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 چکیده  

و رابطنه نن بنا دهتگنتگی    سنای  اتتاناعی   پیامندها   بنا هندب بررسنی مفهنوم و     این  مااهنه    

انجننام گرفتننه هاتگننتگی  -و توصننیفی تحلیلننی -روش پننهوه  اسننناد بننه شننیلی راررنننان 

تامعننه نمننار  راررنننان نمننوزش و  از بننی  ، یعننهوه بننر مننناب   نناپی و اه ترونی نن  اسنن . 

نفنر، اباارهنا      68گینر  تانادفی نگنتی تعنداد     هنبناد بنه روش ناونن   پرورش ناحیه دو خنرم 

هننا  دهتگننتگی شننیلی ماینناسهننا از گیننر  را ت ایننو ناودننند. بننرا  گننردنور  داده اننندازه

و  بنننرا   ( 2002( و سنننای  اتتاننناعی دافنننی و ها ننناران ) 1864) ریلپاتریننن  و ادواردز

سننیون هننا  نمننار   ننریت هاتگننتگی پیرسننون و رگر   هننا از روشتجایننه و تحلیننو داده 

 اسن   منفنی  رفتارهنا   هانه  شنامو  اتتاناعی  ها بیانگر نن اسن  رنه سنای    استفاده شد. یافته

 منی  شنص   هنا  تواننایی  تضنعی   باعن   و  شنود منی  صنادر  از راررننان  زمنان  طنو   در رنه 

 و سننهم  نگرشننی، پیامنندها  گننردد. پیامنندها  سننای  اتتانناعی عتارتننند از  پیامنندها 

ابعنناد سننای  اتتانناعی   نتنناین نشننان داد  بننی   ، چنننی رفتننار . ها بهایگننتی و پیامنندها 

بعند   دارد. هنر دو  وتنود  دار و دهتگنتگی شنیلی رابطنه منفنی و معننی      ها نار(   )سرپرس ،

درصند   3/7را داشنته و حندود    بیننی تییینراد دهتگنتگی شنیلی    سای  اتتااعی قابلین  پنی   
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 مقدمه

ها  رار  بگتگی رامو به استفاده رارنمد از مناب  نیروها  انگانی بنر  ها و محیطموفای  سازمان

-مندیران و دسن    پایه علوم رفتار  دارد و ای   اهشی اس  ره به گوننه فاایننده سرپرسنتان،    

بنرا  روینارویی بنا این   ناه ،       سازمان را به خود مشیو  داشته اسن .  اندرراران امور رار و 

ها  مربوط به نیرو  انگانی، امر   رور  اس  تر مفاهیم و سازه ه بیشتر و تام شناخ  هر

از تاله  3سای  اتتااعی و 2(. دهتگتگی شیلی1361هوم ، ؛ ناو از 1883، 1هرسی و بهنچارد)

 ها  تد  وتود دارد. ها بح ساز  ننمفهوم ره در مورد هگتند ای  مفاهیم

شنیلی راررننان    دهتگنتگی هنا  منرتتط بنا رنار، ماننند      و تحلیو و ادراک مد  نگرش یهتجا

؛ نانو از ورک و  1871، 4و داویس در بص  رفتار سازمانی مهم و حیاتی هگتند ) رنا مصاوصاً

اغلت مردم اس  زیرا راررنان شیلی ی  عامو اساسی و مهم در زندگی  دهتگتگی(. 2008بارک، 

شوند قنرار  یا از نن بیاار می بگتهد   ره به رار ادرتهعاطفی تح  تأثیر  نظر ازدر محیط رار  

 7بنه نظنر روتنتنر  و منوبر     (. 2008، 8نانو از ورک و بنارک   بنه  ؛1884، 1گیرند )نرگنریس می

برا  تعری  خودش اس  رگی ره شیل  ی  تاء الزم  عنوان بهبه شیو  بگتهد فرد ( 2007)

ره ای  افنراد   اندرردهطور فرض ی اپردازان یهنظربه های  ترتیت بگیار  از  و ،شودتوصی  می

انا  دارد  برند و راتنر احت تهش اساسی خود را در ته  دستیابی به اهداب سازمانی به رار می

 ره شیو خود را ترک رنند.

 اهاین    سنازمان،  رشد و باا مناب  تری مهم عنوانبه انگانی نیرو  به توته اخیر ها سا  در

 و مثتن   سنازمانی  رفتارهنا   دو تنتنه  از راررننان  رفتارهنا   از ای  رو، یافته اس . روزافاونی

بنه   .اسن   گرفتنه  تد  قنرار  مورد توته 6سازمانی رفتار تاری  تنته یا منفی سازمانی رفتارها 

توان ادعا ناود ره رار به عنوان ی  عامنو رلیند    امروزه می (1886) 8ناانو و رروپا فلوگر زعم

توانند منشنا   اما های  رار منی  گیر  هوی ، روابط و تعامهد انگانی نا  مهای دارد، در ش و

گینرد  فشارها  روانی زمانی ش و می  رفتگی در افراد گردد.خگتگی و تحلیو استرس، سای ، 

هنا  محیطنی و سنازمانی از و     هتاد و خواسنته اتر از میاان مطارها  فرد ره توانایی و قابلی 

بگنترهایی   و اس  ره موتتاد رگت تجربیاد منفی و بد از محیط رار  را برا  فنرد رقنم زده  

                                                           
Hersi & Blanchard -1  

2- job involvement 

3- social undermining 
6- Cherns & Davis 

7- Rotenberry & Moberg 

5- Argyris 

5- work & Park 

8- dark side of organizational behaviour  

9- Floger & cropanzano 
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 بنه ی نی از   محاانان  اخینراً ها  روانی اتتااعی در سازمان خواهند بنود.   ته  بروز عار ه

 نادی  روابط تائیاد تعامهد اتتااعی و منفی ابعاد یعنی سازمانی، ها  زندگیعار ه

 اتتااعی نام گرفته اس . عنوان سای  ره تح  اندفرد  اشاره ناودهمیان

تنری   برخنی در مهینم   انند؛  زا متفناود افراد در رویارویی با عوامنو فشنار عانتی و تنن     

. (1367برومند )برومند،  ناپذیرترند شوند، در حاهی ره برخی دیگر نسیتها نابود میبرانگیصتگی

ها  تدید، علم رفتار سازمانی به زواینا  تارین    در تحلیو (1381فتاحی و ها اران ) ه عایدهب

