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Designing the Organizational Rumors Management Conceptual Model in Public Organizations (Case 

Study: Payame Noor University) 

Abstract 

Organizational Rumors is an organizational syndrome that, if not managed, can have irreversible effects on the 

performance of Public Organizations. Therefore, in this study, we seek to find a model of organizational rumor 

management Approachs at Payame Noor University, which is spread across 174 university units across the 

country. Now the main question of the research is How can we design an Organizational Rumors Management 

Conceptual Model for Payame Noor University? 

The study is a mixed research and is conducted in two qualitative and quantitative sections so in response to 

question, after reviewing the literature and conducting structured interviews, 50 indexes were extracted and 

evaluated by the panel of Delphi experts in 3 stags and 47 indicators were approved Finally, by performing 

exploratory factor analysis, 47 indicators were classified into nine categories and formulated a model for 

Organizational Rumors Management in Payame Noor University. Cronbach's alpha coefficient(0/877) indicated 

the appropriate reliability of the questionnaire. 

The results of the research show that all 9 main components of the model include Organizational 

Healthing(0/76), Information Vaccination(0/83), Rumor Clinic(0/64), Systemic Justice(0/52), Link 

Building(0/67), Glass Organization(0/57), Group Orienting(0/44), Organizational Reconstruction(0/54), Direct 

Confrontation(0/67) have an impact on the organizational rumors management in Payame Noor University. 

Based on the findings, it can be concluded that Organizational Healthing & Information Vaccination & Rumor 

Clinic & Systemic Justice & Link Building & Glass Organization & Group Orienting & Organizational 

Reconstruction & Direct Confrontation have an impact on the organizational rumors management in Payame 

Noor University. 

Keywords: Rumor, Gossip, grapevine, hearsay, Organizational Rumors Management, Payame Noor University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2006 

 

ت
ری

دی
ی م

از
 س

ده
پیا

 
 بر

ت
یعا

شا
 

ی
مان

از
س

 
 در

اه
شگ

دان
 

ام
پی

 
ور

ن
 

 

 2006-2024،صص1401شهریور، ششمپژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم،شماره _ماهنامه علمی )مقاله علمی

 

 نور پیام دانشگاه در سازمانی شایعات بر پیاده سازی مدیریت

 

 1اکبر ویسمرادی

 2حسن درویش)نویسنده مسئول(

 3رضا رسولی

 4مجید ضماهنی

 مقاله چکیده

شایعات سازمانی یک سندروم سازمانی است که در صورت عدم مدیریت، میتواند عوارض جبران ناپذیری بر عملکرد سازمانهای  :زمینه

به همین منظور در این تحقیق بدنبال یافتن الگویی از راهکارهای مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور  دولتی داشته باشد.

 گسترده است. واحد دانشگاهی در سراسر کشور 174با که  هستیم

 است.  نور امیدر دانشگاه پ یسازمان عاتیبر شا تیریمد یساز ادهیپهدف اصلی این پژوهش،  هدف:

-ترکیبی)کمیهدف، کاربردی و با روش  از نظر بوده و اکتشافی-روش تحقیق از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی :سیشناروش 

 31 همراه به که کشور کل در نور پیام دانشگاه مرکز 174 مدیران از بود عبارتکمی  رحلهم در آماری جامعه به شمار می رود.  کیفی(

 .گردید استفاده شماری تمام روش از و بودند نفر 206 آنها تعداد جمعا، الملل بین مرکز و استان ستاد

راهکار اولیه با بررسی ادبیات تحقیق احصا شد که در سه راند دلفی مورد پرسش از خبرگان دانشگاه پیام نور قرار گرفت.  50 یافته ها:

مورد از  47بر  سه مورد از راهکارها حذف شده و  کندال نآزموغربالگری با  پایایی مراحل دلفی نشاندهنده پایایی مناسب بود. پس از

 شد استفاده سازه اعتبار از سواالت روایی آزمون جهتراهکارها اجماع شد و مبنای پرسشنامه مرحله تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت. 

طراحی شد و فرضیه تحقیق  9مین مبنا بارتلت میزان کفایت و وجود همبستگی بین راهکارها را تایید کردند و بر ه و KMO آزمون و

مورد بررسی تخلیل عاملی تاییدی قرار گرفته و با معادالت ساختاری، ضرایب مسیرها تعیین گردیده و فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار 

 گرفت.

در  نور پیام دانشگاه در یسازمان شایعات بر مدیریتگانه تحقیق مورد تایید قرار گرفته و عوامل پیاده سازی  9فرضیات  نتیجه گیری:

، سیستمی عدالت، شایعه کلینیک، اطالعاتی واکسیناسیون، سازمانی سازی سالمقالب مدل مفهومی با عوامل زیر طراحی گردید: 

 .مستقیم تقابل، سازمانی بازآفرینی، گرایی گروه، ای شیشه سازمان، پیوندسازی

 

 شایعه، مدیریت شایعات سازمانی، دانشگاه پیام نور ژه ها:اکلید و
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 مقدمه

 

اصلی است که در  در تداول امروز خبرهای بی»  :از شایعه تعریف زیر را ارائه کرده استدهخدا در لغتنامه خویش 

 «. )دهخدا، ذیل شین(میان مردم بر سر زبانها باشد

 فرهنگ معین:  شایعه مونث شایع و به معنی خبری که شیوع یافته است.)معین، ذیل شین(

 کرده است.)عمید، ذیل شین( فرهنگ فارسی عمید: خبری معموالً نادرستی که شیوع پیدا

 می باشد. hearsayو  grapevineو   gossipو  rumorدر زبان انگلیسی شایعه معادل کلمه ی  

 ( .Lee & Workman, 2013)شایعه بحث غیررسمی است که در مورد عضوی غایب در محیط اجتماعی میباشد

جهت فهم جهان ( Bordia & difonzo,2000)از فعالیتهاست که با ایجاد احساس در افرادای شایعه مجموعه 

 ,Marie Berkos)اجتماعی و انجام عمل موثر صورت می گیرد. طبق یافته های محققان در زمینه شایعه، فرآیندهای ادراکی 

 کمک کننده است. ، در ایجاد این احساس (Baumeister,2004و فرهنگ )( 2003

عریف می کنند: نظری عینی و مطلق که مطرح می شود تا شنونده این پدیده را این گونه ت (1947)1آلپورت و پستمن

به آن اعتقاد پیدا کند و به طور معمول از صحبت از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود بدون آنکه نیازمند سطحی باال از 

و بررسی کرده و نسبت برهان و دلیل باشد. آنها کلینیک شایعه را تشکیل میدهند که شایعات را از مطبوعات جمع آوری کرده 

 به آن آگاهی بخشی میکنند تا بنوعی ایمنی عمومی در برابر شایعات ایجاد کنند. 

 .(Clegg & van Iterson, 2009)ردیگ یاز صحبت کردن است که درباره افراد صورت م یدر اصل فرم عهیشا

فکری خود به تفسیر معناداری از یک شایعه نوعی حل مسئله گروهی است که در آن مردم سعی میکنند با ادغام منابع 

 (.Liang & et al,2015)موقعیت مبهم دست پیدا کنند

رواج آن  یو زمان کندیم جادیکه در سازمان تنش ا است یارتباطات سازمان یاز معضالت اساس ینیچو سخن عهیشا

 & Robbins) کنند افتیدر یثقمو ینتوانند آن را از منبع یشود که کارکنان سازمان تشنه خبر باشند، ول یم شتریب

Judge,2009.) 

 (Zahra, 2017شایعات مکالمه نفرت انگیز از فردی است که در آن حضور ندارد.)

