حجاب از نظر کارکنان

_33100جمع

5-4-آسیب های ناشی از کانال های ارتباطی
بررسی مقوله ها و کدهای استخراج شده از مصاحبه های انجام شده در خصوص آسیب شناسی 
ارتباطات بین سازمانی نشان می دهد، داشتن دیدگاه های متفاوت و متضاد بین سازمان های متولی 
با 15/15 درصد بیشترین تأثیرگذاری را در ضعیف بودن کانال های ارتباطی بین سازمان ها به 
خود اختصاص داده است. ضعف در برقراری ارتباطات دوسویه و نداشتن دیدگاه واحد در برگزاری 
جلسات با 12/12 درصد در رتبه ی دوم، اهمیت و ناهماهنگی ساختاری سازمان های متولی با 
9/09 درصد در رتبه ی سوم و جزیره ای عمل کردن و مکاتبه ای بودن ارتباطات بین سازمانی نیز 
با 6/06 درصد در رتبه ی چهارم و سایر کدهای استخراج شده در رتبه ی پنجم اهمیت قرار دارند. 
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جدول )4(. مقوله های آسیب شناسی مدیریتی کانال های ارتباطی کدهای مربوط

رتبهدرصدتعداد ارجاعاتمقوله ها

515/151دیدگاه های متفاوت و متضاد سازمان های متولی

412/12ضعف در برقراری ارتباطات دوسویه
2

412/12نبود دیدگاه واحد در برگزاری جلسات

39/093ناهماهنگی ساختاری سازمان های متولی

26/06جزیره ای عمل کردن سازمان های متولی
4

260/06مکاتبه ای بودن ارتباطات

13/03عدم شناخت و درک متقابل دستگاه های مجری

5

13/03هم سطح نبودن سازمان های متولی

13/03نبود برنامه ریزی مشترک به دلیل تفاوت ماهوی

13/03برگزارنشدن جلسات مستمر

13/03نبود فهم مشترک بین سازمان ها

13/03تأثیرگذاری پایین شورای عالی انقالب فرهنگی

13/03پیچیدگی موضوع حجاب و عفاف

13/03تعمیق شکاف بین دستگاه ها

13/03نبود تفاهم نامه ی همکاری

13/03وجود ارتباطات یک طرفه

13/03عدم رعایت سلسله مراتب بین نهادها و سازمان های متولی

13/03ضعف در عملیاتی کردن نتایج جلسات

13/03اعتماد پایین سازمان ها به یکدیگر

_33100جمع
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کلیت کار حاضر که بر اساس روش تحلیل مضمون انجام شد، مبتنی بر نظریه هایی مانند 
نظریه های مبتنی بر کانال های ارتباطی مانند ابراهیم )2003(؛ نظریه های مرتبط با  سطح و میزان 
مشارکت و همکاری بین سازمان ها مانند رابینز و هال، نظریه های مبتنی بر ساختار سازمانی و 
ساختار شبکه مانند )برنارد )1983( و شارپ )2001( و نظریه های مبتنی بر کارکنان و مدیران 
رابینز )1385( و هال )1384( و  کاتز و کان بنا شده بود که با توجه به یافته ها از همه بیشتر بر 
نظریه زمینه ای هال )1384(، ابراهیم )2003(، و کاتز و کان )که بیشترین تأکیدشان بر کانال های 
ارتباطی، ساختار و شبکه ی سازمانی، قوانین و مقررات بوده( تأکید شده است و به عنوان مضامین 
اصلی این تحقیق به کار آمد. بر اساس این مضامین، وضعیت ارتباطات بین سازمانی )به جهت 
آسیب ها( در حوزه ی عفاف و حجاب میان سازمان ناجا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شورای 
عالی انقالب فرهنگی اگرچه در زیر آمده، اما حوزه ی تعامالت بین سازمانی در حوزه ی حجاب و 
عفاف تحت تأثیر عوامل متعددی است که شاید بتوان منافع سازمانی، برخوردهای سلیقه ای مدیران 
و برداشت های شخصی کارکنان را از مهم ترین عوامل زمینه ساز بی اعتمادی در برقراری ارتباطات 
سازنده بین نهادهای متولی امر حجاب به شمار آورد. دخالت دادن منافع سازمانی از سوی برخی 
سازمان ها و همچنین نگاه از باال به پایین به خصوص از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی و گاهی 
وجود این ذهنیت که ناجا در مرکز توجه انتقادات قرار دارد )و این در حالی است که این سازمان 
بیشترین فعالیت و عملیات را در زمینه حجاب و عفاف دارا می باشد(؛ زمینه های فکری و ارتباطی 
آسیب ها هستند که از البه الی مصاحبه های انجام شده برداشت می شود. عالوه بر اینها نگاه ابزاری 
مدیران به مقوله ی حجاب و عفاف، برخورد ابزاری با این مقوله و همراهی نکردن سیاست مداران 
با این موضوع از دیگر جنبه هایی است که در بی انگیزگی سازمان های متولی برای ایجاد ارتباط 
سازنده بسیار تاثیرگذار بوده است. با این وصف در نمودار زیر سعی شده تا مهم ترین آسیب های 
مشترک میان هر سه سازمان ناجا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی 