ها  مگتار روزمره اشاره ررده و ی ی از تتعاد منفنی مواتهنه و روینارویی    تعامهد و مواتهه

-واند ره تحلیراررنان با ها اران، مراتعان و ... را با عنوانی به نام سای  اتتااعی مطرح ناوده

ها  و در نهای  اف  عال نرد  شدن، فرسودگی عاطفی،  ع  در تعامهد و مواتههرفتگی، تهی

اههی و خائ هاچنی ، دنتا  دارد.  ساز اف  عال رد سازمانی نیا خواهد بود را بهفرد  ره زمینه

 اتتاناعی  زنندگی  منفنی  دستاوردها  از ی ی اتتااعی سای معتادند  ( 1368درویشی )علیپور

 دارد. تامعه و هابرا  سازمان سنگینی ها هاینه ره اس 

 عننوان  به اتتااعی ( سای 2002) 2پاگان و ، گانگتردافی ،(2010) 1بر اساس نظر گرینتر 

 محاانان  نظنر  از هنم  نندارد،  راررنان نن و سازمان بر محگوسی اثر مدد روتاه در ره رفتار 

 ای  اما اس ؛ شده واق  مورد غفل  و مانده نپنها هاسازمان مدیران نظر از هم و رفتار  علوم

 تناثیراد  بنه  منجنر  تواندمی نگتتا طوالنی زمانی بازه ی  در ت رار و تداوم صورد در رفتارها

 راررننان  تگنای -روحنی  و بهایگنتی  سهم  سطح ،رفتارها ها،نگرش بر قابو توته و پایدار

تااعی، مااهه حا ر  نا  بررسنی   گردد. به دهیو اهای  متییرها  دهتگتگی شیلی و سای  ات

 یلی مورد رن اش قراد داده اس . مفهوم و پیامدها  سای  اتتااعی، رابطه نن را با دهتگتگی ش

سنازمان رنه از    افراد بی  اتتااعی نامناست تعامهد و فرد میان روابط منفی تنته به توته

 اتتااعی اس . سای  ورداراهای  قابو توتهی برخ شود ازعنوان سای  اتتااعی یاد مینن به

 تضنعی   باعن   و شودمی صادر از راررنان زمان طو  در ره اس  منفی رفتارها  هاه شامو

-روان تحایاناد  متننا   بنر  اتتاناعی  سنای   مربوط به مطاهعادگردد. می شص  ها توانایی

 در سناز مشن و  اتتاناعی  و تعامهد متادالد میاان بر یهیلد (،1864) 3روک اتتااعی شناسی

 تعامهد منفی تنتة مثت ، توانت تأثیراد عهوه بر و  .اس  شده بنا افراد، تجربیاد مجاوعة

 و رنرد  بررسنی  سناهاند  زننان  سهمتی و عی  بررا  شناختیروان بهایگتی اثراد و اتتااعی

-فعاهین   از تنر قو  مراتت به نظر، مورد زنان سهم  بر منفی ها فعاهی  اثر ره بود ای  نتیجه

 (1368درویشنی،  اههنی و علیپنور  ؛ نانو از خنائ   2003) 4به نظر واننان  .اس  بوده مثت   ها

                                                           
1- Greenberg 

2- Duffy, Ganster & Pagon 

3- Rook 

4- Vaananen    
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اتتاناعی   عنوان حاای  تح  نن مناف  اتتااعی و تعامهد مثت  تنتة به بیشتر اوهیه تحایااد

منفنی   اثنراد  هنا نن محنور  ره اس  شده مطرح اتتااعی سای  منفی مفهوم سپس و اندپرداخته

 اتتاناعی  سنای   اس . به عتارتی مو نوع  روانی بوده و تگاانی سهمتی بر اتتااعی سای 

شنده   سنازمانی  مطاهعناد  وارد و سپس گرفته ش و اتتااعی شناسیروان عاومی حوزه در ابتدا

  اس .

منفی و یا تحلیو  رفتارها  هاة سای  اتتااعی سازمانی ( 2008) ها اران به زعم دافی و

 شنود و فرد بنر و  وارد منی   از سو  متعاملی  با ان رار زم طو  در ره اس  شونده ا 

 و برقنرار   هنایی ماننند  تواننایی  گردد، تضنعی  تحلیو شص  می و  هاتضعی  توانایی باع 

 در محتوبین   و اعتتنار  بهداش  روانی،  شیلی، ها موفای  فرد ،میان روابط مثت  نگهدار 

( 1382بناغینی،  ؛ نانو از شنجاعی  2002ن )بر اساس تعرین  دافنی و ها نارا   باشند. می سازمان

 و  شنهرد  بردن بی  از هدب با غرض و رو  قاد از توسط ی  فرد مان  سای  اتتااعی ایجاد

 بنه  منتهم  نناروا  صورد به  مثه فرد ره نیدمی وتود به زمانی سای  پس  اس . فرد دیگر اعتتار

؛ ناو از دان 2002دافی و ها اران ) . اس شده او اعتتار رفت  بی  از باع  نتیجه در ره شده رار 

( اذعان داشتند، در صورتی ره رفتار  و عالی بنه عاند بنرا  تلنوگیر  از     2008، 1و ماوریس

از نظر  ،هاچنی  . نیدتحاق اهداب در فرد  دیگر طراحی شده باشد رفتار سایشی به حگاب می

( سنای  اتتاناعی بنه    2017، 2وبگنتر  و ، اسای ،  برینان ؛ ناو از می ی2002دافی و ها اران )

شنود، تعرین  شنده    عنوان رفتار  ره مان  ایجاد و حفظ روابط مطلوب و هاراه با موفای  منی 

 اس .  