اول آنکه از یک  : شایعه نوعی نظر، عقیده یا باور است که دارای سه وجه عمده میباشدبعبارت دیگر میتوان گفت 

وسیله کلمات و دهان به دهان منتقل میشود. دوم آنکه منشاء شایعه را  شخص به شخص دیگر و از طریق ارتباط غیررسمی به

نمیتوان به راحتی و سادگی مشخص ساخت. سوم آنکه وقتی شایعه پخش شد دیگر نمیتوان جلوی حرکت آن را گرفت و آن 

 (.1379مقدم،  را کنترل کرد )حسنی
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ات مخرب و جبران ناپذیری بر عملکرد وبهره وری میتواند اثرشایعات سازمانی  سندروم تعاریف،با توجه به این 

به همین منظور در این نیرو داشته باشد.  20000سازمانی بویژه در سازمانهای گسترده دولتی مثل دانشگاه پیام نور با بیش از 

در این ل اصلی . سواهستیم دانشگاه پیام نورر شایعات سازمانی در مدیریت ب الگویی برای پیاده سازیتحقیق بدنبال یافتن 

مدیریت بر شایعات پیاده سازی این است که راهکارها و مولفه های اصلی موثر بر مدیریت شایعات سازمانی و الگوی  تحقیق

 و میزان اهمیت هریک از مولفه ها کدام است؟ سازمانی در دانشگاه پیام نور کدامند؟

 

 نظری مبانی

 

بر  تواندیمف، یضع تیریدر سازمان با مد عاتیکه شا ؛ چرامهم است اریبس عهیشا تیریانتخاب روش مناسب مد

به  یسازمان عاتیو سوء تفاهم در محل کار گردد. به عالوه شا یریگذاشته و باعث اضطراب، درگ ریکارکنان تأث هیروح

از  دینبا نیبنابرا ابند؛یداخل سازمان، گسترش  یرسم یاز مجراها ترعیسر یلیخ توانندیهستند و م کیستماتیصورت س

قبل  دیبا، یسازمان ریو تصو یرساندن به نام تجار بیآن در آس یباال لیغافل شد و با توجه به پتانس یسازمان عاتیعواقب شا

 (.Moulin, 2010و کنترل آن اقدام نمود ) تیریخارج شود در جهت مد یکه از کنترل سازمان نیاز ا

از  عهیشا میاگر سکوت هم کنعه، یشا یهر حال طبق مدل زمان . بهروندیم نیبا گذشت زمان از ب عاتیاز شا یبعض

 (.Rivero, 2013) دیبپرداز دیبا یادیز یمال نهیشما هزعه، یشا یاما در اوج گستردگرود، یم نیب

خواهد بود. و شایعه پذیری کمتر آسان تر  یروابط انسان یبرقرارو گروهی موجب دوستانه  ی ومیجو صم جادیا

 یمو افزایش شایعه پراکنی و نفرت افراد از هم  یترس، دور، یاعتماد یسبب ب یمنف ایسته، ترس آور و ب یبالعکس، جوها

 (.1394، ینیکنند)حس یم نیرا تام ادافر یجو مثبت و باز، بهداشت روان نیشود. بنابرا

باعث تفاوت  یزمانسای ساختار و چارچوبهادارند.  یمهم اتریتأث و شایعات اطالعات دیدر تول گانیاحساسات همسا

 (.Hartung & Renner, 2013. )شود یم گرانیدافراد در مورد  یکنجکاوی ها نهیو زم عهیموضوعات شادر 

 یگریاولیماک(. lyons ،2015)باشدی م یرابطه مثبت یدارا یپراکن عهیشا یآنان برا لیافراد با تما یگری اولیرفتار ماک

 .خود برسند اهداف به خواهندیم یگر لهیو ح یکاربیکه افراد با استفاده از فر استی رفتار

تقویت نظام جامع اطالع راهکار تقابل با شایعات سازمانی  اصلی ترینهمانطور که در مدلهای فوق نیز دیده میشود، 

 (. 1392است)عباس پور، رسانی صحیح و به موقع در سازمان 

و نظام پیشنهادات  نیکارکنان و مسئول انیم میط مستقارتباایجاد امنیت عاطفی از مسیر همین گفتگوهای رودررو و 

 ( 1390، گرانیود یقوچانومشارکت کارکنان میسر خواهد بود و الزمه کنترل شایعات سازمانی است)

و مرئوس در سازمان بر  سییاعتماد ر زانیاست، م یاجتماع یرفتار مبادله ا کی یسازمان عهیشا نکهیباتوجه به ا

و  گریکدیاعتماد آنها به  زانیدهد کامال به م یرخ م ردستانیکارمند و ز نیکه ب یرابطه ا گریبعبارت دگسترش آن اثر دارد. 

 & Van Knippenbergدارد ) یبستگ رهیخوب و غ یابیو دستمزد، ارز وقخاص مانند حق زیجوا یاعتبار آنها برا زانیم

et all., 2013) 
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واند اثر عکس داشته و منجر به آثار نامطلوبی مثل شایعه پراکنی منفی اعتماد و وابستگی بین فردی بیش از حد نیز میت

 (. Molina-Morales et al., 2011گردد)

 ابهام زمینه بروز شایعات است و ابهام زدایی، راهکار تقابل با شایعات.

که  باشد و محبوب داشتهیک سخنگوی رسمی پرقدرت، شجاع، صدیق، مورد اعتماد حتی پیشنهاد میشود که سازمان 

ضروری ترین پیامها و مهمترین رویدادها را در سریع ترین زمان ممکن به کارکنان ، مهمترین عبارات و دقیق ترین کلماتبا 

 . (1392، انیبرساند )مالزم

بنظر میرسد باتوجه به پیشرفت و فراگیری امروزی شبکه اجتماعی، بخش روابط عمومی سازمانها، میتوانند کانال و 

 شبکه های اجتماعی پر طرفدار داشته باشند که محل مراجعه و خبرگیری و کاهش استرس خبری کارکنان گردد.گروه در 

 ( معتقدند که شایعات در محیط کاری می تواند منجر به اضطراب و تنش کاری باشد.2014بویاک و همکاران)

(Boyacı,2014) 

شایعه  .قرار داد یکند، مورد بررس یاستثمار محافظت م ای بیگروه را از آس یاعضامیتوان بعنوان عاملی که را شایعه 

در  قاتیکند. تحق یم لیگروه را تسه کیعملکرد مثبت  رایشود، ز یم شایعه شناختهاز  یشکل کاربرد کیبه عنوان  ریفراگ

ده کرد، که منجر به استفا شهرت سازمانی تیریو مد یگروه یاعمال هنجارها یتوان برا یرا مشایعه که دارد  دیتأک نهیزم نیا

، یمنفشایعه و  ابدی یم شیافزا جمعی اوقات فراغت زماندر  یمنفشایعه شود. شواهد نشان داده است که  یمثبت م یجینتا

 ,.Feinberg et al)میدهد شیافزا را گروه دیمف یو رفتارها یهمکار کهیکند، در حال یخودخواهانه را محدود م یرفتارها

2014.)  

( مهارت انسانی 2007در کارکنان میتواند از استرس شغلی منجر به شایعه پراکنی بکاهد. اسپندالو)ایجاد انگیزه 

 انگیزش را از مهارتهای مورد نیاز مدیران میداند.

پیامدهای شایعات سازمانی ممکن است به اهداف خاص شایعه سازان برای شرکت در شایعات متکی باشد. 

(Grosser & et all., 2012)  

در ( 1390)آقا داوود، ن منشور اخالقی و پشتیبانی از آن در قالب تاسیس کمیته اخالقیات، پیشنهاد آقاداوودتدوی

مبارزه با شایعات است. بعبارت دیگر، حمایت رسمی و آشکار از افشاگری برعلیه فساد، میتواند از بروز شایعات غیر رسمی 

  و پنهانی جلوگیری کند و زمینه آن را از بین ببرد.

