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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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  های دولتی اجتماعی در بطن فرهنگ سازمان     الگوی سایش ةرائا

 (نظر خبرگان سازمانی تکیه بر )با

 *2، سیده نسیم موسوی1نژاد شریعتعلی 

 آباد، ایران مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم ة، گروه مدیریت، دانشکداستادیار. 1

 ، ایران مالیراسالمي، آزاد دانشگاه واحد مالیر، ، وه مدیریترگارشد  يکارشناس. 2

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

 چکیده

عملکرد فردی و سازمانی است که اگر درگیر مسائل مخـر  و منیـی شـود      ةدهند شکل پرکشش فرهنگ سازمانی یکی از عوامل
ـ    و دارد وبوی فرهنگی  که رنگ  های منیی . یکی از عارضهباری خواهد داشت آثار زیان ثیر بسـیار  أبر عملکـرد فـردی و سـازمانی ت

است که داللـت بـر رفتارهـای منیـی در      فرهنگیسازمانی با خوانش  ةاجتماعی یک پدید سایش اجتماعی است. سایش گذارد می
  بنـابرای  . شـود  مـی شـناخته   آنی برای اثربخشی عنوان یک تهدید جدّ تعامالت و ارتباطات اجتماعی افراد یک سازمان دارد و به

انجـا     نظر خبرگان سـازمانی  تکیه بر با  های دولتی سازماناجتماعی در بط  فرهنگ  الگوی سایش ةرائهدف ا پژوهش حاضر با
انسـانی   پـژوهش مـدیران منـاب    جامعـة آمـاری   های کییـی بـا رویکـرد اکتشـافی اسـت.             پژوهش ةای  پژوهش در زمر پذیرفت.
ـ  که با استیاده از روش نمونهبودند   خبرگان در مقا دانشگاه استادان های دولتی و  سازمان . ابـاار   برفـی انتخـا  شـدند       هگیری گلول

آن بـا اسـتیاده از روایـی ماتـوایی و آزمـون        کـه روایـی و پایـایی   بـود  ساختاریافته  نیمه ةگردآوری داده در پژوهش حاضر مصاحب
و بـا    و روش کدگـذاری  Grounded theoryآمـده بـا اسـتیاده از روش      دسـت  های بـه  بررسی شد. داده   کدگذار میانـ  گذار درون
مـل   عوای  علّمل  عوا. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی شداجتماعی تدوی      تالیل و مدل سایشAtlas.ti افاار                       گیری از نر     بهره

ـ مثالًاجتماعی است.  و پیامدهای سایش  ها       استراتژیماوری         پدیدة ای                 میانجی  عوامل زمینه  اجتمـاعی بـه   ی سـایش   عوامل علّ
زنـی     آ  احساسـات منیـی  تخریـز  زیـر     پرخاشـگری  حسـادت  ابـراز   همچـون    هایی    لیهؤصورت فردی و سازمانی متشکل از م  

 است. آفری       فضای تعارض و رقابتی اعتماد و احترا  در سازمان  جوّ فقدان   مدیریت ناکارآمد  سیستم تنبیهی نامؤثر  پراکنی  شایعه

 کلیدواژگان

 .تئوری  گرندد   سایش  سایش اجتماعی  رفتارهای سایشی
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 قدمهم

بعا   تع   اجتماع و جامعه یک کل بزرگ است که در میان خود اجتماعات و جوامع  کوکعک  

 ف هنگع  و  هعای  اجعزا ویگیع    از ایع  یعک  را جای داده است که ه   ف هنگ خاص خود

هعای ف هنگع     کعه از ویگیع    ،جوامع   اجتماع  کل را درون خود دارند. یک  از ای  خ ده

 ةیعک جامعع   ةاجتماع  بعه ماابع   ای پدیدهبه منزلة که است  سازمان ،است خاص ب خوردار

جامععه ماننعد    ند. بدیه  است کعه ایع  خع ده   ک عمل م  خود با ف هنگ مختص به کوکک

یکع  از ایع    . هعای  وعود   عارضعه  هعا و  ناهنجعاری  دکعار نظ  ف هنگ   ازت   زرگجوام  ب

کارمندان  اجتماع  سایش اجتماع  است که وامل رفتارهای منف  ها ها و عارضه ناهنجاری

 Kafinejad)وعود    مع  که در صورت ب وز آن عملک د ف دی و سعازمان  تعععی    وود  م 

کعه بع  روابعث ماشعت وخ ع  و      کند  م اواره  منف  یبه رفتارهاسایش اجتماع  (. 2018

 & Sun Jungیعاارد )  کارمنعدان تعیری  مع     تعامالت و ارتشاطات اجتماع عملک د کاری و 

Hyun Yoon 2019 .) های سنگین  را  است که هزینه اساس سایش در محل کار یک کالش

 قالع   اجتمعاع  تتع  در    سعایش (. Hamza 2018)کنعد   تحمیل مع   و جامعه ها سازمانب  

کنعد و یعاه  باعع      پیعدا مع    تعامالت با همکاران و س پ سعتان نفعو    رفتارهای منف  در

و  بعه دلیعل ضع ورت معدی یت     ،بناب ای (. Karthikyan 2017)وود  انگیزی  کارکنان م  ب 

 تعا   جعوی کعاهش یعا   و ، معدی ان در جتعت  کنت ل پیامدهای ناو  از سایش اجتمعاع  

ال اصعل   ؤسع  ،از ایع  رو  (.Sabeen & Arshad 2018) تنددر سازمان هت  رفتارهای سایش 

های دولت  به کعه صعورت  وعکل     پگوهش تاض  آن است که سایش اجتماع  در سازمان

 .خوب  نشان دهد یی ی سایش اجتماع  را به وکل ةتواند نحو م   یی د و که الگوی  م 

 پژوهش ةبیان مسئل

توانعد یعک     به افزایش است و ای  م  رو دولت های  سازمانسایش اجتماع  در  ةپدید ام وزه

سعایش اجتمعاع  دارای م عادی       (.Hamza 2018)هعا باوعد    سازماندغدغه و نگ ان  ب ای 

اسعاس   ب  و اضط اب و است س است. ،رفتارهای غی اخالق  پ خاوگ ی،ت، همچون ع شانی

در را ع عشانیت و پ خاوعگ ی    1 ةکشور ای ان رتش ،نظ سنج  یالوپ ةستؤنتایج تح ی ات م
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از نظ  عالوه،  به .داردرا  84 ةکشور رتش 134همچنی  از نظ  رفتار اخالق  از میان  .دمنط ه دار

کعه  یونعه   همعان است.  101کشور  ةکشور رتش 142واخص وادی و دوری اضط اب از میان 

و نعدارد  ود مناسعش  بع ای کشعور وجع     ةرتش سایش اجتماع وود از نظ  م ادیق  مشاهده م 

اساس، پگوهش تاض  درصعدد  ای  کشور پتانتیل باالی  ب ای ب وز ای  نوع رفتارها دارد. ب  

رفتارهعای   یی ی آن در محعیث سعازمان  و اداری اسعت.    وکل ب رس  ای  نوع رفتارها و مدل

ی به سازمان آورند، لطمات جدّ م به وجود ف دی که  متائل و مشکالت بی به سش    سایش ،

ووند.  کدورت در سازمان م  ةنند و در صورت ب وز باع  ایجاد روابث خ مانه و اواعز م 

آن است که در کنعد سعال اخیع  در بیشعت      دهندة  نشانی فته  های صورت وواهد در پگوهش

زای اجتماع  و اداری در میعان کارکنعان    ها اوکال و انواع مختلف  از رفتارهای آسی  سازمان

و  ،پیامعدهای منفع  آن در سعازمان    ة، توسعع  فزاینعده وناسای  وده است که به دلیعل وعیوع   

 معورد توجعه ویعگه قع ار     هعا  های مادی و معنوی بتیار زیاد ب  سازمان همچنی  تحمیل هزینه

را بع ای    کعه کنعی  پیامعدهای     ،زا (. ای  رفتارهای آسعی  1399 )محت م و زمان  ی فته است

اجتماع  در سعازمان اسعت    سایش ةو توسع  آورده است، رفتارهای سایش   به وجودسازمان 

 ،وناسع  و معدی یت                     میعان جامععه   ،ای روعته  پگوهش  ض وری و بی  ةیک توز صورت که به

