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Abstract  
This study tried to identify and explain the antecedents and consequences of social 
undermining among the mangers and professors of Lorestan province universities 
using Fuzzy Delphi approach. The study was a comparative-deductive mixed-methods 
study. It was applied, descriptive, and survey in terms of purpose, nature, and method, 
respectively. The statistical population was comprised of the managers and professors 
of Lorestan Province universities, from among whom 30 experts were selected using 
purposive sampling based on theoretical saturation. To collect data in the qualitative 
phase of the study, semi-structured interviews were used whose validity and reliability 
were confirmed through content analysis and Cohen’s Kappa. Moreover, to collect 
data in the quantitative phase, a pairwise comparison questionnaire was employed 
whose validity and reliability was confirmed via content validity and test-retest 
methods. In the qualitative phase, the data obtained from interviews was analyzed 
using Atlas.ti software and the antecedents and consequences of social undermining 
were identified. Moreover, in the quantitative phase of the study, fuzzy Delphi method 
was employed to prioritize the antecedents and consequences of organizational social 
undermining. This way, the most important factors and consequences were identified. 
The results of the study indicated that refraining to provide information to others in 
order to carry out their duties, preventing others to communicate with each other, 
treating colleagues coldly, and disdaining others are the most important antecedents of 
organizational social undermining. Moreover, the results revealed that organizational 
contempt, psychological pressure, and lack of job satisfaction are the main 
consequences of organizational social undermining.  
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 سایش  پسایندهای و  پیشایندها بندی اولویت و شناسایی

  فازی دلفی رویکرد از استفاده با ها سازمان در اجتماعی

 3مؤید انیس ،2نژادعلی شریعت ،2محسن عارف نژاد ،1سیده نسیم موسوی

 ، ایران ارشد گروه مدیریت، واحد مالیر، دانشگاه آزاد اسالمی، مالیر کارشناسی. 1

 ایران آباد، خرم لرستان، دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکدة بازرگانی، مدیریت گروه استادیار، .2

 ایران آباد، خرم لرستان، دانشگاه مدیریت، و اقتصاد دانشکدة بازاریابی، مدیریت ارشد کارشناس .3

 (22/04/1400 پذیرش: تاریخ ـ 12/02/1400 دریافت: )تاریخ

 چکیده
 مدیران بین فازی دلفی  رویکرد  از  استفاده  اب اجتماعی سایش  پسایندهای  و  پیشایندها  تبیین  و  شناسایی  هدف  با  حاضر  پژوهش

ـ   رویکـرد   بـا   آمیختـ    های وهشژپ  ةزمر در  پژوهش  این  گرفت.  انجام  لرستان   استان  های    دانشگاه استادان و  در  کیفـی   و  یکم 
 آمـاری    ةجامعـ   اسـت.   پیمایشـی  ـ توصیفی  روش  و  ماهیت  حیث از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  ک   است  استقرایی  قیاسی  رهیافت 
  اصـل   اسـا   بـر   هـا  ن آ  خبرگـان   از  فـر ن 30  ک   دادند تشکیل  لرستان   استان  های دانشگاه استادان و مدیران را  حاضر  پژوهش 

  از  اطالعـا    گـردآوری   بـرای   پـژوهش   کیفی  بخش  در  شدند. انتخاب  فمند هد  گیری نمون   روش  از  استفاده  با  و  نظری   کفایت
  شد.  تأیید  کوهن ـ  کاپای  آزمون  و محتوا روایی  ضریب  از  استفاده  با  آن  پایایی  و  روایی  ک   شد  استفاده  افت ی ساختار  نیم   ةمصاحب
  استفاده  با  آن  پایایی  و  روایی  ک   شد  استفاده  زوجی   ةمقایس  پرسشنامة  از  اطالعا   گردآوری  برای  یکم   بخش  در  این،  بر  عالوه

 روش تی اتلس افزار نرم  از  استفاده  با  مصاحب   از  آمده دست  ب   های داده  کیفی،  بخش  در  شد.  تأیید  مجدد  آزمون  و  محتوا  روایی  از
 با  پژوهش،  یکم   بخش  در  همچنین  شدند.  شناسایی  سازمانی اجتماعی سایش  پسایندهای  و   اپیشاینده  و  شد  تحلیل  کدگذاری 
 عوامل  ترین مهم  و  پذیرفت  انجام  سازمانی اجتماعی سایش  پسایندهای  و  پیشایندها  بندی اولویت  ،فازی دلفی  رویکرد از  استفاده 
 ارائـة  عـدم  سـازمانی  اجتمـاعی  سایش پیشایندهای  میان  از  ک   است  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج  شد.  مشخص  آن  پیامدهای  و 

 فـرد   تحقیـر  و همکـاران،  بـا  سـرد   برخورد هم، با ارتباط برقراری در موانع ایجاد و امور دادن انجام جهت دیگران ب  اطالعا 
 فشـار  سـازمانی،   حساد  داد نشان نتایج همچنین است. سازمانی اجتماعی سایش ةوجودآورند ب  عوامل و  پیشایندها ترین مهم

 است. سازمانی اجتماعی سایش مهم پیامدهای و  پسایندها از شغلی رضایت عدم روحی، 

  کلیدواژگان
 .اجتماعی سایش فازی،  دلفی رویکرد ،لرستان  استان
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 مقدمه

 تاریک   های جنبه  به ای ویژه توجه وری بهره به مربوط مطالعات در سازمانی پژوهشگران  اخیراً

 یککی  اند. داشته  نزدی  ارتباط جزئیات و اجتماعی تعامالت منفی های جنبه و سازمانی زندگی

 و شکود  مکی  کارمنکدان  منفکی  رفتارهکای  همک   شکام   ککه  است اجتماعی سایش موارد این از

 حفک   و ایجکاد  :از نکد ا عبکارت  هکا  توانکایی  این .کند می تضعیف را مقصر شخص های توانایی

 ابک  (.Kafinejad 2018) سکازمان  یک   در محبوبیکت  و شهرت شغلی، موفقیت مثبت، تعامالت

 جمله از ها، سازمان بیشتر در اخیر، سال چند در گرفته انجام های پژوهش اساس بر این، وجود

 در فرهنگکی  و اداری زای آسکی   رفتارهکای  از مختلفکی  انواع و اشکال آموزشی، های سازمان

 و ،آن منفکی  پیامکدهای  توسکع   ، فزاینکده  شکیوع  دلی  به که است شده شناسایی کارکنان میان

 انسکانی   منکاب   ویکژه  بکه  و هکا  سازمان بر زیاد بسیار معنوی و مادی های هزینه تحمی  همچنین

 برای را  پیامدهایی چنین که زا آسی  رفتارهای این جمل  از است. گرفته قرار ویژه توجه مورد

 اسکت  سکازمان  در اجتمکاعی  سایش توسع  و  سایشی رفتارهای است آورده  وجود هب سازمان

 ایکن  هاسکت.  سکازمان  بکرای  دائمکی  چالش ی  کار مح  در سایش (.1399 زمانی و )محترم