به عنوان دفاع از حقوق روانی و اجتماعی اقشار مختلف مردم و منافع مشروع نهادها و ( 1396)و خادمی فقیهی پور

 با شایعه پراکنان را پیشنهاد میکند تا حاشیه امن حاشیه پراکنی، کم گردد. پیگیریهای حقوقی وقاطع قانونی، مؤسسات

 پژوهش پیشینه

 یعلوم رفتار سازمان یو داخل یتوسط صاحبنظران ومتخصصان خارج ییمدلها یسازمان عاتیبر شا تیریکنترل و مد

 آن، در ادامه خواهد آمد: دهیشده است که موارد برگز یطراح یو روانشناس

 پیشینه پژوهش - 1جدول
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 پیشینه خارجی

و  1یبراد

2017همکاران)

) 

 ای ی)منفتیاز دو بعد ظرف یمانرفتار ساز کیبعنوان  عهینبودن شا ایبودن  یانحراف ایمرحله  6بررسی 

 (عهیمثبت بودن( و موضوع)شخص مورد شا

اکهاوس و بن 

 ( 2017)2هادور

پراکنی و دستیابی به این نتایج: میزان شایعه مساوی است، موضوع شایعه  عهیشا بر تیجنس بررسی اثر

 متفاوت

ژو و 

 (2017)3ویل

 ییایجنبه، فرد، جامعه و دولت براساس مدل پوساز را از سه  عهیشا یرفتارها یمدل برا کی یساز هیشب

 ستمیس

و  4جورجنتا

2014همکاران)

) 

کمتر از حد  یو مراقبتها یشغل یبا فرسودگ یدولت یمارستانهایدر ب یمنف عاتیکه انتشار شا افتندیدر

در فرد، با تعهد  تیو تنزل شخص یروان یخستگ جادیرابطه مثبت داشته و به علت ا مارانیمطلوب از ب

 دارد. یاو رابطه منف یشغل

به اهداف  دنیرس یکارکنان برا انیبه روابط دوستانه مبلکه  ارتباطی با جنسیت ندارد یپراکن عهیشامیزان  (2013)5ویآر.

 ارتباط دارد یابزار

و  6کاستر ید

2013همکاران)

) 

نسبت به سازمان و نحوه در محل کار با شناخت کارمندان  یپراکن عهیو شا بتیبه غ شیگرا نیکه ب افتندیدر

 رفتار سرپرست با کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.

 7راوون وکاترب

(2009) 

مخرب بودن(   ای دی)مفعهیشا یابی، ارز عهیشا لیو تحل هی، تجز عهی، ادارک شا عهیشا یاحضار و جمع آور

 آن(. ریتفس ای عهی)حل شا ینندگیو آفر

)تا  یابی. باز2)عمل متقابل(  بی. رد و تکذ1عبارت است از  عهیشا تیریمد یهایاستراتژ یهسته اصل (2006)8هاول

 کردن رهی. انبار و ذخ4انجام ندادن(  ی. پاسخ ندادن )کار3انجام دادن(  یکار یحد

بخش  دییتا، عهیسازمان و شنوندگان شا نیارتباط ب جادیا، عهیوجود شا یبررس :قدمهای کنترل هزینه (2001)9الزار

 قتیاعالم روشن و قاطع حق، توسط منابع معتبر عهیبخش غلط شا بیتکذ، عهیت شادرس

 داخلی نهیشیپ

و  یبهروز

 (1396احمدی)

 شیپا گام پذیرش و 6مدیریت کردن شایعه براساس راهکار و استاندارهای خاص و ساده مدیریتی در 

، عاتیاز شا یبهره بردار، موضوع یجلسه شفاف سازتکذیب،  یاستراتژ، عهیشا یاعتبار سنج، عهیشا

 سازمان یها یو خط مش هیرو و استهایس راتیتغ

معارف ودیگران 

(1393) 

 زبان کنترل، گزارشهاو اخبار یبررس، صیتشخاهل به خبر ارجاع یی، زداابهام ی:ریشگیپ -1

 ،سازان عهیشا یمعرف ،سازانعهیشا مجازات، ژهیو طیمتقابل در شرا یساز عهیشا، عهیشا بیتکذ :مقابله-2

 
1 Brady 
2 Eckhaus 
3 Zhu & Liu 
4 Georganta 
5 R.Yue 
6 Decoster 
7 Brown & Cater 
8 Howell 
9 lazar 
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 عهیشااز  دهیدبیآسگروه  ایفرد  یبازساز

 یفضا سیپل

و تبادل  دیتول

 اطالعات)فتا(

(1390) 

 شفاف سازی، ارتقای سواد رسانه ای، رعایت اخالق و برخورد قانونی

و سپاه منصور 

 (1390)دیگران

مثبت  یهمبستگ عهیبا نگرش به شا یشناس فهیو وظ رییتوافق پذ ،ییبرونگرا یتیشخص هاییژگیو نیب

 وجود دارد

رمضانی و 

 (1386دیگران)

، صحیح ادراک قدرت، فرهنگ سطح، آن ارزشهای و سازمان پذیرفتن: لوگیری از بروز شایعهجعواملی 

 رسانی اطالع

 وجدان، باال روحیه، سازمانی وفاداری و تعهد، شغلی امنیت آوردن فراهم، مدیران برای آموزشی جلسات

 عادالنه حقوق دادن، کارکنان استخدامی وضع در پایداری و ثبات، روانی امنیت، کاری

  :به مثابه بحران یسازمان عاتیدو مرحله در تقابل با شاطراحی  (1383)یبهرام

 یاعتمادساز ق،یودق عیسر ییو ابهام زدا یاطالعرسان: یریشگیمرحله پ

 تیو در نها یساز یخنث عه،یسازمان هدف شا اینقاط ضعف فرد  یبازساز ب،یکذت: مرحله درمان 

 پراکنان عهیسازان و شا عهیمجازات شا

بهره گیری وپراکنده کردن ، های شایعه نهیخشکانیدن ریشه ها وزمراهکار تقابل با شایعات:  18طراحی  (1375)بیشک

کارکنان و  یهایستگگوش فرا دادن به شایعه بمنظور کشف دلب، یکارگر یبهره گیری از اتحادیه ها، حقایق

، استقرار نظام پیشنهادات در سازمان، برگزاری جلسات حضوری و گفت و شنود ، نقاط ضعف سازمان

آموزشهای ، خنثی کردن شایعه، تلفیق سازمان رسمی و غیررسمی، توجه ملموس به امنیت شغلی کارکنان

شناخت  با شایعه روبرو شوید. هر چه زودتر، پس از بی اعتبار کردن شایعه عهیعدم تکرار شا، اخالقی

افزایش تشویق و توجه به کارکنان در تمام ، وجود برنامه ریزی دقیق و سیستماتیک، کانالهای پخش شایعه

ارتقاء ، آمادگی برای مقابله با مشکالت در هنگام مواجهه با تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ابعاد

 برخورد عادالنه و سیاست جذب افراد در سازمان، فرهنگ اداری و آموزشهای الزم به افراد

 

 پژوهش شناسیروش

پژوهش حاضر بدنبال طراحی و پیاده سازی و آزمون مدل راهکارهای مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام 

)بکارگیری  کاربردی است.  همچنین تحقیق حاضر از نوع پیمایشی با روش آمیخته-نور بوده و از نوع تحقیقات توسعه ای

 و بکارگیری ابزاراهای کمی مثل تحلیل عامل تاییدی( است. ابزارهای کیفی مثل مصاحبه و روش دلفی

تووه صووورت های مصاحبه با و موضوع و پیشینه ادبیات مرور اساس بر با ابتدابهمین منظور ابتدا  سووتی گرف  50 شووامل فهر

لووه روش به دلفی پانل سپس و گردید استخراج سازمانی شایعات مدیریت بر موثر راهکار فووی گلو شووارکت بووا بر فوور 30 م از  ن

کووهاساتید و مدیران دانشگاه پیام نور برای بررسی راهکارهای احصا شده تشکیل شده و پس از سه راند دلفی،  شوود  شوواهده   م

 بوده 0.7 از باالتر در راند سوم و است نداشته چندانی تغییر( 0.713)سوم و( 0.678)دوم راند، مقایسه در کندال ضرایب میزان

نووی منطقی هماهنگی کرونباخ نیز پایایی آزمون. باشد می خبرگان قوی توافق گر بیان که شوونامه درو فووی را پرس سووه  دل هوور  در 

قوووی  47بر غربالگری صورت گرفته و . در این مرحله دهد می نشان (0.946و  0.932و   0.934)بترتیب راند موواع  راهکار اج
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 موودیران از بود عبارت مرحله این در آماری جامعهیه پرسشنامه مرحله اکتشافی تحقیق قرار گرفت. صورت گرفت که مبنای ته