 ةییع ی پدیعد   تئوریک در مورد کگونگ  وعکل  با توجه به آنکه خألبناب ای ، وود.                مط ح م 

معدل   ةدر محیث اداری و سازمان  وجود دارد، پگوهش تاض  با ارائع سایش اجتماع  مخ ب 

وهش پعگ  ،از ایع  رو سایش اجتماع  در پ  کاهش ای  وکا  تح ی عات  اسعت.   یی ی  وکل

کعه کگعونگ    کنعد  را ارائعه    بنیاد الگعوی   داده ةتاض  ب  آن است تا با استفاده از روش نظ ی

 را نشان دهد. های دولت  بط  ف هنگ سازمانسایش اجتماع  در  ةیی ی پدید                   وکل

 پژوهش ةنظری و پیشین  مباني
 اجتماعي  سايش

. بعا ایع    ک دند( مط ح 1993) 3و ون رای  2ویناکوراولی  بار را  1اصطالح سایش اجتماع 

                                                                                                   
1  . social underming 

2. Vinokur 

3. Van Ryn 
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پع دازان معاصع  بعود کعه توجعه بتعیاری از        ( اولعی  نفع  میعان نظ یعه    1984) 1تال، روک

اجتمعاع  جلع  کع د.     روابعث سعاز   های مشکل طور فعال به سمت جنشه پگوهشگ ان را به

مانند خشع  و   ،منف ( سایش اجتماع  را اتتاسات و هیجانات 1993ویناکور و ون رای  )

اند. به همعی  ت تیع ، سعایش اجتمعاع  عشعارت       تع ی  ک ده ،بیزاری نتشت به یک هد 

ها و رفتارهای یک ف د که معان  دسعتیاب     اعمال تالش و ها است از ارزیاب  منف  از ویگی 

( سایش 1996) 2و همکارانشویناکور  (.Nasr Isfahani 2017وود ) او به اهدا  ابزاری م 

پیعدا   دانند که در سه زمینه در مورد ف د مورد سایش بع وز  را وامل رفتارهای  م  اجتماع 

هعا،   . ارزوعیاب  منفع  از نگع ش   2 ؛همچعون خشع  و غیع ه    ،. اتتاسعات منفع   1کند:  م 

. اقدامات  که مان  دستیاب  ف د بعه  3 ؛های ف د مورد سایش و تالش ،ها خ وصیات، فعالیت

 (1996) شوینعاکور و همکعاران  ( 1996و همکعارانش )  وینعاکور وعود.   اهدا  سودمند م 

امعا اولعی  بعار دافع  و      .کعار ب دنعد   وناسع  بعه   روان ةسایش اجتماع  را بیشعت  در زمینع  

(. 1397)طعاه پور  ک دند در رابطه با محیث کار و سازمان مط ح آن را  (2002) شهمکاران

زنعد و   رفتارهای منف  است که در طول زمعان از افع اد سع م     ةسایش اجتماع  وامل هم

کت   به تیخی  انداخت  کار، ف دی، روابث ماشت بی   نظی  ع های وخص مورد سایش توانای 

(. Karthikyan 2017کند ) را تععی  م  ع در سازمان های وغل ، اعتشار و محشوبیت موف یت

و از بی  ب دن وعه ت  ک دن ت تخ ی  سایش اجتماع  به تالش عمدی و هدفمند در جه

در محعل کعار، پ خاوعگ ی در محعل کعار،        دیگ ان، کوکک وعم دن دیگع ان، زوریعوی    

 ،رفتارهعای سعایش  (. Yoo & Frankwick 2013) اوعاره دارد  غیشعت کع دن   و ،پ اکن  وایعه

وعکار  آ  ها فوراً ممک  است ظ ی  باوند و تیری  منف  آن ،پ اکن  و غیشت ک دن مانند وایعه

های اجتماع   ول  در طول زمان و باالخص ای  تک ار ووند موج  ب وز ناهنجاری ؛نشود

ای از  بعه مجموععه    رفتارهعای سایشع    در ت ی ت، (.Duffy et al. 2012)ووند  سازمان  م 

کالم  یعا فیزیکع ،     آزارهایو به وکل صورت هدفمند  وود که به رفتارهای منف  یفته م 

                                                                                                   
1. Rook 

2. Vinokur et al 
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منف  ب  عملک د اف اد در محیث کاری و سازمان  ظهعور    ت  تیری یااریو ت ،ط د اجتماع 

هعای  رفتار وعامل  سعایش اجتمعاع   (. 1398  خعواه  دی و ف اسعت کند )روی و ب وز پیدا م 

و جلعویی ی از   ،هعا  ض به زدن به آن، جلویی ی از موفق ودن دیگ انوامل  ؛است   یانهوم

سعایش  ، زمینعه در ایع    (.Scotti et al. 2015) صعورت عامدانعه                      رود و پیشع فت آنعان بعه   

یک ف د خعاص بعا هعد  جلعویی ی از      دربارةبیان اتتاسات منف  و نامطلوب  اجتماع 

نمایش و بع وز ایع  پدیعده     ةاز نظ  نحو است. تع ی  وده رسیدن آن ف د به اهدا  خود

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

سایش اجتماع  عشارت است از ای  رو، (. Karthikyan 2017وود ) ع شانیت نشان داده م 

تخ یع  و تع ور   از ابزار اتتاسات منف  و نامطلوب نتشت به یک ف د خعاص بعا هعد     

 اوعکال بع وز   عالوه ب  آنچه یفته ود، یک  دیگع  از  (.Kafinejad 2018)وخ یت آن ف د 

 پ خاوعگ ی  صعورت     بعه آمیعز   یک وکل زی کانه اما دسیتعه  در سازمان   سایش هایرفتار

 .Scotti et alدر محل کار اسعت )  با هد  تخ ی  همکاران یا س پ ستان و مدی ان  عامدانه

تعوان نعام بع د     م در محل کار   دیگ ی که از رفتارهای سایش  های نمونههمچنی ، (. 2015

تعوهی    ،زنع     پ اکنع ، زیع آب   دن و صحشت ک دن پشت س  یک وعخص، وعایعه  غیشت ک 

 (.Yoo 2012)است   صورت عامدانه   زن  به  و طعنه ،متت ی ، پ خاوگ ی

 سايش اجتماعي در محل کار

تعوان بعه    ها مع   یابد که از آن مختل  ب وز م  های تصور                     سایش اجتماع  در محل کار به

 ک د:موارد زی  اواره 

بعه  ری  منفع  بع  روابعث اجتمعاع  افع اد      یتع  بهدارد اواره  سایش روابط اجتماعی:الف( 

هعای غی متعت ی     ک دن ف د مورد نظع  و روش  ط دتح ی  ک دن یا  مانند های متت ی  روش

روابعث  ععدم تمایعت و ععدم ب قع اری     اطالعات الزم به ف د مورد نظ  یعا   ةعدم ارائ مانند

 (.Sun Jung & Hyun Yoon 2019) دوستانه

متم کز ب  همکاران فع د    ب  رفتارهای سایش  دارد داللت :سایش اجتماعی همکارانب( 

 (.Sayed Mostafa et al. 2020)یابد  ب وز م  در محیث کار صورت رفتارهای منف      که به
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 های سايش اجتماعي مؤلفه

فع د   عدم دفعاع از  های او، تح ی  ف د یا ایدهتح ی آمیز،   وامل اظهارنظ های سایش مستتیم:: 

روعد و  و ایجعاد معان  در    ،امور کعاری  دادن ندادن اطالعات ب ای انجام  ،در و ایث بح ان 

 . (Behestifar 2014)است  دیگ ان پیش فت

صعورت  کعه      به کوکک وم دن، کالم  تح ی آمیز اب از اتتاساتوامل  :سایش کالمی

صعورت      بعه  تع ور و تخ یع  وخ عیت فع د    و  ،آمیز ب  زبعان آورده وعود                      های تح ی   واژه

 .(Behestifar 2014) کین  و غیشت است  سخ 

 تعالش بع ای ضع به زدن بعه فع د بعه هع  وعکل ممکع  اسعت           سایش:  یکیزاشکال فم

(Behestifar 2014). 

