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Abstract
Organizational culture is one of the most prominent factors in the formation of individual
and organizational performance. If it is contaminated with negative and destructive
issues, it will have harmful consequences. One of the harmful consequences that has
cultural traces and can have significant effects on the individual and organizational
performance is social undermining. Social undermining is an organizational
phenomenon that implies negative behaviors in the social interactions and
communications among the individuals in an organization, and is known as a serious
threat against the effectiveness of organization. Accordingly, the study at hand was
carried out to provide a social undermining model within the public organizations’
culture based on the organizational experts’ opinion. This study is an exploratory
qualitative research project. The statistical population was comprised of the human
resource managers of public organizations and university professors functioning as the
study experts who were selected through snowball sampling. Semi-structured interviews
were used as data collection instrument whose reliability and validity were confirmed
through content validity and intra- and inter-rater coding. The obtained results were
analyzed using grounded theory and coding method as well as Atlas.ti software, and the
social undermining model was then developed. The results of the study involved the
identification of causal factors, intervening factors, contextual factors, axial
phenomenon, strategies, and consequences of social undermining. For instance, the
individual and social causal factors related to social undermining include wrath, envy,
expression of negative feelings, character assassination, sell-out, rumor mongering,
ineffective management, ineffective punishment system, lack of trust and respect in the
organization, competitive atmosphere, and conflict-bearing atmosphere.
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ارائة الگوی سایش اجتماعی در بطن فرهنگ سازمانهای دولتی
(با تکیه بر نظر خبرگان سازمانی)
*2

علی شریعتنژاد ،1سیده نسیم موسوی

 .1استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 .2کارشناسيارشد گروه مدیریت ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مالیر ،ایران

(تاریخ دریافت 1400/05/17 :ـ تاریخ پذیرش)1400/09/13 :

چکیده
فرهنگ سازمانی یکی از عوامل پرکشش شکلدهندة عملکرد فردی و سازمانی است که اگر درگیر مسائل مخـر و منیـی شـود
آثار زیانباری خواهد داشت .یکی از عارضههای منیی که رنگوبوی فرهنگی دارد و بر عملکـرد فـردی و سـازمانی تـأثیر بسـیار
میگذارد سایش اجتماعی است .سایش اجتماعی یک پدیدة سازمانی با خوانش فرهنگی است که داللـت بـر رفتارهـای منیـی در
تعامالت و ارتباطات اجتماعی افراد یک سازمان دارد و به عنوان یک تهدید جدّی برای اثربخشی آن شـناخته مـیشـود .بنـابرای
پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی سایش اجتماعی در بط فرهنگ سازمانهای دولتی با تکیه بر نظر خبرگان سـازمانی انجـا
پذیرفت .ای پژوهش در زمرة پژوهشهای کییـی بـا رویکـرد اکتشـافی اسـت .جامعـة آمـاری پـژوهش مـدیران منـاب انسـانی
سازمانهای دولتی و استادان دانشگاه در مقا خبرگان بودند که با استیاده از روش نمونهگیری گلولـه برفـی انتخـا شـدند .ابـاار
گردآوری داده در پژوهش حاضر مصاحبة نیمهساختاریافته بـود کـه روایـی و پایـایی آن بـا اسـتیاده از روایـی ماتـوایی و آزمـون
درونگذارـ میانکدگذار بررسی شد .دادههای بـهدسـتآمـده بـا اسـتیاده از روش  Grounded theoryو روش کدگـذاری و بـا
بهرهگیری از نر افاار  Atlas.tiتالیل و مدل سایش اجتماعی تدوی شد .نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علّی عوامـل
میانجی عوامل زمینه ای پدیدة ماوری استراتژیها و پیامدهای سایش اجتماعی است .مثالً عوامل علّـی سـایش اجتمـاعی بـه
صورت فردی و سازمانی متشکل از مؤلیههایی همچـون پرخاشـگری حسـادت ابـراز احساسـات منیـی تخریـز زیـرآ زنـی
شایعهپراکنی مدیریت ناکارآمد سیستم تنبیهی نامؤثر فقدان اعتماد و احترا در سازمان جوّ رقابتی و فضای تعارضآفری است.

کلیدواژگان
سایش سایش اجتماعی رفتارهای سایشی گرندد تئوری.
* رایانامة نویسندة مسئولMousavi58@yahoo.com :
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مقدمه
اجتماع و جامعه یک کل بزرگ است که در میان خود اجتماعات و جوامع کوکعکتع بعا
ف هنگ خاص خود را جای داده است که ه یعک از ایع اجعزا ویگیع هعای ف هنگع و
اجتماع کل را درون خود دارند .یک از ای خ دهجوامع  ،کعه از ویگیع هعای ف هنگع
خاص ب خوردار است ،سازمان است که به منزلة پدیدهای اجتماع بعه ماابعة یعک جامععة
کوکک با ف هنگ مختص به خود عمل م کند .بدیه است کعه ایع خع دهجامععه ماننعد
جوام بزرگت از نظ ف هنگ دکعار ناهنجعاریهعا و عارضعه هعای وعود .یکع از ایع
ناهنجاریها و عارضهها سایش اجتماع است که وامل رفتارهای منف اجتماع کارمندان
م وود که در صورت ب وز آن عملک د ف دی و سعازمان تعععی

مع وعود

( Kafinejad

 .)2018سایش اجتماع به رفتارهای منف اواره م کند کعه بع روابعث ماشعت وخ ع و
عملک د کاری و تعامالت و ارتشاطات اجتماع کارمنعدان تعیری مع یعاارد (

& Sun Jung

 .)Hyun Yoon 2019سایش در محل کار یک کالش اساس است که هزینههای سنگین را
ب سازمانها و جامعه تحمیل مع کنعد ( .)Hamza 2018سعایش اجتمعاع تتع در قالع
رفتارهای منف در تعامالت با همکاران و س پ سعتان نفعو پیعدا مع کنعد و یعاه باعع
ب انگیزی کارکنان م وود ( .)Karthikyan 2017بناب ای  ،بعه دلیعل ضع ورت معدی یت و
کنت ل پیامدهای ناو از سایش اجتمعاع  ،معدی ان در جتعتوجعوی کعاهش یعا تعا
رفتارهای سایش در سازمان هتتند ( .)Sabeen & Arshad 2018از ایع رو ،سعؤال اصعل
پگوهش تاض آن است که سایش اجتماع در سازمانهای دولت به کعه صعورت وعکل
م یی د و که الگوی م تواند نحوة وکلیی ی سایش اجتماع را بهخوب نشان دهد.
بیان مسئلة پژوهش
ام وزه پدیدة سایش اجتماع در سازمانهای دولت رو به افزایش است و ای م توانعد یعک
دغدغه و نگ ان ب ای سازمانهعا باوعد ( .)Hamza 2018سعایش اجتمعاع دارای م عادی
همچون ع شانیت ،پ خاوگ ی ،رفتارهای غی اخالق  ،و اضط اب و است س است .ب اسعاس
نتایج تح ی ات مؤستة نظ سنج یالوپ ،کشور ای ان رتشة  1ع عشانیت و پ خاوعگ ی را در
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منط ه دارد .همچنی از نظ رفتار اخالق از میان  134کشور رتشة  84را دارد .بهعالوه ،از نظ
واخص وادی و دوری اضط اب از میان  142کشور رتشة کشور  101است .همعانیونعه کعه
مشاهده م وود از نظ م ادیق سایش اجتماع رتشة مناسعش بع ای کشعور وجعود نعدارد و
کشور پتانتیل باالی ب ای ب وز ای نوع رفتارها دارد .ب ای اساس ،پگوهش تاض درصعدد
ب رس ای نوع رفتارها و مدل وکلیی ی آن در محعیث سعازمان و اداری اسعت .رفتارهعای
سایش  ،به سش

متائل و مشکالت بی ف دی که به وجود م آورند ،لطمات جدّی به سازمان

م زنند و در صورت ب وز باع

ایجاد روابث خ مانه و اواعة کدورت در سازمان م ووند.