عووداد جمعا، الملل بین مرکز و استان ستاد 31 همراه به که کشور کل در نور پیام دانشگاه مرکز 174 هووا ت فوور 206 آن نوود ن  و بود

 تمام روش از و است آماری جامعه همان آماری نمونه و نشده نجاما آنها بین از گیری نمونه، راهنما محترم استاد نظر براساس

بووا پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و ارزیابی آنها  .گردید استفاده( سرشماری)شماری صوولی و  هووای ا فووه  با روش مول

یوو 9، بارتلت کرویتو تایید همبستگی بین متغیرها با آزمون  واریماکس چرخش سووایی گرد یووک از عامل اساسی شنا هوور  ده و 

سوواس  9و بشرح زیر نامگذاری گردیده و  اند عوامل تأثیرگذار در یک طبقه جای گرفته بوور ا یووق  ضوویه تحق صوولی  9فر موول ا عا

یوون در استفاده مورد پرسشنامه طراحی گردیده و مبنای تهیه پرسشنامه برای مرحله تحلیل عامل تاییدی قرار گرفت.  پووژوهش ا

 بوووده پووژوهش این ماحصل که باشد می تحقیق ادبیات از شده استخراج های شاخص املش اول قسمت که میباشد قسمت دو

 شووایعات بوور موودیریت که باشد می( 2007)وکاتر براون سازمانی شایعات مدیریت تلفیقی مدل اساس بر دوم قسمت و. است

 .است کرده بررسی بعد 5 در را سازمانی

 اسایی شدهتوزیع راهکارهای جزیی تحت عوامل اصلی شن -جدول

 مؤلفه ها شماره عامل

 سازمانی سازی سالم

 یجو اعتماد سازمان یساز مثبت

 یتعهد سازمان تیتقو

 یاتیاخالقی عمل منشور

 یعموم یسازمان تیمعنو یتعال

 سازنده یسازمان فرهنگ

 یسازمان زشیانگ ستمیس

 یسوت زن ستمیس

 یساختار سازمان حیتسط

 اریاخت ضیتفو

 رییتغ تیریمد ستمیس

 تنوع تیریمد تمسیس

 واکسیناسیون

 اطالعاتی

 یسلسله جلسات رفع ابهام حضور

 مداوم کارکنان یآگاهساز ستمیس

و قاطع و  عیسر ییپاسخگو ستمیس

 شفاف

 یسواد رسانه ا کارگاه

 یرسانه ا نشست

 یرسم یسخنگو

 یرسم هیانیب

کنترل  یپراکن عهیشا محافل

 شده

 عهیضدشا یاجتماع شبکه

 شایعه کلینیک

  عهیشا کینیکل

 یو مشارکت واقع شنهادیپ نظام

 یروان یشناس بیآس یگانیبا

 کارکنان

 عهیمنبع شا عیسر کشف

 یتفاوت یسکوت و ب

مستمر  شیپا ستمیس

 یشغل یتینارضا

 سیستمی عدالت

 یعیعدالت توز یبرقرار

 یا هیعدالت رو یبرقرار

 عادالنه هیو تنب قیتشو نظام

 عادالنه یشغل شرفتیپ ریمس

 ینیگز تهسیشا نظام

 یتیریمد

 مدت یطوالن استخدام

 پیوندسازی
 یکارگر یاتحادیه ها

 یاسیس یگریالب

 یتهاجم یطیمح یها رسانه یانفعال یطیمح یها رسانه

 و شفاف یمتوال یحسابرس شفاف یشغل شرفتیپ ریمس شفاف استخدام ای شیشه سازمان

 گرایی گروه
 یورزش یحیتفر یبرنامه ها یکار یگروهها لیتشک

 یمعج

یسازمان یکدخدا نییتع

  

 سازمانی بازآفرینی
نقاط ضعف سازمان  یبازساز ستمیس

 یعههدف شا

نقاط ضعف  یبازساز ستمیس

  یفرد

 یآموزش یتوانمندساز
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 مؤلفه ها شماره عامل

  ینزاکت سازمان تهیکم یپراکن عهیشا خیتوب نظام مستقیم تقابل

 

 بر این اساس، فرضیات تحقیق بشرح زیر طراحی شد:

 سازمانی بر مدیریت بر شایعات سازمانی تاثیرگذار است ازیس فرضیه اول: سالم

 فرضیه دوم: واکسیناسیون اطالعاتی بر مدیریت بر شایعات سازمانی تاثیرگذار است

 فرضیه سوم: کلینیک شایعه به شغل بر مدیریت بر شایعات سازمانی تاثیرگذار است

 اثیرگذار استفرضیه چهارم: عدالت سیستمی بر مدیریت بر شایعات سازمانی ت

 فرضیه پنجم: پیوندسازی بر مدیریت بر شایعات سازمانی تاثیرگذار است

 فرضیه ششم: سازمان شیشه ای بر مدیریت بر شایعات سازمانی تاثیرگذار است

 گرایی بر مدیریت بر شایعات سازمانی تاثیرگذار است فرضیه هفتم: گروه

 عات سازمانی تاثیرگذار استفرضیه هشتم: بازآفرینی سازمانی بر مدیریت بر شای

 .فرضیه نهم: تقابل مستقیم بر مدیریت بر شایعات سازمانی تاثیرگذار است

 پووژوهش این در که شود می استفاده سازه اعتبار و مالکی اعتبار، محتوا اعتبار روش سه از روایی در تحقیات تعیین جهت

 از تحقیق این در استفاده مورد پرسشنامه یعنی اوال در .است شده تفادهاس ابزار روایی تعیین برای سازه اعتبار و محتوا اعتبار از

یووه حقیقت در و است شده استفاده ها گویه استخراج برایو پرسشنامه استاندارد  معتبر منابع شوونامه هووای گو عووات از پرس  مطال

نووین و مشاور و اهنمار محترم اساتید نظرات از دلفی گانه سه راندهای در اینکه ضمن است شده استخراج معتبری گوور همچ  دی

یوول از سازه روایی تعیین برای پژوهش این همچنین در .گردید استفاده حوزه این در متخصصان موول تحل شووافی عا سووتفاده اکت  ا

شوواندهنده برای اثبات پایایی در این پژوهش از روشهای بازآزمایی  .است شده و آلفای کرونباخ استفاده شده است که همگی ن

 پرسشنامه تحقیق می باشد.باالی ثبات درونی 

 نتایج آزمون آلفای کرونباخ در پی می آید:

 ضریب پایایی پرسشنامه اصلی -جدول

 آلفای کرونباخ آلفای کرونباخ استاندارد تعداد

 47 883 /0 877 /0 

و همانطور که  می باشد زیرمیزان آلفای کرونباخ برای هریک از عامل های پرسشنامه نیز بصورت جداگانه به شرح جدول 

 مشاهده می گردد برای همه عاملها ها ضریب آلفا در حد مناسبی می باشد.