 و از احگاساد اس  عتارد در سازمان اتتااعی سای  (1883) 3ری ون و وین ور به نظر

-می هدای  و گیر نشانه خاص فرد ی  سا  به ره عهقگیبی و خشم مانند منفی هیجاناد

 سنایر  و مابنور  شنص   هنا  تهش و هافعاهی  ها،نگرش از منفی ارزشیابی طورهای   ،شود

 از شیلی و سازمانی به فرد ره مهم اطهعاد یهارا از خوددار  مانند اراد ، و رفتارها  عاد 

 را فنرد  هنا  تواناند  رهطور  به  ،شودرا شامو می و یا سایر افراد ها اران ،سرپرس  سو 

 امنا  رنننده  ناراحن   حرراد توهی ، مانند فعا  رفتارها . رندمی اهداب مصتو به رسیدن برا 

-یم محگوباتتااعی سازمانی  سای  م رر، ساز شایعه و بدگویی صورد اعضا  صدا بابی

 .شوند

 

                                                           
1- Dunn & Maurice 

6- Mickey, Smith, Brian & Webster 
7- Vinokur & venrine 
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نظنران در  ها  نن اس  رنه برخنی صناحت   از دیگر متاح  مربوط به سای  اتتااعی موهفه

 ؛ ناو از ناراصنفهانی و ها ناران،   2008) 1اند. ریناهدزرا مورد بررسی قرار دادهد ننمطاهعاد خو

 داند   ها  زیر می( رفتار سایشی را شامو موهفه1388

ها  او، عندم دفناع از     شامو بدنام رردن، رد نش ار نظراد، تحایر فرد یا ایده2. سای  مگتایم1

ا  انجام امور رار  و ایجاد مان  در ارتتاط با دیگنران  فرد در شرایط بحرانی، ندادن اطهعاد بر

 شود.می

  شامو ترور و تصریت شصای  فنرد، بندگویی و ااهنارنظر غلنط در نهنان و      3. سای  رهمی2

 باشد.نش ار می

باشد، این  تنهش     شامو تهش برا   ربه زدن به فرد به هر ش و ما   می4. سای  فیای ی3

ب سای  و ماانع  از رسیدن بنه شنهرد مطلنوب در محنیط رنار      رامه عاد  اس  ره با هد

 گیرد.صورد می

   شامو رفتارهایی ره باع  تصریت و تحایر فرد شود.1. سای  غیررهمی4

ا  مناده  28راررنان، ی  مایاس ( به منظور سنج  سای  اتتااعی 2002دافی و ها اران )

را  7و سنای  ها نار   8سنای  سرپرسن   انند رنه دو موهفنه    ا ، طراحی و تدوی  ناودهگاینه 8

( 2013) 6ینو ماده نن به سنج  ی  موهفه اختااص دارد.  13هر به عتارتی   نااید.مشص  می

فرد   سطح در  ا  اشاره به دو موهفه سای  اتتااعی یعنی سای  سرپرس  و سای  ها ار

فتارها  عامداننه و  ها  شص  و سایر رها، تهشها، فعاهی نویگد  ارزشیابی منفی از نگرشمی

اش ها  فرد را برا  رسیدن به اهنداب شنیلی  اراد  از سو  سرپرس  و ها اران ره تواناند 

رنند، مانند خوددار  از ارائه اطهعناد مهنم و  نرور  بنه شنص  منورد سنای  و        مصتو می

صندا بنا اعضنا  صنورد، بندگویی و      رننده اما بیرفتارها  فعا  مانند توهی ، حرراد ناراح 

 شود.شایعه ساز  م رر، سای  محگوب می

قابنو   پیامندها و تتعناد   رنه  اسن   اتتاناعی  زندگی منفی ها تنته از ی ی اتتااعی سای 

 بر نن مگتایم اثراد بر عهوه دارد؛ به عتارتی ای  رفتارها تامعه و افراد و هابرا  سازمان توتهی

؛ نانو  2001و ها ناران )  8بامیگترته باشند. نن داش راررنان بر نیا عایای اثراد توانندمی سازمان،

                                                           
1- Rinalds 

2- undermining access 

3- undermining dialogue 

4- undermining risk-benefit 

5- undermining transparency 
6- supervisor undermining 

7- coworker undermining 

8- Yoo 

9- Baumeister 
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 حنوزه سنای  اتتاناعی،    انند رنه دانشناندان   ( اذعنان داشنته  1384نرانی، از فیا ی و یوسفیان

 اند ررده تاگیم دسته سه به را  راررنان رفتارها بر رو  ای  پیامدها 

 ر  شنیلی درگین  پنایی ،  تعهند  ر ایتاند ، عدم  ون موارد  شامو ره ؛نگرشی پیامدها . 1

 باشد.می افراد میان اعتااد عدم و پایی 

 باشد.می افگردگی و تنیدگی روحی، فشار شامو ره ؛ 1بهایگتی و سهم  پیامدها . 2

 غیتن ، وقفنه    خراب ار ، و خشون  مانند ؛ 2انحرافی رفتارها  شامو ره رفتار  پیامدها . 3

با توته بنه اهاین  تناثیر پیامندها      اس .  غیرشهروند  رفتارها  و اراد  رندرار  و رار در

نظنران و محاانان در   ها  علانی رنه صناحت   سای  اتتااعی، در ادامه به نتاین تحایای و یافته

 شود.اند، اشاره میها  خود به نن پرداختهبررسی

توانند موتت منراوداد نابهنجنار راررننان بنا     ( ای  پیامدها می2011) 3و تی به اعتااد درانگ

و خارتی سازمان مانند  مشتریان، ارباب رتوع و حتی خانواده، بنروز حنوادو و    عوامو داخلی

از دیندگاه دافنی و ها ناران    ور  فرد  و سازمانی شوند. سوانح شیلی و در نتیجه راه  بهره

ها  سنگینی ( سای  اتتااعی ی ی از دستاوردها  منفی زندگی اتتااعی اس  ره هاینه2012)

رند. رفتارها  سایشنی در محنیط رنار تناثیراد و پیامندها       ه تحایو میها و تامعرا بر سازمان

به عنوان مثا  رفتارها  سایشی باع  ر ای  شیلی راتر   ها و افراد دارد.منفی بر رو  سازمان

توانند دارا  دو تنتنه فعنا  و    شود. سای  اتتااعی منی فتارها  رار  غیرسازنده بیشتر میرو 

شامو بیان مطاهت تحایرنمیا در مورد فرد و تنته غیرفعا  شامو مصفی غیرفعا  باشد. تنته فعا  

باشند رنه عاومنا رفتارهنایی هگنتند رنه بنا هندب         رردن اطهعاد مهم از فرد در محیط رار می

 گیرد.تضعی  فرد مورد استفاده قرار می

 قتنی و (،2002؛ ناو از دافی و ها اران، 1886) رروپاناانو و وگرلف انااب تئور  بر اساس

 تف نر  سنر   ین   گیرنند، منی  قرار اتتااعی سای  ها ارشان مورد یا سرپرس  توسط افراد