وواهد در پگوهشهای صورتی فته نشاندهندة آن است که در کنعد سعال اخیع در بیشعت
سازمانها اوکال و انواع مختلف از رفتارهای آسی زای اجتماع و اداری در میعان کارکنعان
وناسای وده است که به دلیعل وعیوع فزاینعده ،توسععة پیامعدهای منفع آن در سعازمان ،و
همچنی تحمیل هزینههای مادی و معنوی بتیار زیاد ب سازمانهعا معورد توجعه ویعگه قع ار
ی فته است (محت م و زمان  .)1399ای رفتارهای آسعی زا ،کعه کنعی پیامعدهای را بع ای
سازمان به وجود آورده است ،رفتارهای سایش و توسعة سایش اجتماع در سعازمان اسعت
که به صورت یک توزة پگوهش ض وری و بی روعتهای ،میعان جامععهوناسع و معدی یت،
مط ح م وود .بناب ای  ،با توجه به آنکه خأل تئوریک در مورد کگونگ وعکلییع ی پدیعدة
مخ ب سایش اجتماع در محیث اداری و سازمان وجود دارد ،پگوهش تاض با ارائعة معدل
وکلیی ی سایش اجتماع در پ کاهش ای وکا تح ی عات اسعت .از ایع رو ،پعگوهش
تاض ب آن است تا با استفاده از روش نظ یة دادهبنیاد الگعوی را ارائعه کنعد کعه کگعونگ
وکلیی ی پدیدة سایش اجتماع در بط ف هنگ سازمانهای دولت را نشان دهد.
مباني نظری و پیشینة پژوهش
سايش اجتماعي

اصطالح سایش اجتماع

1

2

را اولی بار ویناکور و ون رای

3

( )1993مط ح ک دند .بعا ایع
1. social underming
2. Vinokur
3. Van Ryn
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تال ،روک )1984( 1اولعی نفع میعان نظ یعهپع دازان معاصع بعود کعه توجعه بتعیاری از
پگوهشگ ان را به طور فعال به سمت جنشههای مشکلسعاز روابعث اجتمعاع جلع

کع د.

ویناکور و ون رای ( )1993سایش اجتماع را اتتاسات و هیجانات منف  ،مانند خشع و
بیزاری نتشت به یک هد  ،تع ی

ک دهاند .به همعی ت تیع  ،سعایش اجتمعاع عشعارت

است از ارزیاب منف از ویگی ها و اعمال تالشها و رفتارهای یک ف د که معان دسعتیاب
او به اهدا

ابزاری م وود ( .)Nasr Isfahani 2017ویناکور و همکارانش )1996( 2سایش

اجتماع را وامل رفتارهای م دانند که در سه زمینه در مورد ف د مورد سایش بع وز پیعدا
م کند .1 :اتتاسعات منفع  ،همچعون خشع و غیع ه؛  .2ارزوعیاب منفع از نگع شهعا،
خ وصیات ،فعالیتها ،و تالشهای ف د مورد سایش؛  .3اقدامات که مان دستیاب ف د بعه
اهدا

سودمند م وعود .وینعاکور و همکعارانش ( )1996وینعاکور و همکعارانش ()1996

سایش اجتماع را بیشعت در زمینعة روانوناسع بعه کعار ب دنعد .امعا اولعی بعار دافع و
همکارانش ( )2002آن را در رابطه با محیث کار و سازمان مط ح ک دند (طعاه پور .)1397
سایش اجتماع وامل همة رفتارهای منف است که در طول زمعان از افع اد سع م زنعد و
توانای های وخص مورد سایشع نظی روابث ماشت بی ف دی ،به تیخی انداخت کار ،کت
موف یتهای وغل  ،اعتشار و محشوبیت در سازمانع را تععی

م کند (.)Karthikyan 2017

سایش اجتماع به تالش عمدی و هدفمند در جهت تخ ی

ک دن و از بی ب دن وعه ت

دیگ ان ،کوکک وعم دن دیگع ان ،زوریعوی در محعل کعار ،پ خاوعگ ی در محعل کعار،
وایعهپ اکن  ،و غیشعت کع دن اوعاره دارد ( .)Yoo & Frankwick 2013رفتارهعای سعایش،
مانند وایعهپ اکن و غیشت ک دن ،ممک است ظ ی

باوند و تیری منف آنها فوراً آوعکار

نشود؛ ول در طول زمان و باالخص ای تک ار ووند موج

ب وز ناهنجاریهای اجتماع

سازمان م ووند ( .)Duffy et al. 2012در ت ی ت ،رفتارهعای سایشع بعه مجموععهای از
رفتارهای منف یفته م وود که به صورت هدفمند و به وکل آزارهای کالم یعا فیزیکع ،

1. Rook
2. Vinokur et al
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ط د اجتماع  ،و تت تیری یااری منف ب عملک د اف اد در محیث کاری و سازمان ظهعور
و ب وز پیدا م کند (رویدی و ف اسعتخعواه  .)1398سعایش اجتمعاع وعامل رفتارهعای
مو یانه است؛ وامل جلویی ی از موفق ودن دیگ ان ،ض به زدن به آنهعا ،و جلعویی ی از
رود و پیشع فت آنعان بعه صعورت عامدانعه ( .)Scotti et al. 2015در ایع زمینعه ،سعایش
اجتماع بیان اتتاسات منف و نامطلوب دربارة یک ف د خعاص بعا هعد
رسیدن آن ف د به اهدا

خود تع ی

جلعویی ی از

وده است .از نظ نحوة نمایش و بع وز ایع پدیعده
مال تنفع یعا

باید خاط نشان ک د که سایش اجتماع معموالً از ط یق اتتاسات مشخ

ع شانیت نشان داده م وود ( .)Karthikyan 2017از ای رو ،سایش اجتماع عشارت است
از ابزار اتتاسات منف و نامطلوب نتشت به یک ف د خعاص بعا هعد

تخ یع

و تع ور

وخ یت آن ف د ( .)Kafinejad 2018عالوه ب آنچه یفته ود ،یک دیگع از اوعکال بع وز
رفتارهای سایش در سازمان یک وکل زی کانه اما دسیتعهآمیعز بعه صعورت پ خاوعگ ی
عامدانه با هد

تخ ی

همکاران یا س پ ستان و مدی ان در محل کار اسعت

( Scotti et al.