 آزمون پایایی برای هر یک از ابعاد -جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه عنوان بعد بعد

 0.846 11 یسازمان یسالم ساز 1

 0.788 9 یاطالعات ونیناسیواکس 2

 0.824 6 عهیشا کینیکل 3

 0.860 6 یستمیت سعدال 4
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 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه عنوان بعد بعد

 0.804 4 یوندسازیپ 5

 0.812 3 یا شهیسازمان ش 6

 0.743 3 ییگرا گروه 7

 0.788 3 یسازمان ینیبازآفر 8

 0.864 2 میمستق تقابل 9

شوونامه  سووازمانی، پرس شووایعات  بوور  موودیریت  بووراون  یسووازمان عاتیشووا تیریموود یقوویموودل تلفبه منظور سنجش متغیر 

کووه  زیراده قرار گرفت. نتایج مربوط به آلفای کرونباخ آن در جدول مورد استف ( 2007وکاتر) نووه  گووردد، همانگو مووی  شوواهده  م

 .  مالحظه می شود میزان آلفای محاسبه شده پایایی خوبی را برای پرسشنامه نشان می دهد

 (2017)براون وکاتر یسازمان عاتیشا تیریمد یقیمدل تلفزمون پایایی پرسشنامه آ -جدول

 آلفای کرونباخ ه هاتعداد گوی

5 832 /0 

 

 پژوهش هاییافته

 پس. باشد می سازمانی شایعات بر مدیریت مدل طراحی تحقیق این انجام از هدف شد بیان این از پیش که همانگونه

 استخراج مفهومی مدل، گردیدند بندی تقسیم بعد 9 در اکتشافی عامل تحلیل با شده شناسایی های شاخص، متغیرها احصاء از

 و روایی، تحقیق مختلف مراحل در شده توزیع های پرسشنامه به توجه با پیش فصل پایان در. گردید تدوین فرضیه 9 و

 و مراکز مدیران برای پرسشنامه 206 تعداد، مدل تأیید جهت بخش این در. گرفت قرار تأیید مورد سنجش ابزار پایایی

 و تجزیه مورد و شد داده برگشت و تکمیل پرسشنامه 182 تعداد که دگردی ارسال نور پیام دانشگاه مرکزی ستاد و واحدها

 مدل و شده انجام ساختاری معادالت یابیمدل روش به،  آماری جامعه در شده پاالیش مدل آزمون سپس، گرفت قرار تحلیل

 .گردید استفاده Amos افزار نرم از ها فرضیه آزمون برای و آمد دست به تحقیق نهایی

اسمیرنوف به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای داده -از آزمون کولموگروف هاتوزیع داده نرمال بودن بررسیبرای 

همه متغیرها دارای آن در جدول ادامه آمده است و بطور خالصه نشان دهنده این است که  جهای کمی استفاده شد که نتای

 .باشندتوزیع نرمال می

 روف اسمیرنوفآزمون کولموگسطح معنی داری  -جدول 

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف

سالم 

سازی 

 سازمانی

واکسیناسیون 

 اطالعاتی

کلینیک 

 شایعه

 عدالت

سیستم

 ی

پیوند 

 سازی

سازمان 

شیشه 

 ای

گروه 

 گرایی

بازآفرین

ی 

 سازمانی

تقابل 

مستقی

 م

 

پارامت میانگین 3/ 87 4/ 04 3/ 80 3/ 807 3/ 97 4/ 17 3/ 79 3/ 899 4/ 314
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پووردازد.در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل محقق ب موودل ب  اید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار 

نووون(  یوور مک سووازه )متغ هوور  بووه  بوووط  شووده مر یووری  همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی معادالت اندازه گ

نوود(. در این تحقیق 1393خدیور،و  )آذر شوندمیاستخراج و تفسیر  موودل ا بوورازش  پووژوهش ازهپس از تائید  هووای  گیری متغیر

سووازمانی  سیبرر(، به منظور مطالعه CFAتوسط تحلیل عاملی تأییدی ) تأثیر متغیرهای اندازه گیری شده بر مدیریت شایعات 

 .سازی معادالت ساختاری استفاده شداز روش مدل

 نتایج اندازه گیری مدل به شرح زیر است:

سووطیح هووای ت جووز راهکار فوو سوواختار بووه  یووار  ویضسووازمانی و ت سووتخداماخت سووطح موودت  طوووالنی و ا کووه در 

نووان  شووتر از  p-valueدارای  %95اطمی هووا در  0.05بی شوواخص  بوواقی  شووند،  مووی با صووفر  بووا  نووا دار  فوواوت مع قوود ت بوووده و فا

نووان  بووا  p-value= 0.000دارای  %95سووطح اطمی نوواداری  بووت و مع سووتگی مث صوولیبوووده و همب فووه ا سووتند  مول موودل ه در 

 مولفه اصلی تقلیل می یابد. 9گویه و  44هکار، گویه های مدل اصلی به که با حذف این سه را

مفهومی استفاده شد که  الگوی برازش آزموناز ه، تجربی مورد استفاد یهابا دادهاصلی سازگاری و توافق مدل برای بررسی 

 هاداده که شودمی گی مشاهدهبرازند هایشاخص شده گزارش مقدار به توجه و بطور خالصه با نتیجه آن در جدول زیر آمده

 از پژوهش گیری اندازه مدل، بنابراین. دارند تطابق و سازگاری پژوهش، نهفته متغیرهای عاملی ساختار با آماری لحاظ از

 .است برخوردار قبولی قابل و مناسب برازش

 مدل پژوهش و برازش نتایج میزان انطباق - جدول

عالمت 

 اختصاری
 رش شدهمقدار گزا معیار مطلوب

CMIN sig˃0.05 مقدار کم 

432 /25 

سطح معنی داری 

 0.05بزرگتر از 

df/2X 5 3/ 016 ترو کم 

RMR 0/ 047 08/0تر از کوچک 

GFI 9 /0 0/ 92 و باالتر 

CFI 9/0 0/ 938 و باالتر 

RMSEA 0/ 039 05/0تر از کوچک 

478 /0 746 /0 84 /0 79 /0 69 /0 84 /0 654 /0 713 /0 674 /0 
انحراف 

 معیار

ر 

 توزیع

043 /1 981 /0 544 /0 756 /0 876 /0 214 /1 788 /0 425 /0 954 /0 

آماره آزمون 

اسمیرنف 

 کولموگروف

265 /0 178 /0 078 /0 358 /0 058 /0 104 /0 601 /0 063 /0 154 /0 
سطح به دست 

 آمده از آزمون
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بوورای  مووه  هووا در ادا بووین متغیر لووی  بووط ع سووی روا یوولو بوورای برر جووام تحل یوودی ان موول تای سووازی ، از روش عا موودل 

سوواختاری  عووادالت  کووه  SEMم شوود  سووتفاده  مووون ا بوورای آز جووامع  موواری  کوورد آ ضوویهروی بووین  هاییفر بووط  بوواره روا در

هووای سووت متغیر نووون ا هووای مک شووده و متغیر شوواهده  یووق، . م یوون تحق سوواختاری در ا سووازی  تووایج مدل نووده ن شووان ده ثوورات ن  9ا

سووت و  نووی، ا یوور درو یووک متغ بوور  یووزان متغیر بیرونی  بووه م سووازمانی  سووازی  سووالم  سووتقیم  ثوور م یووانگر ا سوویر ب ، 76/0ضوورایب م

یووزان  بووه م عوواتی  یووزان 83/0واکسیناسیون اطال بووه م شووایعه  یووک  یووزان 64/0، کلین بووه م سووتمی  عوودالت سی سووازی  52/0،  ، پیوند

یووزان  یووزان 67/0به م بووه م شووه ای  سووازمان شی یووزان 57/0،  بووه م یووی  گووروه گرا بووازآفرینی44/0،  بووه ،  یووزان  سووازمانی  ،  54/0م

 ، بر متغیر درونی مدیریت شایعات سازمانی می باشند. 67/0تقابل مستقیم به میزان 

ضوویات مووامی فر صووه ت طووور خال فووت و ب قوورار گر مووون  مووورد آز یوور  جوودول ز شوورح  یووق ب ضوویات تحق نووین فر  همچ

سوو شووایعات  موودیریت  سووته  یوور واب بوور متغ موودل  هووای  فووه  کووه مول شوود  شووخص  فووت و م قوورار گر ازمانی در تحقیق مورد تایید 

نوود. نووادار دار بووت و مع سووتقیم و مث بوواط م نووور، ارت یووام  شووگاه پ توور از دان نوواداری کم سووطح مع قوودار  قوودار  05/0 م نوویو م  بحرا

