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چکیده
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان ازطریق نقش میانجی شایعه سازمانی ،هدف
روشپژوهشازنظرهدف،کاربردیوازجهتشیوهگردآوریدادهها،آمیخته

مطالعهحاضراست.
اکتشافی است .در بخش کیفی ،جامعه آماری را جمعی از صاحبنظران و در بخش کمی تمامی
کارکنان دانشگاهدولتیشهربندرعباستشکیل دادهاست .برای تعیین حجم نمونهدربخشکیفیاز
نمونهگیرینظریوبرایتعیینحجمنمونهبخشکمیازجدولکرجسیومورگان()7331وبهشیوه
نمونهگیریتصادفیطبقهایاستفادهشدهاست.ابرازگردآوریدادههادربخشکیفیمصاحبهودر
هایمحققساختهواستانداردبودکهرواییابزارکیفیبااستفادهازفرآیندهای

بخشکمیپرسشنامه
سهگانه تطبیق توسط اعضا ،بررسی همکار و مشارکتیبودن پژوهش و در بخش کمی با استفاده از

رواییصوریورواییسازهموردتأییدقرارگرفت.همچنینبرایارزیابیپایاییدربخشکیفیازسه
فن کسب اطالعات دقیق موازی،کنترلهای اعضا،وخودبازبینی محققودربخشکمیبااستفادهاز
ضریب آلفای کرونباخ تجزیه وتحلیل شدند .نتایج نشان داد فرهنگ مشارکتی ،مأموریتی و انطباق-

پذیریبرشایعهسازمانی،نفاقفردیونفاقسازمانی،تأثیرمنفیدارندوفرهنگسازگاریبرهیچیک

ازمتغیرهایمذکورتأثیرگذاریمعنی داریندارد.درنهایتفرهنگسازمانیبرکاهشنفاقدرسازمان

تأثیرگذاروشایعهسازمانینیزبهعنوانمتغیرمیانجیاینرابطهراتقویتمیکند.



کلیدواژه :فرهنگسازمانی؛شایعهسازمانی؛نفاقدرسازمان
 .دانشیارگروهمدیریت،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهایالم(نویسندهمسئول)
a.shiri@ilam.ac.ir
** .دانشیارگروهمدیریت،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهایالم
کارشناسیارشدمدیریتسازمان هایدولتی.دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهایالم
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مقدمه
تجزیهوتحلیلانگیزههاینهانرفتارانسان،خیلیسختاستت،ایتنانگیتزههتابستیارپیچیتده،
اینگونتهرفتارهاستت
متنوعوتقریباًبرایفردکنشگربهطورکاملقابلدرکنیست.نفاقیکیاز 
کهاغلببهصورتاقتداماتریاکارانتهنشتاندادهمتیشتودونتوعی ستازوکاردفتاعیاستتکته
احساسات،افکارورفتارهایی راکهدرتضادباآرمانهایانسانیاست،پنهانمیکند(اشتگرفو
امیری.)7931 ،فردبرایرسیدنبهخواستههایخودکهمخالفخواستههایسازماناستت،بیشتتر
هنگامیکهکارکنتانبتاخواستتههتایمتنتاقسستازمانی

پنهانکردنواقعیتمیپردازد.
بهتظاهرو 
مواجهشوند،ناسازگاریهاییبیناهداففردیوسازمانیوهمچنیندرخروجتیستازمانایجتاد
میشود.ازاینرو،آنهابامشکالتیدرفعالیتهاوتصمیماتسازمانیافتهمواجهمیشوندوممکتن
استتتاقتتداماتمتناقضتتیدرستتازمانرخدهتتدکتتهدرنهایتتتبتتهنفتتاقدرستتازمانمتترتبطباشتتد
(کلیکاگلو،وایلمزوکرادگ.)8374،7
نفاق،نوعیبیماریاستتومتدیرانارشتدستازمانهتا،بتیشوپتیشازهر یتزبتراینجتات
سازمانشان،نهبهراهبردومنابعمالیوبازاریابی،بلکهبایدبهمقابلهباشیوعاینبیماریتوجهکنند.
یکیازراههایمقابلهبااینبیماری،توسعهوبهبودفرهنگسازمانیازطریتقتغییتردرارزشهتای
کارکردیسازمان،هنجارهاونظامنامههاست؛زیرافرهنگهرسازمان،براغلبجنبههایسازمانی
ورفتارهایکارکنان،تأثیرقابلمالحظهایمیگذارد.پسازطریقفرهنگسازمانیمتیتتوانجتو
بیاعتمادی،ریاکاری،غیبتوخبر ینیرابهجتوهمتراهبتااعتمتادعمتومیوعمیتقمبتدلنمتود
(کاتیگنانی.)8331،8
عاملدیگریکهدربروزنفاقدرمناسباتبتینفتردیستهمقابتلتتوجهیدارد،پدیتدهشتایعه
سازمانیاست.یکیازمشکالتیکهسازمانهاوبهطورخاصدانشگاههاومؤسساتآموزشعالی
باآنروبتهروهستتند،وجتودشتایعاتستازمانیاستت.شتایعاتدرستازمانهتایآموزشتیماننتد
دانشگاههابرایمدیرانهمسازندهومفیداستوهممخربودرهرتغییریکهدردانشگاهانجام
میگیرد،بازارشایعهداغمیشود(داگلیوهتان.)8372،اگترشتایعاتستازمانیمهتارومتدیریت
1. Kılıçoğlu, Yılmaz & Karadağ
2. Catignani
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حالیکهبسیاریازسازمانهابهکمتک
نشونددرسازمان،اخاللواغتشاش،ایجادخواهندکرد.در 
شایعهپردازیوماشینشایعهبهبرخیمسائل،جنبهحقیقتمیدهند(هماصدر.)7922،برخیدیگر
برایکنترلمسائلداخلیویادرمواجههباشایعاتیکهدرجامعهپراکندهشدهاند،گروهیحرفه-
ایرابرایمبارزهباشایعاتاستخداممیکنند(بردباروباقرزاده.)7922،شتایعهباتوجتهبتهقتدرت
بهگونهایاستکتهمتیتوانتدمیتزانبهترهوریوتولیتدرا
تاثیرگذاریآنبینگروههایمختلف ،
سازمانهاراخدشهدارسازدوبیاعتمادی،بتدبینی،

کاهشدادهواعتباراجتماعیافرادیانهادهاو
پدیدههایمختلف،رواجدهد(سادهیر.)8372،
سوءظنوسستیباورهارانسبتبهواقعیتهاو 
نفاقوشایعهممکناستازروزهایاولپیوستنفردبتهستازمانرواجیابتد.افترادبتهمحتس
ورودبهسازمان،بنابهعللمختلفمانندعالیقمشترک،همفکرییاهمدلی،الفتونزدیکیو...
باهمارتباطبرقرارمیکنندوشبکهارتباطاتغیررسمیراتشکیلمیدهنتد.ارتباطتاتغیررستمی
درسازمان،گاهیآنقدرتوسعهمییابدکهارتباطاترسمیدرآنمحومیشود.شایعاتازطریتق
میتتوانشتایعه
همینشبکههاساختهومنتشرمیشود(شیری،شرفیویاسینی.)7934،بهطورکلی 
روههتاوهمچنتتینتبعتتات
درستازمانهتتارادردوحالتتفراینتدتعامتلمتتذاکراتبتتینافترادوگت 
فرایندهایسازمانیمربوطبهفرهنگ،قتدرت،شتهرتوهمکتاریدرنظترگرفتت(وادینگتتونو
شایعهپراکنیبیشتردرروابطغیررسمیایجتادمتیشتود،بنتابراین،
میچلسون )8331،7وازآنجاکه 
توجهبهفرهنگسازمانیدراینامرحائزاهمیت است؛ راکهباوربرایتناستتکتهفرهنتگبتر
تأثیرگذارمتیباشتد(کینتگ،8
رفتارهایمرتبطباافراد،گروهها،واحدهایسازمانیوکلسازمان 
.)8331درواقع،ازدیدگاهسازمانی،فرهنگیکزنجیرمستحکمیاستکته موجبتات پایتداری
سازمان رافراهم میکند(کورتوشرمک.)8331،9بنابراین،فرهنگسازمانینیزبهعنوانعاملی
میشود؛ راکهفرهنگسازمانیشاملارزشها،عقاید،فرضیههتا،
دخیلدرشایعهسازمانیمطرح 
هنجارهاواهدافیاستکهبرمحیطدرونی سازمانحاکماست.درواقعفرهنتگستازمانیباعت 
میشود(قو انیوبدریزاده.)7933،
رویههایسازمانی 
ایجاددرکمشترکوتوافقبر 
1. Waddington & Michelson
2. king
3. Korte & Chermack
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بنابرآنچهگفتهشد؛ازجملهعواملیکهمیتواندبرافزایشیاکاهشنفاقوشایعهدرستازمان
نقشداشتهباشد،مؤلفهفرهنگسازمانیاست.برانسون()8338درنظریهنفاقسازمانیخوداظهار
سلسلهمراتبیکهدرآنرابطتهرئتیستتمرئتوسمطترح

میداردکهنفاقسازمانیبیشتربافرهنگ
سازمانهاینظامیونهادهایسیاسیمشاهده

است،همخوانیداردونمونهبارزآنرامیتواندر
هاومؤسساتآموزشعالیبهدلیلعدمهمگونیوهمسازیمیتانستطوح

کرد.دراغلبدانشگاه
مدیریتیدانشگاه،تعددو ندگانگیاظهاراتازجملهاهدافواقعتیدانشتگاه یستت دانشتگاه
بروندادهایمثبتونهاییدانشتگاه تهمتیتوانتدباشتد  تهمیزانتیازاهتداف
بهدنبال یست  

سازمانهاییمشخصهنفاقتکهدر

مشخصشدهممکناستتحققیابند و...وجودداردو نین
میشودوآنچهکهعملیمیشتود،وجتودداردتت
ارزشهای ندگانهمربوطبهآنچهکهگفته 

آن
شود(بهنقلازارینوروبین.)8374،7بنابراین نینتعتار هتاییدرخصتوص

ظاهروپدیدارمی
شماندازوایدئولوژیسازمانیدانشگاههانمایتانمتیشتودو
ارزشها،بهبهتریننحودرساختار ،
برایناساس،میتواناذعانداشتکهازیتکستو
نفاقگونهشکلمیگیرد .
سازمانیباویژگیهای 
همراهداشتهباشدوازسویدیگرنیززمینههای

فرهنگسازمانیمیتواندموجباتتعالیسازمانیرا
نفاقوشایعهراهموارسازد.پسمیتواناذعانکردکهدومتغیرفرهنگسازمانیمثبتتوشتایعه
ترتیببازدارندهوسوقدهندهنفاقدرسازمانمیباشند.