 فرهنگ سازماني مخرب

و  قواععد کنند و  وود که اععای یک سازمان تج به م  ف هنگ سازمان  وامل هنجارهای  م 

رفتعار و   ة. کنی  هنجارهعای  نحعو  دانند اصول و آداب  است که خود را ملزم به رعایت آن م 

 ةدهد. ف هنگ سازمان  به نحعو  دست آوردن نتایج در سازمان وکل م ه را ب ای ب اف ادانطشاق 

کعه در صعورت بع وز     کنعد  نفعان اواره مع   دیگ  و سای   ی یک سازمان با یک تعامل اععای

 کنعد  عوامل منف  در ای  تعامالت و ارتشاطات به سمت ف هنعگ سعازمان  مخع ب میعل مع      

(Pathiranage et al. 2019 .)        ف هنعگ سعازمان  مخع ب آن دسعته از نظعام باورهعا و اصعول

و رفتعار افع اد آن سعازمان را    ییع د   مع  غی کارک دی مشت ک  است که در یک سازمان وکل 

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

ت  مخع ب رفتارهعای   در صورت داوت  ب کو الگوهای رفتاری است که  ،ها، باورها ارزش

تعامعل اعععای    ةوعیو  یعد ؤمدهد. ف هنگ سازمان   سوق م کارکنان را به سمت اعمال منف  

است که در صورت ب وز رفتارهای منف  و غی کارک دی نفعان  دیگ  و سای   ی سازمان با یک

ای  نظام ف هنگ  و رفتاری سعازمان بع     ،در ت ی ت. یی د وبوی مخ ب بودن به خود م  رنگ

اصول و قواعد مخ ب و غی کارک دی ق ار یی د، ف هنگ سازمان  مخ ب به عنعوان یعک    ةایپ

 (.Pathiranage et al. 2020)کند  ی عمل م آسی  جدّ



  525     ... های دولتي اجتماعي در بطن فرهنگ سازمان     الگوی سايش ةرائا

 

 پژوهش ةیشینپ

پگوهش  به ب رس  ن ش بدبین  سعازمان  در رفتارهعای انح افع      ( در1399م ودی تنکابن  )

که بدبین  است کارکنان با ن ش سایش اجتماع  پ داخت. نتایج تاصل از پگوهش تاک  از آن 

سازمان  ب  رفتارهای انح اف  کارکنان تیری  ماشت و معنادار دارد. همچنی  تعیری  ن عش میعانج     

یعد قع ار   یسازمان  و رفتارهای انح اف  کارکنان معورد تی  میان بدبین  ةسایش اجتماع  در رابط

  امل معؤر  بع  سعایش   والگوی ع ةارائ  ( در پگوهش  به1398) شپور و همکاران سیاوشی فت. 

سعت  ابدن  پ داختند. نتایج تاصل از پگوهش تاک  از آن   انتان  در ت بیت  اجتماع  در مناب 

ای، عدم  ، ت فهامل وخ   )ضع  اخالقواند از: ع        عشارت  امل مؤر  ب  سایشوت ی  ع مه که 

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

امعل  وو ع ،و ارت ای وعغل  ناعادالنعه(   ،کاری امل مدی یت  )ضع  مدی یت ، سیاس ووغل (، ع

. و ف هنگ سازمان  نامناس ( ،کاف سازمان  نامناس ، ت وق، پاداش و مزایای نا سازمان  )جوّ

وضعیت سایش اجتمعاع  معدی ان جهعاد    ( در پگوهش خود 1398نیا ) و خلیل    وجاع  باغین

. نتایج تاصل از پعگوهش تعاک  از آن   را مورد ب رس  ق ار دادندکشاورزی وه ستان واه ود 

که وضعیت رفتارهای سایش اجتماع  در جهاد کشاورزی از وضعیت مطلوب  ب خوردار  است

و   سیدم عطف  . وعود  ندرت دیده م    سایش اجتماع  در ای  سازمان بهو رفتارهای مشیّ است

( در پگوهش  به ب رسع  م زهعای رهشع ی اخالقع  و تعیری  منفع  سعایش        2020) شهمکاران

اصل از پگوهش تاک  از آن است که رهشع ی اخالقع  تعیری     دند. نتایج تک اجتماع  مشادرت 

ماشت  ب  نگ ش کارمندان دارد. با ای  تال، رهش ی اخالق  با وجود سایش اجتمعاع  و از بعی    

ری ات یرود تع  طوری که وقتع  سعایش بعاالت  مع      ؛وود ب دن روابث اجتماع  همکار تعدیل م 

( در پگوهشع  تعیری  سعایش    2019)   یعون   و هیعون   کونگ  د. سونوو م رهش ی اخالق  کمت  

داری را مورد مطالعه ق ار دادند. نتایج تاصعل از   هتل  اجتماع  ب  رفتارهای انح اف  در صنعت

طور   یی ی رفتار انح اف  سازمان  به دهد سایش اجتماع  باع  ب وز و وکل پگوهش نشان م 

  سایش اجتماع ، یتت ش معدل   ( در پگوهش  به ب رس2017ن  اصفهان  ) .وود معنادار م 

و تعیی  ارتشاط آن با کابک  پ داخعت. نتعایج تاصعل از پعگوهش      ،از سایش اجتماع  کارکنان
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و  ، ی ، سایش فیزیک ، سایش کالم ، سعایش غی کالمع   تکه بی  سایش مت استتاک  از آن 

های سایش اجتماع  و کابک   بی  جنشه ،ماشت وجود دارد. عالوه ب  ای  ةسایش اجتماع  رابط

( در پگوهش  به ب رس  میعزان  2015) و تای 1  اونگماشت و متت ی  وجود دارد.  ةسازمان رابط

که روابث بی  رفتار سایش اجتماع  همکاران و رفتارهعای وعغل     ختنداعتماد به همکاران پ دا

کعه رفتعار سعایش     اسعت از آن  کند. نتایج تاصل از پگوهش تاک  کارمندان را میانجیگ ی م 

اجتماع  همکاران از ط یق ن ش میانجیگ ی اعتماد به همکاران بعا رفتارهعای وعغل  کارکنعان     

تتعادت بع     ری یت ب رس »عنوان  ا ( در پگوهش  ب2012) شو همکاران  داف . کند پیدا م رابطه 

  عوامل سایشیک  از ه ک به ای  نتیجه رسیدند «اجتماع  در بی  کارمندان یک بیمارستان  سایش

همچنی  نتایج ای  مطالعه تاک  از . استدیگ   اجتماع  در محل کار تتادت کارمندان به یک

اجتماع  در محل کار به منظور ایجاد اعتماد در بی  کارکنعان و    اهمیت باالی مهار رفتار سایش

عنعوان   بعا  ( در پگوهشع   2013) شو همکعاران   تعایو رفتارهای وغل  بهت  در محل کار اسعت.  

تع ی  و   متعداول  نشعان دادنعد کعه     «کنعگ  های دولت  هنگ متداول در سازمانسایش اجتماع  »

پ خاوعگ ی کالمع  و    و تجهیعزات  افع اد و  ت ی  سایش اجتمعاع  وعامل آسعی  بعه     وناخته

 ةرابطع به ب رسع   ( در پگوهش  2012)و همکارانش   2داف  (.2018نگاد  کاف )است   غی کالم 

 ةرابطع کعه   اسعت تتادت پ داختند. نتایج تاصل از پگوهش تعاک  از آن   و سایش اجتماع 

( 2020) شو همکعاران  3رودریگز مونوزمتت یم  میان تتادت و سایش اجتماع  وجود دارد. 