 .)2015همچنی  ،نمونههای دیگ ی که از رفتارهای سایش در محل کار م تعوان نعام بع د
غیشت ک دن و صحشت ک دن پشت س یک وعخص ،وعایعهپ اکنع  ،زیع آبزنع  ،تعوهی
متت ی  ،پ خاوگ ی ،و طعنهزن به صورت عامدانه است (.)Yoo 2012
سايش اجتماعي در محل کار

سایش اجتماع در محل کار به صورتهای مختل

ب وز م یابد که از آنها مع تعوان بعه

موارد زی اواره ک د:
الف) سایش روابط اجتماعی :اواره دارد به تعیری منفع بع روابعث اجتمعاع افع اد بعه
روشهای متت ی مانند تح ی ک دن یا ط د ک دن ف د مورد نظع و روشهعای غی متعت ی
مانند عدم ارائة اطالعات الزم به ف د مورد نظ یعا ععدم تمایعت و ععدم ب قع اری روابعث
دوستانه (.)Sun Jung & Hyun Yoon 2019
ب) سایش اجتماعی همکاران :داللت دارد ب رفتارهای سایش متم کز ب همکاران فع د
که به صورت رفتارهای منف در محیث کار ب وز م یابد (.)Sayed Mostafa et al. 2020
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مؤلفههای سايش اجتماعي

سایش مستتیم ::وامل اظهارنظ های تح ی آمیز ،تح ی ف د یا ایدههای او ،عدم دفعاع از فع د
در و ایث بح ان  ،ندادن اطالعات ب ای انجام دادن امور کعاری ،و ایجعاد معان در روعد و
پیش فت دیگ ان است (.)Behestifar 2014
سایش کالمی :وامل اب از اتتاسات تح ی آمیز کالم  ،کوکک وم دن به صعورت کعه
واژههای تح ی آمیز ب زبعان آورده وعود ،و تع ور و تخ یع

وخ عیت فع د بعه صعورت

سخ کین و غیشت است (.)Behestifar 2014
اشکال فمزیکی سایش :تعالش بع ای ضع به زدن بعه فع د بعه هع وعکل ممکع اسعت
(.)Behestifar 2014
فرهنگ سازماني مخرب

ف هنگ سازمان وامل هنجارهای م وود که اععای یک سازمان تج به م کنند و قواععد و
اصول و آداب است که خود را ملزم به رعایت آن م دانند .کنی هنجارهعای نحعوة رفتعار و
انطشاق اف اد را ب ای به دست آوردن نتایج در سازمان وکل م دهد .ف هنگ سازمان به نحعوة
تعامل اععای یک سازمان با یکدیگ و سای ینفعان اواره مع کنعد کعه در صعورت بع وز
عوامل منف در ای تعامالت و ارتشاطات به سمت ف هنعگ سعازمان مخع ب میعل مع کنعد
( .)Pathiranage et al. 2019ف هنعگ سعازمان مخع ب آن دسعته از نظعام باورهعا و اصعول
غی کارک دی مشت ک است که در یک سازمان وکل مع ییع د و رفتعار افع اد آن سعازمان را
ب خال

اهدا

سازمان هدایت مع کنعد (موسعوی  .)1395ف هنعگ سعازمان سیتعتم از

ارزشها ،باورها ،و الگوهای رفتاری است که در صورت داوت ب کت

مخع ب رفتارهعای

کارکنان را به سمت اعمال منف سوق م دهد .ف هنگ سازمان مؤیعد وعیوة تعامعل اعععای
سازمان با یکدیگ و سای ینفعان است که در صورت ب وز رفتارهای منف و غی کارک دی
رنگوبوی مخ ب بودن به خود م یی د .در ت ی ت ،ای نظام ف هنگ و رفتاری سعازمان بع
پایة اصول و قواعد مخ ب و غی کارک دی ق ار یی د ،ف هنگ سازمان مخ ب به عنعوان یعک
آسی

جدّی عمل م کند (.)Pathiranage et al. 2020
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پیشینة پژوهش
م ودی تنکابن ( )1399در پگوهش به ب رس ن ش بدبین سعازمان در رفتارهعای انح افع
کارکنان با ن ش سایش اجتماع پ داخت .نتایج تاصل از پگوهش تاک از آن است که بدبین
سازمان ب رفتارهای انح اف کارکنان تیری ماشت و معنادار دارد .همچنی تعیری ن عش میعانج
سایش اجتماع در رابطة میان بدبین سازمان و رفتارهای انح اف کارکنان معورد تیییعد قع ار
ی فت .سیاوشپور و همکارانش ( )1398در پگوهش به ارائة الگوی عوامل معؤر بع سعایش
اجتماع در مناب انتان در ت بیت بدن پ داختند .نتایج تاصل از پگوهش تاک از آن اسعت
که مه ت ی عوامل مؤر ب سایش عشارتاند از :عوامل وخ
رضایت وغل  ،و ضع

(ضع

اخالق ،ت فهای ،عدم

انگیزش) ،عوامل وغل (تعارض وغل  ،است س وعغل  ،و درییع ی

وغل ) ،عوامل مدی یت (ضع

مدی یت  ،سیاس کاری ،و ارت ای وعغل ناعادالنعه) ،و عوامعل

سازمان (جوّ سازمان نامناس  ،ت وق ،پاداش و مزایای ناکاف  ،و ف هنگ سازمان نامناس ).
وجاع باغین و خلیل نیا ( )1398در پگوهش خود وضعیت سایش اجتمعاع معدی ان جهعاد
کشاورزی وه ستان واه ود را مورد ب رس ق ار دادند .نتایج تاصل از پعگوهش تعاک از آن
است که وضعیت رفتارهای سایش اجتماع در جهاد کشاورزی از وضعیت مطلوب ب خوردار
است و رفتارهای مشیّ سایش اجتماع در ای سازمان بهندرت دیده م وعود .سیدم عطف و
همکارانش ( ) 2020در پگوهش به ب رسع م زهعای رهشع ی اخالقع و تعیری منفع سعایش
اجتماع مشادرت ک دند .نتایج تاصل از پگوهش تاک از آن است که رهشع ی اخالقع تعیری
ماشت ب نگ ش کارمندان دارد .با ای تال ،رهش ی اخالق با وجود سایش اجتمعاع و از بعی
ب دن روابث اجتماع همکار تعدیل م وود؛ طوری که وقتع سعایش بعاالت مع رود تعیری ات
رهش ی اخالق کمت م وود .سون کونگ و هیعون یعون ( )2019در پگوهشع تعیری سعایش
اجتماع ب رفتارهای انح اف در صنعت هتلداری را مورد مطالعه ق ار دادند .نتایج تاصعل از
پگوهش نشان م دهد سایش اجتماع باع
معنادار م وود .ن

ب وز و وکلیی ی رفتار انح اف سازمان به طور

اصفهان ( )2017در پگوهش به ب رس سایش اجتماع  ،یتت ش معدل

از سایش اجتماع کارکنان ،و تعیی ارتشاط آن با کابک پ داخعت .نتعایج تاصعل از پعگوهش
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تاک از آن است که بی سایش متت ی  ،سایش فیزیک  ،سایش کالم  ،سعایش غی کالمع  ،و
سایش اجتماع رابطة ماشت وجود دارد .عالوه ب ای  ،بی جنشههای سایش اجتماع و کابک
سازمان رابطة ماشت و متت ی وجود دارد .اونگ 1و تای ( )2015در پگوهش به ب رس میعزان
اعتماد به همکاران پ داختند که روابث بی رفتار سایش اجتماع همکاران و رفتارهعای وعغل
کارمندان را میانجیگ ی م کند .نتایج تاصل از پگوهش تاک از آن اسعت کعه رفتعار سعایش
اجتماع همکاران از ط یق ن ش میانجیگ ی اعتماد به همکاران بعا رفتارهعای وعغل کارکنعان
رابطه پیدا م کند .داف و همکارانش ( )2012در پگوهش با عنوان «ب رس تیری تتعادت بع
سایش اجتماع در بی کارمندان یک بیمارستان» به ای نتیجه رسیدند که یک از عوامل سایش
اجتماع در محل کار تتادت کارمندان به یکدیگ است .همچنی نتایج ای مطالعه تاک از
اهمیت باالی مهار رفتار سایش اجتماع در محل کار به منظور ایجاد اعتماد در بی کارکنعان و
رفتارهای وغل بهت در محل کار اسعت .تعایو و همکعارانش ( )2013در پگوهشع بعا عنعوان
«سایش اجتماع متداول در سازمانهای دولت هنگکنعگ» نشعان دادنعد کعه متعداولتع ی و
وناختهت ی سایش اجتمعاع وعامل آسعی