 در و دهکد  می آزار و کند می تحری  را هدف که کند می اشاره منفی اجتماعی تعام  به سایش

 (.Hamza 2018) آید می وجود  به و شود می بازداری زمان گذشت با نادرست رفتار ی  نتیجه

 سکایش  بگکذارد.  تکثییر  سرپرسکتان  و همککاران  از شکخص  درک بر تواند می اجتماعی سایش

 پیشکگیری  جهکت  در و کارمندان در توانایی ایجاد از جلوگیری منظور به سازمان در اجتماعی

 تثخیر به افتد. می اتفاق موفقیت و شهرت به دستیابی و فردی بین مثبت رابط  حف  یا ایجاد از

 بکه  بکد  هکای  نسکبت  دادن ها، آن کار سرعت کاهش شرایط، کردن بدتر همکاران، کار انداختن

 حتکی  یکا  نادرسکت  اطالعکات  دادن شکدن،  شکناخته  و مقکام  آوردن دسکت  بکه  برای همکاران

 باشکد  مکثیر  اجتمکاعی  سکایش  در تواند می خاص شغ  ی  مورد در همکاران به کننده گمراه

(Karthikeyan 2017.) طکور   بکه  سکازمانی  هکای  پژوهش در دلی  دو به اجتماعی سایش درک 

 بکرای  آن جمعکی  هزین  و کار اجرای با آن ارتباط از: ندا عبارت که است اهمیت حائز فزاینده

 سکایش  بررسکی  بکه  مربکوط  هکای  پکژوهش  اکثکر  .(Taherpour et al. 2016) ها سازمان و افراد
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 نظر در با رسند می دانشگاهی فضای در سایش تعریف به که زمانی عالی  آموزش در اجتماعی

 ککار  محکیط  در سکایش  تعریف از پیچیدگی( ،قطعیت عدم )ابهام، فضا این های ویژگی گرفتن

 و دانشکگاه  میکان   دوسکویه  و پویکا  یپیونکد  دانشکگاه  در سکایش  ها آن نظر از کنند. می استفاده

 عوامک   جملکه  از ،سکطو   از ای گسترده طیف که است علتی چند اجتماعی پدیدة و اعضاست

 و دانشکگاه  کارکنکان  میکان  درونکی  همبسکتگی  به توجه با گیرد. می بر در را ،سازمانی و فردی

 یک   از اسکت.  انگیز بر چالش بسیار همزیستی سب  به ها آن میان مرز کردن مشخص ،استادان

 و ها فرصت به اعضا دیگر سوی از و خود اعضای انرژی و خالقیت و مهارت به دانشگاه سو

 دانشکگاه  در سکایش  .هسکتند  نیازمنکد  ودشک  مکی  فکراه   دانشگاه سوی از که  مزایایی و حقوق

 تکثییر  آن  کارکردهکای  بکر  تنهکا  نکه  ککه  است آن افراد و دانشگاه برای انگیز بر چالش موضوعی

 بیکانگر   پژوهشکی  های یافته دهد. می قرار تثییر تحت نیز را افراد رفاه و سالمت بلکه گذارد، می

 همچنکین  دارد. مستقی  ارتباط استادان نگهداشت و عملکرد با دانشگاه در سایش که است آن

 در یجکد   چالشکی  و مفهکوم  بکه  اجتمکاعی  سکایش  دهد می نشان هاپژوهش پیشین  بر مروری

 ایکن  بکا  مکرتبط  پژوهشکی  تاکنون که است آن واقعیت اما .است شده بدل جهان عالی  آموزش

 ایکن  در راهی چراغ تواند می پژوهش های یافته فقط و است نشده انجام ایران کشور در مفهوم

 بالنکدگی  و رشد جهت در هایی چالش و موان  به (2017) صالحی و 1قاسمی مثالً باشد. مسیر

 جکای  نیکز  سکایش  مفهکوم  تعریف در خود عوام  این همگی که دارند اشاره وارد تازه استادان

 بکه  توجکه  بکا  ککه  آنجا از دهد. می هشدار ایران عالی  آموزش در را پدیده این بروز و گیرد می

 کارکنکان،  داشکت  نگکه  سازمانی، عملکرد با کار محیط در سایش متعدد های پژوهش های یافته

 دسکت  این از یعوامل و ،شغلی فرسودگی سازمان، در آمیختگی دره  احساس شغلی، رضایت

 موضکوع  بکه  پکرداختن  آنچکه  (1397 ه خکوا  فراسکت  و )رشکیدی  دارد یجد  و مستقی  ارتباط

 اخیکر  هکای  دهه طی شده انجام های پژوهش براساس که است آن بخشد      می اهمیت را پژوهش

 یک   توانکد  مکی  ایکن  و است شده بدل افزایش به رو ای         مسئله به اجتماعی سایش ةپدید بروز

 بکه  منجکر  ککه  شکود  گرفته نظر در ها،    دانشگاه جمله از ،ها       سازمان هم  برای نگرانی و دغدغه

                                                                                                   
1. Ghasemi 
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 هکای  هزینکه  توانکد  مکی  و شکود  مکی  سازمانی های محیط در مخرب و نامطلوب رفتارهای بروز

 پیامدهای کنترل و مدیریت ضرورت اهمیت به توجه با .کند وارد سازمان بر را ناپذیری جبران

 سکازمان  در  سایشکی  رفتارهای این کاستی جویو جست در مدیران ،اجتماعی سایش از ناشی

 اهمیکت  از آن از رفت برون های راه و اجتماعی سایش موضوع گفت توان می همچنین هستند.

 وجکه  .طلبکد  مکی  را سازمان مدیران یجد  توجه و است برخوردار سازمانی مباحت در زیادی

 ککه  اسکت  ایکن  اجتمکاعی  سایش با ارتباط در شده انجام های پژوهش با حاضر پژوهش تمایز

 مطالعکه  مکورد  را اجتماعی سایش پدیدة آمیخته روش از استفاده با تهگرف صورت های پژوهش

 صورت به اجتماعی سایش پسایندهای و پیشایندها بندی    اولویت و شناسایی به و اند داده قرار

 تکا  اسکت  آن بکر  حاضکر  پژوهش شد گفته آنچه به توجه با بنابراین .اند کرده مبادرت زمان ه 

 .کند بندی    اولویت و شناسایی را اجتماعی سایش پسایندهای و پیشایندها

 پژوهش پیشینة و نظری  مباني

 مکان   و  است عمدی یرفتار که کار مح  در فرد تضعیف از است عبارت اجتماعی سایش

 سکایش  (.Karthikeyan 2017) شکود  مکی  مثبکت  فکردی  بکین  مثبکت  روابط حف  یا ایجاد از

 بکا  خکاص  فکرد  یک   بکه  نسبت نامطلوب و منفی احساسات ابراز از است عبارت اجتماعی