سازمانی،به
باتوجهبهمطالعاتیکهپیرامتونایتنموضتوعانجتامشتده،خت علمتیدرخصتوصمتغیرهتای
بهصورتشکافدانشیوبینشیدرزمینهنفاقدرسازمانو
پژوهشمشاهدهشدهاستواینخ 
پدیدهشایعهدرمطالعتاترفتتارستازمانیدیتدهمتیشتود،بتهنحتویکتهایتندوستازهازتیتررس
حالآنکه،نفاق،پدیدهای استتکتهدراکثترستازمانهتا
ماندهاند ،
پژوهشهایرفتارسازمانیدور 

وجودداردومحافلشایعهپراکنیازبیننمیروندونمیشودازوجودآنها شمپوشیکترد.اگتر
آنراازجاییسرکوبکنیم،ازجاییدیگرستربترمتیآوردواگتریکتیازمنتابعآنراازبتین
ببریم،منبعیدیگرپیدامیشود.همچنینتاکنون پژوهشوتالشیدرجهتیافتنرابطتهعلّتیبتین
ازطرفدیگر،نحوهومسیرتاثیرگذاریفرهنتگبترنفتاق

متغیرهایاینپژوهشانجامنشدهاست.
1. Erin & Robin
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کاربردیبودناینبح ،ضرورتواهمیتتحقیقپیرامتونآن

مشخصنیست.همچنینباتوجهبه
باایناوصاف،درپژوهشحاضربهبررسیتأثیرفرهنگسازمانیبرنفاقبتانقتش
میشود  .
آشکار 
میانجیشایعهسازمانیپرداختهشدهاست.


مبانی نظری پژوهش
شایعه سازمانی
7

شایعه،رفتاریغیراخالقیمیانکارکنانسازمان(دیفونزووبوردیو )8333،وخبریااطالعتی
غیرموثقمبتنیبرمشهوداتیاقتولاجمتاع(خنیفتر،بردبتاروزارعتی)7937،استتکتهبتهعنتوان

اطالعاتانتقالیافتهزبانیتعریفشدهواعتبارخودراازتواتروشیوعگفتههامیگیتردواگتراز

هرکسبپرسمکهعلتصحتخبر یست،پاسخمیدهد ":تونهمتهمتیگوینتد،پتسصتحت
مفهومپذیرفتهشدهشایعهایتناستتکتهشتایعه،

دارد".لذالغزشزبان،مقدمهزبانشایعهگراست.
فردیبدونهیچگونهشواهدیدرواقعیتاست.درنظامارزشیستازمان،شتایعاتبتی-

رابطهبین
اساسبهمعنایشایعهایگزارششدهاستکهدرمعنایگزارشهایمصنوعیانتشاریافتهباهدف

ایجادترسواضطرابونیزبرایترورشخصیتانسانبرجستهوآبرومندویاهرموضوعدلختواه
(فردییااجتماعی)درسازمانشکلمیگیترد(نیتکآئتینوهمکتاران.)8374،محققتانهمتواره
تتتالشکتتردهانتتدتتتادرکبهتتتریازشتتایعاتدرمحتتلکتتاروتوانتتاییبتتالقوهآنهتتابتترایازختتط
خارجکردنسازمانبهدستآورند.شایعات،نگرشها،نگرانیهاواضطرابهایمشتترکهستتند


کهباع ایجادبیاعتمادیمیانکارکنانستازمانمتیشتوند(ستاعتچی.)7923 ،درکتلمتیتتوان
اذعانکردکهشایعهواعتقاداتعمومیرابیانیتأیید نشدهویابیانحتواد بتینمتردمبتاهتدف
ند(نقلازنیکآئینوهمکاران.)8374،

ایجادنگرانیعمومیتوصیفمیکن
انگیزههایبیانشایعهمعموالًپیچیدهاند،اماگاهیایننیازهتایفتردیهستتندکتهختودرادر
فرایندشایعهسازینمودمیدهند(فتحیآشتیانی.)7928،دالیلیماننتدخودنمتایی(8تتالشبترای

1. DiFonzo & Bordia
2. Glaring
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جلبتوجهدیگرانباهدفافزایشاعتبارخود)،اطمینانبخشیوحمایتهیجانی(7دراینمورد،
پیجلبهماحساستیباشتد)،فرافکنتی(8بترونریتزیتترسهتا،

فردممکناستبهجایانکار،در

آرزوهاوخصومتهاییراکتهاحتمتاالًازوجتودآنهتادرختودآگتاهنیستت،ازطریتقبتازگویی
زدن،تهمتزدنوستپرقراردادندیگتران،


منظورصدمه
شایعه)،پرخاشگری(9فردیممکناستبه
(شایعهممکناستبهمنظورخودشیرینینزد

شایعهراانتقالدهد)،پیشکشکردنمطالبخوشایند4

شتتنوندهیتتاارائتتهاخبتتارخوشتتایندبتتهویبتتازگوشتتود)،ازمهتتمتتترینانگیتتزههتتایموجتتودبتترای
پراکنیمحسوبمیشوند(ریورو.)8379،


شایعه
شایعاتقادربهنفوذدرعمیقترینالیههتایامنیتتیستازمانهستتند؛زیترادرسراسترخطتوط

سازمانیجریانمییابندومستقیماًباافرادیسروکاردارنتدکتهبتهمستائلستازمانیآگتاههستتند

(ریورو.)8379،مطالعاتنشاندادهاستکههرگاهمدیران،شایعهستازمانیرانادیتدهگرفتتهانتد،
عهپیداکردهاند.دریکسازمانبرخوردارازمدیریتضعیف،شایعات

شایعاتسازمانیبسیارتوس
هاوسوءتفاهمهتاراافتزایشدهتد

میتواندروحیهکارکنانراتضعیفسازدواضطراب،درگیری
(مولن8373،؛ریورو.)8379،بتهطتورکلیعوامتلاثرگتذاردرایجتادوانتشتارشتایعهدرستازمان
میتواندمواردیازجملهفقداناطالعاتکافیدرسازمان،فقدانامنیتشغلی،تضادهایموجتود
بینکارکنانسازمان،هیجانوناامنیوعدمآگاهیدقیقافرادازحواد درسازمانراشاملشود
(بردباروباقرزاده.)7922،

نقاق در سازمان
درحوزةروانشناسیاجتمتاعیبترایرفتارهتایدالّبترتنتاقسادراکشتدهمیتان

واژةنفاق5
گفتارکنونیفردنزدعموموفعلیاافعالویدرگذشتهبهکارمیرود.دغدغةاصلیپژوهشگران
اینحوزهدرارتباطبانفاق،بررسیراهبردهایمورداستفادةفردبرایدفعآزردگتیروانشتناختی

1. Reassurance & emotional support
2. Projection
3. Aggression
4. Offering a pleasant subjects
5. Hypocrisy
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ناشیازناهمگونیشتناختیمتعاقتبرفتتاردوگانتةاوستت(هتادوینتژاد.)7923،نفتاق،مفهتومی
ضدارزشیاستکهبیانگرنگرشو الشدریکجامعهیاسازمانیاستکهتتالشداردآزادی
شخصیرابارفاهاجتماعیهمسونمایدومعموالًبهعنوانبر سبیتلقیمیشودکهمابتهدیگتران
زنیموبهندرتآنرابرایخودماندرنظرمیگیریم (ارینوروبین.)8374،نفاقدرسهستط 


می
فردی،رفتاریوسازمانیدیدهمیشتودوبتهطتورکلیدراشتکالیماننتدمتدیریتتصتویرپردازی
(خودشیرینیوسعایت)،نیتنفعطلبانةمستترفرد(حفظمقام،ارتقایمقاموجلتبمنتافعمتادی)،
ویژگتتیهتتایفعتتالسالوستتانةفتترد(خودپایشتتیویتتادگیریرفتارهتتایغیرک تارکردیسیاستتی)،
شود(هادوینژادوامیرختانلو،

اپلوسپروریمدیریتیوفرهنگآواوسکوتسیاسیپدیدارمی

.)7934
نفاقمدیریتی یکیدیگرازاشکالنفاقاستکهدرهردوبخشدولتیوخصوصیمشتاهده
شود.نفاقمدیریتیبهعنوانیکیازمنابعفستادوهمچنتینبتهعنتوانیکتیازنتتایجآنمطترح

می
میشودکهبرتمامیجنبههایسازمانی،فراینتدهاوستطوحبهترهوریواثربخشتیستازمانیستایه

میافکند(الطعانی.)8378،7ازجنبههایسازمانیکهتحتتأثیرپدیدهنفاقمدیریتیقرارمیگیرد،

اداشومشوقهایمدیریتی،

مسیرشغلیمدیران(شامل:ارتقا،انتقالوغنیسازیشغلی،آموزش،پ
گیریعملکرد)بهعنوانیکیازکارکردهایمدیریتمنابعانسانیاستت.در

نظموانضباطواندازه
گذشته،سازمان،مسئولموفقیتیاشکستشغلیفردشمردهمیشد،ولتیامتروزهبتازیگراصتلی
موفقیتشغلی،خودفرداست(جاجرمیزادهومشتاقیان.)7938،درکایتننکتتهمهتماستتکته