بعه افع اد و تجهیعزات و پ خاوعگ ی کالمع و

غی کالم است (کاف نگاد  .)2018داف  2و همکارانش ( )2012در پگوهش به ب رسع رابطعة
سایش اجتماع و تتادت پ داختند .نتایج تاصل از پگوهش تعاک از آن اسعت کعه رابطعة
متت یم میان تتادت و سایش اجتماع وجود دارد .رودریگز مونوز 3و همکعارانش ()2020
در پگوهش به ب رس رابطة قلعدری در محعیث کعار ،ختعتگ ععاطف  ،و سعایش اجتمعاع
پ داختند .نتایج تاصل از پگوهش تاک از تیری کوتاهمعدت آزار و ا یعت در محعیث کعار بع
بهزیتت کارمندان است .با توجه به آنچه در خ وص پیشینة پگوهش آمد مشعخص وعد کعه
پدیععدة سععایش اجتمععاع در تععوزههععای مختل ع

مععورد توجععه پگوهشععگ ان و مح عان در

پگوهش های داخل و خارج بوده است .اما مدل که به تش یح کگونگ وکلیی ی سعایش
اجتماع در سازمانهای دولت منته وود یافت نم وود .در ت ی ت ،ایع پعگوهش در نظع
1. Ong
2. Duffy
3. Rodriguez Munoz
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دارد به وکا تج ب که در مورد موضوع پگوهش وجود دارد ،با ارائة یک مدل ،پاسخ یویعد.
در خ وص م ایتة پگوهش تاض با دیگ پگوهشهای صورتی فته باید یفت وجعه تمعایز
پگوهش تاض با پگوهشهای انجاموده ای است که پگوهشهای پیشی بیشت روابعث دیگع
متغی ها را با پدیدة سایش اجتماع ب رس ک دهاند؛ درتال که ای پگوهش با استفاده از روش
آمیخته و به صورت اکتشاف پدیدة سایش اجتماع را مورد مطالعه ق ار داده و الگوی سعایش
اجتماع در بط ف هنگ سازمانهای دولت را تدوی ک ده است.
روششناسي پژوهش
ای پگوهش از روشهای کیف و اکتشاف از نوع مطالعات یونهوناس اسعت .ایع پعگوهش از
نظ هد کارب دی و از تی

نحوة ی دآوری داده از نوع مطالعات پیمایش است .جامعة آماری

پگوهش مدی ان مناب انتان و استادان دانشگاه در م ام خش یان بودند که در توزة مورد مطالععه
اطالععات بعاالی داوعتند و اطالععات ارزوعمندی در خ عوص سعایش اجتمعاع در اختیعار
پگوهشگ ان ق ار دادند .از آنجا که خش یان و صات نظ ان در ای توزه بهراتت قابل وناسای
نیتتند ،از روش نمونهیی ی یلوله ب ف  1استفاده ود .در ای روش ،پس از وناسای یا انتخعاب
اولی خش ه و صات نظ  ،از او ب ای وناسای و انتخاب دومی واتد نمونهیی ی اسعتفاده وعد.
به همی ت تی  ،واتدهای دیگ نمونه وناسای و انتخاب ودند .نمونهیی ی تا رسیدن م ولههعا
به اوشاع نظ ی 2ادامه یافت .اوشاع نظ ی م تلهای است کعه در آن دادة جدیعدی در ارتشعاط بعا
م وله پدید نم آید ،م وله یتت ة مناسش م یابد ،و روابث بی م ولهها ب ق ار و تیییعد مع وعود.
بناب ای  ،پس از ب رس نظ ات  32نف از خش یان اوشاع نظع ی تاصعل و ف اینعد نمونعهییع ی
متوق

ود .ابزار ی دآوری اطالعات در پگوهش تاض م اتشه بود .در پگوهش تاض  ،جهت

وناسای م ولهها از م اتشة نیمهساختاریافته با خش یان استفاده ود .دلیعل اسعتفاده از ایع نعوع
م اتشه آن است که عالوه ب آنکه تشادل نظ ات و تفک وجود دارد م تعوان بحع

و موضعوع

م اتشه را در جهت دستیاب به اهدا پگوهش هدایت ک د .ای م اتشههعای رودررو ،کعه بعا
1. snow ball
2. theoretical saturation
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ط ح پ سشهای باز ،بی  30تا  90دقی ه ،انجام ود ،یاه به منظور بهاوت اکیعااری یافتعههعای
م دمات  ،تکمیل ،اصالح ،و ج ح و تعدیل دادهها تک ار ود .از مشارکتکنندیان دربارة م ادیق
سایش اجتماع در سازمان ،تحلیل ایشان از علعل و عوامعل ار یعاار در بع وز ایع رفتارهعا ،و
نیز پیامدهای آن ها سؤال ود .همچنی  ،پ سشهای تکمیل ب ای جهت دادن به مشاتع

و نیعل

به م ولههای م تشث با پدیدة مورد ب رس ط ح ود .ب ای آزمون روای و پایعای م عاتشههعا از
واخصهای روای محتوای و آزمون درونیاارع میانکدیاار استفاده ود که نتایج ای آزمونها
سطح مطلوب روای و پایای م اتشة پگوهش را نشان داد .در خ وص نتایج روایع و پایعای
باید اواره ک د که به منظور آزمون روای سؤاالت م اتشه از  7نف از خش یعان ،کعه آوعنای بعا
موضوع و در خ وص آن او ا اطالعات داوتند ،درخواسعت وعد تعا نظع خعود را دربعارة
سؤاالت بدهند .با توجه به آنکه همة خش یان ارتشاط سعؤاالت بعا محتعوای پعگوهش را مناسع
ارزیاب ک دند م توان یفت که سؤاالت م اتشه از روای الزم ب خعوردار اسعت .همچنعی  ،در
خ وص پایای درونیاار درونکدیاار و میانکدیاار باید اواره ک د که پایعای میعانکدیعاار
اواره به سازیاری و توافق میان کدیااران مختل

و پایای درونکدیاار اواره بعه سعازیاری و

رشات در کدیااری یک کدیاار در دو زمان متفاوت دارد .بناب ای  ،در ای پگوهش ب ای ب رسع
پایای ه دو روش یادوده مورد استفاده ق ار ی فعت؛ بعدی صعورت کعه بعا اسعتفاده از روش
درونکدیاار مح ق بعد از توزی مجدد م اتشهها بی خش یعان مشعت ک دادههعای م عاتشه را
کدیااری ک د و بار دیگ میزان رشات نتایج را مورد ب رس ق ار داد که ای ام توافق و سازیاری
میان دو کدیااری انجاموده را نشان م دهد ،به ای صورت کعه در م تلعة اول  115کعد و در
م تلة دوم  102کد مشت ک وناسای ود .با توجه به اینکه ض ی