اجتمعاع     و سعایش  ،قلعدری در محعیث کعار، ختعتگ  ععاطف       ةب رس  رابطبه  در پگوهش  

معدت آزار و ا یعت در محعیث کعار بع        پ داختند. نتایج تاصل از پگوهش تاک  از تیری  کوتاه

مشعخص وعد کعه     آمدپگوهش  ةبا توجه به آنچه در خ وص پیشین. استبهزیتت  کارمندان 

ن در اان و مح  ععهععای مختلعع  مععورد توجععه پگوهشععگ                             اجتمععاع  در تععوزه            سععایش ةپدیععد

یی ی سعایش   اما مدل  که به تش یح کگونگ  وکل .است بودهای داخل  و خارج  ه              پگوهش

نظع    ایع  پعگوهش در   ،در ت ی ت وود. دولت  منته  وود یافت نم های  سازماناجتماع  در 

                                                                                                   
1. Ong 

2. Duffy 

3. Rodriguez Munoz 
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خ یویعد.  پاس ،یک مدل ةدارد به وکا  تج ب  که در مورد موضوع پگوهش وجود دارد، با ارائ

وجعه تمعایز    یفتی فته باید  های صورت پگوهش تاض  با دیگ  پگوهش ةدر خ وص م ایت

شی  بیشت  روابعث دیگع    یپ های وده ای  است که پگوهش های انجام پگوهش تاض  با پگوهش

با استفاده از روش  ای  پگوهش که درتال ؛ اند ک دهسایش اجتماع  ب رس   ةمتغی ها را با پدید

الگوی سعایش   واجتماع  را مورد مطالعه ق ار داده   سایش ةپدید به صورت اکتشاف و  آمیخته

 را تدوی  ک ده است. های دولت  اجتماع  در بط  ف هنگ سازمان

 شناسي پژوهش        روش

ایع  پعگوهش از   . اسعت   وناس     یونه از نوع مطالعات  اکتشاف  کیف  و های روش از پگوهش  ای 

آماری  ةی دآوری داده از نوع مطالعات پیمایش  است. جامع ةتی  نحواز نظ  هد  کارب دی و 

مورد مطالععه   ةکه در توزبودند   خش یاندر م ام دانشگاه استادان پگوهش مدی ان مناب  انتان  و 

 در اختیعار اجتمعاع    سعایش و اطالععات ارزوعمندی در خ عوص    داوعتند  اطالععات بعاالی    

وناسای    راتت  قابل نظ ان در ای  توزه به و صات   خش یانآنجا که  . ازدادندق ار  انپگوهشگ 

پس از وناسای  یا انتخعاب   ،ود. در ای  روش  استفاده 1یی ی یلوله ب ف  نیتتند، از روش نمونه

اسعتفاده وعد.   یی ی  ب ای وناسای  و انتخاب دومی  واتد نمونهاو از  ،نظ  اولی  خش ه و صات 

 هعا  م وله  رسیدن تا  یی ی . نمونه به همی  ت تی ، واتدهای دیگ  نمونه وناسای  و انتخاب ودند

 بعا  ارتشعاط  در  جدیعدی   ةداد در آن کعه  است  ای م تله  نظ ی اوشاع .یافت ادامه 2 نظ ی اوشاع به

 .وعود  مع    تیییعد  و ها ب ق ار لهوم  بی   روابث و  ،یابد           م   مناسش  ةیتت  م وله آید،  نم    پدید م وله

ییع ی          ینعد نمونعه  ااوشاع نظع ی تاصعل و ف     نف  از خش یان 32پس از ب رس  نظ ات بناب ای ، 

. در پگوهش تاض ، جهت بودابزار ی دآوری اطالعات در پگوهش تاض  م اتشه  .ودمتوق  

خش یان استفاده ود. دلیعل اسعتفاده از ایع  نعوع      ساختاریافته با                       نیمهم اتشة ها از  وناسای  م وله

تعوان بحع  و موضعوع     است که عالوه ب  آنکه تشادل نظ ات و تفک  وجود دارد م آن م اتشه 

 بعا  کعه  ،هعای رودررو  . ای  م اتشهک دم اتشه را در جهت دستیاب  به اهدا  پگوهش هدایت 

                                                                                                   
1. snow ball 

2. theoretical saturation 
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  هعای  یافتعه    یعااری  اوت اک به منظور  به یاه ود، انجام  ،دقی ه 90 تا 30  یب باز،  های  ط ح پ سش

 م ادیق دربارة   کنندیان  مشارکت از.  ود  تک ار ها داده تعدیل و  ج ح و ،اصالح تکمیل،  ، م دمات 

 و ،رفتارهعا   ایع   بع وز  در ار یعاار   عوامعل و  علعل  از  ایشان تحلیل  سازمان، در سایش اجتماع 

 نیعل   و مشاتع   دادن به جهت ب ای   تکمیل   های  پ سش  ،همچنی . ود سؤال ها آن پیامدهای   نیز

هعا از   م عاتشه   ب ای آزمون روای  و پایعای  . ود  ط ح ب رس  مورد ةپدید با م تشث های  لهوم   به

ها  استفاده ود که نتایج ای  آزمون   کدیاار میان ع یاار     درون های روای  محتوای  و آزمون                            واخص

در خ وص نتایج روایع  و پایعای    . را نشان دادپگوهش م اتشة   سطح مطلوب روای  و پایای 

کعه آوعنای  بعا     ،نف  از خش یعان  7م اتشه از سؤاالت که به منظور آزمون روای  ک د باید اواره 

 بعارة درخواسعت وعد تعا نظع  خعود را در      موضوع و در خ وص آن او ا  اطالعات  داوتند،

االت بعا محتعوای پعگوهش را مناسع      ؤخش یان ارتشاط سع  ةاالت بدهند. با توجه به آنکه همؤس

در  ،االت م اتشه از روای  الزم ب خعوردار اسعت. همچنعی    ؤتوان یفت که س م  ک دندارزیاب  

کدیعاار   که پایعای  میعان  ک د  اوارهکدیاار باید  و میان یاارکد درون یاار درون خ وص پایای 

کدیاار اواره بعه سعازیاری و    اواره به سازیاری و توافق میان کدیااران مختل  و پایای  درون

در ای  پگوهش ب ای ب رسع   بناب ای ، رشات در کدیااری یک کدیاار در دو زمان متفاوت دارد. 

بعا اسعتفاده از روش    بعدی  صعورت کعه   ؛ مورد استفاده ق ار ی فعت یادوده پایای  ه  دو روش 

هعای م عاتشه را    ها بی  خش یعان مشعت ک داده                       کدیاار مح ق بعد از توزی  مجدد م اتشه درون

میزان رشات نتایج را مورد ب رس  ق ار داد که ای  ام  توافق و سازیاری بار دیگ  و ک د کدیااری 

کعد و در   115اول  ةی  صورت کعه در م تلع  به ادهد،  را نشان م وده  میان دو کدیااری انجام

کدیاار  کد مشت ک وناسای  ود. با توجه به اینکه ض ی  توافق در پایای  درون 102دوم  ةم تل

پگوهش تائز  ةکدیاار م اتش که از نظ  واخص پایای  درونک د توان ادعا  بوده است، م  87/0

ای از متعون بع ای    دیاار باید یفعت نمونعه  ک در ارتشاط با پایای  میان ،پایای  الزم است. همچنی 

 .دیگ ی داده ود و نتایج کدیااری وی با کدیااری مح ق م ایتعه وعد   ةکدیااری به ف د خش 

اول و دوم تعیعی  وعده بعود     ةوعمار  ةم اتش 2کدی که توسث مح ق ب ای  115نتیجه اینکه از 

ار دوم مشت ک بودنعد کعه   وده ب ای ای  دو م اتشه توسث کدیا کد با کدهای تع ی  93تعداد 
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توافق باالی دهندة  نشانتوافق بی  دو کدیااری وجود داوت و ای  موضوع درصد  80در تدود 

که از نظع  پایعای  میعان کدیعاار نیعز      ک د توان ادعا   م  ،وده بود. از ای  رو های انجام کدیااری

هعای پعگوهش بعا اسعتفاده از روش      دادهععالوه،   پگوهش دارای پایعای  الزم اسعت. بعه    ةم اتش

Grounded theory افزار                       یی ی از ن م    و با به ه  و روش کدیااری Atlas.ti     تحلیل وعد تعا عناصع

 ع او پیامده ،ها     محوری، است اتگی ةای، پدید               مل میانج ، عوامل زمینه او ، عمل علّ اووامل ع ع مدل

 .وودووند و الگوی نهای  تدوی   وناسای 

 های پژوهش        يافته

 نشان داده وده است. 1پگوهش در جدول  ةمشخ ات نمون: شناختی های جمعمت  یافته

 گان کنند مشارکت مشخصات. 1جدول 

 درصد فراوانی  فراوانی انواع متغیر ردیف

 جنتیت 1
 م د
 زن

26 
4 

 
87% 
13% 

 کاریساب ة  2

 10کمت  از 

 20تا  11
 20بیش از 

8 

12 
10 

 

32% 

40% 
28% 

 تح یالت 3
 کاروناس 
 ارود
 دکت ی

3 
18 
9 

 
10% 
60% 
30% 

 س  4
 30کمت  از 

 50تا  31
 50باالت  از 

1 
15 
14 

 
3% 
50% 
47% 

 های کیفي پژوهش      يافته

  1ییع ی از روش ی انعدد تئعوری    در ای  بخش نتایج تاصل از تحلیل متون م اتشه با به ه

تحلیعل   2تع   افزار آتلس یی ی از ن م در سه سطح کدیااری باز، محوری و انتخاب  و با به ه

                                                                                                   
1. Grounded theory 

2  . Atlas.ti 
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محعوری، اسعت اتگی و     ای، پدیعده  وامل عؤامل علّ  ، میانج ، زمینعه  –ود  تا عناص  مدل 

 پیامدها وناسای  و الگوی نهای  تدوی  وود. 