(CR)  می باشد. 96/1بیشتر از محدوده قابل قبول یعنی 

 های بحرانی و سطح معناداریهمراه با نسبت مسیر فرضیه؛ -جدول 

-C.R p مسیر فرضیه

value 
Estimate شماره یجهنت 

مدیریت    ←سالم سازی سازمانی

 شایعات سازمانی
 1 تایید 0.76 0.007 3.223

مدیریت    ←واکسیناسیون اطالعاتی

 سازمانی شایعات
 2 تایید 0.83 0.026 3.102

مدیریت    ←واکسیناسیون اطالعاتی

 سازمانی شایعات
 3 تایید 0.64 0.032 2.230

 مدیریت شایعات   ←عدالت سیستمی

 زمانیسا
 4 تایید 0.52 000. 1.976

 مدیریت شایعات   ←پیوندسازی

 سازمانی
 5 تایید 0.67 000. 2.217

 مدیریت شایعات   ←سازمان شیشه ای

 سازمانی
 6 تایید 0.57 0.048 2.678

 مدیریت شایعات   ←گروه گرایی

 سازمانی
 7 تایید 0.44 045. 1.994

مدیریت    ←بازآفرینی سازمانی

 مانیساز شایعات
 8 تایید 0.54 033 .0 2.244

 مدیریت شایعات   ←تقابل مستقیم

 سازمانی
 9 تایید 0.67 0.003 2.018

 همچنین معادله رگرسیونی برآورد مدیریت شایعات سازمانی به شرح ذیل می باشد: 
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 =مدیریت شایعات سازمانی 

)پیوندسازی(  ×(52/0)کلینیک شایعه( + ) ×(64/0)واکسیناسیون اطالعاتی( + ) ×(83/0)سالم سازی سازمانی( + ) ×(76/0) 

)عدالت سیستمی( +  ×(54/0)بازآفرینی سازمانی( + ) ×(44/0)گروه گرایی( + ) ×(57/0)سازمان شیشه ای( + ) ×(67/0+ )

 )تقابل مستقیم( ×(67/0)

 

شوود  مووی با کوور  سووازمانی 72/0الزم به ذ شووایعات  موودیریت  یووانس  یووین   وار موودل تب شووده در  کوور  هووای ذ سووط متغیر تو

ضووور  موودل ح کووه در  شووند  مووی با هووایی  بووه متغیر بوووط  سووازمانی ، مر شووایعات  موودیریت  یوور  یوورات متغ بوواقی تغی شووود و  مووی 

 ندارند.

 

 گیرینتیجه و بحث

موووردی:  عووه  سووازمانهای دولتی)مطال سووازمانی در  شووایعات  بوور  موودیریت  گوووی  حووی ال ضوور طرا یووق حا هوودف تحق

یوون دانشگاه پیام  بووود. در ا خووش نووور(  صوولی ب سوووال ا شووود.  مووی  تووه  یووت آن پرداخ مووایش و اهم شووی از پی هووای نا تووه  بووه یاف

کووه  بوووده  یوون  یووق ا سووازیتحق یوواده  گوووی پ بوورای  ال سووت؟  نووه ا نووور چگو یووام  شووگاه پ سووازمانی در دان شووایعات  بوور  موودیریت 

سوووال شووامل دو  کووه  یووم  بوووده ا عووی  سووواالت فر بووه  سووخگویی  بووه پا یوواز  سوووال، ن فووه  پاسخ به این  صووهای و مول سووت: شاخ ا

 های مدل کدامند؟ میزان اهمیت هریک از مولفه های اصلی چه میزان است؟

نوووع  گوور از  سوویمبندی دی بوووده و در تق سووعه ای  شووهای تو نوووع پژوه پووژوهش از  یوون  لووی، ا نوودی ک قووه ب یووک طب در 

فووی و شووهای کی شووامل رو تووه(  پووژوهش، روش ترکیبی)آمیخ یوون  سووتفاده در ا مووورد ا سووت. روش  شووافی ا بووود و  اکت مووی  ک

ضووور  بووا ح فووی  نوول دل فووی پ خووش کی یوود. در ب سووتفاده گرد صوواحبه ا شوونامه و م بووزار پرس هووا از ا فوور  30برای جمع آوری داده  ن

طووی  شوود و  شووکیل  نووور ت یووام  شووگاه پ گووان دان فووه  3از خبر سوواختاریافته، مول هووای  صوواحبه  ظووری و م بووانی ن فووی، م لووه دل مرح

فووت. قوورار گر صوواحبنظران  یوود  مووورد تای شووده  سووتخراح  عووداد  هووای ا یوودی، ت موول تای یوول عا لووه تحل  206پووس از آن در مح

شوونامه  سوواخپرس قووق  شوونامه مح شووکل از پرس بووا مت کوواتر) 47ته  بووراون و  شوونامه  یووه و پرس سووای(، 2007گو مووه رو بووین ه  در 

عووداد،  یوون ت کووه از ا یوود  یووع گرد سووتادی، نوز خووش  موودیران ب نووور و  یووام  شووگاه پ کووز دان شووت  182استانها و مرا شوونامه برگ پرس

 ه های جمع آوری شده برای تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید.شد و از داد
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 مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تفصیلی نهایی مدل -شکل  

 

با هدف مدلسازی و به منظور کشف شاخص احصاء گردید که با تحلیل عامل اکتشافی  47دور دلفی  3پس از اجرای 

مؤلفه دسته بندی گردیدند که  9در یی متغیرهای احصاء شده، و تلخیص آنها به تعداد کوچک تری از عامل ها، ساختار زیربنا

 گرایی، گروه ای، شیشه سازمان پیوندسازی، سیستمی، عدالت شایعه، کلینیک اطالعاتی، واکسیناسیون سازمانی، سازی سالم

 52ید نهایی این مدل از طریق تحلیل عاملی تاییدی، پرسشنامه ای با برای تایمی باشند.  تقابل مستقیم سازمانی، بازآفرینی

گانه بعنوان متغیرهای مستقل بر مدیریت شایعات سازمانی بعنوان  9فرضیه بر مبنای اثر عوامل  9گویه طراحی و توزیع شد و  

ازه گیری و تحلیل مسیر به آزمون با تحلیل داده های حاصل از پیمایش و ایجاد مدلهای اندسپس متغیر وابسته تعریف شدند. 

میزان اهمیت هریک از راهکارهای مدیریت و متغیرهای هر عامل و میزان ارتباط بین آنها  و مدل در جامعه آماری پرداخته شد

 بر مدل مولفه هایدار همه تاثیر مثبت و معنی که نشاندهنده و تمام فرضیات تحقیق تایید شد بر شایعات سازمانی پرداخته شد

 ساختار با توجه به عدم معنی داری رابطه همبستگی تسطیح. همچنین مدیریت شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور میباشد

اختیار با عامل سالم سازی سازمانی و عدم معنی داری رابطه همبستگی استخدام طوالنی مدت با عدالت  سازمانی و تفویض

در نتیجه مدل نهایی مدیریت بر  .تقلیل می نماید 44به  47شاخص های مدل از  تعدادسیستمی و حذف این متغیر ها از مدل، 

برازش مدل نشان می دهد که و شاخص های نیکویی  بودهراهکار  44عامل و  9شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور دارای 

الزم را دارد. بنابراین مدل پیشنهادی  داده های گردآوری شده از نمونه مورد مطالعه با مدل مفهومی تحقیق سازگاری و تناسب
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تحلیل عامل  معادالت ساختاری و همچنین نتیجه مورد تأیید قرار می گیرد. دانشگاه پیام نور پیاده سازی در تحقیق برای 

 تاییدی بشرح زیر قابل ارائه است:

این عامل  که شد مشخص د وتایید ش مدیریت بر شایعات سازمانی سازمانی بر سازی سالم تاثیر مورد در اول فرضیه

بر مدیریت  سازمانی سازی بر مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب اثر سالم

میزان اثر این متغیر بر مدیریت بر شایعات . برآورد شده است 83/0بر شایعات سازمانی در جامعه آماری مورد مطالعه به میزان 

 و هولتس(، 2013)دیگران و نیپنبرگ.ون نتایج با راهکار اینانی در بین سایر متغیرهای مدل در ردیف دوم قرار میگیرد. سازم

 پور عباس(، 1390)پیرپایی(، 1396)دیگران و شایمی(، 1394)دیگران و ابراهیم نوه(، 2013)دیگران و دکوستر(، 2010)فیلدز

 نتیجه با اما. دارد مطابقت( 2005)ودینگتون(، 1395)محمدی(، 2007)اسپندالو(، 1395)دیگران و طهماسبی(، 1396)دیگران و