توافق در پایای درونکدیاار

 0/87بوده است ،م توان ادعا ک د که از نظ واخص پایای درونکدیاار م اتشة پگوهش تائز
پایای الزم است .همچنی  ،در ارتشاط با پایای میانکدیاار باید یفعت نمونعهای از متعون بع ای
کدیااری به ف د خش ة دیگ ی داده ود و نتایج کدیااری وی با کدیااری مح ق م ایتعه وعد.
نتیجه اینکه از  115کدی که توسث مح ق ب ای  2م اتشة وعمارة اول و دوم تعیعی وعده بعود
تعداد  93کد با کدهای تع ی وده ب ای ای دو م اتشه توسث کدیاار دوم مشت ک بودنعد کعه
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در تدود  80درصد توافق بی دو کدیااری وجود داوت و ای موضوع نشاندهندة توافق باالی
کدیااریهای انجاموده بود .از ای رو ،م توان ادعا ک د که از نظع پایعای میعان کدیعاار نیعز
م اتشة پگوهش دارای پایعای الزم اسعت .بعهععالوه ،دادههعای پعگوهش بعا اسعتفاده از روش
 Grounded theoryو روش کدیااری و با به هیی ی از ن مافزار  Atlas.tiتحلیل وعد تعا عناصع
مدلع وامل عوامل علّ  ،عوامل میانج  ،عوامل زمینهای ،پدیدة محوری ،است اتگیها ،و پیامدهاع
وناسای ووند و الگوی نهای تدوی وود.
يافتههای پژوهش
یافتههای جمعمتشناختی :مشخ ات نمونة پگوهش در جدول  1نشان داده وده است.
جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان

ردیف

متغیر

1

جنتیت

2

ساب ة کاری

3

تح یالت

4

س

انواع

فراوانی

درصد فراوانی

م د

26

%87

زن

4

%13

کمت از 10

8

%32

 11تا 20

12

%40

بیش از 20

10

%28

کاروناس

3

%10

ارود

18

%60

دکت ی

9

%30

کمت از 30

1

%3

 31تا 50

15

%50

باالت از 50

14

%47

يافتههای کیفي پژوهش
در ای بخش نتایج تاصل از تحلیل متون م اتشه با به هییع ی از روش ی انعدد تئعوری

1

در سه سطح کدیااری باز ،محوری و انتخاب و با به هیی ی از ن مافزار آتلستع  2تحلیعل
1. Grounded theory
2. Atlas.ti
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ود تا عناص مدل – وامل عؤامل علّ  ،میانج  ،زمینعهای ،پدیعده محعوری ،اسعت اتگی و
پیامدها وناسای و الگوی نهای تدوی وود.
با استفاده از م اتشه با خش یان و دادههای کیفع اسعتخ ا وعده ،بعا اسعتفاده از روش
 Grounded theoryو روش کدیااری و با به هیی ی از نع مافعزار  Atlas.tiتحلیعل وعد تعا
عناصع مععدلع وععامل عوامععل علّع  ،عوامععل میععانج  ،عوامععل زمینععهای ،پدیععدة محععوری،
است اتگیها ،و پیامدهاع وناسای و الگوی نهای تدوی وود.
متغیرهای علّي پژوهش

ب ای وناسای و ایث و متغی های علّ موجد سایش اجتماع از روش کدیااری ب مشنای
کدیااری باز ،محوری ،و انتخاب استفاده ود که مجموعهای از متغی های علّ ار یعاار بع
مفهوم اصل پگوهش توسث آنها وناسای ود .ب ای ای کار با استفاده از تحلیل یافتههای
کیف  ،که ب آمده از متعون م عاتشه اسعت ،متغی هعای علّع وناسعای وعد .معاالً یکع از
م اتشهووندیان در پاسخ به سؤال عوامل علّ کنی پاسخ داده است:
«در سازمانهای ما خیل اوقات جنشه های منف تعامالت اجتماع و ارتشاطات به کش
م خورد که یک از آنها سایش اجتماع است .از جمله عوامل که م تواند موج

ایع

عارضه وود اب از اتتاسات منف و نامطلوب دربارة یک ف د به صورت مغ ضانه است یعا
اینکه ماالً تتادت .ای ه م تواند یک عامل باود».
ای م اتشهوونده اب از اتتاسات منف و نامطلوب مغ ضانه و تتادت را عامل علّع
ار یاار ب سایش اجتماع مع ف ک ده است .همچنی  ،م اتشهووندة دیگ ی اب از ک ده:
«یک از عوامل که م تواند علعت سعایش اجتمعاع باوعد تخ یع
جلویی ی از رسیدن آن ف د به جایگاه خعاص یعا هعد
زی آبزن و غیشت و وایعهپ اکن ه م تواند موج
ای م اتشهوونده نیز به تخ ی

افع اد بعا هعد

خاصع اسعت .ععالوه بع ایع ،
سایش باود».

اف اد ،زی آبزن  ،و وایعهپ اکن اواره کع ده اسعت.

پس از ب رس همة م اتشهها ،ب ای وناسای متغی هعا و وع ایث علّع ف اینعد کدیعااری
محوری و انتخاب تکمیل ود که و ح کامل آن به صورت جدول ( )2زی است.
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جدول  .2شناسایی عوامل علی

کدگذاری باز
سازمان ،

تتادت

کدگذاری محوری

کش وه کشم ،

رقابت ،تعارض و تعاد ،تالف جوی  ،ت ور
وخ یت ،تخ ی

وخ یت ،وایعهسازی،

دروغپ اکن علیه دیگ ان ،اغ اض وخ

،

زی آب زدن همکاران
مدی یت ناکارا و غی ار بخش ،عدم عدالت
رفت

در تشویق و تنشیه ،از بی

فعای

پ خاوگ ی،

کدگذاری انتخابی

تتادت،

اب از اتتاسات منف ،
تخ ی ،

علل ف دی و
وخ یت

زی آبزن ،

وایعهپ اکن

عوامل و و ایث
علّ

مدی یت ناکارآمد ،سیتت
تنشیه

مقوله

نامؤر ،

ف دان

اتت ام ،از بی رفت اعتماد بی همکاران،

اعتماد و اتت ام در

وابتتگ و تعارض زیاد ،رقابت مخ ب،

سازمان،

رقابت ،

سیتت تعادآف ی

فعای تعارضآف ی

جوّ

علل سازمان

متغیرهای مداخلهگر پژوهش

ب ای وناسای و ایث و متغی های مداخلهی سایش اجتماع از روش کدیعااری اسعتفاده
ود که مجموعهای از متغی های مداخلهی ار یاار ب مفهوم اصعل پعگوهش توسعث آنهعا
وناسای ود .ب ای ای کار با استفاده از تحلیل یافتههای کیف  ،که ب آمده از متون م عاتشه
است ،متغی های مداخلهی وناسای ود.
جدول  .3شناسایی عوامل مداخلهگر

کدگذاری باز
سازمان ،

زوریوی

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی

قلدری

سازمان  ،نفاق ،دوروی  ،تزوی ،

زوریوی  ،رفتار مناف انه،

ظاه سازی ،غیشت و وایعهسازی،

سعایت

بدیوی ،

عوامل رفتاری

روانرنجور بودن ،لات ب دن از

وخ یت

روانرنجور،

غی کارک دی

تخ ی

دیگ ی ،وخ یت ناسال ،

و

دی آزاری و سادیت

مشکالت وخ یت و رفتاری
باب بودن تخ ی

همکار ،عادی

بودن ت ور وخ یت همکار،
رقابتهای

مخ ب،

مقوله

تعارض

ف هنگ تخ ی

عوامل مداخلهی

و ت ور،

ف هنگ

رقابت

غی سازنده،

ف هنگ

عوامل اجتماع و

مخ ب،

ف هنگ

ناسازیار ،تعادهای بتیار ،رقابت و

تعارض

کش وه کشم  ،ف هنگ سازمان

کش وه کشم

نامطلوب ،جوّ سازمان نامناس

سازمان
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شناسايي شرايط زمینهای