بدانیممسیرتوسعهفرصتهابرایکارمندومدیردرآینتدهدردستترساستتتتاتتأثیرختودرابتر

سرمایهگذاریمنابعانسانیوقراردادنافراددرجایمناسب،برایدستیابیبهبهرهوریواثربخشی
اعمالکنند.بنابراین،نفاقمدیریتیبهرفتارمتناقسمدیرسازماندرخصوصآنچهاعتقتادداردو
آنچهعملمیکند،اشارهدارد(االوامله.)8379،8
جنبتتهدیگتترنفتتاقدرستتازمان،نقتتاقاخالقتتیاستتت.نفتتاقاخالقتتیعبتتارتازتمایتتلفتتردبتته
ظاهرنمودناست.درحالیکهدرعمل،اخالقیرفتارنمیکند.تظاهربهتفکراتپسندیدهیا
اخالقی 
1. Alta'ani
2. Alawamleh
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تفکرات،اعتقاداتواصولیراکهازطرفمردمموردتأییداست،امادرحقیقت،فتردفاقتدآنهتا
میباشد،نفاقاخالقیگویند.نفاقاخالقی،انگیزهایبرایاخالقیظاهرشتدناستت،درحتالیکته
،اخالقینیست.تحقیقات،نشاندهندهقدرتاینانگیزهاستوشواهدآشتکارینشتان

درحقیقت
دهد(برایمثال،یتکستکه

فردفرصتداشتهباشد،خودرابهظاهرخوبنشانمی

میدهدکهاگر

بهکسیمی دهندتامنابعرابینخودشانتقسیمکنند)بدوناینکهواقعاًخوببهنظتربرستند(آنهتا
سکهرامی دهند،تنهااگربرایشانمنفعتداشتهباشد)(باتسونوهمکاران8332،؛نقلازحستینی،
.)7934

فرهنگ سازمانی
ایباعنوان«مطالعاتفرهنتگستازمانی»درفصتلنامه
واژهفرهنگسازمانینخستینباردرمقاله 
علتتوماداریتوستتطپتیگتترو)7312(7مطتترحشتتد(فرهتتی،فضتتائلیوابراهیمتتی.)7934،فرهنتتگ
سازمانی،مجموعهایازمعانیمشترکباویژگیهاییاستکهنظامارزشتیحتاکمبترستازمانرا
تشکیلدادهوباع تمایزسازمانیازسازماندیگرمیشود(سپهوند،شمسوعتارفنتژاد.)794،
آمیتزدرسازمانهتابتوده

فرهنگستازمانیهمتوارهیکتیازمباحت مهتمودرعتینحتال ،تالش
بروندادهایفردیوسازمانیوتحققاهدافسازمانداردوازطرفی
است؛ راکهتأثیرزیادیبر 
تغییرآنبسیارسختوزمانبراست(ایوانواوکوکینا.)8372،8فرهنگستازمانییکتیازعوامتل

اینرو،وجودفرهنگسازمانیکهبستترطراحتی
تأثیرگذاربرکارآمدینظامهتایاداریاستت.از 
هاواجرایتحولدرسازمانهایدولتیرافراهمکنتد،بتراثربخشتینظتاماداریمتیافزایتد

برنامه
(بارانی،فقیهی،نجفبیگی.)7932،فرهنگیکیازجنبههایاصلیمحیطداخلتیستازماناستت

کهنقشقابلمالحظهایدرموفقیتتویتاشکستبرنامههایسازمانیایفامیکند(قینیاوبارتیانو،9

.)8378الگوهایمختلفیازفرهنگسازمانیارائهشدهاست.التتونمتایو()7393و ستتربرنتارد
(،)7343اهمیتهنجارهایگروهکار،احساسات،ارزشهاوعمتلوعکتسالعمتلظاهرشتدهدر
1. Pettigrew
2. Ivanona & Ivano
3. Ghinea & Bratianu
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محلکاروماهیتوکارکردهایسازمانغیررسمی؛سلزنیک)7323(7تحلیلزنتدگیستازمانی؛
هدفمندیالگوهایسازمانی؛آلتنوزویتک)7312(9فرهنتگشترکتیو
کارلویک )7323(8
هافستند()7335فرهنگستازمانیمبتنتیبترفاصتلهقتدرتراارائتهدادهانتد(تقتیزادهوستلطانی،
.)7933دنیستتون()8333ابعتتادفرهنتتگستتازمانیراستازگاری(مجتترایانعطتتافپتتذیریوازنظتتر
راهبردیبهمحیطخارجیتوجهشدهوکوششمیشودتانیازهایمشتریانتأمینشود)؛مأموریتی
(گرایشوجهتراهبردی،اهدافومقاصتدروشتن ،شتمانتدازمشتترکازآینتده)؛مشتارکتی
تغییر،مشتریگرایتی،یتادگیری

قابلیتها)وسازشکارانه(ایجاد

(توانمندسازی،تیمسازیو توسعه
زمانی)راذکرکردهاست(نقلازتقیزادهوسلطانی7933،؛منوریانوبختائی7925،؛منوریان

سا
واحمدیتنکابنی.)7937،


پیشینه پژوهش
درخصوصارتباطبینسهمتغیرفرهنگسازمانی،نفتاقستازمانیوشتایعهستازمانی،تتاکنون
پژوهشجامعیدرداختلوختارجازایترانانجتامنشتدهاستت.بتااینحتال،درخصتوصارتبتاط
بهدویمتغیرهاباهم ،ندمطالعهدرداخلوخارجبهشرحزیرانجامشدهاست.
دو 

اشگرفوامیری()7931درپژوهشیبتاعنوان«شناستاییورتبتهبنتدیعوامتلمتؤثربتربتروز
رفتارهایریاکارانهدرشرکتهایدولتی» بهایتننتیجتهدستتیافتنتدکتهعوامتلمتعتددفتردی،

تأثیردارندکهدراینمیان،فرهنگسازمانیوجتو

ساختاریوسازمانیبربروزرفتارهایریاکارانه
سکوتازمهمترینعواملهستند.

هتتادوینتتژادوامیرختتانلو()7934درپژوهشتتیبتتاعنوان«پتتردهبتترداریازنفتتاقدرستتازمانبتتا
بهکارگیریپدیدارنگاری»دریافتندکهعواملمتعددیبررفتارهایریاکارانهومنافقانتهدرروابتط
توانبهفرهنگسازمانیمبتنیبر


ؤثربرآنمی
دارندکهازمهمترینعواملم

فردیوسازمانیتأثیر
سوتوسکوتسازمانی،اشارهکرد.
1. Selznick
2. Karl Weick
3. Ellen & Zwick
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فانیوهمکاران()7939درپژوهشیباعنوان«کنکاشیپیرامونعواملمتؤثربترشتکلگیتری
رفتارسیاسیدرسازمان»دریافتندکهعواملفردی،ساختاریوسازمانیبرنفتاقدرستازمانتتأثیر
میگذارندکهفرهنگسازمانیوبهطورخاصمیزانوجتودفرهنتگمشتارکتیبتهعنتوانیکتیاز

تأثیرمیگذارد.

عواملسازمانیبرشدتوحدودپدیدهنفاقسازمانی،
یکته
کاتیگنانی()8331درپژوهشخودبتاعنوان«فرهنتگستازمانیونفتاق»دریافتت،زمتان 
یکتهستازمانبتاتقاضتاهای
ارزشهاوهنجارهایدرونیوبرونیسازمانمتفاوتباشندونیززمان 

متعددیبرایاصالحوسازگاریمواجهباشد،درایتنمتوردستازمانهتااغلتبگترایشبتهنفتاق
سازمانیدارند.بنابراین،میتواناذعانکتردکتهفرهنتگستازمانی،نقتشمتؤثریدربتروزنفتاق
سازمانیدارد.بامیستر)8334(7درپژوهشیباعنوان«عواملموجتدشتایعهستازمانی»دریافتتکته
ایندهایادراکیازجملهزمینهسازهایمهمشایعهسازمانیهستند.

فرهنگسازمانیوفر
وادینتگتونومیشلسون()8331درپژوهشیباعنوان«تأثیرفرایندهایسازمانیبربتروزشتایعه»
ازمانیوسیعترمربوطبهفرهنگسازمانی،قدرت،

بهایننتیجهدستیافتندکهتبعاتفرایندهایس
هوس،شهرتومسئلههمکاریدرسازمان،موجبتاتبتروزواشتاعهشتایعهدرستازمانرافتراهم
میآورند.

)بهطوریکساندربررستیاثتراتاجتمتاعیمحتتوای
پراسا()8333وبوردیاودیفونزو( 8338
شایعهدریافتکهمواردیازقبیل:قوانینومقرراتگروهی،روابطشخصتیوفرهنتگجمعتیو
سازمانی،ازجملهمواردتحتتأثیرشایعهسازمانیهستند.
ولزوگا()8372درپژوهشیباعنوان«بررسیمقایسهاثراتنفاقوشایعهبرمیزانمشارکتدر
باتوجهبهمتغیرهایدموگرافیک»،دریافتدومتغیرنفاقوشایعهباهمارتبتاط

فعالیتهایسازمانی

مالحظهایمیزانمشارکتافتراددر

متقابلداشتهوبریکدیگرتأثیرمیگذارندوهردوبهطورقابل
تأثیرقرارمیدهند.

اقداماتسازمانیراتحت

1. Baumeister

888

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعهپراکنی در الیههای سازمان

روششناسی پژوهش
نوع پژوهش
،بهلحاظهدف،کاربردیوازنظرشتیوهگتردآوریدادههتا،آمیختتةاکتشتافی
پژوهشحاضر 
شناسیبهعنوانراهبردپژوهشیاستفادهشدهاست.دراینمدل،هدف

استکهازمدلایجاد 
گونه
نخستینمرحلهاز پژوهش،شناساییمتغیرهایمهم،ایجتادگونتهشناستییتانظتامیبترای

ازاجرای
دستهبندییاخلقنظریهایبدیعو نوظهورونیزهتدفازاجترایمرحلتةدوم،آزمتونیتابررستی
دقیقتراینیافته هاستت.ایتنپتژوهشدردومرحلتهانجتامشتدهاستت:مرحلتةاولایتنپتژوهش

بهصورتکیفیانجامشدهاستوراهبردپژوهشیمورداستتفادهدرایتنمرحلته«کدگتذاریبتاز»

مرحلهدوماینپژوهشبهصورتکمیانجامشد.باانجاممصاحبههایعمیقدرمرحلهاول،

است.
پرسشنامهمربوطبهنفتاقوشتایعهدرستازمانطراحتیشتدودرمرحلتهدومبتهصتورتپیمتایش
اجراشد.