-نن .گیردمی ش و هانن ذه  در شود،می شناخته واقعی ها   داندیشه عنوان به ره ا ماایگه

 دوسن   هنا نن یا افتادهمی اتفاق باید ره  یا  نن با اس  اتفاق افتاده واقعاً ره را  یا  نن ها

 ین   در را اطهعناد  فراینند  و اتفاقاد افراد واق  در رنندیم ماایگه فتد،ابی اتفاق ره انداشتهد

 بنی   ارتتاطمعتادند  (1368) اههی و علیپوردرویشی. خائ رنندادراک نای ساده م انی ی ش و

  هنا اهعاوع س گیر ش و به سازمان اتتااعی ارفتر با فضا و رفتارها  منفی از افراد ادراک

 تالینو  توسنعه،  بنرا   را هنا سازمان ارفی  ره انجامدمی سای  اتتااعی به نگت  تر پیچیده

                                                           
1- health & well being 
2- deviant behavior 

3- Drank & Tay 
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 بینانگر  اتتاناعی،  تعنامهد  منفنی  اثنراد  رناه   بنرا   هنا مدیران سازمان اقداماد و دهدمی

  .اس  انگانی نیرو  توسعة تگهیو راستا  در  رور  و امر  هانن اتتااعی هوشاند 

اتتاناعی   ها   ند منجر به وارن تواند می سای ( 1887و فلوگر ) 1 یبه عایده اس ارهیگ

 شنود تنا  سایشی باع  می رفتارها  ا وسوسهطتیع   ،ها  محیط رار  گرددناشی از بدرفتار 

از  نگت  به دیگنران و سنازمان در و     باور خوب  داشت  و حفظ رارمند برا  توانایی و درای 

 و وین ور نی  هم. گیردشوند در و  ش و میمی  رر به منجر یتانها ره هایی بی  برود و رفتار

 ارتتاطناد  در را رواننی  سهم  با اتتااعی سای  و اتتااعی حاای  ارتتاط( 1883) ری ون

 اتتااعی سای  منفی اثراد مربوطه، نمار  نتاین و دادند قرار پهوه  مورد فرد ،میان نادی 

 بر راتر  تاررا متأخر، محااان ره حاهی اس  در ای  ناودند، تأیید رامهً را روانی سهم  بر

 و تاگصر اراد ، فضوهی و دخاه  مانند ارتتاطاد اتتااعی، ریفی  به بیشتر  توته و رای 

  .اندداده نشان فرد ارتتاطاد میان به حگاسی  عدم و استهااء

 بنا  اتتاناعی  ره سای  اند( اذعان داشته1883) ری ون و وین ور( و 2008) 2هوبر و براس

 و عندم  پنایی   تعهند  ر ایتاند ، عدم شامو ره  عی  شیلی نگرش مانند نگرشی؛ پیامدها 

 و افگنردگی  و تنیندگی  فشنار روحنی،   شنامو  بهایگتی و سهم  پیامدها  افراد، میان اعتااد

 ،رنار  در وقفنه  غیتن ،  خراب ار ، و خشون  مانند رفتارها  انحرافی شامو رفتار ، پیامدها 

و  3؛ ناو از رریگنتی  1864) روکاس .  هاراه شهروند  غیر رفتارها  و شیلی پایی  عال رد

-ها  منفنی تعنامهد اتتاناعی، اثنراد بهایگنتی روان     ( در پهوه  خود تنته2011ها اران، 

شناختی و تاثیراد توانت مثت  و منفی مراوداد اتتااعی را بر و عی  سهمتی زننان سناهاند   

-ها  منفی بر سهم  زنان، به مراتت قو ه ای  نتیجه دس  یاف  ره اثر فعاهی بررسی ررد و ب

 ها  مثت  اس .تر از فعاهی 

( اهای  و عی  ذهنی فرد موتد سنای  بنا   2006، 1؛ ناو از رروسلی2001) 4عایده میلربه 

 شود ره حتی اگر تعاد  قاد نسیت و سای  را نداشته باشد در هر حنا  ای  حایا  ثاب  می

گونه تاور شود ره فرد موتد سای  دارا  انگیاه بد ما   اس  از سو  فرد مورد سای  ای 

وارنن   و بنا   دنورو ناهنجار  اس  و در نتیجه فرد مورد سای ، خود را قربانی به حگاب منی 

( تشصی  تعاد  یا سهو  بودن ین   2008ها اران )دافی و . بنا به گفته می شودمنفی مواته 

هندب   منورد   تنها به رندمی احگاس ره فرد  ،   فرد مورد سای  سص  اس  زیرارفتار از سو

 ایجاد خود برا  واقعی را غیر فرایند در  رتاو واقعی  ی  دارد قرار اتتااعی سای  رفتارها 

                                                           
1- Skarlicki 

2- Hoober & Brass 

3- Kristin 

4- Miller 

5- Crossley 



  78                     مفهوم و پیامدهای سایش اجتماعی کارکنان و رابطه آن با دلبستگی شغلی       

 ، غیرواقعی فرایند تئور  طتق بر اس . بیشتر ایجاد تاور دهصواه  احتاا حاه  ای  در ره رندمی

 در را منثه شنص     رننند. منی  تصریت بیشتر را فرد عاطفی و عی  موقعیتی  نی   ای پیامدها 

 رند.می خیا  و وهم درگیر بیشتر را او یا دهدمی رارق تر ثتادبی موقعی 

 رویندادها   (1368اههی و علیپوردرویشنی،  خائ ؛ ناو از 1881و ها اران ) 1به زعم هینا 

 هنا واقعین   منورد  در افراد تاور باع  تحری  اتتااعی سای  در بودن ب هد مورد مثو، منفی

غینر   بنه  را هنا واقعین   گناهی  رنه  نوردر منی دخود  رنتر  تح  فرد را  تف ر  ناننن و شوندمی

انند رنه   ( نیا در تحایای به ای  نتیجه رسیده1384نرانی )فیا ی و یوسفیان رند.می تتدیو واقعی 

رنننده تعهند سنازمانی و ابعناد عناطفی و      بینیاند پی توتضعی  اتتااعی )سای  اتتااعی( می

 نی  درگیر  شیلی باشد. به عتارتی افناای  تضنعی  اتتاناعی بنه رناه       هنجار  نن و هم