در ای بخش از پگوهش سع ب آن است تا وع ایث زمینعهای بع ای وعکلییع ی سعایش
اجتماع تش یح وود .بناب ای  ،با استفاده از م اتشه و دادههای آن ،مجموعهای از وع ایث
زمینهای وناسای ود.
جدول  .4شناسایی شرایط زمینهای

کدگذاری محوری

کدگذاری باز
ایجاد متائل تعارضآف ی

میان

اوخاص ،ایجاد تعارضات میان
بخشهای یونایون ،به وجود آمدن
تعارض بی

ی وههای سازمان ،

عدم رعایت اخالقیات ،ب وز
ناهنجاریهای

اخالق ،

کدگذاری انتخابی

عدم

پایشندی به استانداردهای اخالق ،
جوّ تعاد و تناقض ،ب وز رفتارهای
نابهنجار ،ب وز رفتارهای منف ،

ف دی،

تعارضات

تعارضات میانی وه ،
تعارضات بخش  ،نشود
اصول اخالق  ،رعایت
نک دن اخالق ت فهای،
تعادآف ی ،

فعای

عدم رعایت اخالق
ف دی و سازمان و
ب وز تعارضات
سازمان

رفتارهای انح اف

ض به زدن ،ا یت و آزار همکاران
سیتت پاداش نامؤر  ،سیتت پاداش
غی عادالنه ،نارضایت

مقوله

از و ایث

وغل  ،عدم موف یت در متی
وغل  ،عملک د ضعی  ،ب عدالت

و ایث زمینهای
سیتت

ساختار نامناس

پاداش ،ساختار ناکارآمد،
ناکام

متی

هنیت

وغل ،
خ کنگ ،
عملک د

در ارت ا ،ارت ا و پاداش ب اساس

ارزیاب

پارت بازی ،توجه مدی ان به بعع

نامطلوب ،پارت بازی و

کارکنان ،عدم وایتتهساالری

نورکشم بودن

ساختار نامناس
سازمان و عوامل
وغل

شناسايي پديدة محوری

در ای بخش از پگوهش سع ب آن است تا پدیدة محوری در خ وص سایش اجتمعاع
تش یح وعود .بنعاب ای  ،بعا اسعتفاده از م عاتشه و دادههعای آن ،در جعدول ( )5مفعاهی و
م ولههای م تشث با ای م وله وناسای وده است .که به مشی پدیده محوری در ارتشاط با
مفهوم سایش اجتماع  ،وناسای ود.
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جدول  .5شناسایی پدیده محوری

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

کدگذاری انتخابی

مقوله

اب از اتتاسات منف  ،بدیوی  ،بدکالم  ،قه
با همکاران ،یووهیی ی ،پ هیز از ارتشاطات

سایش کالم

سازنده ،پ هیز از تعامالت ماشت ،تالش ب ای
به تاویه راندن همکاران ،رکیوی

سایش غی کالم

در

سایش اجتماع

پدیدة محوری

سایش متت ی

اتتاسات منف  ،یفتار رک و ب پ ده در بیان
اتتاسات ،تح ی متت ی  ،ناسزایوی

راهبردهای مقابله با سايش اجتماعي

یک از اجزای اصل مدل نظ یة دادهبنیاد ارائة راهش دهاست .با توجه به آنکه مفهوم سایش
اجتماع یک موجودیت و پدیدة منف است ،باید راهش دهای م ابله با سایش اجتمعاع بعا
خاصیت بازدارندی تدوی م ود .از ای رو ،با ارائة ایع توضعیح بع ای اعععای نمونعه
مجموعهای از راهکارها و راهتلها به صورت راهش دها از ط

خش یان ارائه ود.

جدول  .6طرح و تدوین راهبردها

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

ب خورد با اف اد وایعهساز ،توبیخ اف اد

رعایت ان ا

وایعهپ اک  ،جلویی ی از پارت بازی،

پاداش و تنشیه

کاهش

تعارضات

سازمان ،

کاهش

و عدالت در

تنشیه بداخالق سازمان

تعادهای بی ف دی ،کاهش وابتتگ اف اد،

م ابله با وایعهسازی

تنشیه بداخالق سازمان  ،سیتت پاداش و

م ابله با فعای تعادآف ی

تنشیه قوی ،اتت از از پارت بازی ،دوری از

ایجاد فعای دوستانه

آونابازی ،ف ق نگااوت

بی

زی دستان،

ارزیاب عملک د من فانه
جلویی ی از کش وه کشم  ،رعایت
عدالت و ان ا  ،تاکمیت جوّ اخالق در
سازمان ،ب خورد با متائل غی اخالق ،
کاهش تعارضات ،تالش در جهت جوّ
سازنده ،همت ب ای ساخت فعای
دوستانه ،تنشیه ب اخالق  ،تشویق اخالقیات

کدگذاری انتخابی

مقوله

راهش دهای
و

سازمان

ایجاد فعای رقابت ماشت
کاهش تعارضات سازمان
تشویق اف اد اخالقمدار
ایجاد تعامالت سازنده
م ابله با رفتارهای انح اف
ایجاد فعای اتت ام در سازمان

راهش دهای رفتاری

راهش دها
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پیامدهای سايش اجتماعي

با استفاده از نظ ات خش یان در خ وص وناسای پیامدهای سایش اجتماع  ،مجموععهای
از کدها در قال

پیامدهای سایش اجتماع وناسای ود.
جدول  .7پیامدها

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

کدگذاری انتخابی

مقوله

ف سودی عاطف  ،ف سودی وغل ،
ف سودی هیجان  ،ب رمق ودن و

ایجاد تعامالت مخ ب

ب انگیزی  ،عدم اعتماد ،عدم

ف سودی وغل

اتت ام ،کاهش به هوری نی وی کار،

ب انگیزی کارکنان

کاهش کارای

نی وی کار ،افزایش

کدورت بی ف دی ،روابث س د و

از بی رفت اعتماد بی ف دی

پیامدهای ف دی

کاهش کارای ف دی

غی دوستانه

پیامدها

عدم عالقه به وغل و سازمان ،دلت د
ودن از آینده ،جوّ متموم ،جوّ
غی دوستانه،

کاهش

ار بخش

دلزدی از وغل و سازمان

سازمان  ،کاهش کارای سازمان  ،از

ایجاد جوّ متموم سازمان

بی رفت ارتشاطات سازنده ،کاهش

کاهش به هوری سازمان

تعامالت ماشت ،به مخاط ه افتادن

به مخاط ه افتادن ارتشاطات

اهدا

سازمان  ،هزینههای باالی

پیامدهای سازمان

سازمان

مدی یت مناب انتان

ارائة مدل پژوهش
در ای پگوهش بع ای ارائعة معدل از روش نظ یعة دادهبنیعاد اسعتفاده وعده اسعت .پعس از
کدیااری و وناسای انواع متغی های علّ  ،مداخلهی  ،و ایث زمینهای ،پدیدههای محوری،
راهش دها ،و پیامدهای سایش اجتماع که با استفاده از کدیااری انجام ود مدل پگوهش به
صورت زی ارائه م وود.
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شرایط مداخلهگر
عوامل رفتاری غیرکارکردی