جامعۀ آماری
جهتدستیابیبهشاخصهایاولیهبتراینفتاقدرستازمان،جامعتهآمتاریتحقیتقحاضتردر
وصاحبنظرانباتجربهرشتههایمتدیریتدرگترایشهتای

بخشکیفیشامل ندتنازاساتید
گیرینظریهدفمنتد


کهبااستفادهازنمونه
مختلفراتشکیلمیدهد.تعداداینافراد81نفربود
نفرتارسیدنبهاشباعدادهها،مصاحبهانجامشد.ازاینتعداد3،نفراستاددانشتگاهایتالمدر

با72
رشتهمدیریتدولتی،مدیریتبازرگانیومدیریتآموزشی(4نفربادرجهدانشتیاریو5نفتربتا
درجهاستادیاری) 9،نفراستتادمتدعوبتامتدرکدکتتریدررشتتههتایمتدیریتمنتابعانستانی،
مدیریتبازرگانیومدیریتآموزشیبودند.الزمبهذکراستکهتعداد2نفرنیزازمدیرانارشد
دانشگاهایالم(رئیسدانشتگاه،معاونتتهتایآموزشتی،پژوهشتی،متالیوپشتتیبانی،دانشتجویی،
نظارتوارزیابی)بهعنوانافرادآشنابهموضوع،انتخابشدند.

جامعهآماریدرمرحلتهکمتیایتنپتژوهش،ستازمانهتایآموزشتیشهرستتانبنتدرعباسو
همرفتهدارای223کارمنتدرستمیو
روی 
بهطورخاصدانشگاههایدولتیشهربندرعباسبودکه 
باشند.روشنمونهگیریازنوع

پیمانیو873استادبامرتبهمربی،استادیار،دانشیارواستادتماممی
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تصادفیطبقهای(واحدهایستازمانیبتهعنتوانطبقته)بتودوبترایتعیتینحجتمنمونتهازجتدول
نفرمیباشند،تعداد

باتوجهبهتعدادجامعهآماریکه233

کرجسیومورگان)7315(7استفادهشد.
نمونهشامل942نفرانتخابشد.لذاتعداد433پرسشنامه بین اعضایجامعته تحقیتق توزیتع شتد.
بهدلیل ناقصبودن کنار
آوریشده ،تعداد94عدد ازپرسشنامهها 

پس از بررسی پرسشنامههای جمع
گذاشتهشد و درمجموع922،پرسشنامه بررسی شد.


ابزار و شیوه گردآوری دادهها
رودررووعمیقبودکهباطرح
دربخشکیفیپژوهش،ابزارگردآوریدادهها،مصاحبههایی 
بهاشتراکگذارییافتههتای
بهمنظور 
پرسشهاییباز،بین93تا23دقیقهانجامشد.گاهمصاحبهها 

مقدماتی،تکمیل،اصالحوجرحوتعدیلدادههانیزتکترار شتدند.ازمشتارکتکننتدگاندربتارة
مشاهداتشانازنفاقدرسازمان،تحلیلایشانازعللو عواملاثرگذاردربروزاینرفتارهتاستؤال
میشد.پرسشهایتکمیلتیبترایجهتتدادنبتهمباحت ونیتلبتهمقولتههتایمترتبطبتاپدیتدة
موردبررسی،طرحمیشد .مصاحبههاضبطمیشدتابامرورگفتگوها،تحلیلوبررسیدقیتقتتری
طرحشدةمشارککنندگانانجامشود.اینمصاحبهشامل4پرسشاصلیبود
نسبتبهدیدگاههای 
کهبهاقتضاینحوةپاسخگوییمصاحبهشوندگان،پرسشهتایدیگتریذیتلآنهتاطترحمتیشتد.
تجزیهوتحلیلدادههایحاصلازمصاحبهها،ازروشکیفیتاستقرایینظریتهبرخاستتهاز

بهمنظور

دادهها(شاملمراحلکدگذاریباز،کدگذاریمحوریوکدگتذاریانتختابی)استتفادهشتد .در
بهمنظورگردآوریدادهها،پرسشنامهایبا25گویهتدوینشد.برایسنجش
مرحلهکمیپژوهش ،
فرهنتتگستتازمانیازپرسشتتنامهاستتتاندارددنیستتون،بتترایستتنجششتتایعهستتازمانیازپرسشتتنامه
محققساختهوبرایارزیابینفاقسازمانیازنکات،تعابیرواصطالحاتبرآمتدهازنقتلقتولهتای

مشارکتکنندگاندرمرحلةمصاحبهاستفادهشدوپرسشنامهنهتاییطراحتیشتد.گویتههتایایتن

پرسشنامهبرمبنای طیف5گزینهایلیکرت،ازکامالًموافقم()5تاکامالًمختالفم()7تنظتیمشتده
ابعادفرهنگسازمانی،بهترتیبفرهنگمشارکتیبا3گویه(،)3/22فرهنتگ

است.ضریبپایایی
1. Krejcie & Morgan
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انطباقپتذیریبتا3گویته()3/19وفرهنتگمتأموریتیبتا3

سازگاریبا3گویه(،)3/21فرهنگ
گویه()3/24برآوردشد.ضریبپایاییمتغیرشایعهسازمانیبا71گویه(،)3/33نفاقدرستازمان
با87گویه(،)3/22ونفاقفردیبا75گویه()3/21بهدستآمد.
ش؛ یعنتیدقیتقبتودنیافتتههتاازمنظتر
برایحصولاطمینتانازروایتیمرحلتةنخستتپتژوه 
پژوهشگر،مشارکتکنندگانیاخوانندگانگتزارشپتژوهش،ازستهروش:تطبیتقتوستطاعضتا
(مشارکتکنندگان،پارادایمکدگذاریمحوریرابازبینیونظترختودرادرارتبتاطبتا آنابتراز
کردند)؛بررسیهمکار(دوتنازاساتیدمدیریتبهبررستییافتتههتاواظهتارنظتردربتارةفراینتد
همزمانازمشتارکتکننتدگاندر
پژوهش(بهطور 

پرداختند)ومشارکتیبودن

کدگذاریمحوری
تحلیلوتفسیردادههاکمکگرفتهشد)استفادهشد.درمرحلهدوم(بختشکمتی)بترایحصتول
اطمینانازرواییابزار،ازرواییمحتواییوبرایتأییدساختارعاملیابزار،ازرواییسازهاستتفاده
شدکهنتایجآندربخشتحلیتلعتاملیتأییتدیگتزارششتدهاستت.دربررستیروایتیستازه،
هابهعنوانیکمتغیرنهفتهدرالگتویپتژوهشمتدنظرقترار
باتوجهبهاینکههریکازخردهمقیاس 
گرفتهاند،تحلیل عاملی تأییدیبرایهریکازآنهاجداگانهانجامشد .درتحلیتلعتاملیتأییتدی

متغیرشایعه،مشخصشدکتهگویتههتابتاتتوانبتاالوبتابترازشمطلتوبمتغیترنهفتته،شتایعهرا
گیریمیکنند(جدول.)7


اندازه

جدول  .7پارامترهای الگوی اندازهگیری متغیر شایعه
در تحلیل عاملی تأییدی و شاخصهای برازش
β

t

هایایماواشارهایتوجهدارند.


کارکنانبهپیام

3/27



 74/41

کارکنانبهحااللتواحساساتهمدیگرتوجهمیکنند.


3/24



 75/83

کارکنانبهدرکاحساساتیکدیگرراغبهستند.

3/12

79/21
79/22

گویهها

کارکنانهستنکههریکبرایخود،متخصصکشفخبرهاهستند.

3/13

کارکنانمایلبهاعتمادبهیکدیگرجهتحفظاسرارهستند.

3/18



کارکنانباهمدیگرخوبگرممیگیرند.


3/23



 77/57

اگرکسیخبریدرمورد یزیدارد،کارکنان،میتوانندآنراکشفکنند.

3/13

79/39
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(ادامه) جدول  .7پارامترهای الگوی اندازهگیری متغیر شایعه
در تحلیل عاملی تأییدی و شاخصهای برازش
β

t

3/25



 75/52

3/52

2/22

کارکناندوستدارندخاطراتخودرابراییکدیگرتعریفکنند.

33/22

72/91

دوستدارمکهازفکردیگراندرموردخودم،مطلعشوم.

3/25

78/75

هایدیگرانرااستراقسمعکنند.


کارکناندوستدارندحرف

3/25

 75/71

3/13

79/22

میتوانمهمکارانرامتقاعدکنمکهاسرارخودودیگرهمکارانرابگویند.

3/11

79/95

هایدانستناسراردیگران،فکرمیکنم.


درموردراه

3/29

 74/24

کارکناننسبتبهآنچهکهدیگرهمکارانصحبتمیکنند،کنجکاوهستند.


3/18

78/71

ایکاشمنمیتوانستمنامرئیشومتاازخبرهایپیرامونسازمانمطلعشوم.


33/27

74/43

گویهها
زدندربارهزندگیخصوصییکدیگرلذتمیبرند.


کارکنانازحرف
همکاراندوستدارندتتانستبتبتهمیتزانحکتمکتارگزینیوفتیشحقتوقی
یکدیگراطالعکسبکنند.

کارکنانسعیمیکنندازاحساساتمربوطبهصدایهمکتارانتفستیربتهر ی
انجامدهند.





)،برازشمقایسهای()3/32

)،خیدوبردرجهآزادی(8/74

خیدو(،)93/73درجهآزادی(73

نیکوییبرازش(،)3/32نیکوییبرازشانطباقی(،)3/33تقریبریشهمیانگینمجذوراتخطا()3/31


نتیجهتحلیلعاملیتأییدینشانمیدهدکهباتوجهبهاینکهشاخصRMSEAیاجذربترآورد
واریانسخطتایتقریتبکتمتترازدهدرصتداستت(،)RMSEA=3/31همچنتینشتاخص

χ2 /

)میباشد،لذامیتتوانگفتتکتهالگتویانتدازهگیتری،ازبترازشختوبی
(df=2/14کمتراز 9
برخورداراست.