 انجامد.متییرها  مذرور می

 رنه  ننجنا  از (1368اههی و علیپوردرویشی، خائ ؛ ناو از 1887و فلوگر ) وسلیطتق نظر رر

از  نینا ی نی   فرهننگ  و افتند منی  اتفناق  سنازمان  یعننی  تاناعی، ات محیط ی  در سایشی رفتار

 2بوهینگ و بیهنر . دارد ا ویهه اهای  فرهنگی، ابعاد به توته اس ، محیط ای  ها زیرمجاوعه

گینر  خنود اشن ا  مصتلن  سنوءرفتار نظینر       نتیجنه  ( در2011، 3؛ ناو از هرسن وویس 2008)

-تربیتی، درگیر  بی بی  هاگانی، سوءاستفاده احگاسی، سوءرفتار مافوق، زورگوئی، سوءاستفاده

و  بنورن به زعم هپ اند.و خشون  محو رار را با هم ترریت ررده  قربانی رردن فرد ، حاله، 

هنا  محنیط   ها   د اتتااعی ناشی از بندرفتار  تواند منجر به وارن سای  می( 2013) 4انس

شود تا توانایی و درای  رارمند بنرا   یا  رفتارها  سایشی باع  مطتیع  وسوسه .رار  گردد

داشت  و حفظ باور خوب نگت  به دیگران و سازمان در و  از بی  برود و رفتارهایی ره نهایتنا  

 .گیردشوند در و  ش و میمنجر به  رر می

ناارتی بنه عننوان ین  رفتنار     ( از بی2011؛ ناو از هرس وویس، 1888) 1و پیرسون اندرسون

پهلو ره توسط ی ی دیگر از ادبی یا رفتارها  رهمی و غیررهمی دو مثو بیمنحرب با شدد رم 

رنند امنا اشن ا   نعی  سنوءرفتار     شود، یاد میاعضا  سازمان و با هر نیتی ناشناخته انجام می

درگینر  ینا احتانا      .تواند تأثیر مشصای بر دیدگاه رارمند نگت  به سازمان  داشنته باشند  می

زا  سازمانی اس  مثنو اخنتهب نظنر بنی  راررننان، این        عامو استرس درگیر  بی  فرد  ی 

ای  متییر ی  رفتار متاابنو   ،زیرا مفهوم با سایر مفاهیم مورد مطاهعه در ای  تحایق متفاود اس 

                                                           
1- Linneman 

2- Bowling & Beehr 

3- Hershcovis  
4- Hepburn & Enns 

5- Andersson & Pearson 
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رند )یعنی درگیر  با ی  فرد دیگر( نه تجربه حاصنو شنده را. بنا این      زا را ارزیابی میاسترس

 رنند.بند  میها طتاهاء ی ی از اش ا  سوءرفتار در بگیار  از بررسیحا  ای  مفهوم را نیا ت

تنوز   ( در فرهنگ قانون و فرهنگ وبگتر تعرین  نفنرد ینا ریننه    2006به عایده رروسلی )

عتارد اس  از تصل  عاد  و نگاهانه با قاد وارد رردن نسیت به فرد مورد سای  به واسنطه  

و غیرقابو توصی  و عایق به مشاهده درد، رنن، نسیت نفرد داله  بر تاایهاچنی ، خاوم . 

 سای  و حگادد نام به ا مااهه در (2008) ماوریس و دان ، یا ناراحتی دیگران دارد. هاچنی 

و  ناودنند  بررسی را غیراخهقی ها گیر و تاایم متییر دو ای  رابطة ها،سازمان در اتتااعی

  برند.سایشی نام مینظر  به عنوان ی  رفتار  از حگد و تنگ

( طا  و حرص، داله  بر تاایو سودمندانه و خودخواهانه به رگت 2006به زعم رروسلی )

فرد موتد سای  )مجرم(  هاینه دیگر ، یا نادیده گرفت  مناف  دیگران دارد.  باثرود و منفع  

بپردازد.  ها و تایگاه فرد مورد سای  )قربانی(ما   اس  در صورد ام ان به تضعی  موقعی 

احگاس فرد از عدم هادرد  با و  ستت انع اس شناختی سرد در و  خواهد شد ره بنا زوا   

شصای  و فادان احترام فرد مورد سای  نگت  به فرد موتد سای  هاراه خواهند بنود. این     

تح   شود، بل ه در حاهی ره متاابهًو عی  عاطفی مش و، مگتایاا منجر به وارن  سری  نای

، انتانام و اتتنناب را بنه هانراه     گیباشد اندیشه طرد شند حگاس پشیاانی و بداخهقی میتاثیر ا

به هر ترتیت نتاین مطاهعاد انجام گرفته حاری از نن اس  ره سنای  اتتاناعی بنر رفتنار      دارد.

 نااید.راررنان تاثیر منفی دارد و ای  مو وع سازمان را در رسیدن به اهداب با مش و مواته می

هنا   درونی رردن ارزش خنوبی و اهاین  رنار در ارزش    عنوانبهشیلی را  دهتگتگی  واژه

شنیلی بنه    دهتگنتگی ( 2001) 2به زعم رارملی (. 2001، 1)میشرا و شای  اندرردهشص  تعری  

رنند؛ ینا میناان      منی هاانندسازروحی با رارش  نظر ازشود ره شص    گفته میادرتهمیاان 

 اس  نگرشی شیلی ( دهتگتگی2004) 3اهن ومارانقائو اس . از نظر اهایتی ره فرد برا  رارش 

-مّهم عنوان به شیو به فرد و ناایدواایف  می وق  را روح و تگم و دارد رارش به شص  ره

 دارد. واای  از انجام رامو ر ای  و رندمی توتّه اشزندگی از بص  تری 

ی  از شنیو فعلنی فنرد و تنابعی از     ین  توصن   عنوانبهشیلی را  دهتگتگی( 1862) 4رانونگو

 دهتگنتگی اش را ار ا رند. طتق تعری  و ، یرنونتواند نیازها  داند ره شیو او میمادار  می

شیلی بناال بنا    دهتگتگیشناختی فرد دارد. شیو راررنان دارا  هوی  روان در یمهاشیلی سهم 

. در تعری  دیگر  توسط الوهر ها  زندگی ننان پیوند تنگاتنگی داردو هدب هاها، رغت هوی 

                                                           
1- Mishra & Shyan 

 Carmeli ـ2

3- Elankumaran 

 Kanungo ـ4
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  ادرتنه شناختی ی  فرد با رنارش و  یابی روانی هو، عنوانبهشیلی  دهتگتگی( 1870) 1و ها 

 عننوان بنه شنیلی   دهتگنتگی شود. ره موقعی  شیلی برا  هوی  فرد نا  محور  دارد بیان می

 نیرومند  رابطه بی  رار شص  و خود پنداره و  تعری  شده اس .