 برخکی  شک  به معموالً اجتماعی سایش خود. اهداف به فرد آن رسیدن از جلوگیری هدف

 با احساسات این با مرتبط نتایج اما کند. می پیدا نمود عصبانیت یا تنفر مث  منفی احساسات

 تواند می اجتماعی سایش (.Anwer & Paul Sidinl 2016) است همراه گوناگونی منفی نتایج

 یکا  رابطکه  یک   بکه  ککه  باشد متفاوت شیوه نظر از است ممکن و باشد داشته مختلفی انواع

 گفکتن  ماننکد  ؛باشد مستقی  اقدامات شک  به است ممکن سایش ،مثالً زند. می لطمه شهرت

 کوچک   یکا  ،کسکی  صکری   ککردن  طرد شخص، ی  مورد در تحقیرآمیز های حرف عمدی

 هکای  شکک   ایکن  از مکان   اقکداماتی  با توان می .فرد ی  شخصی های ایده و نظرات شمردن

 طریک   از مکثیر  طور به است ممکن سایش حال، این با شد. شهرت و روابط سایش مستقی 

 شود. انجام نیز ،شخصی دفاع عدم یا نیاز مورد اطالعات از محرومیت مانند بازدارندگی،

بُعکد  بعد دیگری که براساس آن رفتارهای سایش اجتماعی ممکن اسکت متفکاوت باشکند،    
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 یاظهارنظرهکا اجتماعی کالمکی ممککن اسکت شکام       فیزیکی است. رفتارهای سایش -کالمی

عدم انتقال اطالعات مه   ایبه هدف  "صدایرفتار ب"ارائه  نیهدف و همچن  ی یبرا زیرآمیتحق

هایی از سایش کالمی منفع  باشد. اولی شک  فعال سایش کالمی است و دومی نمونه به هدف

و غیرفعال است. در آخر اینکه رفتار سایش اجتماعی ی  عم  عمدی اسکت، اگرچکه طکرفین    

صکوص آن نیکت   های مختلفکی را در خ مختلف )از قبی  بازیگر و هدف( ممکن است برداشت

 وقکای   از مجموعکه  یک   تکوان  مکی  را اجتمکاعی  سایش(. Taherpour et al. 2016داشته باشند )

 تکثییر  از گسسکته  رویکداد  هر .شود می مبه  اما منفی رفتارهای شام  که گرفت نظر در گسسته

 ،امکا  ،کنکد  نمکی  جلک   را زیکادی  توجکه  جداگانکه  صورت  به که طوری  ؛است برخوردار یکم 

 دهد. می تغییر را هدف با دیگران تعام  و درک نحوة  رویدادهایی چنین تثییر  تجمعی صورت  به

 نتایج و متجاوز فرد های انگیزه مورد در هایی دیدگاه سایش مورد در موجود های پژوهش پیشین 

 (.Kautz 2020) اند داده ارائه قربانی شخص رفتاری و فیزیولوژیکی و شناختی روان

 سایش بر مثیر عوام  الگوی ارائ بررسی  اب پژوهشی در (1398) شهمکاران و پور سیاوش

 ستا آن از حاکی پژوهش از حاص  نتایج پرداختند.  بدنی تربیت در انسانی  مناب  در اجتماعی

هکای  مهکارت  ،اخکالق  )ضعف شخصی عوام  از: اند عبارت  سایش بر مثیر عوام  ترین مه  که

 استرس شغلی، )تعارض شغلی عوام  انگیزش(، ضعف ،شغلی رضایت عدم ،ای حرفهای حرفه

 شکغلی  ارتقکای  ،ککاری  سیاسکی  مکدیریتی،  )ضکعف  مکدیریتی  عوامک   شغلی(، درگیری ،شغلی

 فرهنک   ،ناککافی  مزایکای  و پاداش و حقوق نامناس ، سازمانی )جو  سازمانی عوام  ،ناعادالنه(

 دهنکدة  نشکان  ککه  آمکد  دسکت  بکه  مطلوب مدل کلی برازش شاخص مقدار .نامناس ( سازمانی

در پژوهشکی بکه بررسکی     (2016)  سکیدین   پکائول  و انور .است پژوهش مدل قوی کلی برازش

 سایش اجتماعی، استرس و رفاه)ی  سازوکارمکانیسمی( پرداختند. 

 و استرس افزایش باعث اجتماعی سایش که است آن از حاکی پژوهش از حاص  نتایج

 ایکن  همچنکین  دارد. مطابقکت  عکاطفی  رویکداد  نظریک   بکا  که شود می کارمندانرفاه  کاهش

 سکو   نقکش  زمینک   در ککه  کند عم  پژوهشگرانی برای راهنمایی مثاب   به تواند می پژوهش

 در اسکترس  گکری میکانجی  ماهیت بهتر درک و اجتماعی سایش جمله از ،مختلف رفتارهای
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 و پژوهشکگران  بکرای  را زمینکه  همچنکین  پکژوهش  ایکن  .کننکد می فعالیت ،شده گفته روابط

 ککرد.  همکوار  کارمنکدان  بکین   بکدرفتاری   چندجانبک  ماهیکت  روی کار در جدید متخصصان

با عنوان تعیکین رابطکه میکزان نگکرش ناکارآمکدی و سکایش       در پژوهشی  (2018) نژاد کافی

 پرداخت.  (فوتبال در کرمانهای باشگاه)مورد مطالعه:اجتماعی کارکنان 

 اجتمکاعی  سکایش  و یناکارآمکد  نگکرش  بکین  که است آن از حاکی پژوهش از حاص  نتایج 

 بهتککرین دارد. وجککود معنککادار و مسککتقی  رابطکک  یکک  کرمککان در فوتبککال هککایباشککگاه کارکنککان

 اجتماعیسایش  تثیید مورد در یناکارآمد نگرش تواند می کارکنان اجتماعی سایش کنندة بینی پیش

در پژوهشکی بکه بررسکی قلکدری در محکیط ککار،        (2020) شهمکاران و 1مونوز ک  رودریگز باشد.

 خستگی عاطفی و سایش اجتماعی شری  زندگی)مطالعات هفتگی خاطرات( پرداختند.  