الف) الگوی اندازهگیری متغیر نفاق
t

شاخصهای برازش

3/14

73/71

خیدو(،)93/73درجهآزادی


3/25

78/75

β

الف) نفاق مدیریتی

نفاق سازمانی:
مدیریتاینسازمانبرتمرکزقدرتتأکیدزیادیدارد.
مدیراناینسازمانبوروکراسیراسرلوحهکارخودقرار
دادهاند.
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)،خیدوبردرجهآزادی

(73
سهای
(،)8/74برازشمقای 
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میشوند.
رؤسایاینسازمانبینکارکنانتبعیسقائل 
گونهایاستکهدربرخوردباکارکنان
به 
سیاستهایمدیران 

بهدنبالدسترسیبهاطالعات(خبرکشی)هستند.

بسیاریاوقاتبینکارمندومدیرمنافعشخصیوجوددارد.

3/52

2/22

3/18

78/71

3/23

77/57

(،)3/32نیکوییبرازش
(،)3/32نیکوییبرازشانطباقی
(،)3/33تقریبریشهمیانگین
مجذوراتخطا()3/31

نفاق سازمانی ب) ضعف قانون ساالری
دقتاجرانمیشود.


دراینسازمانقوانینومقرراتبه

3/27



دراینسازمانبهقانونومقرراتاحترامگذاشتهنمیشود.


3/25



 75/71

دراینسازمانامورازرویهمشخصوثابتیبرخوردارنیست.

3/29

74/24

 74/43

خیدو(،)87/29درجهآزادی

)،خیدوبردرجهآزادی

(78
)،برازشمقایسهای

(7/27
(،)3/31نیکوییبرازش
(،)3/32تقریبریشهمیانگین
مجذوراتخطا()3/383

ج) نفاق اداری

نفاق سازمانی
شرایطکاریواموردراینسازمانغیرشفافاست.

3/27



بینادعایسازمانوعملکردآنفاصلهوجوددارد.

3/24



بینبیانیهمأموریتشرکتورفتارهایآن،تناقسوجوددارد.

3/12



 79/21

3/11

79/95

سازمانبه یزیوانمودمیکندکهنیست.

3/15

78/13

هایخودعملنمیکند.


سازمانبسیاریازاوقاتبهوعده

3/25

75/71

گویدوانجاممیدهددو یزبسیارمتفاوت


آنچهسازمانمی
است.

نفاق سازمانی

 74/41
 75/83

خیدو(،)93/73درجهآزادی

()73
خیدوبردرجهآزادی()7/52

برازشمقایسهای(،)3/32

نیکوییبرازش(،)3/32نیکویی
برازشانطباقی(،)3/33تقریب
ریشهمیانگینمجذوراتخطا
()3/373

د) رفتار سیاسی

ایمخالفباتوافقها

رفتارافرادسازماناغلبدرعمل،به 
گونه

وصحبتهادرسازماناست.

رفتارافراددرسازمانباتصمیماتگرفتهشدهسازمانی،متناقس

است.
رفتارافراددرسازمانسلیقهایاست..


3/25

75/52

3/22

72/91

3/27

74/43

خیدو(،)87/29درجهآزادی

)،خیدوبردرجهآزادی

(78
)،برازشمقایسهای

(7/27
(،)3/31نیکوییبرازش
(،)3/32تقریبریشهمیانگین
مجذوراتخطا()3/383

 .8نفاق فردی
الف) نفاق اخالقی

نفاق فردی:
همکارانمنوانمودمیکنندکهدرستکاروصادقهستند،

درحالیکهدرواقعبایکدیگر نیننیستند.


افرادیدراینادارههستندکهمنافعخودوپاداشهایشخصی

راباالترازهر یزیمیبینند.
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3/13
3/18

79/22
78/71

خیدو(،)72درجهآزادی()2

خیدوبردرجهآزادی()8/85

برازشمقایسهای()3/39

نیکوییبرازش()3/38

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)82زمستان 7931

دراینسازمانخیلیازافرادبرایرسیدنبهمنافعبیشتر،عمداً
میکنند.
نزدافرادمختلفرنگعو  
عقایدیبینافرادسازمانوجوددارد،ولیدرعمل یزدیگری
دیدهمیشود.

کارمنداناینسازمانبههرطریقیدنبالحفظعملکردو
میباشند.
امتیازاتاخذشدهخودشان 

3/23

77/57

3/13

79/22

3/18

78/71

3/23

77/57

نیکوییبرازشانطباقی()3/23
تقریبریشهمیانگین
مجذوراتخطا()3/337

دراینسازمانشایعاستکهافرادبرایرسیدنبهمنافعبیشتر،
موضوعحرفهای

عمداًدرجاهایمختلفدربارةیک
میزنند.
متناقس 
نفاق فردی:

ب) رفتار بین فردی

دنبالارزیابیرفتاردیگرانمیباشند،


افراددرسازمانبه
کهخودشانغیراخالقیرفتارمیکنند.


درحالی
دراینسازمانشایعاستکهافرادبرایرسیدنبهمنافعبیشتر،
عمداًپیشرو اپلوسیوپشتسربدگوییمیکنند.
افراددربرخوردبایکدیگرمنافعشخصیرادراولویتقرار
میدهند.

افراددرسازمانبهدنبالبر سبزدنبهیکدیگرهستند.

دراینسازمانافرادمختلفیهستندکهبرایرسیدنبهمنافع
میکنند.
بیشتر،عمداًنزدافرادمختلفظاهرسازی(تظاهر) 
دراینسازمانشایعاستکهافرادبرایرسیدنبهمنافعبیشتر،
میکنند.
عمداًپیشرواظهارموافقتوپشتسرابرازمخالفت 
نفاق فردی:

3/13

79/39

3/25

78/75

3/25

75/71

3/12

79/21

3/11

79/95

3/24

75/83

خیدو(،)93/73درجهآزادی

)،خیدوبردرجهآزادی

(73
)،برازشمقایسهای

(8/74
(،)3/32نیکوییبرازش
(،)3/32نیکوییبرازشانطباقی
(،)3/33تقریبریشهمیانگین
مجذوراتخطا()3/31

ج) روابط غیررسمی

دراینسازمانبسیاریازاعضاباهمروابطدوستانهخارجاز
ضوابطرسمیقانونیدارند.
دراینسازمانبسیاریازاموربراساسهمینروابطدوستانه
خارجازضوابطرسمیوقانونیانجاممیشود.

کارکنانتمایلبهبرقراریروابطغیررسمیقویدرسازمان
دارند.

3/13

79/22

3/18

78/71

3/23

77/57

خیدوبردرجهآزادی(،)7/52

برازشمقایسهای(،)3/32

نیکوییبرازش(،)3/32نیکویی
برازشانطباقی(،)3/33تقریب
ریشهمیانگینمجذوراتخطا
()3/373


پس از جمعآوری و تلخیص دادهها،بتاکمتک نترمافزارهتایSPSS 16و  PLSآزمتونهتای
هایجمعیتشناختیوتوصیفمتغیرهایپژوهش)و


یدردوبخشتوصیفی(بررسیویژگی
آمار
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استنباطی(استفادهاز آزمونکولموگروفتاسمیرنوفبهمنظورتعییننوعتوزیعمتغیرهتا،آزمتون
ادمدلاندازهگیریوآزمونتحلیلمسیربرایآزمونفرضیههای

بهمنظورایج
تحلیلعاملتأییدی 
تحقیق)استفادهشدند.


یافتههای پژوهش
یافتههای بخش کیفی
درمرحلةنخستبهگردآوریدادههتایکیفتیازختاللمصتاحبههتایعمیتقبتامشتارکت-
کنندگانپرداختهشدهاست.سؤاالتاینبخشبهقرارزیراست.
سؤال  :7چه زمانی گفته میشود که نفاق در سازمان وجود دارد؟

ازمصاحبهشوندگانخواستهشدتادیدگاهخودرادرموردنفاقسازمانیبیاننمایند.نمونتهای

ازمتنمصاحبههابهشرحزیراست:

مصاحبهشونده:9

گاهیدرسازمانعدماطالعاتکافیکارکنانازاموروفرایندهایسازمانی،شرایطرابرای
بروز رفتارهای منافقانه فراهم میکند .زمانیکه اطالعات کارکنان کم باشد ،هر فردی در هر
راانجامدهد.دراینمیان،افرادیکهدر

موقعیتی،میتواندرفتارهاییمتضادباآنچهکهبایدباشد

سازمان از قدرت بیشتری برخوردارند ،میتوانند فرایندهای سازمانی را به آن سویی که خود
میخواهند ،سوق دهند .لذا سازمان به ابزاری جهت رسیدن به اهداف گروهی خاص تبدیل

میشود.


مصاحبهشونده:4

توانبهعنوانگروهیازافرادتعریفکردکهدرکنارهمودرجهترسیدنبه


سازمانرامی
کنند.درسازمانهامعموالًردههایباالتر،تصمیماتیرااتخاذکردهو


اهدافیمشخصتالشمی
تعیینشدهتالش
هایعملیاتیوپایینترباعملکردمناسبخوددرجهتدستیابیبهاهداف 


رده
کنند.زمانیمشکلایجادمیشودکهرفتارکارکنانمخالفباتصمیماتاتخاذشدهسازمانی


می
افرادبرایانجاموظایفخودبهجایعملبهاصولکلیوتصمیماتاتخاذشدهتوسط

باشدو 
ایرفتارکنند.درواقع،درظاهر،سازمانمطابقباتصمیماتاتخاذشدهپیش


هایباال،سلیقه

رده
لوسلیقهخودرفتارمیکنند.

میرودولیدرعمل،کارکنانبراساسمی
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سؤال  :8عامل اصلی بروز چنین رفتارهایی در سازمان چیست؟

مصاحبهشونده:73

قوانین و مقررات در سازمان وسیلهای برای ایجاد نظم و هماهنگی بین کارکنان و انجام
وظایفمیباشند.داشتنقانونمشخص،باع میشودکهوظیفههرفردکامالًمشخصباشد.