  دروننی بنرا    واژه( از 1870، و هنا  ؛ الوهنر  1870، 2؛ ناو از هوداهو و رجننر 1888الوهر )

رند و منظور از نن میاانی اس  ره شاغو برا  انجنام رنار   به شیو استفاده می دهتگتگیتوصی  

؛ شنود هنا  دروننی برانگیصتنه منی    ها  ذهنی و بنا احگناس  خود با توته به برخی از یادداش 

احگاس رشد و  یاهایی از  نفسعادداند ره گیاش درونی را عتارد از نن میالوهر ان ،بنابرای 

 خودانگاره  از امؤهفهبه شیو  دهتگتگیای  قتیو به عال رد بگتگی داشته باشد. در طرب دیگر، 

  فرد با رار و اهای  رنار در پدیندایی   هاانندسازدر نظر گرفته شده اس  و منظور از نن میاان 

 باشد.خودانگاره و  می

به رنار تنابعی از تعامنو بنی  شنیو و فنرد        دهتگتگیرنند ره (، تاور می1870) و ها الوهر 

 نظنر  ازعوامو منوقعیتی نینا تأثیرگنذار هگنتند.      تاامها  فرد  مهم اس ، اس . هر ند تفاود

 به شیو بی  افراد متفاود اس  و بنه  دهتگتگیها فرد  ها و ویهگیهر ند بگته به توانایی هانن

هنا و  رنند، اما در صورد مگناو  بنودن ویهگنی   ید میتأرها  فرد  تفاود بر نا های  دهیو 

به شیو بیشنتر  خواهنند    دهتگتگیها استفاده رنند اگر افراد بتوانند ای  توانایی ،ها  فردتوانایی

( از واژه 1888) 3داش  و ای  بر عهده سنازمان اسن  رنه  ننی  فضنایی را ایجناد رنند. منورر        

او میااننی رنه نان      نظر ازرند. به شیو استفاده می دهتگتگییاش نا  شیلی برا  توصی  انگ

-به دهتگتگیرند، شیلی فرد برا  او مهم اس  و از نن برا  تعری  و ارزشیابی خود استفاده می

دانند رنه   منی  بگنته د را در شیو با ت لی  خنود بنه میااننی     ( فرد1882) 4رار و  اس . وروم

یعنی با عال رد خوب خود افاای  و با عال رد ؛ تح  تأثیر عال رد او قرار گیرد او نفسعاد

 بد راه  یابد.

رنند  میناان تنأثیراتی    طور تعری  میی ارا  دهتگتگی( در مطاهعه خود 1881هوداهو و رجنر )

شنیلی و سنازمانی از طرینق ایجناد      دهتگنتگی گنذارد.  فنرد منی   نفسعادره انجام رار بر رو  

توان از طریق درگیر رنردن  شود. ای  تعلق روانی خاطر را میی و تعلق روانی حاصو میهاتگتگ

برخنی   ،مثنا   طنور بنه نورد.  دسن  بهیهه در مدیران ارشد وبهافراد در فرایند تاایااد حگاس 

هنا   ین  اوهودهد ره در اختیار قرار دادن اطهعاد حگناس و رلیند  و تتینی     ها نشان مییافته

 معتادنند ( 1881باشند. هوداهنو و رجننر )   شدن مندیران بنه سنازمان منی    بگتهد  سازمان موتت

یر  ارزشی اس  ره در فراینند  گته به شیو تح  تأثیر شرایط محلی سازمان و نیا  دهتگتگی

                                                           
 Lawler & Hall ـ1

 Lodahl & Kejner ـ2
3- Maurere 

4- Vroom 
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پنرداز   یهنظربه شیو و  دهتگتگیها در تعری  شود. ای  تفاوداتتااعی شدن اوهیه نموخته می

به شیو وتنود داشنته    دهتگتگی  ره  نی  پارادایم مواز  در مورد مربوط به نن ستت شده اس

 باشد ره ستت ابهام در رسیدن به ی  نتیجه قطعی در مورد نن شده اس .

 سنازمان  در رنار  هنگنام  و رارشنان بیگاننه   بنا  ندارنند  دهتگتگی رارشان به نگت  ره افراد 

(.  به 2007، 1گذرانند )امر  و بارررمی بطاه  به را خود وق  یا و دهندمی انجام دیگر رارها 

( دهتگتگی شیلی ی  عامو اساسی و مهم در زنندگی اغلنت منردم اسن      2007) 2عایده براون

ا  ره به رار دهتگته یا از نن بیناار  زیرا راررنان در محیط رار  از نظر عاطفی تح  تاثیر درته

-د و هم بنر سنازمان تناثیر منی    به طور رلی دهتگتگی شیلی هم بر فر  گیرند.شوند قرار میمی

از دید سازمانی دهتگتگی شیلی به عنوان رلید  برا  گشودن انگیاش رارمند و افاای   گذارد.

توهید محگوب شده اس  و از دید فنرد  رلیند  بنرا  انگیناش عال نرد و رشند فنرد  و        

طنور  شود. دهتگتگی شیلی از طریق درگیررردن رارمندان به ر ای  در محو رار محگوب می

عایق در رارشان و با معنا ساخت  تجربه رار ، در اثربصشی سازمانی، توهید و روحیه رارمند  

 رند.را  می

 منرتتط  سنازمانی  تنو  ویهه به سازمانی عوامو با را شیلی دهتگتگی (2008) 3گرازو و گونااهو

 تانامی  بگنت   رار هب با  برخوردارند، ساهم رار  محیط از ره راررنانی دیگر عتارد به .انددانگته

 تحایاناد  طتق بر .دارندمی بر گام خود رار  محیط بهتر و بیشتر راستا  رارنیی در خوی  توان

 هانن غیت  و رار ترک میاان و ترندموفق و ترخود را ی شیو از زیاد، شیلی دهتگتگی با راررنان

( دهتگنتگی  2004اهن وماران ) . به اعتااداس  راتر پایی ، شیلی با دهتگتگی راررنان با ماایگه در

شیلی به عنوان ی  نگرش، ی  متییر مهم در به حدارثر رساندن اثربصشی سنازمانی اسن . بنه    

طور رلی سطح دهتگتگی، مورد عهقه مدیران و سیاستاداران اس ؛ بنه خناطر این نه دهتگنتگی     

پنارک،   و ؛ نانو از ورک 1884سازمانی منوثر اسن  )نرگنریس،     1و عال رد 4شیلی در اثربصشی

2008.) 