 بهزیسکتی  بکر  ککار  محکیط  در اذیکت  و آزار مکدت  کوتکاه  تثییر پژوهش از حاص  نتایج

 و اسکت  ککار  شکرایط  از فراتر تثییر این چگونه دهد می نشان و دهد می توضی  را کارمندان

 پیشکین   خصوص در آنچه به توجه با همچنین دهد. قرار تثییر تحت را خانه محیط تواند می

 مکورد  مختلکف  هکای                             حکوزه  در سکازمانی  اجتماعی سایش ةپدید شد مشخص آمد پژوهش

  است. گرفته قرار خارجی و داخلی های              پژوهش در محققان و پژوهشگران توجه

 پژوهش شناسي روش

 هکدف  نظکر  از ککه  است  استقرایی ک قیاسی  پارادی  در و هآمیخت رویکردی دارای حاضر پژوهش

 جامعک   اسکت.  پیمایشکی  کک  توصکیفی  های پژوهش زمرة در روش و ماهیت حیث از و کاربردی

 بکا  که بودند لرستان  استان در ها دانشگاه استادان و مدیران یکم  و کیفی بخش در پژوهش آماری

 عنکوان    بکه  آنکان  از نفکر  30 نظکری   کفایت اص  مبنای بر و هدفمند  گیری نمونه روش از استفاده

 بکاال  کاری  سابق  و مرتبط تحصیالت دارای که افرادی است گفتنی .شدند انتخاب نمونه اعضای

 گکردآوری  ابکزار  گرفتنکد.  قکرار  نمونکه  اعضکای  انتخکاب  اولویت در بودند اطالعاتی اشرافیت و

 بکا  ترتیک   بکه  آن  پایکایی  و روایکی  ککه  است یافته ساختار نیمه                             مصاحب  کیفی بخش در اطالعات

                                                                                                   
1. Rodriguez-Munoz 
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 و محتکوایی  روایکی  و 1هکن  کو ک  کاپای آزمون و (CVR) نسبی محتوای روایی شاخص از استفاده

 به هن کو ک  کاپای و CVR نسبی محتوای روایی مقادیر است گفتنی .شد تثیید مجدد آزمون یی پایا

 حکایکت  کیفی پایایی و روایی های شاخص مطلوب میزان از که است بوده 71/0 و 45/0 ترتی 

 و محتوا روایی از استفاده با که بود پرسشنامه یکم  بخش در ها داده گردآوری ابزار طرفی از دارد.

 هکای  داده کیفکی  بخکش  در همچنکین  شکد.  تثییکد  آن  پایایی و روایی ترتی  به ناسازگاری میزان

 و  پیشکایندها  بکر  مکثیر  عوامک   کدگکذاری  رویکرد و 2تی اتلس افزار نرم از استفاده با آمده دست هب

 رویکرد از استفاده با نیز یکم  بخش در دیگر سوی از .شد شناسایی اجتماعی سایش  پسایندهای

 مشخص اجتماعی سایش بر مثیر عوام  اهمیت درج  و گرفت صورت بندی اولویت فازی دلفی

 است. شده داده نشان 1 جدول در نمونه شناختی جمعیت های ویژگی .شد

 نمونه اعضای شناختی جمعیت های ویژگی .1 جدول

 فراوانی کار سابقة فراوانی جنسیت

 12 سال 15 از کمتر 15 مرد

 18 سال 30 تا 16 15 زن

 فراوانی شوندگان مصاحبه فراوانی تحصیالت

 14 ارشد مدیریت 12 ارشد کارشناسی

 16 دانشگاه استادان 18 دکتری

 کیفي بخش های يافته

  پیشایندها از ای مجموعه گان خبر با مصاحبه در : اجتماعی سایش  پسایندهای و  پیشایندها شناسایی

  پسکایندهای  و  پیشکایندها  استخراج ةشیو توضی  در شد. شناسایی  اجتماعی سایش  پسایندهای و

 و تکی  اتلکس  افکزار  نکرم  کمک   با ها مصاحبه متون بررسی با امر این است گفتنی اجتماعی سایش

 سکثال  شکش  بکر  مشکتم   که ،شده انجام  مصاحب اساس، این بر شد. انجام زنده گذاری کد روش

 مکتن  ،سکسس  گرفکت.  صکورت  نمونکه  اعضکای  بکه  الزم توضکیحات   ارائک  از پکس  بکود،  اصلی

تحلی  شد.  Atlas.tiافزارو با کم  نرم زنده گذاری کد روش از استفاده با شده انجام های مصاحبه

                                                                                                   
1. cohens kapps 

2. atlas.ti 
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های مختلفکی  به اس  شناختی  روش متون در که است گذاری کد از ای گونهروش کدگذاری زنده 

 گکذاری  ککد » ،«یکی  استقرا گذاری کد» ،«کلمه به کلمه گذاری کد» ،«یلفظ تحت گذاری کد» همچون

 یکا  کلمکه  بکه  زنکده  گذاری کد ،حقیقت در است. شده خوانده ه  «درونی گذاری کد» و ،«طبیعی

 سکالدنا ) کنکد ، اشاره میدارد وجود مصاحبه هایداده متن در موجود کلمات در که کوتاه عبارتی

 و  پیشکایندها  گکان  خبر با مصاحبه از پس شد. تحلی  شده انجام یها حبهمصا متن سسس، .(1395

 .است شده آورده 2 جدول در آن کام  شر  که  شدند شناسایی اجتماعی سایش  پسایندهای

 اجتماعی سایش  پسایندهای و  پیشایندها .2 جدول

 کدها  پسایندها کدها  پیشایندها

 19L سازمانی قلدری 1L همکاران با سرد برخورد

 20L جسمانی شکایت افزایش L 2 افراد میان اعتماد فقدان

 21L شغلی ارتقای معیار نبودن مشخص 3L کارکنان در کار به پایین تعهد

 و اموردادن  انجام جهت دیگران به اطالعاتارائ   عدم

 ه  با ارتباط برقراری در موان  ایجاد
4L 22 شغلی حسادتL 

 23L سازمانی تناس  درک 5L دیگران کردن بدنام

 6L  یدهمدر احساس عدم
 رفتار و اداری  کندکاری و کار در وقفه

 غیرشهروندی
24L 

 25L شغلی رضایت عدم 7L زدن کنایه

 8L کارکنان بین عالقگی بی و خش  مث  منفی هیجانات
 شرایط در دیگران از حمایت یا دفاع عدم

 بحرانی
26L 

 27L روحی فشار 9L  کارکنان روانی سالمت نیازهایتثمین  عدم

 28L شغ  شر  وضو  و آموزش 10L (زندگی و کار تعارض سازمان، )فرهن  محیطی عوام 

 29L اطالعات کردن پنهان 11L فردی بین درگیری

 30L  کاری خراب و خشونت 12L هدف( در تعارض ،های بین فردیتعارض) فردی عوام 

 13L فرد تحقیر

 14L ضعیف سازمانی عدالت

 15L نامناس   سازمانی  جو 

 16L پراکنی شایعه

 17L عمدی زدن ضربه

 18L دشمنی و توزی کینه
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  و پسایندهای  بعد از مصاحبه با اعضای نمونه و شناسایی پیشایندهاتعریف متغیرهای زبانی: 

از   ارائه شکد. خبرگکان    نظر خبرگان  کس   سایش اجتماعی، عوام  در قال  پرسشنامه با هدف

اهمیت عوام  را ابکراز    میزان  زیاد  و خیلی  ، متوسط، زیاد، ، ک  ک   خیلی  کالمی  متغیرهای  طری 

  کیفکی   هکا نسکبت بکه متغیرهکای     آن  ذهنی  متفاوت افراد بر تعابیر  که خصوصیات  . از آنجا کردند

هکا پاسک     بکه سکثال    یکسکان   با ذهنیت  ، خبرگان کیفی  دامن  متغیرهای  ایرگذار است، با تعریف