اگردرسازمان،قوانینومقرراتخاصیوجودنداشتهباشدیاکارکنانبهقوانینتوجهنکردهو
بدان عمل نکنند ،نوعی بینظمی ایجاد میشود .در این شرایط ،باتوجهبه اینکه فعالیتهای
کارکنان از رویه خاصی پیروی نمیکند ،افراد سودجو و فرصتطلب میتوانند باپنهانکردن
شخصیتاصلیخودوظاهرسازیبهمنافعخوددستیابند.

مصاحبهشونده:72

اگر رویهها و وظایف کارکنان بهطور واض بیان نشود ،افراد ممکن است در شرایط
مختلف،رفتارهایمتفاوتیازخودنشاندهند.حتیممکناستبرخیازآنهااهدافخودرا
جایگزیناهدافسازمانیکردهوباع تغییررونددستیابیبهاهدافسازمانیشوند.بنابراین،
بایدهرفردرادرسازماننسبتبهوظایفخودبهطورکاملتوجیهکردتاازاینطریق،رفتارهای

متناقسومتضادکاهشیابد.
سؤال  :9چرا اعضای سازمان شما به انجام چنین رفتارهایی دست میزنند؟

مصاحبهشونده:2

گونهایدرسازمانرفتار
برخیافراددرسازمان،شخصیتی ندبعدیدارند.آنهابه 
میکنندکهشخصیتواقعیخودرانشانندهند.آنهادررفتاربادیگران،مدامرنگعو 

می کنند.ممکناستدرحضورگروهییکحرفبزنندودرجمعیدیگر،حرفیمتناقسبا

گفتههایقبلیخودبگویند .درواقع ،نینافرادیدوروییرادرپیشمیگیرندوازاینطریق

شخصیتواقعیخودراپنهانمیکنند.


احبهشونده:2
مص 
هرفرددرهرجایگاهیکهمشغولبهفعالیتاست،تمایلبهپیشرفتوترقیدرحیطهکاری
خودرادارد.بنابراین،برایارتقادرشغلخود،دنبالکسبامتیازاتیهستندتابتوانندبهدرجات
باالتریدرسازمانخودنائلشوند.گاهیافرادبرایارتقایخودرفتارهاییخالفباآنچهکه
اینترتیب،
خودجلبکنندوبه 


دهندتاازاینطریقبتوانندتوجهمافوقرابه

هستند،انجاممی
جایگاهخودرابهبودبخشند.
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سؤال  :4چرا برخی افراد در سازمان ،چنین رفتارهایی را ادامه میدهند؟

مصاحبهشونده:3

تعامالت افراد در سازمان شرایطی را فراهم میکند که کارکنان بتوانند بهدور از روابط
رسمی خود ،روابط دوستانه و غیررسمی نیز داشته باشند .این روابط ،گاهی شرایط را برای
رفتارهایریاکارانهفراهمکردهوباع میشودکهآنهاازاینطریقبتوانندبهترشخصیتخود
عبارتدیگر ،ازآنجاکه در اینگونه روابط ،قانون خاصی حکمفرما نیست،

را تغییر دهند .به
توانندبهراحتیرفتارهایخودرامتناسبباجوموجود،تغییردهند.


کارکنانمی

مصاحبهشونده:79

ازنظرمنمهمترینعاملیکه باع تشدیداینگونهرفتارهادرسازمانمیشود،موفقیتدر

اینراهاست.زمانیکهفردیباانجامرفتارهایریاکارانهبتواندبهمنافعودرجاتمطلوبیدست

یابدودراینراههیچمقامیمانعازرفتارهایوینشود،ویسعیمیکندکهاینرفتاررادر

موقعیتهاوشرایطدیگرنیزانجامدادهتابهنتیجهمطلوببرسد.


رفتوبرگشتیتحلیل
مضمونهای بسیاری حاصل شد که طی فرایند  

در فرایند کدگذاریباز ،
کمتری تقلیل یافت .دادههای کیفی
دادهها ،مجموعة این دادههای کیفی اولیه به مقولههای  
دستآمدهازفرایندمزبوردرقالبجدول()8ارائهشدهاست.
به 


جدول  .8فرایند کذگذاری باز
کدگذاری
انتخابی

مقولهها

خرده مقولهها

مفاهیم مرتبط در مصاحبهها
تصمیماتواقداماتاصلیتوسطمدیران

تمرکزقدرت
نفاقمدیریتی

اداری

نفاقسازمانی

تبعیسبینکارکنان
منفعتشخصیردههایباال


ضعف

است.داشتنسلسلهمراتبخشکوبروکراسی


نداشتنقانونمشخص

قانونساالری


عدماجرایقوانین

نفاقاداری

غیرشفافبودنامور
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زایلشدنحقوقبرخیکارکنان

قراردادنمنافعفردیبهجایمنفعت


هدف
جمعی
امورسازمانیرویهمشخصیندارد.
دقتاجرانمیشود.به


قوانینومقرراتبه
قوانینومقرراتاحترامگذاشتهنمیشود.

شرایطکاریوامورسازمانیمبهماست.
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(ادامه) جدول  .8فرایند کذگذاری باز
کدگذاری
انتخابی

مقولهها

خرده مقولهها



تناقسبینگفتاروکردار

مفاهیم مرتبط در مصاحبهها
بینادعایسازمانوعملکردآنفاصلهاست.
سازمانبه یزیتظاهرمیکندکهنیست.
رفتارافراددرسازماندرعملمخالفباتوافق


رفتارسیاسی

تناقسرفتارکارکنانبا

هاوصحبتهادرسازماناست.رفتارافراد

تصمیماتسازمانی

متناقسباتصمیماتواصولکلیسازمان
است.

رفتارسلیقهایکارکنان

تظاهربهصداقت

گونهکهخودمیپسندندوصالح


افرادآن
دانند،رفتارمیکنند.


می
افرادبهصداقتودرستکاریتظاهرمیکنندو

درعمل نیننیستند.
افراددرظاهربهعقایدیپایبندندکهدرعمل

نفاقاخالقی

دوروییکارکنان

نیننیست.افرادبرایرسیدنبهمنافعبیشتر
عمداًنزدافرادمختلفرنگعو

میکنند.

افراد،منافعوپاداشهایشخصیخودراباالتر

منافعشخصی

دانند.افرادبهدنبالحفظ

ازهر یزیمی
عملکردوامتیازاتخودهستند.
دنبالارزیابیرفتاردیگرانمیباشند،


افرادبه

نفاقفردی

بر سبزدنبهدیگران

کهخودشانغیراخالقیرفتارمیکنند.


درحالی
یبجوییاز
افرادعیوبخودرامخفیوبهع 
دیگرانمیپردازند.


رفتاربینفردی


افرادبرایرسیدنبهمنافعخوددرحضور
یکدیگراظهارموافقتودرپشتسرابراز
شخصیتدوگانه

مخالفتمیکنند.افرادبرایدستیابیبهاهداف

خودپیشرو اپلوسیوپشتسربدگویی
میکنند.


روابطغیررسمیقوی
روابطغیررسمی

افرادروابطدوستانهخارجازضوابطرسمی
قانونی،دارند.

اولویتقراردادنروابط


بسیاریازاموربراساسروابطدوستانهخارجاز

غیررسمیبهجایقوانینرسمی


ضوابطرسمیوقانونیانجاممیگیرد.
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نتایج بخش کمی
ابتداویژگیهایدموگرافیکافرادنمونهبررسیمیشود.نتایجنشتاندادازمجمتوع922نفتر

نمونهآماریازنظرجنسیت،تعداد831نفرمعتادل%51متردوتعتداد753نفترمعتادل%49رازن
تشکیلدادهاست.ازنظرسن97،نفرمعادل%2ازپاسخدهنتدگاندارایستنبتین83تتا93ستال،
837نفرمعادل%55دارایسنبین93تا43سال31،،نفترمعتادل%81دارایستنبتین43تتا53
سال91،،نفرمعادل%73دارایسنباالتراز53سالبودند.ازنظرسط تحصیالت،تعداد58نفتر
معادل%74دارایتحصیالتدیپلم27،نفرمعادل%71دارایتحصیالتفوقدیپلم754،نفرمعادل
%48دارایتحصیالتکارشناسی،و33نفرمعادل%81دارایتحصیالتکارشناسیارشدوباالتر
بودند.درخصوصمتغیرهایاصلیپژوهش،آمارتوصیفیبهشرحجدولزیرمتوردبررستیقترار
گرفت


جدول  .9توزیع شاخصهای مرکزی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

کامالً مخالفم

مخالفم

نفاق

نظری ندارم

شایعهسازمانی

موافقم

فرهنگسازمانی

کامالً موافقم

متغیر

ابعاد

فرهنگمشارکتی

9/52

3/12

4

92

735

712

47

فرهنگسازگاری

9/23

3/13

-

48

29

729

52

فرهنگانطباقپذیری

9/45

3/22

77

93

784

752

49

فرهنگمأموریتی

9/25

3/18

8

88

772

724

48

شایعهسازمانی

8/91

3/22

93

712

732

83

74

نفاقسازمانی

8/48

3/52

13

721

32

8

8

نفاقفردی

8/94

3/23

738

714

29

4

9



بهجدولفوقمی تواننتیجهگرفتکهوضعیتفرهنگسازمانیدرحدمطلوبیاست،

باتوجه
وقویترینبعتدفرهنتگستازمانیمؤلفتهفرهنتگ

زیرامیانگینهایآنباالترازحدمتوسطاست
مأموریتیاستکهدارایمیانگین9/25است.متغیرهایشایعهونفاقداریمیانگینکمتترازحتد
متوسطبودونشاندهندهوضعیتخوبسازماناستتکتهمیتزاننفتاقوشتایعهدرآننستبتاًکتم

است.
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آزمون الگوی پژوهش
پتتسازتعیتتینالگوهتتایانتتدازهگیتتری،بتترایارزیتتابیمتتدلمفهتتومیپتتژوهشوهمچنتتین
اطمینانیافتنازوجودیاعدموجودرابطهعلیمیانمتغیرهایتحقیتقوبررستیتناستبدادههتای

مشاهدهشدهبامدلمفهومی،سؤالهایپژوهشبااستفادهازتحلیلمسیرآزمونشدندکهنتایجآن

امیتوان
درزیرگزارششدهاست.تأثیرفرهنگسازمانیبرنفاقبانقشمیانجیشایعهسازمانیر 
درقالبسهپرسشاصلیمطرحکردکهدرقالبالگویمفرو

(شکل)8بیانشتدهاستت.در

بررسیتأثیرفرهنگسازمانیبرشایعهستازمانیعتددمعنتیداریمستیرمتابیندومتغیتر()t=5/88
بهدستآمدهاست .وناینمقداربیشتراز7/32است،لذافرضتیهمتوردقبتولاستتوفرهنتگ
ستتازمانیبتترشتتایعهستتازمانیتأثیرگتتذاراستتت.باتوجتتهبتتهاینکتتهمقتتدارضتتریباستتتانداردمنفتتی
منفیمیباشد.بتهعبتارتی،بتا

است(،)B=-3/58لذافرهنگسازمانیبرشایعهسازمانیدارایتأثیر
انی،نمرهشایعهسازمانیکاهشمییابد.