عوامل فرهنگی و اجتماعی
ف هنگ تخ ی

زوریوی  ،رفتار مناف انه ،سعایت و

و ت ور ،ف هنگ رقابت

بدیوی  ،وخ یت روانرنجور،

غی سازنده ،ف هنگ تعارض مخ ب،

دی آزاری

کش وه کشم سازمان

پیامدها

راهبردها

پدیدة محوری

پیامدهای فردی

راهبردهای سازمانی

سایش اجتماع

ایجاد تعامالت مخ ب

م ابله با وایعهسازی

شرایط علّی
علل فردی و شخصیتی
پ خاوگ ی ،تتادت،

ف سودی وغل

رعایت ان ا و عدالت

اب از اتتاسات منف ،

ب انگیزی کارکنان

در پاداش و تنشیه

از بی رفت اعتماد

تخ ی  ،زی آبزن ،

تنشیه بداخالق سازمان

بی ف دی

ایجاد فعای رقابت ماشت

کاهش کارای ف دی

کاهش تعارضات سازمان

پیامدهای سازمانی

راهش دهای رفتاری

دلزدی از وغل و

ایجاد تعامالت سازنده

وایعهپ اکن

سایش کالم
سایش غی کالم
سایش متت ی

علل سازمانی
مدی یت ناکارآمد ،سیتت
تنشیه نامؤر  ،ف دان

سازمان

ایجاد فعای دوستانه

ایجاد جوّ متموم سازمان

م ابله با فعای تعادآف ی

اعتماد و اتت ام در

کاهش به هوری سازمان

م ابله با رفتارهای انح اف
ایجاد فعای اتت ام در

سازمان ،جوّ رقابت ،

ارتشاطات سازمان

سازمان

به مخاط ه افتادن

فعای تعارضآف ی

تشویق اف اد اخالقمدار

شرایط شغلی سایش

عدم رعایت اخالق فردی و سازمانی

سیتت پاداش ناکارآمد ،ناکام متی وغل  ،هنیت

نشود اصول اخالق  ،رعایت نک دن اخالق

خ کنگ  ،ارزیاب عملک د نامطلوب ،پارت بازی و

ت فهای ،فعای تعادآف ی  ،رفتارهای انح اف

نورکشم بودن

شرایط زمینهای
شکل  .1مدل نهایی پژوهش

نتیجه و پیشنهاد
ب وز ب خ رفتارهای منف اجتماع ب جنشههای تاریک ف هنگ سازمان و جنشعههعای منفع
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تعامالت اجتماع دام م زند .یک از ای موارد سایش اجتماع است که وامل رفتارهعای
اجتماع منف کارمندان م وود و پیامدهای منف بتیاری بع ای سعازمانهعا بعه دنشعال دارد.
سایش اجتماع را م توان یک مجموعه از اعمال و افعال منف در نظ ی فت کعه بعا هعد
ض به زدن و تخ ی

و ت ور وخ یت اف اد در سازمان از ب خ کارکنان س م زنعد (کعایونز

 .)2020سایش اجتماع م تواند انواع مختلفع داوعته باوعد و ممکع اسعت از نظع وعیوه
متفاوت باود .ماالً ،سایش ممک است به وکل اقدامات متت ی باود ،ماننعد یفعت عمعدی
ت

های تح ی آمیزی در مورد یک وخص و ط د ک دن ص یح کتع یعا کوکعک وعم دن

نظ ات و ایدههای وخ

آن ف د یا اینکه مع توانعد بعا اقعدامات معان از رسعیدن افع اد بعه

م اصدوان یا جلویی ی از رود و پیش فت آنها باود .همانیونه که مشاهده م وود ،سایش
اجتماع اوکال و ابعاد و جوان

متعدد و متفاوت دارد که باید به صورت کندبعدی مطالععه

وود .بناب ای  ،پگوهش تاضع بعا هعد

ارائعة الگعوی سعایش اجتمعاع در بطع ف هنعگ

سازمانهای دولت (با تکیه ب نظ خش یان سازمان ) انجام پای فت.
نتایج پگوهش مشتمل ب وناسای عوامل علّ  ،عوامل زمینهای ،عوامل مداخلهی  ،پدیدة
محوری ،راهش دها ،و پیامدهای سایش اجتماع است .نتایج تحلیلها بیانگ ای اسعت کعه
عوامل علّ درب یی ندة مؤلفههای ف دی و وخ یت وعامل پ خاوعگ ی ،تتعادت ،ابع از
اتتاسات منف  ،تخ ی  ،زیع آبزنع  ،وعایعه پ اکنع و علعل سعازمان وعامل معدی یت
ناکارآمد ،سیتت تنشیه نامؤر  ،ف دان اعتمعاد و اتتع ام در سعازمان ،جعوّ رقعابت  ،فععای
تعارضآف ی است .با توجه به آنکه همة ای رفتارها منف و مخ ب است و تشعات جعدّی
ب ای سازمان دارد ،ب ای تحلیل یا کاهش ای پدیده ،سازمانها و دستاندرکاران آنها بایعد
توجه زیادی به ای موارد داوته باوند و رویک دی پیشگی انه یا اصالحی انه را در مواجهعه
با ای عوامل به کار بگی ند .همچنی ای عوامل م توانند موج

روابث و تعامعل نابهنجعار

مدی ان با کارکنان و سای همکاران با یکدیگ و به ب وز رفتارهعای خ عومتآمیعز منتهع
ووند و در نهایت به هوری ف دی و سازمان را کاهش دهند .در ای خ عوص یافتعههعای
پگوهش تاض بعا پعگوهش دافع و همکعارانش ( )2012همخعوان دارد .ایع پعگوهش،
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همچون پگوهش تاض  ،تتادت را یک از عوامل مؤر در وکلییع ی سعایش اجتمعاع
م داند .بهعالوه یافتعههعای پعگوهش ویلع و همکعارانش ( )2010و اتمعدی ( )1392بعا
یافتههای پگوهش تاض دارای هماهنگ است .ای پگوهشها نیز همچون پگوهش تاضع
پ خاوگ ی را عامل مؤر در سایش اجتماع قلمداد م کند.
عالوه ب آنچه یفته ود ،ب اساس یافتهها ،دو عامل زمینهای و ایث وغل سایش و عدم
رعایت اخالق ف دی و سازمان موجع

سعایش اجتمعاع مع وعوند .نتعایج ایع بخعش

نشاندهندة آن است که عدم رعایت نکات اخالق در سازمان زمینهساز اقدام به رفتارهعای
سایش از سوی کارکنان است .بهعالوه ،ه که میزان پایشندی به اصول اخالق در سازمان
بیشت باود ،سایش اجتماع بی کارکنان کاهش پیدا م کند .وجود جوّ اخالق در سازمان
موج

رود و بالندی کارکنان خواهد ود .زمان که کارکنان به بالندی ب سند رفتارهعای

غی اخالق  ،از جمله تخ ی

دیگ ان ،بدیوی  ،سخ کین  ،ب ادب  ،و اهانت که زمینهسعاز

سایش اجتماع بی کارکنان است ،کاهش خواهد یافت .نتایج ایع بخعش از پعگوهش بعا
یافتههای پگوهش ک ینگ ( )2009و ن

اصفهان ( )1396همخوان دارد که جعوّ اخالقع

را در وکلیی ی سایش اجتماع ب رس ک دهاند.
از ط

دیگ در ای پگوهش سعایش کالمع  ،سعایش غی کالمع  ،و سعایش متعت ی

پدیدههای محوری در سایش اجتماع وناسای وعدهانعد .سعایش کالمع  ،غیع کالمع  ،و
متت ی در صورت ب وز موج

مکدر ودن روابث اف اد با یکدیگ مع وعود .سعایش بعه

صورت کالم و غی کالم م تواند از ط یق ت ور و تخ یع

وخ عیت فع د ،بعدیوی و

اظهارنظ غلث ،و مجموعه فعالیتهای منف در نهان و آوکار ظهعور یابعد .ایع بخعش از
یافتهها با پگوهش وکاری و امین م عدم ( )1394همعاهنگ دارد .وجعه اوعت اک پعگوهش
تاض با پگوهش وکاری و امین م دم ( )1394آن است که پگوهشی نیز عوامعل سعایش
اجتماع کالم و متت ی و فیزیک را در وکلیی ی سایش اجتماع سهی م داند.
عالوه ب آنچه یفته ود ،و ایث مداخلهی در سایش اجتماع به دو بخش عوامل ف هنگ
و اجتماع و عوامل رفتاری غی کارک دی ت تی م وود .بناب ای  ،عوامل ف هنگ و اجتمعاع
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وععامل ف هنععگ تخ یع