نحکوة تبکدی     3همچنکین در جکدول   اند.  شده تعریف   مثلثی  اعداد فازی 3دهند. در جدول  می

 شده است.  شده نشان داده قطعی  مثلثی و عدد فازی  ی به عدد فازیمتغیرهای کالم

 مثلثی  فازی اعداد .3 جدول

 شده قطعی  فازی عدد مثلثی  فازی عدد کالمی متغیرهای

 0.75 (75/0،.1،1) زیاد خیلی

 5625/0 (1،0.75،5/0) زیاد

 3125/0 (25/0 ،5/0 ،75/0) متوسط

 0625/0 (25/0،0 ،5/0) ک 

 0625/0 (0،0 ،25/0) ک  خیلی
 

 اعکداد  زبانی، سط  تخصیص و  فازی مقادیر با شاخص هر تطبی  از پس ،باید است گفتنی

 بکرای  روش چنکدین   فازیمباحث  در که زدایی( )فازی شوند تبدی  قطعی یکم  اعداد به  فازی

کمینک    و ،میکانگین کمینک    یقک ،  مرککز  های روش به توان میها  و از آن است شده  ارائه کار این

 است 1  مینکووسکی فرمول از استفاده زمینه این در کاربرد پر های روش از یکی کرد. اشاره  بیشینه

  رابطک   (.2،2012)نظکری و همککاران   شکوند  مکی  تبکدی   قطعکی  اعکداد  به  فازی اعداد آن در که

 حد  مثلثی،  فازی باالی حد  رابطه این در که است شده  ارائه 1رابط   شک  به مینکووسکی

 دهد. می نشان را مثلثی  فازی عدد پایین حد M و ،مثلثی  فازی عدد وسط

(1) 
4

m
 

 

 

                                                                                                   
1. Minkowski 

2. Nazari&  et al. 
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  نظرسنجی نخست مرحلة  های پاسخ شمارش  نتایج .4 جدول
 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها پیشایند

 2 3 5 10 10 همکاران با سرد برخورد
 3 6 5 5 11 افراد میان اعتماد فقدان

 2 3 7 9 9 کارکنان در کار به پایین تعهد
 موان  ایجاد و اموردادن  انجام جهت دیگران به اطالعاتارائ   عدم

 1 2 4 10 13 ه  با ارتباط دربرقراری

 1 4 5 8 12 دیگران کردن بدنام
 1 3 6 7 13  همدری احساس عدم

 1 2 7 6 14 زدن کنایه
 2 2 6 8 12 کارکنان بین عالقگی بی و خش  مث  منفی هیجانات
 0 4 5 10 11  کارکنان روانی سالمت نیازهایتثمین  عدم

 1 2 4 9 14 (زندگی و کار تعارض سازمان، )فرهن  محیطی عوام 
 2 4 5 9 10 فردی بین درگیری

 1 2 8 9 10 هدف( در تعارضفردی، های بینتعارض) فردی عوام 
 1 2 6 8 13 فرد تحقیر

 2 2 8 8 10 ضعیف سازمانی عدالت
 2 4 5 7 12 نامناس   سازمانی  جو 

 2 5 3 9 11 پراکنی شایعه
 3 3 5 6 13 عمدی زدن ضربه
 1 3 7 7 12 دشمنی و توزی کینه

 2 4 4 7 13 سازمانی قلدری
 1 3 3 11 12 جسمانی شکایت افزایش

 2 3 6 8 11 شغلی ارتقای معیار نبودن مشخص
 1 1 3 10 15 شغلی حسادت

 2 2 5 8 13 سازمانی تناس  درک
 2 2 4 8 14 غیرشهروندی رفتار و اداری  کندکاری و کار در وقفه

 1 1 3 12 13 شغلی رضایت عدم
 2 2 8 8 10 بحرانی شرایط در دیگران از حمایت یا دفاع عدم

 1 1 3 8 17 روحی فشار
 2 2 7 7 12 شغ  شر  وضو  و آموزش

 2 3 5 4 16 اطالعات کردن پنهان
 2 2 6 6 14  کاری خراب و خشونت

 

 اجتمکاعی  سکایش   پسایندهای و  پیشایندها کلیدی عوام  مرحله  این در : اول مرحلة  نظرسنجی

 توجکه  با و گرفت قرار  خبرگان اختیار در پرسشنامه قال  در شده  ییشناسا مصاحبهمرحل   در که

 در  قیدشکده  هکای  پاس  بررسی از حاص  نتایج شده فیتعر کالمی متغیرهای و پیشنهادیگزین   به

 تعکداد  شکدن  مشکخص  از پس شد. تحلی  ها مثلفه  فازی میانگین آوردن دست به برای پرسشنامه

 فرمکول  از اسکتفاده  بکا  مثلثکی   فکازی  میکانگین محاسکب    از بعکد  و عامک   هر به شده داده های پاس 

                        فکازی  میکانگین محاسکب    از بعکد  .شد محاسبه مثلفه هر برای شده قطعی  فازی اعداد ، مینکووسکی
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 شکود   می محاسبه  مثلفه هر برای شده قطعی ی فاز اعداد ، مینکووسکی فرمول از ها مثلفه برای مثلثی

 است. شده  داده نشان 4 جدول در شده داده های پاس  شمارش نتایج اولمرحل   نظرسنجی در که

 اولمرحلة  نظرسنجی  از حاصل  خبرگان های دیدگاه میانگین .5 جدول

    مثلثي  فازي میانگین زدایی فازی
(β، m، a) 

 زدايي فازي ها پسایند
 مثلثي    فازي میانگین

(β، m، a) پیشایندها  

510/0 (850/0، 708/0، 
 همکاران با  سرد برخورد (458/0 ،692/0 ،858/0) 500/0 سازمانی قلدری (475/0

546/0 (900/0، 
750/0،508/0) 

 شکایت افزایش
 افراد میان اعتماد فقدان (400/0 ،625/0 ،783/0) 440/0 جسمانی

 معیار نبودن مشخص (850/0،692/0،458/0) 498/0
 کار  به پایین تعهد (433/0 ،842/0،667/0) 477/0 شغلی رتقای ا

 ارکنانک  در

598/0 (933/0، 808/0، 
 (525/0 ،767/0 ،908/0) 560/0 شغلی حسادت (567/0

 به اطالعاتارائ   عدم
دادن  انجام جهت دیگران
 در موان  ایجاد و امور

 ه  با ارتباط برقراری

 ؛733/0 ،875/0) 535/0
500/0) 

 تناس  درک
 دیگران کردن بدنام (475/0 ،717/0 ،867/0) 513/0 سازمانی

550/0 (883/0، 750/0، 
517/0) 

 و کار در وقفه
 و اداری  کندکاری

 غیرشهروندی رفتار
  همدردی احساس عدم (492/0 ،733/0 ،875/0) 527/0

585/0 (933/0، 792/0، 
 زدن کنایه (508/0 ،883/0،750/0) 524/0 شغلی  رضایت عدم (550/0