وعده، بعا اسعتفاده از روش     سعتخ ا  های کیفع  ا  و داده   با استفاده از م اتشه با خش یان

Grounded theory افعزار     یی ی از نع م     و با به ه  و روش کدیااریAtlas.ti   تعا   تحلیعل وعد

محععوری،  ةای، پدیععد زمینععه  امععلومیععانج ، ع  امععلو ، عوععامل عوامععل علّعع ع عناصعع  مععدل

 .وودوناسای  و الگوی نهای  تدوی   ع او پیامده ،ها          است اتگی

 ي پژوهشمتغیرهای علّ

ب  مشنای   از روش کدیااری سایش اجتماع   موجد ب ای وناسای  و ایث و متغی های علّ

  ار یعاار بع    ای از متغی های علّ و انتخاب  استفاده ود که مجموعه ،باز، محوری  کدیااری

های  تحلیل یافتهها وناسای  ود. ب ای ای  کار با استفاده از  مفهوم اصل  پگوهش توسث آن

یکع  از  معاالً    وناسعای  وعد.   که ب آمده از متعون م عاتشه اسعت، متغی هعای علّع      ،کیف 

   کنی  پاسخ داده است:ال عوامل علّؤووندیان در پاسخ به س  م اتشه

های منف  تعامالت اجتماع  و ارتشاطات به کش   های ما خیل  اوقات جنشه در سازمان»

تواند موج  ایع        که م   امل وسایش اجتماع  است. از جمله عها  خورد که یک  از آن  م 

مغ ضانه است یعا   صورت   یک ف د به دربارةاتتاسات منف  و نامطلوب  زا عارضه وود اب

 «تواند یک عامل باود.    ای  ه  م  .تتادت اینکه ماالً

  علّع   عاملرا و تتادت   وونده اب از اتتاسات منف  و نامطلوب مغ ضانه ای  م اتشه

 :ک دهدیگ ی اب از  ةووند م اتشه ،است. همچنی ک ده مع ف   سایش اجتماع ار یاار ب  

تواند علعت سعایش اجتمعاع  باوعد تخ یع  افع اد بعا هعد                     یک  از عوامل  که م »

 ،جلویی ی از رسیدن آن ف د به جایگاه خعاص یعا هعد  خاصع  اسعت. ععالوه بع  ایع         

 «تواند موج  سایش باود.                    پ اکن  ه  م  و غیشت و وایعهزن            زی آب

اسعت.  کع ده  اواره  پ اکن                    و وایعه ،زن        تخ ی  اف اد، زی آبوونده نیز به  ای  م اتشه

  کدیعااری ینعد  ا  ف و وع ایث علّع    ب ای وناسای  متغی هعا  ،ها           م اتشه ةپس از ب رس  هم

 است. زی  (2) صورت جدول       محوری و انتخاب  تکمیل ود که و ح کامل آن به
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 شناسایی عوامل علی .2جدول 

 مقوله انتخابی  کدگذاری محوری   کدگذاری  باز  کدگذاری
کشم ،         وه  تتادت سازمان ، کش 
جوی ، ت ور  رقابت، تعارض و تعاد، تالف 

سازی،         وخ یت، وایعهوخ یت، تخ ی  
علیه دیگ ان، اغ اض وخ  ،    اکن  پ دروغ
 زدن همکاران  زی آب

پ خاوگ ی، تتادت، 
اب از اتتاسات منف ، 

زن ،   آب تخ ی ، زی 
 پ اکن  وایعه

و  علل ف دی
 وخ یت 

عوامل و و ایث 
، عدم عدالت  و غی ار بخش  مدی یت ناکارا  علّ

رفت  فعای در تشویق و تنشیه، از بی  
اتت ام، از بی  رفت  اعتماد بی  همکاران، 
وابتتگ  و تعارض زیاد، رقابت مخ ب، 

  سیتت  تعادآف ی 

مدی یت ناکارآمد، سیتت  
 ف دان،  ر ؤتنشیه  نام

اعتماد و اتت ام در 
رقابت ،  سازمان، جوّ
 آف ی  فعای تعارض

 علل سازمان 

 گر پژوهش   متغیرهای مداخله

اسعتفاده    از روش کدیعااری ی  سایش اجتماع                   ث و متغی های مداخلهو ایب ای وناسای  

هعا   ی  ار یاار ب  مفهوم اصعل  پعگوهش توسعث آن               ای از متغی های مداخله ود که مجموعه

که ب آمده از متون م عاتشه   ،های کیف  وناسای  ود. ب ای ای  کار با استفاده از تحلیل یافته

 ی  وناسای  ود.        است، متغی های مداخله

 گر        شناسایی عوامل مداخله. 3جدول 

 مقوله انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز  کدگذاری
سازمان ، قلدری   زوریوی 

سازمان ، نفاق، دوروی ، تزوی ، 
سازی،         ظاه سازی، غیشت و وایعه

رنجور بودن، لات ب دن از        روان
تخ ی  دیگ ی، وخ یت ناسال ، 

 مشکالت وخ یت  و رفتاری

،  انهمناف رفتار ، ی  زوریو
، و بدیوی  سعایت

، رنجور وخ یت روان
 دی آزاری و سادیت 

رفتاری  عوامل
 غی کارک دی

 ی  عوامل مداخله
باب بودن تخ ی  همکار، عادی 
بودن ت ور وخ یت همکار، 

های مخ ب، تعارض  رقابت
ناسازیار، تعادهای بتیار، رقابت و 

کشم ، ف هنگ سازمان   وه  کش 
 سازمان  نامناس  نامطلوب، جوّ

ف هنگ تخ ی  و ت ور، 
ف هنگ رقابت 
غی سازنده، ف هنگ 
تعارض مخ ب، 

کشم   وه  کش 
 سازمان 

اجتماع  و عوامل 
 ف هنگ 
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 ای شناسايي شرايط زمینه

سعایش  ییع ی             ای بع ای وعکل             سع  ب  آن است تا وع ایث زمینعه   در ای  بخش از پگوهش

ای از وع ایث   مجموعه ،های آن با استفاده از م اتشه و دادهبناب ای ، تش یح وود.  اجتماع 

 ای وناسای  ود. زمینه

 ای شناسایی شرایط زمینه .4جدول 

 ولهمق انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری  باز  کدگذاری

آف ی  میان  ایجاد متائل تعارض
اوخاص، ایجاد تعارضات میان 

های یونایون، به وجود آمدن  بخش
های سازمان ،  تعارض بی  ی وه

عدم رعایت اخالقیات، ب وز 
های اخالق ، عدم  ناهنجاری

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

منف ، ب وز رفتارهای نابهنجار، 
 ، ا یت و آزار همکارانض به زدن

تعارضات ف دی، 
ی وه ،  تعارضات میان

نشود تعارضات بخش ، 
یت ااصول اخالق ، رع
ای،  نک دن اخالق ت فه

فعای تعادآف ی ، 

 رفتارهای انح اف 

عدم رعایت اخالق 
و  ف دی و سازمان 
ب وز تعارضات 

 سازمان 

 
 

 ای و ایث زمینه

سیتت  پاداش ر ،  ؤسیتت  پاداش نام
غی عادالنه، نارضایت  از و ایث 

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

در ارت ا، ارت ا و پاداش ب  اساس 
بازی، توجه مدی ان به بعع   پارت 

 ساالری کارکنان، عدم وایتته

سیتت  ساختار نامناس  
ناکارآمد، ساختار  ،پاداش

 ناکام  متی  وغل ،
 ، خ کنگ  هنیت 

ارزیاب  عملک د 
بازی و  نامطلوب، پارت 

 نورکشم  بودن

ساختار نامناس  
عوامل سازمان  و 
 وغل 

 محوری ةشناسايي پديد

 سایش اجتمعاع  محوری در خ وص  ةدر ای  بخش از پگوهش سع  ب  آن است تا پدید

( مفعاهی  و  5در جعدول )  ،هعای آن              بعا اسعتفاده از م عاتشه و داده   بنعاب ای ،  تش یح وعود.  