و تع ور ،ف هنععگ رقابععت غیع سععازنده ،ف هنععگ تعععارض مخع ب،

کش وه کشم سازمان  ،و عوامل رفتاری غی کعارک دی مشعتمل بع زوریعوی  ،رفتارهعای
مناف انه ،سعایت و بدیوی  ،وخ یت روانرنجور ،و دی آزاری هتعتند .همچنعی  ،پیامعدهای
سایش اجتماع در ای پگوهش در قال

پیامدهای ف دی و سازمان وناسای ود .از ایع رو،

پیامدهای ف دی ایجاد تعامالت مخ ب ،ف سودی وغل  ،ب انگیزیع کارکنعان ،از بعی رفعت
اعتماد بی ف دی ،کاهش کارای ف دی و پیامدهای سازمان دلزدی از وغل و سعازمان ،ایجعاد
جوّ متموم سازمان  ،کاهش به هوری سازمان  ،و به مخاط ه افتادن ارتشاطات سعازمان اسعت.
در نهایت است اتگیهای م ابله با سایش اجتمعاع در قالع
ان ا

ایجعاد فععای دوسعتانه ،رعایعت

و عدالت در پاداش و تنشیه ،تشویق اف اد اخالقمدار ،تنشیه بداخالقع سعازمان  ،ایجعاد

تعامالت سازنده ،م ابله با وایعهسازی ،م ابله با فعای تعادآف ی  ،م ابله با رفتارهای انح اف ،
ایجاد فعای اتت ام در سازمان ،ایجاد فعای رقابت ماشت و کاهش تعارضات سازمان تعدوی
ود .نهایتاً در خ وص محدودیتهای پگوهش باید یفت محدود بودن پگوهش مشابه مع تشث
با سایش اجتماع مه ت ی محدودیتهای پگوهش تاض است .همچنی دست س به نمونعه
و م اتشه با ایشان در و ایث ک ونای دیگ محدودیت پگوهش بود.
از نظ کارب دهای عمل ب ای سعازمانهعای دولتع  ،ایع پعگوهش بعا روش اکتشعاف
مشادرت به وناسای علل ریشهای وکلیی ی سایش اجتماع کع ده و عوامعل مختلع

در

باب وکل یی ی ایع پدیعده را ب رسع کع ده اسعت .آنچعه مشعخص اسعت بع تعوجه
سازمانهای دولت به رفتارهای سایش و نشود سیتت تنشیه و ارزیابمحور ،که رفتارهعای
سایش کارکنان را وناسای و در صورت ب وز ای رفتارها تنشیه ب ای ف د خعاط اتخعا
کند ،وجود ندارد .بناب ای  ،اهمیت دارد که سازمانهعای دولتع در وعاخصهعای ارزیعاب
عملک د خود یک بخش رفتاری و وخ یت را اضافه کنند و رفتارهای سایش را به ماابعة
یک عامل منف در ای ارزیاب ها مد نظ ق ار دهند .با ای رویکع د و اسعتفاده از مکانیتع
تنشیه اتتمال کاهش رفتارهای سایشع وجعود دارد و کارکنعان بعه جهعت در تعوبیخ و
ارزیاب منف از عملک د خود از ای رفتارها اتت از م کنند.
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پیشنهادهای پژوهش
پگوهش تاض ب مشنای یافتهها پیشنهاد م کند که به علعل و عوامعل سعایش اجتمعاع در
سازمان توجه الزم را داوته باوند تا بهراتت و با اطمینعان خعاط بیشعت بتواننعد اقعدامات
مناس

پیشگی انة آموزو مناس

پیامدهای منف تاصل از ب وز ای رفتارها را اداره کننعد

و آرار منف آن را به تداقل ب سانند.
همچنی پیشنهاد م وود که جوّ و فعای رعایعت اصعول اخالقع در سعازمان توسعث
مدی ان ایجاد وود و دستورالعملهای که از ت وق ف د در ب اب سایش اجتمعاع تمایعت
کنند ت وی

و اج ا وود تا به نوع ف د اجازة دفاع از خود را داوته باود و با ف د خاط

ب خورد مناسش وود.
نتایج پگوهش نشان م دهد ب ای م ابله با سایش اجتمعاع و راههعای پیشعگی ی از آن در
سازمان ازخودیاوتگ و اتت ام به همکاران الزام است .بناب ای  ،سازمان م تواند ،با تعدوی
ب نامههای مناس

آموزو  ،کارکنان را با آرار مخ ب پدیدة سایش اجتماع آونا سازد.

با توجه به آنکه یافتههای پگوهش مؤید آن است که ب عدالت از عوامل مهع در بع وز
سایش اجتماع است ،بعه معدی ان پیشعنهاد مع وعود بعه ایع عامعل در رفتعار وخ ع ،
ت ععمی ییع ی فع دی و سععازمان  ،و همچنععی در خععثمشع هععای سععازمان ،بععاالخص در
خثمش های ت عوق و دسعتمزد و ارائعة پعاداش بعه کارمنعدان ،کعه بیشعت ی بع ععدالت
ادراکوده توسث کارکنان م تشث به ای بخش است ،توجه الزم را داوته باوند.
نتایج نشاندهندة آن است که یک از عوامل م بعوط بعه سعایش اجتمعاع ععدم ارائعة
اطالعات به دیگ ان جهت انجام دادن امور است .بناب ای  ،پیشنهاد مع وعود ،بعا ب یعزاری
دورههای آموزو مدی یت دانش ،کگونگ انت ال و تتهی دانش در راستای جلعویی ی از
ب وز پدیدة سایش اجتماع صورت پای د.
موان ارتشاط سازنده یک از عوامل مه سایش است .در ای زمینعه پیشعنهاد مع وعود
مدی ان و ایط را ف اه آورند تا مان از ب وز کنی عوامل ع ماننعد ب خعورد سع د ،بع وز
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تعارض بی اف اد ،فاصله ی فت از دیگ انع ووند؛ بهویعگه در خ عوص افع ادی کعه نیعاز
باالی به ارتشاط یا روابث عاطف دارند.
یک از عوامل که در بیشت م عاتشه هعا بعه آن اوعاره وعد تتعادت اسعت .در واقع
تتادت یک اتتاس منف است که ف د در ار م ایتة خود با دیگ ان به کمشودهایش پع
م ب د .ف د تتود از اینکه م بیند دیگ ان از کیزی لات م ب ند رنج م ب د .در واق اف اد
تتود نم توانند پیش فت دیگ ان را بشینند .از ای رو ب ای کاهش ای تس معموالً رو بعه
رفتارهای مانند سایش اجتماع م آورند .پیشنهاد م وعود بعه پدیعدة تتعادت سعازمان
نگاه ویگه و مح کهای تتادت در سازمان وناسای و ب ای آن کارهاندیش وود.
در نهایت ،به پگوهشگ ان پیشنهاد م وود به وناسای پیشایندها و پتعایندهای سعایش
اجتماع بپ دازند .همچنی از آنجا که پگوهش تاض به روش کیفع انجعام وعده اسعت،
پیشنهاد م وود در قال

پگوهش کمّ به موضوع پ داخته وود.
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