492/0 (850/0،683/0،450/0) 
 حمایت یا دفاع عدم
 شرایط در دیگران از

 بحرانی
 و خش  مث  منفی هیجانات (867/0،717/0،483/0) 512/0

 کارکنان بین در عالقگی بی

610/0 (933/0، 825/0، 
 سالمت نیازهایتثمین  عدم (483/0 ،733/0 ،892/0) 523/0 روحی فشار (583/0

  کارکنان روانی

513/0 (858/0، 
708/0،475/0) 

 وضو  و آموزش
 (533/0 ،775/0 ،908/0) 567/0 شغ  شر 

 )فرهن  محیطی عوام 
 و کار تعارض سازمان،

 (زندگی

538/0 (858/0،742/0، 
508/0) 

 کردن پنهان
 فردی بین درگیری (442/0 ،675/0 ،842/0) 483/0 اطالعات

533/0 (867/0، 733/0، 
500/0) 

 و خشونت
 (467/0 ،708/0 ،875/0) 508/0  کاری خراب

                    فردی عوام 
 ،های بین فردیتعارض )

 هدف( در تعارض

 

 فرد تحقیر (750/0،508/0 ،892/0) 454/0
 ضعیف سازمانی عدالت (450/0 ،683/0 ،850/0) 492/0
 نامناس   سازمانی جو  (458/0 ،692/0 ،842/0) 496/0
 پراکنی شایعه (450/0 ،683/0 ،842/0) 490/0
 عمدی زدن ضربه (467/0 ،692/0 ،833/0) 502/0
 دشمنی و توزی کینه (475/0 ،717/0 ،867/0) 513/0
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رسکید   آن به نوبت شد، انجام اولمرحل   سنجی  نظر آنکه از  پس :دوممرحلة  نظرسنجی

 شکر   بکه  دوممرحلک    هکای   پاسک   شمارش نتایج شود. انجام نیز سنجی نظر دوممرحل   که

 است. 6 جدول

  نظرسنجی دوم مرحلة های پاسخ شمارش  نتایج .6 جدول

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی ها پیشایند
 2 2 4 10 12 همکاران با سرد برخورد
 3 6 6 5 10 افراد میان اعتماد فقدان

 2 3 7 7 11 کارکنان در کار به پایین تعهد
 در موان  ایجاد و امور دادن انجام جهت دیگران به اطالعاتارائ   عدم

 ه  با ارتباط برقراری
13 8 6 2 1 

 1 4 5 10 10 دیگران کردن بدنام
 1 3 6 10 10  همدری احساس عدم

 1 2 7 10 10 زدن کنایه
 1 1 8 8 12 کارکنان بین در عالقگی بی و خش  مث  منفی هیجانات

 1 2 8 8 11  کارکنان روانی سالمت نیازهایتثمین  عدم
 1 2 8 9 10 (زندگی و کار تعارض سازمان، )فرهن  محیطی عوام 

 2 5 6 7 10 فردی بین درگیری
 1 4 6 9 10 هدف( در تعارض ،های بین فردیتعارض) فردی عوام 

 1 2 7 7 13 فرد تحقیر
 2 3 7 8 10 ضعیف سازمانی عدالت
 2 4 5 8 11 نامناس   سازمانی  جو 

 2 5 5 7 11 پراکنی شایعه
 3 3 5 9 10 عمدی زدن ضربه
 1 3 7 9 10 دشمنی و توزی کینه

  پسایندها
 2 5 5 5 13 سازمانی قلدری

 1 3 5 9 12 جسمانی شکایت افزایش
 2 3 6 9 10 شغلی ارتقای معیار نبودن مشخص

 1 1 4 9 15 شغلی حسادت
 2 2 6 7 13 سازمانی تناس  درک

 2 2 4 10 12 غیرشهروندی رفتار و اداری  کندکاری و کار در وقفه
 1 1 5 10 13 شغلی رضایت عدم

 2 2 6 10 10 بحرانی شرایط در دیگران از حمایت یا دفاع عدم
 1 1 5 8 15 روحی فشار

 2 2 7 9 10 شغ  شر  وضو  و آموزش
 2 3 5 10 10 اطالعات کردن پنهان

 2 2 6 10 10  کاری خراب و خشونت
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  فکازی  میکانگین  تکا رسکید   آن به نوبت دوممرحل   در  خبرگان نظرات گردآوری از پس

 است. 7 جدول صورت  به آن شر  که شود محاسبه عام  هر برای  خبرگان های  دیدگاه

 دوممرحلة  نظرسنجی از حاصل گان خبر های دیدگاه میانگین .7 جدول

 ییادز یزاف (β، m، a) مثلثی  فازی میانگین پیشایندها

 ییادز یزاف (β، m، a) مثلثی    فازی میانگین ها پسایند

 همکاران با سرد برخورد
500/0 
 

   733/0 

 
833/0  
 

 485/0 825/0 683/0 450/0 سازمانی قلدری 538/0

383/0 افراد میان  اعتماد فقدان  608/0  775/0  425/0  
 شکایت افزایش

 جسمانی
492/0  733/0  883/0  529/0  

 در کار به پایین تعهد
 کارکنان

450/0  683/0  842/0  490/0  
 نبودن مشخص

 شغلی ارتقای معیار
450/0  683/0  850/0  492/0  

 به اطالعاتارائ   عدم
دادن  انجام جهت دیگران
 در موان  ایجاد و امور

 ه  با ارتباط برقراری

508/0  750/0  892/0  544/0 558/0 شغلی حسادت   800/0  925/0  590/0  

458/0 دیگران کردن بدنام  700/0  867/0  500/0  
 تناس  درک

 سازمانی
492/0  725/0  867/0  527/0  

467/0  یدهمدر احساس عدم  708/0  875/0  508/0  
 و کار در وقفه

 و اداری  کندکاری
 هروندیشغیر رفتار

500/0  733/0  883/0  538/0  

475/0 زدن کنایه  717/0  883/0  517/0 533/0 شغلی رضایت عدم   775/0  917/0  569/0  
 خش  مث  منفی هیجانات

 بین در عالقگی بی و
 کارکنان

500/0  742/0  892/0  538/0  
 یا دفاع عدم
 دیگران از حمایت

 بحرانی شرایط در
467/0  700/0  867/0  508/0  

 نیازهایتثمین  عدم
 کارکنان روانی سالمت

475/0  717/0  875/0  515/0 550/0 روحی فشار   792/0  917/0  581/0  

 )فرهن  محیطی عوام 
 و کار تعارض سازمان،

 (زندگی
467/0  708/0  875/0  508/0  

 وضو  و آموزش
 شغ  شر 

458/0  692/0  858/0  500/0  

417/0 فردی بین درگیری  650/0  817/0  458/0  
 کردن پنهان

 اطالعات
458/0  692/0  858/0  500/0  

                           فردی عوام 
 ،فردیهای بینتعارض )