که به مشی  پدیده محوری در ارتشاط با  وناسای  وده است.  ی م تشث با ای  م وله ها م وله

 وناسای  ود. ،سایش اجتماع مفهوم 
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 شناسایی پدیده محوری . 5 جدول

 مقوله انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز  کدگذاری

بدکالم ، قه  اب از اتتاسات منف ، بدیوی ، 

یی ی، پ هیز از ارتشاطات  با همکاران، یووه

سازنده، پ هیز از تعامالت ماشت، تالش ب ای 

یوی  در  به تاویه راندن همکاران، رک

پ ده در بیان  رک و ب یفتار اتتاسات منف ، 

 یوی          اتتاسات، تح ی  متت ی ، ناسزا

 

 سایش کالم 

 سایش غی کالم 

 سایش متت ی 

 

 محوریپدیدة  اجتماع  سایش

 سايش اجتماعيراهبردهای مقابله با 

سایش ست. با توجه به آنکه مفهوم  راهش دها ةبنیاد ارائ داده ةیک  از اجزای اصل  مدل نظ ی

بعا   سایش اجتمعاع  منف  است، باید راهش دهای م ابله با  ةیک موجودیت و پدید اجتماع 

ایع  توضعیح بع ای اعععای نمونعه       ةرو، با ارائود. از ای   خاصیت بازدارندی  تدوی  م 

 ارائه ود.  راهش دها از ط   خش یان صورت    ها به  تل    ای از راهکارها و راه   هعمجمو

 طرح و تدوین راهبردها. 6جدول 

 مقوله انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز  کدگذاری

ساز، توبیخ اف اد    ب خورد با اف اد وایعه

بازی،       پارت پ اک ، جلویی ی از  وایعه
سازمان ، کاهش   کاهش تعارضات

ف دی، کاهش وابتتگ  اف اد،  تعادهای بی 
اخالق  سازمان ، سیتت  پاداش و    دتنشیه ب

بازی، دوری از    تنشیه قوی، اتت از از پارت 
آونابازی، ف ق نگااوت  بی  زی دستان، 

 ارزیاب  عملک د من فانه

و عدالت در رعایت ان ا  

 پاداش و تنشیه
 اخالق  سازمان بدتنشیه 

 سازی م ابله با وایعه
و  فعای تعادآف ی م ابله با 

 ایجاد فعای دوستانه
 ایجاد فعای رقابت ماشت

 سازمان   کاهش تعارضات

ی راهش دها
 سازمان 

 ها راهش د

کشم ، رعایت       وه  جلویی ی از کش 
اخالق  در  عدالت و ان ا ، تاکمیت جوّ

غی اخالق ،  متائل سازمان، ب خورد با

 ، تالش در جهت جوّ کاهش تعارضات
سازنده، همت ب ای ساخت فعای 

 اخالق ، تشویق اخالقیات   دوستانه، تنشیه ب 

 مدار تشویق اف اد اخالق

 ایجاد تعامالت سازنده
 م ابله با رفتارهای انح اف 

 ایجاد فعای اتت ام در سازمان
 

  های رفتاریراهش د
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 سايش اجتماعيپیامدهای 

ای      ، مجموععه ن در خ وص وناسای  پیامدهای سایش اجتماع خش یا با استفاده از نظ ات 

 وناسای  ود. سایش اجتماع از کدها در قال  پیامدهای 

 پیامدها .7جدول 

 مقوله انتخابی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز  کدگذاری

وغل ،  ف سودی  عاطف ، ف سودی 

رمق ودن و  ف سودی  هیجان ، ب 

تماد، عدم ع، عدم ا انگیزی     ب 

وری نی وی کار،     اتت ام، کاهش به ه

کاهش کارای  نی وی کار، افزایش 

ف دی، روابث س د و  کدورت بی 

 غی دوستانه

 ایجاد تعامالت مخ ب

 ف سودی  وغل 

 انگیزی  کارکنان      ب 

 ف دی از بی  رفت  اعتماد بی 

 کاهش کارای  ف دی

 

 ف دیپیامدهای 

 

 

 

 

 پیامدها

 

 

 

 

 

عدم عالقه به وغل و سازمان، دلت د 

 متموم، جوّ ودن از آینده، جوّ

غی دوستانه، کاهش ار بخش  

سازمان ، کاهش کارای  سازمان ، از 

بی  رفت  ارتشاطات سازنده، کاهش 

تعامالت ماشت، به مخاط ه افتادن 

های باالی  اهدا  سازمان ، هزینه

 مدی یت مناب  انتان 

 

 از وغل و سازمان  دلزدی 

 متموم سازمان  ایجاد جوّ

 وری سازمان         کاهش به ه

به مخاط ه افتادن ارتشاطات 

 سازمان 

 

 پیامدهای سازمان 

 مدل پژوهش ةارائ

بنیعاد اسعتفاده وعده اسعت. پعس از       داده ةمعدل از روش نظ یع   ةدر ای  پگوهش بع ای ارائع  

های محوری،       ای، پدیده     ی ، و ایث زمینه     ، مداخلهو وناسای  انواع متغی های علّ  کدیااری

  انجام ود مدل پگوهش به  که با استفاده از کدیااری سایش اجتماع و پیامدهای  ، راهش دها

 .وود  م صورت زی  ارائه   
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 مدل نهایی پژوهش. 1شکل 

 و پیشنهاد نتیجه

هعای منفع     سازمان  و جنشعه  ف هنگهای تاریک  ب وز ب خ  رفتارهای منف  اجتماع  ب  جنشه

 عوامل فرهنگی و اجتماعی

ف هنگ رقابت ف هنگ تخ ی  و ت ور، 

غی سازنده، ف هنگ تعارض مخ ب، 

 کشم  سازمان وه کش 
 

 عوامل رفتاری غیرکارکردی
، سعایت و ، رفتار مناف انه زوریوی 

رنجور، بدیوی ، وخ یت روان
 دی آزاری

 گرشرایط مداخله

 علّیشرایط 

 علل فردی و شخصیتی

پ خاوگ ی، تتادت، 

اب از اتتاسات منف ، 

زن ، تخ ی ، زی آب

 پ اکن وایعه

 

 علل سازمانی

مدی یت ناکارآمد، سیتت  

نامؤر ، ف دان تنشیه  

اعتماد و اتت ام در 

سازمان، جوّ رقابت ، 

 آف ی فعای تعارض

 پیامدها
 پیامدهای فردی

 ایجاد تعامالت مخ ب
 ف سودی  وغل 

 انگیزی  کارکنانب 
از بی  رفت  اعتماد 

 یف دبی 
 کاهش کارای  ف دی
 پیامدهای سازمانی

از وغل و   دلزدی  
 سازمان

 ایجاد جوّ متموم سازمان 
 وری سازمان کاهش به ه

به مخاط ه افتادن 
 ارتشاطات سازمان 

 راهبردها
 راهبردهای سازمانی

 سازیم ابله با وایعه
رعایت ان ا  و عدالت 

 در پاداش و تنشیه
 تنشیه بداخالق  سازمان 
 ایجاد فعای رقابت ماشت

 سازمان  کاهش تعارضات

 راهش دهای رفتاری
 ایجاد تعامالت سازنده
 ایجاد فعای دوستانه

 م ابله با فعای تعادآف ی 
 م ابله با رفتارهای انح اف 
ایجاد فعای اتت ام در 

 سازمان
 مدارتشویق اف اد اخالق

 

 پدیدة محوری
 سایش اجتماع 

 
 
 

 سایش کالم 
 غی کالم سایش 

 سایش متت ی 
 

 ایشرایط زمینه

 عدم رعایت اخالق فردی و سازمانی
نشود اصول اخالق ، رعایت نک دن اخالق 

 ای، فعای تعادآف ی ، رفتارهای انح اف ت فه

 شرایط شغلی سایش
سیتت  پاداش ناکارآمد، ناکام  متی  وغل ،   هنیت 

بازی و پارت نامطلوب،  ، ارزیاب  عملک دخ کنگ 
 نورکشم  بودن
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اجتماع  است که وامل رفتارهعای   زند. یک  از ای  موارد سایش تعامالت اجتماع  دام  م 

 هعا بعه دنشعال دارد.    پیامدهای منف  بتیاری بع ای سعازمان   وود و اجتماع  منف  کارمندان م 

بعا هعد    در نظ  ی فت کعه  اعمال و افعال منف  توان یک مجموعه از  سایش اجتماع  را م 

  )کعایونز زنعد   ض به زدن و تخ ی  و ت ور وخ یت اف اد در سازمان از ب خ  کارکنان س م 

ه باوعد و ممکع  اسعت از نظع  وعیوه      تواند انواع مختلفع  داوعت   اجتماع  م  سایش (.2020

، سایش ممک  است به وکل اقدامات متت ی  باود، ماننعد یفعت  عمعدی    ماالًمتفاوت باود. 