افزایشنمرهفرهنگسازم
دربررسیتأثیرفرهنگستازمانیبترنفتاقدرستازمان،عتددمعنتیداریمستیربتیندومتغیتر
()t=8/92بهدستآمدهاست .وناینمقداربیشتراز7/32است،لذافرضیهمتوردقبتولاستتو
باتوجهبهاینکهمقدارضریباستتانداردمنفتی

فرهنگسازمانیبرنفاقدرسازمانتأثیرگذاراست.
است(،)B=-3/83لذافرهنگسازمانیبرنفاقدرسازماندارایتأثیرمنفیمتیباشتد.دربررستی
تأثیرشایعهسازمانیبرنفاقدرسازمان،عددمعنیداریمسیربیندومتغیر()t=9/49بهدستآمده
است .وناینمقداربیشتراز7/32است،لذافرضیهموردقبولاستوشتایعهستازمانیبتامقتدار
تأثیرمثبتمعنیداریبرنفاقدرسازماندارد.بتاتوجتهبتهنتتایجفتوق

ضریباستاندارد()B=./26
یداریداردو
می توانبیانکردکهفرهنگسازمانیبرشایعهسازمانیونفتاق،تتأثیرمنفتیومعنت 
یداریدارد.بنابراین،متیتتواننتیجتهگرفتتکتهشتایعه
شایعهسازمانیبرنفاقتأثیرمثبتومعن 
ایفامیکند.

سازمانینقشمیانجیدرتأثیرفرهنگسازمانیبرنفاقرا
ؤلفه هایفرهنگسازمانیدرقالتبالگتویتحلیتلمستیرآزمتونشتدندو
درادامهتکتکم 

کدامبهتفکیکبررسیشد.دربررسیتأثیرفرهنگانطباقپذیریبرشایعهسازمانی،عدد

نتایجهر
معنیداریمسیربیندومتغیر()t=5/92بهدستآمدهاست .وناینمقتداربیشتتراز7/32استت،
لذافرضیهموردقبولاستوفرهنگانطباقپذیریبرشایعهستازمانیتأثیرگتذاراستت.باتوجتهبته
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انطباقپذیریبرشایعهسازمانی

اینکهمقدارضریباستاندارد،منفیاست(،)B=-3/44لذافرهنگ
دارایتأثیرمنفیاست.
شایعه



سازمانی



t= 3/43



Β=0/3
6






Β=-0/52
t= 5/22

نفاق در

فرهنگ

سازمان

سازمانی

Β=-0/29

t= 2/38

0/01

0/01



شکل  . 7نمودار بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعه سازمانی

نفاق
0/01

سازمانی

t= 4/21
Β=-0/44
Β=0/2
1
t= 2/74

0/10
شایعه
سازمانی

t= 6/42

Β=-0/31
t= 5/36

فرهنگ
انطباقپذیری

Β=0/41
نفاق
0/01

فردی

Β=-0/21

0/01

t= 3/52

شکل  .8نمودار بررسی تأثیر فرهنگ انطباقپذیری بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعه سازمانی
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بنابراین،باافزایشنمرهفرهنگانطباقپتذیری،شتایعهستازمانیکتاهشمتییابتدوبترعکس.
یداریتأثیرفرهنگانطباقپذیریبرنفاقسازمانیوفردیکهبیشتر
همچنینباتوجهبهضرایبمعن 
از7/32محاسبهشدهاستت(بتهترتیتبt=4/87و،) t=9/58متیتتواننتیجتهگرفتتکتهفرهنتگ
ازطرفدیگر،باتوجهبهضرایباستاندارد،تتأثیر

انطباقپذیریبرهردونوعنفاق،تأثیرگذاراست.
)میتوانبیانکرد
برنفاقسازمانیوفردی(بهترتیبB=-3/44و B=-3/87

فرهنگانطباقپذیری
کهفرهنگانطباقپذیریبرهردونوعنفاقدارایتأثیرمنفیاست.ازآنجاکتهشتایعهستازمانیبتر
نفاقفردیوسازمانیدارایتأ ثیرمثبتاستوفرهنگستازمانیبترشتایعهستازمانیدارایتتأثیر
منفیاست،لذاشایعهمی توانددراینرابطهنقشمیانجیداشتهباشدوموجبتقویتتایتنرابطته

شود.
دربررسیتأثیرفرهنتگمتأموریتیبترشتایعهستازمانیعتددمعنتیداریمستیربتیندومتغیتر
()t=9/57بهدستآمدهاست .وناینمقداربیشتراز7/32است،لذافرضیهمتوردقبتولاستتو
باتوجهبهاینکهمقدارضریباستانداردمنفتی

فرهنگمأموریتیبرشایعهسازمانی،تأثیرگذاراست.
است(،)B=-3/23لذافرهنگمأموریتیبرشایعهستازمانیدارایتتأثیرمنفتیاستت.بنتابراین،بتا
افزایشنمرهفرهنگمأموریتی،شایعهستازمانیکتاهشمتییابتدوبترعکس.همچنتینباتوجتهبته
یداریتأثیرفرهنگمأموریتیبرنفاقسازمانیوفردیکهبیشتراز7/32محاسبهشده
ضرایبمعن 
)،میتواننتیجهگرفتکهفرهنگمأموریتیبرهردونوعنفاق،
است(بهترتیبt=4/97و t=8/98

فدیگر،باتوجهبهضرایباستانداردتأثیرفرهنگمأموریتیبرنفاقسازمانی
تأثیرگذاراست.ازطر 
)میتوانبیانکردکهفرهنگمتأموریتیبترهتردونتوع
وفردی(بهترتیبB=-3/45و B=-3/93

نفاقدارایتأثیرمنفیاست.ازآنجاکهشایعهسازمانیبرنفاقفردیوستازمانیدارایتتأثیرمثبتت
استوفرهنگمأموریتیبرشایعهسازمانیدارای تأثیرمنفیاستت،لتذاشتایعهمتیتوانتددرایتن
رابطهنقشمیانجیداشتهباشدوموجبتقویتاینرابطهشود.
دربررسیتأثیرفرهنگمشتارکتیبترشتایعهستازمانی،عتددمعنتیداریمستیربتیندومتغیتر
()t=2/32بهدستآمدهاست .وناینمقداربیشتراز7/32است،لذافرضیهمتوردقبتولاستتو
باتوجهبهاینکهمقدارضریباستانداردمنفتی

فرهنگمشارکتیبرشایعهسازمانی،تأثیرگذاراست.
است(،) B=-3/59لذافرهنگمشارکتیبرشایعهستازمانیدارایتتأثیرمنفتیاستت.بنتابراین،بتا
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نفاق




0/02

سازمانی

t= 4/31
Β=-0/60



Β=0/2
1



t= 2/74

شایعه



سازمانی
t= 6/42





0/16

0/20

Β=0/4
1
نفاق
فردی

Β=-0/45
t= 3/51

Β=-0/39

فرهنگ
مأموریتی

0/01

t= 2/32



شکل  .9نمودار بررسی تأثیر فرهنگ مأموریتی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعه سازمانی


افزایشنمرهفرهنگمشارکتی،شایعهستازمانیکتاهشمتییابتدوبترعکس.همچنتینباتوجتهبته
یداریتأثیرفرهنگمشارکتیبرنفاقسازمانیوفردیکهبیشتراز7/32محاسبهشده
ضرایبمعن 
)،میتواننتیجهگرفتکهفرهنگمشارکتیبرهردونتوعنفتاق
است(بهترتیبt=9/82و t=4/33

تأثیرگذاراست.ازطرفدیگر،باتوجهبهضرایباستانداردتأثیرفرهنگمشارکتیبرنفاقسازمانی

)میتوانبیانکردکهفرهنگمشارکتیبترهتردونتوع
وفردی(بهترتیبB=-3/77و B=-3/73

نفاقدارایتأثیرمنفیاست.ازآنجاکهشایعهسازمانیبرنفاقفردیوستازمانیدارایتتأثیرمثبتت
استوفرهنگمشارکتیبرشایعهسازمانیدارایتأثیرمنفیاستت،لتذاشتایعهمتیتوانتددرایتن
رابطهنقشمیانجیداشتهباشدوموجبتقویتاینرابطهشود.
باتوجهبتهاینکته

دربررسیتأثیرفرهنگسازگاریبرنفاقوشایعهسازمانی،یافتهنشاندادکه
داریتأثیرفرهنگسازگاریبرشایعهسازمانی،نفاقسازمانیونفاقفردیکمتتراز

ضرایبمعن 
ی
7/32است،کلیهفرضتیههتایH0تأییتدمتیشتود.بنتابراین،متیتتواننتیجتهگرفتتکتهفرهنتگ
یداریندارد(شکل.)4
سازگاریبرهیچیکازمتغیرهایبیانشدهتأثیرمعن 
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0/01

نفاق
سازمانی

t= 0/79



Β=-0/50
Β=0/2
1




t= 2/74




0/01

سازمانی

t= 6/42




شایعه

Β=0/4
1
نفاق
فردی

0/0
4

Β=-0/20
t= 1/61

Β=-0/01

فرهنگ
سازگاری

0/01

t= 0/52


شکل  . 2نمودار بررسی تأثیر فرهنگ سازگاری بر نفاق در سازمان با نقش میانجی شایعه سازمانی