 هدف( در تعارض
450/0  692/0  858/0  492/0  

 و خشونت
  کاری خراب

467/0  700/0  867/0  508/0  

500/0 فرد تحقیر  742/0  883/0  535/0  

442/0 ضعیف سازمانی عدالت  675/0  842/0  483/0  
450/0 نامناس   سازمانی  جو   683/0  842/0  490/0  

433/0 پراکنی شایعه  667/0  825/0  473/0  
442/0 عمدی زدن ضربه  667/0  833/0  483/0  
458/0 دشمنی و توزی کینه  700/0  867/0  500/0  
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 در دوم،مرحلک    نتکایج  با آنمقایس   و اولمرحل ی  در شده ارائه های دیدگاه به توجه با

فراینکد   باشکد  /.1 از کمتکر  مرحلکه  دو در شکده  زدایی فازی میانگین بین اختالف که  صورتی

  پسایندها و  پیشایندها بندی اولویت شده، گفته مطال  به توجه با شود.  می متوقف سنجی نظر

 هکا  پسکایند  و  پیشایندها بندی اولویت در است. شده داده نشان 8 جدول در اجتماعی سایش

 میانگین که  پسایندی یا  پیشایند هر یعنی شد؛ استفاده دوممرحل   شدهزداییفازی میانگین از

 دارد. قرار اول اولویت در باشد بیشتر آن شده زدایی  فازی

 دوممرحلة  ةشد زدایی  فازی میانگین اساس بر ها پسایند و ها  پیشایند بندی  اولویت .8 جدول

  پسایندها  پیشایندها اولویت

 اول
 ایجاد و امور دادن انجام جهت دیگران به اطالعاتارائ   عدم

 ه  با ارتباط برقراری در موان 
 شغلی حسادت

 دوم
 و خش  مث  منفی هیجانات همکاران، با سرد برخورد

 کارکنان بین در عالقگی بی
 روحی فشار

 شغلی رضایت عدم فرد تحقیر سوم

 زدن کنایه چهارم
 و اداری  کندکاری و کار در وقفه

 غیرشهروندی رفتار

 جسمانی شکایت افزایش  کارکنان روانی سالمت نیازهایتثمین  عدم پنج 

 شش 
 سازمان، )فرهن  محیطی عوام  دی، همدر احساس عدم

 (زندگی و کار تعارض
 سازمانی تناس  درک

 دشمنی و توزی کینه دیگران، کردن بدنام هفت 

 در دیگران از حمایت یا دفاع عدم

 و خشونت بحرانی، شرایط

  کاری خراب

 هدف( در تعارض ،فردیهای بینتعارض) فردی عوام  هشت 
 پنهان شغ ، شر  وضو  و آموزش

 اطالعات کردن

 شغلی ارتقای معیار نبودن مشخص نامناس   سازمانی  جو  کارکنان، در کار به پایین تعهد نه 

 سازمانی قلدری عمدی زدن ضربه ضعیف، سازمانی عدالت ده 

  پراکنی شایعه یازده 

  فردی بین درگیری دوازده 

  افراد میان اعتماد فقدان سیزده 
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 هاپیشنهاد و گیرینتیجه
 مدیران بین در سازمانی اجتماعی سایش  پسایندهای و  پیشایندها شناسایی هدف با حاضر پژوهش

 پکژوهش  نتکایج  شکد. انجکام    فکازی  دلفی روش از استفاده با لرستان  استان در ها دانشگاهاستادان  و

 بنابراین، است. اجتماعی سایش  پسایندهای و  پیشایندها بندی یتواول و شناسایی بر مشتم  حاضر

 همککاران،  بکا  سکرد  برخکورد  از: نکد ا عبارت اجتماعی سایش بر ایرگذار های مثلفه نتایج اساس بر

 انجکام  جهت دیگران به اطالعاتارائ   عدم کارکنان، در کار به پایین تعهد افراد، میان اعتماد فقدان

 زدن، کنایه همدردی، احساس عدم دیگران، کردن بدنام ارتباط، برقراری در موان  ایجاد ،امور دادن

 روانکی  سکالمت  نیازهکای  تکثمین  عکدم  کارکنکان،  بکین  در عالقگی بی و خش  مث  منفی هیجانات

 ،فردیهای بینتعارض) فردی عوام  کار(، در تعارض سازمانی، )فرهن  محیطی عوام  کارکنان،

 پراکنکی،  شکایعه  نامناسک ،   سکازمانی  جو  ضعیف، سازمانی عدالت فرد، تحقیر هدف(، در تعارض

عبکارت   اجتمکاعی  سکایش  (یپیامکدها ) ی پسایندها نشان داد نتایج طرفی از دشمنی. و توزی کینه

 حسادت شغلی، ارتقای معیار نبودن مشخص جسمانی، شکایت افزایش سازمانی، قلدری است از:

 رضکایت  عکدم  ، غیرشهروندی رفتار ،اداری  کندکاری و کار در وقفه سازمانی، تناس  درک شغلی،

 کردن پنهان شغ ، شر  ضو  و آموزش بحرانی، شرایط در دیگران از حمایت یا دفاع عدم شغلی،

ارائک    عکدم  دهکد  مکی  نشکان  پکژوهش  های یافته این، بر عالوه کاری. خراب و خشونت اطالعات،

 با سرد برخورد ه ، با ارتباط برقراری در موان  ایجاد و امور دادن انجام جهت دیگران به اطالعات

 عکدم  زدن، کنایکه  فکرد،  تحقیکر  کارکنان، بین در عالقگی بی و خش  مث  منفی هیجانات همکاران،

 اجتمکاعی  سکایش  ةوجودآورنکد                       بکه  عوامک   یا  پیشایندها ترین مه   از کارکنان روانی سالمت تثمین

 همچون عواملی این بر عالوه .هستند لرستان  استان های دانشگاهاستادان  و مدیران بین در سازمانی

 رفتکار  و ،اداری  کنکدکاری  و ککار  در وقفکه  شغلی، رضایت عدم روحی،  فشار سازمانی،  حسادت

 هکای  دانشکگاه اسکتادان   و مکدیران  بکین  یپیامکدها  و  پسکایندها  تکرین  مهک   جمله از شهروندی غیر

 هکای  پکژوهش  دیگکر  با حاضر پژوهش افتراق و اشتراک وجوه خصوص در .هستند لرستان  استان

  کروسکلی (، 2012) شهمککاران  و  دافکی  هکای  پژوهش با حاضر پژوهش گفت باید گرفته صورت

 شهمکاران و پور سیاوش (،1399) شهمکاران و محترم (،2020) شهمکاران و رودریگز (،2009)
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 هکا  آن پکژوهش  در ککه  شکک   بکدین ؛ دارد همخوانی و مطابقت (2015)  تای و  داراون  ،(1398)

 فکردی  عوام کردن از همکاران،  حمایت عمدی، زدن  ضربه کردن، تحقیر حسادت، مانند عواملی

 شدهمعرفی  اجتماعی سایش بر ایرگذار های مثلفه جمله از قلدری شغلی، رضایت عدم محیطی، و

 علیه منفی احساسات که افتد می اتفاق زمانی اجتماعی سایش فوق، مطالعات نتایج براساس است.