 .ندارد همخوانی( 1397)ستاری و بابایی تحقیق نتیجه و( 2013)رنر و هارتونگ تحقیق

این عامل بر  تایید شد ومشخص شد مدیریت بر شایعات سازمانی اطالعاتی بر واکسیناسیون فرضیه دوم در مورد تاثیر

اطالعاتی بر مدیریت  یت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب اثر واکسیناسیونمدیر

برآورد شده است. میزان اثر این متغیر بر مدیریت بر شایعات  83/0بر شایعات سازمانی در جامعه آماری مورد مطالعه به میزان 

(، 1390این مولفه در تحقیقات قوچانی ودیگران)تر است و در ردیف اول قرار دارد. سازمانی از کلیه متغیرهای مدل بیش

 مورد تایید قرار گرفته است. (1392مالزمیان) و (1392پور) (، عباس1393معارف ودیگران)

این عامل بر  که شد تایید شد و مشخص مدیریت بر شایعات سازمانی، شایعه بر کلینیک تاثیر مورد فرضیه سوم در

بر مدیریت بر  شایعه دیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب اثر کلینیکم

 شایعات بر مدیریت بر متغیر این اثر برآورد شده است. میزان 64/0شایعات سازمانی در جامعه آماری مورد مطالعه به میزان 

(، ژو و 2013این راهکار با نتایج تحقیقات سالته) .میگیرد قرار پنجم دیفر در مدل متغیرهای سایر بین در سازمانی

(، 1396(، بهروزی واحمدی)1393(، معارف ودیگران)2009(، براوون وکاتر)2010(، باربوتو)2013(، ریورو)2017لیو)

همخوانی  (1389ی)(، اسد1394(، باوندپور)1394(، پورنقاش و دیگران)1397(، بابایی و ستاری)1390قوچانی ودیگران)

 دارد.

این عامل بر  که شد مدیریت بر شایعات سازمان تایید شد و مشخص سیستمی بر عدالت تاثیر مورد فرضیه چهارم در

بر مدیریت بر  سیستمی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب اثر عدالت

 شایعات بر مدیریت بر متغیر این اثر برآورد شده است. میزان 52/0اری مورد مطالعه به میزان شایعات سازمانی در جامعه آم

(، ون.نیپنبرگ و 2017تحقیقات برادی ودیگران) .میگیرد قرار هشتم ردیف در مدل متغیرهای سایر بین در سازمانی

ا تایید کرده اند. این نتیجه مغایر با نتیجه ( این راهکار ر1397بابایی و ستاری)یق (، تحق2014(، دیجکسترا)2013دیگران)

 ( می باشد.1375( و شکیب)1386تحقیق رمضانی و دیگران)

این عامل بر  که شد مشخص مدیریت بر شایعات سازمانی تایید شد و پیوندسازی بر تاثیر مورد فرضیه پنجم در

بر مدیریت بر شایعات  دارد. ضریب اثر پیوندسازی مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری

 سازمانی شایعات بر مدیریت بر متغیر این اثر برآورد شده است. میزان 67/0سازمانی در جامعه آماری مورد مطالعه به میزان 

با نتیجه تحقیق ژو  این راهکار .میگیرد قرار سوم وچهارم ردیف با متغیر تقابل مستقیم، مشترکا در مدل متغیرهای سایر بین در

 سازگاری دارد. (1393ودیگران) ، معارف(1396ومعصومی) ( و مولوی2017و لیو)

این عامل بر  که شد مشخص مدیریت بر شایعات سازمانی تایید شد و ای بر شیشه سازمان تاثیر فرضیه ششم در مورد

بر مدیریت بر  ای شیشه دارد. ضریب اثر سازمانمدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری 
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 شایعات بر مدیریت بر متغیر این اثر برآورد شده است. میزان 57/0شایعات سازمانی در جامعه آماری مورد مطالعه به میزان 

شهای در پژوه (1387و ترابی) (1394زاده) بیک و علمی .میگیرد قرار ششم ردیف در مدل متغیرهای سایر بین در سازمانی

 خود به این راهکار اشاره داشته اند.

این عامل بر  که شد مشخص مدیریت بر شایعات سازمانی تایید شد و گرایی بر گروه تاثیر مورد فرضیه هفتم در

گرایی بر مدیریت بر شایعات  مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب اثر گروه

 سازمانی شایعات بر مدیریت بر متغیر این اثر برآورد شده است. میزان 44/0نی در جامعه آماری مورد مطالعه به میزان سازما

(، الدوارت 2014این راهکار را میتوان در تحقیقات فینبرگ و دیگران) .میگیرد قرار نهم ردیف در مدل متغیرهای سایر بین در

 ( مشاهده کرد. 1396و بهروزی و احمدی) (1394(، حسینی)2013(، آر.یو)2012و دیگران)

این عامل  که شد مشخص مدیریت بر شایعات سازمانی تایید شد و سازمانی بر بازآفرینی تاثیر مورد فرضیه هشتم در

بر  بر مدیریت سازمانی بر مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب اثر بازآفرینی

 شایعات بر مدیریت بر متغیر این اثر برآورد شده است. میزان 54/0شایعات سازمانی در جامعه آماری مورد مطالعه به میزان 

( و 1393این راهکار با نتیجه پژوهش معارف ودیگران) .میگیرد قرار هفتم ردیف در مدل متغیرهای سایر بین در سازمانی

 بقت دارد.مطا (1397ستاری) و پژوهشهای بابایی

این عامل بر  که شد مشخص مدیریت بر شایعات سازمانی تایید شد و مستقیم بر تقابل مورد تاثیر فرضیه نهم در

بر مدیریت بر شایعات  مستقیم مدیریت بر شایعات سازمانی در دانشگاه پیام نور تاثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب اثر تقابل

 سازمانی شایعات بر مدیریت بر متغیر این اثر برآورد شده است. میزان 67/0عه به میزان سازمانی در جامعه آماری مورد مطال

( و 2016تحقیقات ما و دیگران) .میگیرد قرار سوم وچهارم ردیف در مشترکا، پیوندسازی متغیر با مدل متغیرهای سایر بین در

 این راهکار را مورد تایید قرار داده اند. (1390داوود) و آقا (1395)بردبار و زاده ، عارف(1396)و خادمی پور فقیهی

تعیین ضرایب اهمیت مولفه های موثر بر مدیریت شایعات سازمانی بعنوان یکی از کاربردهای این تحقیق میتوان گفت 

میتواند اصطالحا باعث ترسیم نیمرخ شایعه پذیری سازمانهای دولتی گردد و مدیران را در ارزیابی وضعیت سازمانشان در 

استفاده از مفاهیم جدید در نامگذاری مولفه های اصلی مدل، عالوه بر  همچنین شایعات سازمانی، مطلع گرداند. کنترلتقابل و 

باالبودن بارهای عاملی مولفه ها و شاخصهای این مدل،  و نوآوری موجب ارتباط قوی بین مولفه ها و شاخصها شده است

 و راهکارهای بدست آمده در این الگو دارد.نشان از روایی و اعتبار باالی سازه ها 

 صورت هایتحلیل و تجزیه از آمده دست به نتایج و تحقیق در شده بررسی روابط، شده ایجاد تعریف به توجه با

دانشگاه پیام نور می بایست به شدت به واکسینه و ایمن کردن سازمان در قبال هجوم شایعات  پیشنهاد میگردد، گرفته

بکارگیری دانش حضوری یا  ابهام رفع کنند. از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه میتواند جلسات همیشگی اقدام

باشد. و الزم است که با تقسیم کار و پرهیز از سردرگمی، وظیفه  فناوری اطالعات و ارتباطات روز برای اطالعرسانی

می از قبل از بروز شایعات مشخص باشد. حتی پاسخگویی و سخنگویی و برگزاری نشست رسمی یا بیانیه نویسی رس

شده را از قبل طراحی و راه اندازی نمایند و از وجود شبکه های اجتماعی بروز در  کنترل پراکنی شایعه سازمان باید محافل

مدیران  همچنیناین زمینه استفاده کنند که با حضور رسمی و غیررسمی مدیران و افراد معتمد مدیران راه اندازی شده باشد. 