بحث و نتیجهگیری
دراینتحقیقبهبررسیفرهنگسازمانیوتعیینتأثیرآنبرشایعهسازمانیونفتاقدرستط 
سازمانیوفردیوتأثیرنقشمیانجیشایعهستازمانیپرداختتهشتد.جامعتهمتوردبررستیدرایتن
تحقیق،سازمانهایدولتیشهربندرعباسبود.یافته هتانشتاندادکتهفرهنتگستازمانیبترشتایعه

سازمانیوهمچنیننفاقدرسازمان،تأثیرمنفیدارد.درتبیینایتننتیجتهمتیتتوانبیتانکتردکته
فرهنگسازمانی،مجموعهایازمفروضاتبنیادی،ارزشهاوباورهایمشتترکاستت(احمتدی،
.)7922هرقدربتوانعقایدمشترکوباورهایعامپسندرادرستازمانافتزایشداد؛افترادبیشتتری
تمایلبهپیرویازفرهنگآنسازماندارند.اینافراد ونمیبینندکهفرهنگسازمانمطتابقبتا
عقایدخودآنهاست،ازدورویتیورفتارهتایمنافقانتهدوریمتیجوینتدوازشتایعهستازیپرهیتز
میکنند.همچنینیافتههابیانگرتأثیرمثبتشایعهسازمانیبترنفتاقستازمانیاستت.درتبیتینایتن

یافتهمی توانگفتکهافراددورووریاکاربرایآنکهبتوانندشخصیتواقعیخودراپنهانکنند،
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وخبرپراکنیمیپردازنتدتتاازایتن

زنند.آنهاگاهیبهشایعهسازی

دستبهرفتارهاییمتناقسمی
طریقبتوانندبهخواسته هایخودبرسند.نتایجپژوهشدررابطهباتأثیرفرهنگمشارکتیبترابعتاد

نفاقدرسازمانبانقشمیانجیشایعهنشاندادکهفرهنگمشارکتیبرشایعهسازمانیوهمچنتین
نفاقدرسازمان،تأثیرمنفیدارد .اطالعاتکاریبهطوروسیعدراختیارهمهقترارداردوهترکس
میگیرد،برایانجامکارهاازکار
میتواندبهآنهادسترسیداشتهباشد،همکاریموردتشویققرار 

میتواندارتباطبینکارخودواهدافسازمانرامتوجتهشتودو
میشود،هرکس 
گروهیاستفاده 
یابد.بهدالیلبیانشدهمیتواناستنباطکردکهفرهنگمشارکتیبر

مهارتهایکارکنانبهبود 
می

کاهششایعهسازمانیوبتروزنفتاقدرستازمان،تأثیرگتذاراستت.نتتایجپتژوهشدرمتوردتتأثیر
فرهنگسازگاریبرابعادنفاقبانقشمیانجیشایعهسازمانینشاندادکهفرهنتگستازگاریبتر
شدهتأثیرمعنیداریندارد.درتبیینایننتیجتهمتیتتوانبیتاننمتودکته

هیچیکازمتغیرهایبیان
ارزشهاییایجادمتیکنتدکتهشتیوهانجتامکتار

فرهنگسازگاریمجموعهایروشنوپایداراز

کند.درایننوعفرهنگ،مجموعهایازاصولاخالقیوجودداردکته

کارکنانراسازماندهی 
می
میدهد.همچنیندرفرهنگستازگاری
میکندوصحی راازغلطنشان 
رفتارکارکنانراهدایت 
است.لذاشایعهپراکنیونفاق،فرصتظهورپیدا

پیشبینی
روشهایانجامکار،بسیارثابتوقابل 

نخواهندکردواینمقولههاجدایازیکدیگرمیباشند.نتایجدرموردتأثیرفرهنگانطباقپتذیری
برابعادنفاقبانقشمیانجیشایعهسازمانینشاندادکهفرهنگانطباقپذیریبترشتایعهستازمانی،
أثیرمنفیومعنیداریدارد.درتبیینایننتیجتهمتیتتوانبیتاننمتود

نفاقسازمانیونفاقفردی،ت
هایجدید،بابخشهایمختلفستازمانیهمتاهنگیصتورتپتذیرد،


کهبرایاجرایپروژه
زمانی
واحدهایمختلفتالشخواهندکردکهخودراباتغییراتانطباقدهند.ازآنجاکتهافتراددرایتن
زمینهآگاهیالزمراداراند،بنابراین،شایعهپراکنیباشکستتمواجتهمتیشتوند.وقتتیکتهافتراد
بتوانندخودراباشرایطسازمانیمنطبقکنند،دلیلیبهریاکاریدرحیطهکتاریختودنمتیبیننتد.
همچنینباتوجیهافراددررابطهباشرایطسازمانی،احتمالوقوعنفاقنیتزکتاهشمتییابتد.نتتایج
حاصلازتحلیلدادههادرموردتأثیرفرهنگمأموریتیبرابعادنفاقبانقشمیانجیشایعهسازمانی
نشاندادکهفرهنگمأموریتیبرشایعهسازمانیوابعادنفاقدرسازمان،تأثیرمنفتیومعنتیداری
بلندمدتیبرای
دارد.درتبیینایننتیجهمیتوانبیاننمودکهدرفرهنگمأموریتی،جهتوهدف 
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سازمانتهیهوابالغشدهورسالتومأموریتسازمانروشتناستت.بنتابراین،کارکنتانستازمان،
بلندمدتموفقباشد،متیداننتد.لتذابتاافتزایش
کارهاییراکهنیازاستانجامگیردتاسازماندر 
فرهنگمأموریتیوشفافسازیدرسازمان،شایعهسازمانیونفاق هدرستط فتردیو تهدر
سط سازمانی،کاهشخواهدیافت.
دستآمدهازاینپژوهش،بهعالقهمنداناینحوزهبرایارتقایسط کیفی
باعنایتبهنتایجبه 

نظتتاممتتدیریتیوارتقتتایشتتاخصهتتایفرهنتتگستتازمانی،شتتایعهستتازمانیونفتتاق،پیشتتنهادهاو
مطالعهارائهمیشود.

راهکارهاییبراساسمبانیومؤلفههایاینمتغیرهادرجامعهآماریمورد
اتفویساختیاربه

.7باتوجهبهتاثیرمنفیفرهنگسازمانیبرنفاق،پیشنهادمیشودکهمدیرانب
کارکنان،بیاناصولاخالقیوایجادآمادگیدرکارکنانبرایتغییراتآتیسازمان،ستعی
نگرادرسازمانتقویتکردهوازاینرو،میزاننفتاقدرستط فتردیراکتاهش

کنندفره
دهند.همچنین،پیشنهادمیشودکهمدیرانباعملبهآنچهکهمتیگوینتد،بیتانارزشهتای
سازمانی،انجتامکارهتایگروهتیبتهجتایسلستلهمراتبتیواستتفادهبیشتترازمهتارتهتای
کارکنان،میزاننفاقدرسط سازمانیراکاهشدهند.
تأثیرمنفیفرهنگسازمانیبرشایعهسازمانی،بهسازمانهایموردمطالعتهپیشتنهاد

.8باتوجهبه
میشودکهباشفافسازیوقراردادناطالعاتدراختیارکارکنان،تعیین شماندازستازمان
ازشایعهپراکنیدرسازمان

وکنترلروابطغیررسمیکارکناندرمحیطکاری،سعیسودتا
جلوگیریشود.
.9پیشنهادمیشودکهاینسازمانهادرجهتشناساییعوامتلتأثیرگتذاربترنفتاقدرستازمان
خودبیشتراقدامکنند.
.4پیشنهادمیشودکهاینسازمانهابتابرگتزاریهمتایشهتاوستمینارهایمختلتفدرزمینته
ق،کارکنانرابااینمتغیرهابهخوبیآشنانمتودهوبتا

فرهنگسازمانی،شایعهسازمانیونفا
بهدستآورند.
فلسفهاینسهمتغیروروابطوتأثیرآنهابرکارکنان،آشناییبیشتر 
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منابع
شناساییورتبهبندیعواملمؤثربربروزرفتارهایریاکارانهدر

علینقی (.)7931
اشگرف،رضا و امیری ،
شرکتهایدولتیایرانو ارائةراهکارهایمبتنیبرمتوناسالمی:موردکاویشرکتپاالیشگاز

پارسیان.فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی ،سالشانزدهم،شماره.935-985:8
آسیبشناسیفرهنگسازمانیدربخشدولتی

نجفبیگی،رضا(.)7932
بارانی،صمد؛فقیهی،ابوالحسنو 
ایران .فصلنامه علوم مدیریت ایران،سالدوازدهم،شماره.83-7:42
بردبار،غالمرضاوباقرزاده،محمد(.)7922بررسیشایعاتسازمانیوراههایکنترلآن.هفتمین کنفرانس
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خاکپور ،عباس ( .)7933سنخشناسی مطالعات فرهنگ سازمانی .مجله راهبرد فرهنگ ،سال  هاردهم،

شماره.29-32:75
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سپهوند،رضا؛شمس،زهراوعارفنژاد،محسن(7932
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فانی ،علیاصغر؛ شیخینژاد ،فاطمه؛ داناییفرد ،حسن و حسنزاده ،علیرضا ( .)7939کنکاشی پیرامون
عواملمؤثربرشکلگیریرفتارسیاسیدرسازمان.فصلنامه مدیریت دولتی،سالششم،شماره:7

.714-757
فتحیآشتیانی،علی(.)7928مقدمهای بر روانشناسی سیاسی،ناشر:مؤسسهانتشاراتبعثت ،اپسوم.
فرهی،علی؛فضائلی،احمدوابراهیمی،الهام(.)7934معرفیالگویمطلوبفرهنتگستازمانیبتارویکترد
کیفیوذهنکاویمدیران.فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،سال هارم،شماره.24-97:4

).بررسیتأثیرفرهنگسازمانیبراستقرارسیستمهایاطالعات.

قو انی،فرخوبدریزاده،مریم(7933
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