 دسکتیابی  از را کارمنکد  یا شخص که باشد داشته وجود مسائلی یا شود ابزار کارمند یا شخص ی 

 سکایش  (2002) شهمککاران  و  دافکی  نظکر  از همچنکین  . بکازدارد  سکازمان  ی  در خود اهداف به

 فردی، بین مثبت روابط ایجاد برای هدف توانایی از جلوگیری منظور به که است رفتاری اجتماعی

 احسکاس  کارکنکان  ککه  هنگامی .شود انجام می مطلوب شهرت حف  و ،کاری موفقیت به دستیابی

 و همککاران  اعتنکایی  بکی  مورد ،شده بدگویی سرشان پشت و شده پراکنی شایعه  موردشان در کنند

 شکده  داده جلکوه  اهمیت ک  هایشان تالش و ،شده تحقیر  عقایدشان اند، گرفته قرار خود سرپرستان

 جکز   را خکود  و شکوند  می تردید و ش  دچار سازمان در خود اعتبار و احترام و ارزش مورد در

 .دانند نمی سازمان در مفیدی و ارزشمند

 پکژوهش  دادن انجکام  زمکان  تکا  اسکت  گفتنی حاضر پژوهش نوآوری وجه با ارتباط در

 بکین  در اجتمکاعی  سکایش   پسکایندهای  و  پیشکایندها  شناسکایی  به که پژوهشی هیچ حاضر

 در نهایکت  در نشکد.  یافکت  باشدکرده  مبادرت لرستان استان های دانشگاهاستادان  و مدیران

 و  پیشکایندها  با مرتبط مشابه پژوهش بودن ک  گفت باید پژوهش های محدودیت خصوص

 بود. حاضر پژوهش محدودیت ترین مه  اجتماعی سایش  پسایندهای

 پیشنهادها

 و علک   بکه  هاکه مدیران سازمان کند می پیشنهاد پژوهش های یافته مبنای بر حاضر پژوهش

 بکا  و راحتکی  بکه  تکا  مبذول داشته باشکند  را الزم توجه هاسازمان در اجتماعی سایش عوام 

مناس  پیشگیرانه آموزشی مناسبی را انجام دهند. و از برخورد چنین اقدامات خاطر اطمینان

را ککاهش دهنکد.    هکا در سکازمان  ی سایش اجتماعیپیامدهای منفی حاص  از بروز رفتارها

 بروز از حاص  منفی پیامدهایی را انجام دهند و مناسب آموزشی  پیشگیران  مناس  اقدامات

 برسانند. حداق  به را کنندنمی ادارهکه  را رفتارها این
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 مکدیران  توسط سازمان در اخالقی اصول رعایت فضای و جو  شود می پیشنهاد همچنین

 کننکد  حمایکت  اجتمکاعی  سکایش  برابر در فرد حقوق از که هایی     دستورالعم  و شود ایجاد

 خکاطی  فکرد  بکا  و باشکد  داشکته  را خود از دفاعاجازة  فرد نوعی به تا شود اجرا و تصوی 

 شود. ناسبیم برخورد

 در آن از پیشکگیری  هکای  راه و اجتماعی سایش با مقابله برای دهد     می نشان پژوهش نتایج

 تدوین با تواند      می سازمانبنابراین،  است.  الزامی همکاران به احترام و ازخودگذشتگی سازمان

 سازد. آشنا اجتماعی سایشپدیدة  مخربآیار  با را کارکنان آموزشی مناس  یها برنامه

ارائک    عکدم  اجتمکاعی  سکایش  بکه  مربکوط  عوام  از یکی که است آندهندة  نشان نتایج

 برگکزاری  بکا  ،شکود  مکی  پیشکنهاد بنابراین  است. اموردادن  انجام جهت دیگران به اطالعات

 بروز از جلوگیری جهت دانش تسهی  و انتقال چگونگی دانش، مدیریت آموزشی های دوره

 پذیرد. صورت اجتماعی سایشپدیدة 

 شکود  مکی  پیشکنهاد  زمینکه  این در .است سایش مه  عوام  از یکی سازنده ارتباط موان 

 سکرد،  برخکورد  ماننکد  شوند؛ عواملی چنین بروز از مان  تا آورند فراه  را شرایطی مدیران

 ارتباط عاطفی با همکاران. فرد، از دیگران گرفتن فاصله افراد، بین تعارض بروز

 واقک   در اسکت.  حسکادت  شکد  اشکاره  آن بکه  هکا  مصکاحبه  بیشتر در که عواملی از یکی

 پکی   کمبودهایش هب دیگران با خودمقایس   ایر در فرد که است منفی احساس ی  حسادت

 حسکادت  وبکرد   مکی  رنج برند می لذت چیزی از دیگران بیند می اینکه از حسود فرد برد. می 

 ککاهش  برای رو این از ببینند. را دیگران پیشرفت توانند نمی حسود افراد واق  در. ورزد می

پدیدة  به شود می پیشنهاد د.آورن می رو اجتماعی سایش مانند رفتارهایی به معموالً حس این

 و شکود  شناسکایی  سکازمان  در حسکادت  های     محرک وشود  ای ویژه نگاه سازمانی حسادت

 گیرد. صورت الزم اندیشی چاره

 اجتمکاعی  سکایش  گیری     شک  مدل طراحی به شود می پیشنهاد پژوهشگران به نهایت در

 پیشکنهاد  اسکت،  شکده  انجکام  کیفکی  روش به حاضر پژوهش که آنجا از ،همچنین .بسردازند

 شود. پرداخته موضوع به یکم  پژوهش قال  درشود  می
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از منظکر اعضکای    پکردازی پدیکدة سکایش    مفهکوم (. »1397)  خواه رشیدی، زهرا؛ مقصود فراست

ریکزی در   و برنامکه   پژوهش ،«ای ای زمینه های جام  شهر تهران: مطالعه علمی دانشگاه هیئت
 .150ک  123، ص 4، ش 24، د آموزش عالی

، متکرج : عبکداگ گیویکان،    هکای کیفکی   راهنمای کدگذاری در پکژوهش (. 1395سالدنا، جانی )

 ، تهران.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

ارائک  الگکوی عوامک     (. »1398؛ مهرزاد حمیکدی )  احسان امیرحسینی پور، صدری؛ سید  سیاوش

، «وپکرورش  بکدنی وزارت آمکوزش   در تربیکت   مثیر بر سایش اجتمکاعی در منکاب  انسکانی   

 .83ک  67، ص 22، ش 6، د در ورزش  مدیریت رفتار سازمانی

بینی سایش اجتماعی بر اساس ادراک معلمکان از   پیش(. »1399محترم، معصومه؛ سمیرا زمانی )

 .148ک  127، ص 3، ش مدیریت مدرسه، «انواع فرهن  سازمانی در مدارس
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