دانشگاه پیام نور می بایست به سالم سازی سازمان خود و از بین بردن زمینه های مساعد برای بروز و گسترش شایعات 

از طریق توجه ویژه به مثبت نمودن جو اعتماد عمومی و تعهد و اهتمام بورزند. اضطراب و استرس یعنی فضای  سازمانی

و اولین اقدام در این زمینه، تدوین منشور اخالقی قابل پیاده سازی و نه شعاری انگیزش سازمانی در سازمان اقدام نمایند 

است که بتواند زمینه ساز فرهنگ سازمانی سازنده در سازمان گردد. همچنین توصیه میگردد که مدیران با راه اندازی یک 
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ازمانی مخرب بکاهند. دانشگاه پیام نور سیستم افشای فساد سازمانی، از بروز غیررسمی و غیرواقعی فساد در قالب شایعات س

ها و انجمنهای صنفی کارمندی و استادی از بروز شایعات کاری مخرب  می بایست با ارتباط ویژه و هدفمند با اتحادیه

جلوگیری نمایند و با تاثیرات مخربی که قوانین و آیین نامه های خلق الساعه اضطراب ساز دولتی بوجود میاورند، از طریق 

تشکیل کمیته ای از افراد ذیصالح سازمان با در سیستم اداری دانشگاه، بایستی سیاسی مقابله کنند.  باطات و البیگریهایارت

و آموزش منشور اخالقی و ترویج اخالقیات و نزاکت سازمانی کارکنان را از فضای شایعه پراکنی دور نمایند  یبانیپشتبمنظور 

د تا از تکرار آن جلوگیری نمایند با شایعه پراکنان برخورد نماین قانونی وقاطع حقوقی هایپیگیری و سازمانی هزینه ایجادو با 

مستمر  شیپا یا واحدی را جهت مرکزالزم است که با درک اثر قابل توجه شایعات سازمانی بر عملکرد وحیات سازمان،  و

 تشکیل دهند. این مرکز وظیفه پایش شایعه شایعه سنجی بمنظور کشف دلبستگیهای کارکنان و نقاط ضعف سازمان و منابع

واقعی را نیز باید بطور مستمر با جلسات حضوری و مجازی پیاده  مشارکت و پیشنهاد شغلی را داشته و نظام نارضایتی مستمر

بهنگام روانی انجام شده و در پرونده آنها بایگانی گردد تا  شناسی سازی نماید. همچنین برای تمامی کارکنان سازمان، آسیب

فرایند  دانشگاه پیام نور بایدبروز و گسترش شایعات براحتی بتوان منابع و دالیل شایعه پراکنی را کشف و شناسایی کرد. 

ین برود استاندارد استخدام و کارمندیابی را کامال شفاف و در معرض عموم قرار گیرند تا زمینه بروز شایعات در این زمینه از ب

بدنبال کشف و رفع نقاط ضعف کارکنان و مدیران بوده و ایرادات ساختاری و رویه ای سازمان را  بطور مستمر و سیستمی و

و در زمینه پیاده سازی  نیز بطور مستمر حل و فصل نماید تا مجال بروز شایعات سازمانی حول نقاط ضعف ایجاد نگردد

گروههای رسمی و پیشنهاد میگردد دانشگاه پیام نور  صرف نمایند. در نهایت ای اهتمام الزم را رویه عدالت توزیعی و عدالت

با غیر رسمی را در سازمان تشکیل و تقویت کند. شرح شغلها و رویه های شغلی منجر به تشکیل گروههای کاری گردیده و 

جمعی، گروههای غیررسمی را تقویت بخشد تا جو صمیمی کار با بروز اثرات مخرب  ورزشی تفریحی های برنامه طراحی

 ایعات سازمانی مقابله نماید. ش

باتوجه به نتایج و اقدامات صورت گرفته در تحقیق حاضر و محدودیت های موجود و بر اساس مطالعات گسترده 

 به روند تکاملی مطالعات در این زمینه، میتوان موضوعات زیر را برای تحقیقات آتی پیشنهاد نمود:با توجه ادبیات موضوع و 

 کارهای تولید و بکارگیری سازنده شایعات در فضای سازمانی.طراحی چارچوب و راه •

 طراحی مقیاس شایعه پذیری در سازمانها با قابلیت محاسبه کمی وضعیت شایعه پذیری سازمانها. •

 

 :مآخذ و منابع

 جم جام کار، روزنامه محیط در روانی ، بهداشت(1389)اسدی، معصومه

 ، بهار21 عات، شمارهیدر رابطه با شا یعمومرسالت روابط ، (1390)رسول دیآقا داوود، س

، 757-775ص ، 56 ەشمار ،هفدهم ەدور ی،مجلة علوم روانشناخت(، 1397)فرزاد ،ستاری اردبیلی؛ مریم، آقبالغ بابایی

 آذر

 های بیمارستان شاغل پرستاران نزد در آن با مرتبط عوامل و شغلی رضایت میزان (، بررسی1394باوندپور، عباداله)

    .92345، طرح تحقیقاتی با کد رهگیری 1392 سال در کرمانشاه تانشهرس

بندی عوامل مؤثر بر ایجاد و انتشار شایعه در سازمان،  ، شناسایی و رتبه(1388)محمد، ردبار، غالمرضا؛ باقر زادهب

 هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر

 38و 37شماره ، شهای قرانین، پژوهرآ، آسیب شناسی شایعه در ق(1383)بهرامی، محمد
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(، مشکالت و چالش های نظام های اداری در جهان سوم، مجموعه مقاالت 1396بهروزی، کلثوم؛ احمدی، صبریه)

 مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت، شیراز.اولین کنقرانس بین المللی 

نقش ابعاد عاطفی شخصیت و مقایسة  (،1394)علیجانی، ساره ؛پورنقاش تهرانی، سعید؛ نصری تاج آبادی، مریم

ویژگیهای جمعیتشناختی در پیشبینی خشونت خانوادگی در مراجعین تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی. علوم 

 539-556(، 56)14، روانشناختی

 میاسال آزاد عمومی، رساله دوره دکتری تخصصی، دانشگاه افکار بر آن تأثیر و (، شایعه1387امین) ترابی، محمد

 تحقیقات(. و علوم )واحد

، یو سازمان یفصلنامه مشاوره شغل، بر قصد ترک شغل یوعدالت سازمان یشغل تیامن اثر، (1390صالحه)یی، رپایپ

  78-94، تابستان، 11شماره ، چهارم دوره

ف اسالمی و نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معار ، بررسی نقش شایعه در سازمان، پایان(1379)حسنی مقدم، ابوالفضل

 مدیریت دانشگاه امام صادق)ع(

 تیریارشد مد یاسننامه کارش انی، پایسازمان عهیوشا ینفاق سازمان نیروابط ب یبررس، (1394ت)اساد هی، آسینیحس

 المیدانشگاه ا یدولت

 نیدر سازمان، پنجم عهیانتشار شا یایپو لی، تحل(1386ی)اریپرگو و محمد  یمحمدمند، یرا، یناصرعل، یرمضان

 .تیریمد یالملل نیکنفرانس ب

(، پیش بینی نگرش به شایعه از طریق ویژگی های 1390)دیمج، ایصفاری ن ی؛عل، دالورسپاه منصور، مژگان؛ 

عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی، نشریه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، دوره یک، شماره دو، شخصیتی، 

 .122-106صفحات

 یسازمان  یتفاوت بی بر سازمان تناسب فرد ریتاث لیتحل(، 1397) ی، زهرادموی ی، مهدی؛ابزر؛ یعلی، برزک یمیشا

 97 یاپ، پی3شماره ، 95 زپایی، 29دوره ، توسعه تیریمد ندیفرآ، کارکنان

 و علمی سمینار دومین مقاالت وتولید، مجموعه صنعت در شناسی وجامعه روانشناسی (، کاربرد1375شکیب، خسرو)
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