رفتنار شنهروند     تاثیر بگیار زیاد دهتگتگی شنیلی بنر  ( به 2011) 8سارگینا و سارگینا ،هاچنی 

دهتگتگی شیلی بر تاایو بنه تنرک    داریتأثیر منفی و معن( به 1388، طاهرهو و ها اران )سازمانی

سرمایه بر ی شیلی دار  دهتگتگتأثیر مثت  معنی( به 1381ر اپور و ابراهیای ) ،خدم  راررنان

هنا   بی  رهتر  اصیو و مؤهفنه  داریارتتاط مثت  و معن( به 1384، یوسفی و ها اران )فرهنگی

عنداه    داریارتتناط متتن  معنن   ( بنه  1383، اریفنی و ها ناران )  نن با دهتگتگی شیلی راررنان

                                                           
1- Emery & Barker 

2- Brown 

 Grazzo    &3- Gonzalez   
4- effectiveness 

5  - performance 

6- S.Saxena & R.Saxena 
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و  تگی شنیلی دهتگ بی  دارمعنی رابطه مثت ( به 1384، انتاارفومنی )لییدهتگتگی ش و سازمانی

بنر دهتگنتگی شنیلی     1دار فنهد شنیلی  ( به تاثیر منفی معنی1382و فیا ی ) ور بهرههاچنی ، 

 اند.اشاره ناوده

 روش تحقیق

 -بنا اسننتفاده از مننناب   ناپی و اه ترونی ننی و توصننیفی   تحلیلننی -روش پنهوه  اسننناد       

معنه نمنار  عنهوه بنر منناب       تا. بود گام به گامو تحلیو رگرسیون  ندگانه به شیوه هاتگتگی 

بنه تعنداد   نبناد  موزش و پرورش ناحیه دو خنرم ، شامو تاامی راررنان اداره نی اپی و اه ترونی 

 گینر  به روش ناوننه مرد(  62زن،  4)نفر  68 تعداددر نهای  بود ره مرد(  101زن،  1نفر ) 110

بنه   (1870) 2مورگنان  و ررتگنی  تدو  برنورد حجم ناونهاستفاده از ا  نگتی و طتاه تاادفی

 عنوان ناونه نمار  مورد بررسی قرار گرفتند.

 آماری  و نمونه : توزیع فراوانی و درصد افراد جامعه 1جدول 

 تا  مرد زن شاخ 

 تامعه
1 101 110 

11/4 41/81 100 

 ناونه
4 62 68 

11/4 41/81 100 

 

  هاابزار گردآوری داده

 ا گایننه  8ا  مناده  28 مایاس از اتتااعی ا  سنج  سای بر :3سایش اجتماعیپرسشنامه . 1

تاریتنا هنر   ،  ندبار در هفته، بار در هفتهتاریتا ی ، ی  یا دوبار، در ماه اخیر هرگا)در ماه اخیر 

 13سرپرسن  )  سنای   دو بعد شامو ره شود( استفاده می2002و ها اران ) ( دافیهر روز، روز

( در تحایانی  2012سوا ( اس . دافی و ها ناران )  13) فرد  سطح در سای  ها ار سوا ( و

عاینر و نعنامی،   انند )نانو از رعنت   ( گاارش نانوده 83/0پایایی رو مایاس سای  اتتااعی را )

( 68/0( در تحایای پایایی رو مایناس سنای  اتتاناعی را )   1381عایر و نعامی ) (.  رعت1381

عوامنو تاییند  رواینی نن را در حند مطلنوب       با استفاده از تحلینو  ، اند. هاچنی گاارش ناوده

( در تحایای پایایی رو مایاس سنای  اتتاناعی   1384نرانی )اند. فیا ی و یوسفیانگاارش ررده

( در تحایانی پاینایی سنای     1368درویشنی ) اههی و علیپوراند. خائ ( گاارش ناوده843/0را )

                                                           
1- career plateau 
 

2- Krejcie & Morgan 

2- Social Undermining Questionnaire /SUQ 

3- Edwards & Kilpatrick 
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انند. در  ( گناارش نانوده  67/0 و 81/0سرپرس  و سای  ها ار در سطح فرد  را به ترتینت ) 

 سنطح  در سنای  ها نار   سرپرسن  و  و ابعاد نن یعنی سنای   مایاستحایق حا ر پایایی رو 

 دس  نمد.( به61/0( و )61/0(، )63/0نفر  به ترتیت ) 20فرد  در ی  ناونه 

در سنا    1ریلپاترین   و توسنط ادواردز دهتگنتگی شنیلی    مایاسدلبستگی شغلی: پرسشنامه . 2

 4نن براساس ی  مایناس   گذار باشد. روش نارهمی سوا  20دوی  شده اس  و شامو ت 1864

، 11، 12، 8، 6، 7، 8، 1، 4، 3، 2، 1) هنا  مثتن   سنوا  به ای  صورد رنه در   ؛باشدا  میدرته

و در  3،2،1،0ها  ها  رامهً مصاهفم، مصاهفم، موافام و رامهً موافام به ترتیت نارهبه گاینه( 20

 ،گینرد به صورد مع نوس نانره تعلنق منی    ( 18، 16، 17، 18، 14، 13، 11، 10)ها  منفی سوا 

تعلنق   0،1،2،3ها  ها  رامه مصاهفم، مصاهفم، موافام، رامه موافام به ترتیت نارهیعنی به گاینه

( بینانگر  0) بیانگر دهتگتگی بگیار باال و حداقو ناره یعننی صنفر   80ناره یعنی  گیرد. حدارثرمی

پهوهشگران متعدد  پایایی و روایی این    .(1367، ارتن یامید ) باشددهتگتگی بگیار پایی  می

 از را مایناس  این   پاینایی ( 1368) هرگانیحگینیاند. مایاس را در حد قابو قتوهی گاارش ناوده