در حوزه ی حجاب و عفاف احصاء شود.
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 میان سه سازمان های کلی ارتباطات بین سازمانی( آسیب2کل )ش

 ترین این موارد به ترتیب عبارت است از: برخی از مهم( 2شکل ) بر اساس

انجام ای هصورت مکاتبه)این موضوع که بیشتر ارتباطات ب ؛ایصورت مکاتبههانجام ارتباطات سازمانی ب -

د ش تعامالت بین کارکنان را تا حآشنایی و افزای یه تا ارتباطات چهره به چهره که زمینهشود و سبب شدمی

ه تا انجام مکاتبات کتبی و کاستن از ارتباطات به . این مورد سبب شداستزیادی کاهش داده به همراه داشته

 حداقل ممکن برسد(. 

ی حجاب و $$ارتباطات بین سازمانی در زمینه  کلی هایآسیب
 عفاف 

های مشترکآسیب  

های مطرح شده ناجاآسیب های مطرح شده وزرات فرهنگ آسیب 
 و ارشاد اسالمی 

 

های مطرح شده شورای عالی آسیب
 انقالب فرهنگی

 

 انجام ارتباطات کتبی  همکاری ضعیف  نبود سازمان ناظر    ارتباطات ضعیف کاری

 

 مدیریت فرهنگی جامعه توسط شورای عالی انقالب فرهنگی -
 اقتدار سیاسی و اجتماعی اعضای سازمان -
 یگذاری در زمینهباالترین مقامات رسمی، باالترین شورای سیاست -

 فرهنگی
 راهبردهای گسترش پوشاندن زنان در جامعه -
 پوشش زنان یسازی در زمینهفرهنگ -
 ارتقای سطح آگاهی در حفظ حدود حجاب -
 امکانات ورزشی برای دختران و زنان یتوسعه -
 گذاری فرهنگیهای کلی واپسین سیاستسرفصل یضعف ،تداعی کننده -
 های موجودها در اجرای سیاستسرگشتگی سازمان -
 های قانونیهام در سرفصلاب  -
 هابعضی سیاستی در اعمال و اجراناکارآمدی  نارسایی، تناقض و -
های فرهنگی در خصوص پوشش و عفاف از دیدگاهفاصله گرفتن سیاست -

 های اولیه انقالب
 پذیری بیشتر، تغییرات اجتماعی وهای فرهنگی با انعطافسیاست -

 ایدئولوژی فضای فرهنگی همراه شده
 ای عمل کردنعدم هماهنگی و جزیره -
 کنندموازی و مقطعی رفتار می یرا صادر و سلیقهنهادها فقط مصوبات  -
های اصولی در گذاریشورا به علت مدیریت فرهنگی جامعه و سیاست -