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

ه توانعد بعا اقعدامات  معان  از رسعیدن افع اد بع        های وخ   آن ف د یا اینکه مع   نظ ات و ایده

وود، سایش  یونه که مشاهده م               ها باود. همان یا جلویی ی از رود و پیش فت آن  م اصدوان

ابعاد و جوان  متعدد و متفاوت  دارد که باید به صورت کندبعدی مطالععه  و  اجتماع  اوکال

الگعوی سعایش اجتمعاع  در بطع  ف هنعگ       ةرائع ا ، پگوهش تاضع  بعا هعد    بناب ای د. وو

 انجام پای فت. (نظ  خش یان سازمان  تکیه ب  )با های دولت  سازمان

 ة، پدید ی  همداخل  املوای، ع زمینه  املو ، ععلّ  املونتایج پگوهش مشتمل ب  وناسای  ع

کعه   ها بیانگ  ای  اسعت  لو پیامدهای سایش اجتماع  است. نتایج تحلی  ،محوری، راهش دها

 زا وعامل پ خاوعگ ی، تتعادت، ابع     و وخ یت  ف دی یها مؤلفه ة  درب یی ندعوامل علّ

پ اکنع  و علعل سعازمان  وعامل معدی یت       زنع ، وعایعه   اتتاسات منف ، تخ ی ، زیع آب 

رقعابت ، فععای    اعتمعاد و اتتع ام در سعازمان، جعوّ     ف دان،  ناکارآمد، سیتت  تنشیه  نامؤر 

ی و تشعات جعدّ است ای  رفتارها منف  و مخ ب همة به آنکه با توجه  است. آف ی  تعارض

ها بایعد   اندرکاران آن ها و دست سازمان ،ب ای تحلیل یا کاهش ای  پدیده ب ای سازمان دارد،

مواجهعه   ی انه را در و رویک دی پیشگی انه یا اصالح داوته باوندتوجه زیادی به ای  موارد 

توانند موج  روابث و تعامعل نابهنجعار    م  عواملنی  ای  همچبگی ند.  کار    به با ای  عوامل

آمیعز منتهع     رفتارهعای خ عومت  و به ب وز  دیگ  با یک سای  همکاران کارکنان ومدی ان با 

هعای   د. در ای  خ عوص یافتعه  نوری ف دی و سازمان  را کاهش ده و در نهایت به هووند 

ایع  پعگوهش،   ( همخعوان  دارد.  2012) شو همکعاران   دافع  پگوهش تاض  بعا پعگوهش   
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ییع ی سعایش اجتمعاع      مؤر  در وکل  املوعیک  از تتادت را  ،تاض پگوهش همچون 

بعا   (1392اتمعدی ) ( و 2010) شو همکعاران   هعای پعگوهش ویلع     ه یافتعه وعال داند. به م 

همچون پگوهش تاضع    ها نیز ای  پگوهش های پگوهش تاض  دارای هماهنگ  است. یافته

 کند. مؤر  در سایش اجتماع  قلمداد م   ملاخاوگ ی را عپ 

عدم ای و ایث وغل  سایش و  دو عامل زمینه ،ها ب اساس یافته عالوه ب  آنچه یفته ود،

نتعایج ایع  بخعش     .وعوند  موجع  سعایش اجتمعاع  مع      رعایت اخالق ف دی و سازمان 

ساز اقدام به رفتارهعای   هزمین در سازمانعدم رعایت نکات اخالق  آن است که دهندة  نشان

شندی به اصول اخالق  در سازمان یه  که میزان پا ،عالوه به .از سوی کارکنان است  سایش 

اخالق  در سازمان                . وجود جوّکند ع  بی  کارکنان کاهش پیدا م سایش اجتما ،بیشت  باود

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

سعاز   اهانت که زمینه و ،ادب  ب  کین ،        سخ  ،از جمله تخ ی  دیگ ان، بدیوی  ، غی اخالق 

کاهش خواهد یافت. نتایج ایع  بخعش از پعگوهش بعا     ، سایش اجتماع  بی  کارکنان است

  اخالقع     دارد که جعوّ همخوان( 1396) اصفهان            و ن    (2009)  های پگوهش ک ینگ یافته

 . اند هک دب رس  یی ی سایش اجتماع   وکل در  را

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

و  ،کالمع            سعایش کالمع ، غیع    . انعد  وناسای  وعده  های محوری در سایش اجتماع       پدیده

بعه   سعایش . وعود  دیگ  مع   با یک روابث اف اد موج  مکدر ودن متت ی  در صورت ب وز

تواند از ط یق ت ور و تخ یع  وخ عیت فع د، بعدیوی  و      م کالم   غی  و کالم  صورت

ایع  بخعش از    .ظهعور یابعد  نهان و آوکار  های منف  در    و مجموعه فعالیت ،اظهارنظ  غلث

اوعت اک پعگوهش   ( همعاهنگ  دارد. وجعه   1394م عدم )  ها با پگوهش وکاری و امین  یافته

سعایش    امعل وی  نیز ع ( آن است که پگوهش1394م دم ) تاض  با پگوهش وکاری و امین 

 داند. یی ی سایش اجتماع  سهی  م  و فیزیک  را در وکل  ی  اجتماع  کالم  و متت

ی  در سایش اجتماع  به دو بخش عوامل ف هنگ            عالوه ب  آنچه یفته ود، و ایث مداخله

، عوامل ف هنگ  و اجتمعاع   بناب ای وود.       ت تی  م  رفتاری غی کارک دیاع  و عوامل و اجتم
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سععازنده، ف هنععگ تعععارض مخعع ب،     وععامل ف هنععگ تخ یعع  و تعع ور، ف هنععگ رقابععت غیعع 

 رفتارهعای ،   ی مشعتمل بع  زوریعو    رفتاری غی کعارک دی و عوامل  ،کشم  سازمان              وه  کش 

پیامعدهای   ،هتعتند. همچنعی    و دی آزاری ،رنجور ، وخ یت روانو بدیوی  سعایت،  انهمناف 

سایش اجتماع  در ای  پگوهش در قال  پیامدهای ف دی و سازمان  وناسای  ود. از ایع  رو،  

انگیزیع  کارکنعان، از بعی  رفعت            ایجاد تعامالت مخ ب، ف سودی  وغل ، ب پیامدهای ف دی 

از وغل و سعازمان، ایجعاد     کارای  ف دی و پیامدهای سازمان  دلزدی  ف دی، کاهش اعتماد بی 

و به مخاط ه افتادن ارتشاطات سعازمان  اسعت.    ،وری سازمان     متموم سازمان ، کاهش به ه جوّ

ایجعاد فععای دوسعتانه، رعایعت     های م ابله با سایش اجتمعاع  در قالع     در نهایت است اتگی

اخالقع  سعازمان ، ایجعاد                  دمدار، تنشیه ب یه، تشویق اف اد اخالقان ا  و عدالت در پاداش و تنش

آف ی ، م ابله با رفتارهای انح اف ،                  سازی، م ابله با فعای تعاد تعامالت سازنده، م ابله با وایعه

تعدوی    سازمان   تعارضات  کاهش ت وایجاد فعای رقابت ماشایجاد فعای اتت ام در سازمان، 

بودن پگوهش مشابه مع تشث   محدودهای پگوهش باید یفت  در خ وص محدودیت اًیت ود. نها

همچنی  دست س  به نمونعه   های پگوهش تاض  است. ت ی  محدودیت با سایش اجتماع  مه 

 و م اتشه با ایشان در و ایث ک ونای  دیگ  محدودیت پگوهش بود.