 جامعه
 ها و راهکارهای اشتباه استعلت شکست تصویب سیاست -
 ارتباطات سازمانی با مکاتبه-
 مثمر ثمر بودن ارتباط تنگاتنگ -
 هابا تغییر در دولت اتتغییر  در ارتباط -
 های اخالقی در حوزه فرهنگ و هنرعدم رغبت در مقابله با ناهنجاری -

 
 
 
 
 

 دنبال منافع شخصیهتعامالت ب -
 اقدامات ضعیف سازمان تبلیغات اسالمی -
 وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب ترویج بدپوششی -
 حول وظایف ایجابی 427اجرای مصوبه  یحوزه -
 یید و صدور مجوزهاأمسئول تناجا  -
 ناجا در فضای روانی سطح جامعه -
 هارسانی به موقع خالفنبودن اطالع -
 فقدان ضمانت اجرایی-

 ای عمل کردنناهماهنگی و جزیره

 
 

 
 
 
 
 

 افزاعدم تعامل چند جانبه و هم--
 هاضعف اصلی عدم عزم جزم مسئولین در اجرای سیاست -
سیاسی: در صورت برخورد رئیس پلیس مورد فشار زیاد  -

 امنیت اخالقی در ناجا با بدحجابان
 با موضوع به حالتی اقناعی همواجه -
 نرم با موضوع عفاف یههمواج -
 اقداماتشان مکمل کار همدیگر -

 ای عمل کردنناهماهنگی و جزیره

شکل )2( آسیب   های کلی ارتباطات بین سازمانی میان سه سازمان

بر اساس شکل )2( برخی از مهم ترین این موارد به ترتیب عبارت است از: 
-  انجام ارتباطات سازمانی به صورت مکاتبه ای؛ )این موضوع که بیشتر ارتباطات به صورت 
مکاتبه ای انجام می شود و سبب شده تا ارتباطات چهره به چهره که زمینه ی آشنایی و افزایش 
تعامالت بین کارکنان را تا حد زیادی کاهش داده به همراه داشته است. این مورد سبب شده تا 

انجام مکاتبات کتبی و کاستن از ارتباطات به حداقل ممکن برسد(. 
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-  همکاری ضعیف سازمان های متولی با یکدیگر؛ )همکاری ضعیف و گاهی نبود همکاری 
از دیگر آسیب های احتمالی در حوزه ی حجاب و عفاف است که تأثیری انکارناپذیر در تعامالت 

درون سازمانی در این حوزه برجای گذاشته است(. 
-  نبود سازمان های ناظر و هماهنگ کننده؛ )نبود سازمان های ناظر و هماهنگ کننده بین 
ارگان های متولی در امر حجاب و عفاف به عنوان یکی دیگر از آسیب های مطرح در این حوزه 

است که اعضای جامعه ی آماری همگی بر آن اذعان داشته اند(. 
-  ارتباطات ضعیف بین سازمانی و عالقه ی چندان نداشتن به این گونه ارتباطات از دیگر مواردی 
است که در پاسخ به این سؤال مطرح می باشد ارتباطات ضعیف بین سازمان ها و بی عالقگی آنها در 
برقراری ارتباط با یکدیگر در حوزه ی حجاب و عفاف است که سبب شده تا این موضوع به یکی 

از آسیب های مطرح شده از سوی جامعه ی آماری تحقیق در نظر گرفته شود(. 

بحث و نتیجه گیری

موضوع پژوهش حاضر، بررسی آسیب های ارتباطات بین سازمانی ناجا ، وزارت فرهنگ و 
و  در خصوص حفظ  در خصوص مصوبه 427  فرهنگی  انقالب  عالی  و شورای  اسالمی  ارشاد 
صیانت از حجاب و عفاف و وظایف هریک از سازمان های متولی در امر حجاب است. در این راستا 
آسیب  شناسی ارتباطات بین سازمانی در حوزه ی کانال های ارتباطی، منافع سازمانی، برداشت های 

شخصی، آسیب های مدیریتی و آسیب های ناشی از اجرای قوانین و مقررات بررسی شد. 
به عالوه به روز نبودن قوانین و مقررات یکی دیگر از علل ناکارآمدی سازمان ها در ترغیب و 
تشویق پدیده ی حجاب و عفاف به شمار می آیند. این مورد با نتیجه ی تحقیق اصغرزاده و شایگان 
مبنی بر به روز نبودن قوانین و مقررات و به روز نشدن تعاریف حجاب و عفاف و لزوم ارائه ی 
راهکارهای پیشگیرانه در راستای دستیابی به حجاب و عفاف در جامعه همخوانی و قرابت دارد. 

بخشی عمل کردن سازمان ها و سعی در افزایش آمار و عملکرد خود نسبت به مقوله ی حجاب و 
عفاف، تمایل نداشتن مدیران سازمان های متولی امر حجاب و عفاف به برگزاری جلسات مشترک 
و افزایش ارتباطات بین سازمانی، افزایش شکاف بین سازمان های متولی به دلیل نبود اعتماد و یا 
کاهش اعتماد به پای بندی سازمان ها نسبت به مصوبات جلسات مشترک و برخوردهای سلیقه ای 
مدیران در افزایش یا کاهش میزان تعامالت سازمان های متولی، مؤثر بود این یافته با نتایج کار 
عبدالرحمانی و حبیب زاده )1395( که نقش هریک از سازمان ها و نیز جایگاه مدیران در افزایش 

ارتباطات بین سازمانی را بررسی کرده بودند، مشابهت داشت. 
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یافته ی دیگر تحقیق مبنی بر غلبه ی دیدگاه حجاب و عفاف به عنوان مقوله ای شخصی در دید 
بسیاری از کارکنان - که در کاهش ارتباطات بین سازمانی در این باره تاثیرگذار بود- با یافته های 
میرزایی که در پی یافتن راهبردهایی برای نهادینه نمودن فرهنگ حجاب و عفاف بود- متفاوت و 

با یافته های واتسون1 قرابت داشت.
موضوع و یافته ی مشترک دیگر میان هر سه سازمان این بود که همکاری میان آنها ضعیف 
بود. این با دسته بندی دوگانه ای که چلبی )1385( و زارعی و زارعی )1382( و زارعی )1385( 
از منابع مختلف استخراج کرده اند، »ارتباطات بین سازمانی با پیوند زیاد و قوی« و »ارتباطات 
بین سازمانی با پیوند کم و ضعیف« نزدیک است. یافته ی دیگر تحقیق که می توان با نظریه ها و 
نتایج یافته های دیگر انطباق داد، نبود سازمان های ناظر و هماهنگ کننده بود که با نظریه های 
ایکاف )1375( منطبق بود. ارتباطات ضعیف بین سازمانی و نبود عالقه و ارادهی نه چندان زیاد به 
برقراری ارتباطات بین سازمانی نتیجه ی دیگری بود که در نظریات اندیشمندانی چون کیمبرلی2 

و دیر3 و  ترومن4  دیده می شود.

پیشنهادهای پژوهش

 بر اساس یافته های پژوهش و مرور برخی نتایج به دست آمده از تحقیقات دیگر مواردی ذیل 
پیشنهاد می شود:

-  عقد تفاهم نامه بین ناجا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی در 
زمینه ی برگزاری جلسات هماهنگ و مستمر درباره ی موضوعات پیش آمده و نیز مشکالت 

بنیادی درخصوص عفاف و حجاب؛
ارتباطات بین سازمانی بین سه حوزه ی  -  ایجاد مرکزی به عنوان متولی و هماهنگ کننده 

تأثیرگذار در زمینه ی حجاب و عفاف و تعریف وظایف نظارتی برای آن؛
-  ارزیابی های دوره ای میزان هماهنگی و همکاری بین سازمان ها پیرامون وظایف تعریف شده 

و اطالع رسانی میان هر سه سازمان و پیگیری برای رفع مشکالت موجود؛ 
-  توجه قانون گذار به منافع سازمانی حین تدوین قوانین و مقررات مربوط به هماهنگی و همراهی 

سازمان های متولی امر حجاب برای پیشگیری از تعارض در انجام وظایف محوله.

1.Watson
2. Kimberley )2005(
3. Dyer )1998(
4.Tromam )1996(
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