دولتع ، ایع  پعگوهش بعا روش اکتشعاف        هعای  از نظ  کارب دهای عمل  ب ای سعازمان 

و عوامعل مختلع  در   کع ده  یی ی سایش اجتماع   ای وکل مشادرت به وناسای  علل ریشه

تعوجه      یی ی ایع  پدیعده را ب رسع  کع ده اسعت. آنچعه مشعخص اسعت بع           باب وکل

محور، که رفتارهعای   های دولت  به رفتارهای سایش  و نشود سیتت  تنشیه  و ارزیاب سازمان

سایش  کارکنان را وناسای  و در صورت ب وز ای  رفتارها تنشیه  ب ای ف د خعاط  اتخعا    

هعای ارزیعاب     هعای دولتع  در وعاخص    اهمیت دارد که سازمانبناب ای ، وجود ندارد. کند، 

 به ماابعة  و رفتارهای سایش  راکنند اضافه عملک د خود یک بخش رفتاری و وخ یت  را 

نظ  ق ار دهند. با ای  رویکع د و اسعتفاده از مکانیتع      ها مد زیاب یک عامل منف  در ای  ار

تنشیه  اتتمال کاهش رفتارهای سایشع  وجعود دارد و کارکنعان بعه جهعت در  تعوبیخ و       

 ند.کن   ارزیاب  منف  از عملک د خود از ای  رفتارها اتت از م 
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 پژوهشپیشنهادهای 

که به علعل و عوامعل سعایش اجتمعاع  در     کند  ها پیشنهاد م  پگوهش تاض  ب  مشنای یافته

راتت  و با اطمینعان خعاط  بیشعت  بتواننعد اقعدامات       سازمان توجه الزم را داوته باوند تا به

آموزو  مناس  پیامدهای منف  تاصل از ب وز ای  رفتارها را اداره کننعد  پیشگی انة مناس  

 منف  آن را به تداقل ب سانند.آرار و 

و فعای رعایعت اصعول اخالقع  در سعازمان توسعث       وود که جوّ م همچنی  پیشنهاد 

اجتمعاع  تمایعت    های  که از ت وق ف د در ب اب  سایش                   مدی ان ایجاد وود و دستورالعمل

دفاع از خود را داوته باود و با ف د خاط   ةکنند ت وی  و اج ا وود تا به نوع  ف د اجاز

 ب خورد مناسش  وود.

هعای پیشعگی ی از آن در    اجتمعاع  و راه   دهد ب ای م ابله با سایش           ج پگوهش نشان م نتای

با تعدوی    ،تواند                          سازمان م بناب ای ، است.   سازمان ازخودیاوتگ  و اتت ام به همکاران الزام 

 یش اجتماع  آونا سازد.سا ةمخ ب پدیدآرار های مناس  آموزو ، کارکنان را با  ب نامه

عدالت  از عوامل مهع  در بع وز    ید آن است که ب ؤهای پگوهش م            با توجه به آنکه یافته

در رفتعار وخ ع ،   عامعل  ایع    بعه  وعود  سایش اجتماع  است، بعه معدی ان پیشعنهاد مع     

بععاالخص در  ،هععای سععازمان مشعع  و همچنععی  در خععث ،ییعع ی فعع دی و سععازمان              ت ععمی 

ععدالت    کعه بیشعت ی  بع     ،پعاداش بعه کارمنعدان   ارائعة  های ت عوق و دسعتمزد و    مش  خث

 وده توسث کارکنان م تشث به ای  بخش است، توجه الزم را داوته باوند. ادراک

 ةاجتمعاع  ععدم ارائع      آن است که یک  از عوامل م بعوط بعه سعایش   دهندة  نشاننتایج 

بعا ب یعزاری    ،وعود  پیشنهاد مع  بناب ای ، امور است. دادن  اطالعات به دیگ ان جهت انجام

دانش در راستای جلعویی ی از    های آموزو  مدی یت دانش، کگونگ  انت ال و تتهی  دوره

 سایش اجتماع  صورت پای د. ةب وز پدید

وعود   در ای  زمینعه پیشعنهاد مع     .موان  ارتشاط سازنده یک  از عوامل مه  سایش است

ماننعد ب خعورد سع د، بع وز      ع را ف اه  آورند تا مان  از ب وز کنی  عوامل مدی ان و ایط  
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در خ عوص افع ادی کعه نیعاز      ویعگه  ووند؛ به ع تعارض بی  اف اد، فاصله ی فت  از دیگ ان

 باالی  به ارتشاط یا روابث عاطف  دارند.

هعا بعه آن اوعاره وعد تتعادت اسعت. در واقع          یک  از عوامل  که در بیشت  م عاتشه 

  پع    کمشودهایشبه خود با دیگ ان م ایتة تادت یک اتتاس منف  است که ف د در ار  ت

در واق  اف اد ب د.  م ب ند رنج  بیند دیگ ان از کیزی لات م  ب د. ف د تتود از اینکه م  م 

رو بعه   توانند پیش فت دیگ ان را بشینند. از ای  رو ب ای کاهش ای  تس معموالً تتود نم 

تتعادت سعازمان     ةوعود بعه پدیعد    آورند. پیشنهاد م  اجتماع  م   انند سایشرفتارهای  م

 .ووداندیش   کارهب ای آن های تتادت در سازمان وناسای  و  ویگه و مح ک  نگاه

سعایش    و پتعایندهای   وود به وناسای  پیشایندها به پگوهشگ ان پیشنهاد م  ،در نهایت

اجتماع  بپ دازند. همچنی  از آنجا که پگوهش تاض  به روش کیفع  انجعام وعده اسعت،     

   به موضوع پ داخته وود.در قال  پگوهش کمّوود  م پیشنهاد 
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 منابع

سایش از منظع  اعععای    ةپ دازی پدید مفهوم»(. 1397)  خواه ف است م  ود ؛رویدی، زه ا

ریعزی   و ب نامه  پگوهش، («ای ای زمینه مطالعه) انهای جام  وه  ته  علم  دانشگاه هیئت

 .150 ع 123 ص ،4، ش 24، د در آموزش عال 

الگوی عوامل  ةارائ»(. 1398) تمیدی مه زاد ؛ امی تتین  اتتان  پور، صدری؛ سید سیاوش

، «بعدن  وزارت آمعوزش و پع ورش    مؤر  ب  سایش اجتماع  در مناب  انتان  در ت بیت

 .83 ع 67 ، ص22، ش 6 ، ددر ورزش  سازمان  مدی یت رفتار

اجتماع  مدی ان جهعاد    وناسای  وضعیت سایش»(. 1398نیا ) خلیل  ؛، یلناز باغین   وجاع 

 انتان . مناب  ةارود، ی ایش توسع کاروناس  ةنام ، پایان«کشاورزی وه ستان واه ود

  بعا ن عش میعانج     آف ینع  بعی  سعایش اجتمعاع  و هع      ةرابطع (. »1397طاه پور، فاطمه )

انعداز   کشع  ، «های ب تع  ایع ان   علم  دانشگاه نفس سازمان  در میان اععای هیئت عزت

 .128 ع 109 ص، 1، ش 9د ، دانشگاه وهید بهشت ، مدی یت دولت 

اسعاس ادراک معلمعان از    اجتماع  ب  بین  سایش پیش»(. 1399) زمان  سمی ا ؛محت م، مع ومه

 .148 ع 127 ص، 3ش ، 8د ، مدی یت مدرسه ،«مدارسانواع ف هنگ سازمان  در 

ب رس  ن ش بدبین  سازمان  در رفتارهای انح اف  (. »1399م ودی تنکابن ، محمدتت  )

، 1400د  توسعه و مناب  انتعان  و پشعتیشان ،  ، «کارکنان با ن ش میانج  سایش اجتماع 

 .190ع  170، ص 59ش 

معدی یت در   ،«مخ ب از منظ  قع آن کع ی    ف هنگ سازمان »(. 1395) تت  موسوی، سید

 .122 ع 97 ، ص30ع  29ش ، 29، اسالم
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