 رنرده  گناارش  13/0و  نریت اعتتنار نن را    84/0 تنای  روشو  78/0  ررونتاخ نهفا  روش

حا ر پاینایی   مطاهعهدر  اند.گاارش ررده 63/0( نیا پایایی نن را 1368و امامی ) پورهتطا .اس 

 دس  نمد.( به60/0نفر  ) 20مذرور در ی  ناونه  مایاس

 های میدانییافته
 متییرها  تحایقیت هاتگتگی بی  ا رمیانگی ، انحراب استاندارد و   2تدو 

 میانگی  متییرها
انحراب 

 استاندارد

سای  

 سرپرس 
 دهتگتگی شیلی سای  ها ار

 -212/0 - - 817/4 61/38 سای  سرپرس 

 -178/0 - - 688/4 63/37 سای  ها ار

 - - - 181/4 02/31 دهتگتگی شیلی

ها  میانگی ، انحراب استاندارد و ماتریس هاتگنتگی متییرهنا  تحاینق    شاخ ( 2تدو  ) در

دار  بنی  متییرهنا    ارتتناط منفنی معننی   ( 2) ها  تدو ارائه شده اس . با توته به هاتگتگی

استنتاط توان  نی  می ،بنابرای   سای  سرپرس  و سای  ها ار با دهتگتگی شیلی وتود دارد.

میناان   (، ابعناد سنای  اتتاناعی   ) انها نار و  سرپرسن  راررنان با ود ره با افاای  سای  نا

 یابد.نان راه  میندهتگتگی شیلی 
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 Fدار  مربوطهها  معنینزمون ( و) (،  ریت تعیی R) گتگی  ندگانه   رایت هات3تدو  

 F sig بتا R  β b متییرها هاگام

 006/0 224/7 -212/0 138/0 -438/0 041/0 -212/0 سای  سرپرس  1

2 
سای  سرپرس  + 

 سای  ها ار
270/0- 073/0 038/1- 467/0 178/0- 881/1 003/0 

بنی   از بی  متییرها  پنی   دهد رهنشان میرا ( تحلیو رگرسیون اترا شده در دو گام 3دو  )ت

وارد شده در تحلیو، براساس بیشتری  سطح معنادار  هر دو بعد سنای  سرپرسن  و  سنای     

درصند و سنای     1/4اند رنه سنای  سرپرسن  بنه تنهنایی حندود       ها ار در تحلیو باقی مانده

رننند.  درصد از واریانس دهتگتگی شیلی را تتیی  می 3/7با هم حدود سرپرس  و سای  ها ار 

درصد تیییراد دهتگتگی شیلی راررنان تح  تاثیر دو بعد سای  سرپرس   3/7به عتارد دیگر 

 و سای  ها ار از ابعاد سای  اتتااعی اس .

 گیریبحث و نتیجه

هناوم   نندارد،  راررنان نن و زمانسا بر محگوسی اثر مددروتاه در اتتااعی هر  ند سای        

بنه   شنود؛ احگاس منی  هاسازمان مدیران نظر از هم و رفتار  علوم محااان نظر از توته به نن هم

 توانند منی  نگتتا طنوالنی  زمانی بازه ی  در ت رار و تداوم صورد در سای  اتتااعی هر ترتیت

 و رواننی  و بهایگنتی  سنهم   سطح و رفتارها ها،نگرش بر قابو توته و پایدار تاثیراد به منجر

(، رروسنلی  2012(، دافی و ها ناران ) 2011) و تی گردد. نتاین مطاهعاد درانگ راررنان تگای

، هنوبر و  (2008) مناوریس  و دان(، 2008(، بوهیننگ و بیهنر )  2008(، دافی و ها ناران ) 2006)

 (،1886) ناانورروپنا  و وگرلننف(، 1888(،  اندرسننون و پیرسنون ) 2001(، میلنر ) 2008بنراس ) 

 و وین ور(، 1881(، هینا  و ها اران )1887(، اس ارهیگ ی و فلوگر )1887رروسلی و فلوگر )

دهند رنه سنای     ( نشنان منی  1384نراننی ) ( و فیا ی و یوسنفیان 1864) روک(، 1883ری  )ون

 هایی از رفتار راررنان و به تت  نن سازمان اثرگذار اس .اتتااعی بر تنته

 پیرامون ( مطاهعاد1384نرانی، فیا ی و یوسفیان ؛ ناو از2014و ها اران ) 1نگتدبه اعتااد هی

 در تحایااد تری تد  نداشته و طوالنی ا ساباه سازمانی، مصرب و انحرافی رفتارها  مو وع

  نون  منوارد   از وسنیعی  رفتارها طین   ای  اند.ررده رشد به شروع پی  سا  21 از زمینه ای 

 متناه   سناهه هانه  و گینرد منی  در بر را ... و رشوه پذیرش سرق ، غیرموته،غیت   پرخاشگر ،

 بنر  نن مگتایم اثراد بر عهوه ای  رفتارها اما رند.می تحایو هاسازمان بر مگتایم هاینه هنگفتی

 صنورد  بنه  معانوال  اگر نه  رنه  نن داشته باشند راررنان بر نیا عایای اثراد توانندمی سازمان،

-بهنره  تاله از سازمان ها تنته تاامی تواندبلندمدد می در اما نیگ ، گیر ازهاند قابو مگتایم

                                                           
1- Linstead    
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 تعنامهد  و فرد میان روابط منفی تنته به برگیرد. توته در را ... و مناب  بهینگی رارایی، ور ،

 1اس . بنه زعنم فرگوسن  و بنار      اهای  حائا های  ته  از نیا افراد بی  نامناست اتتااعی

عوامنو   از رنه  اسن   سنازمانی  رفتار ابعاد از ی ی اتتااعی تعامهد و فرد میان ( روابط2011)

برخنورد   نحنوه  و نن اسنتراتهی   اهنداب  پیشنترد  سازمان، اصلی واای  مناست اترا  در مهم

 مرتتط بنا  ها نگرش  ون عواملی سایر برع س اما شود،می محگوب خارتی محیط با سازمان

 از سنو   زیناد   توتنه  ره راررنان، رفتار  ها تنته سایر و خدماد تتران ها سیگتم شیو،

 اس . گرفته قرار غفل  مورد اس ، شده هانن به سازمانی رفتار حوزه محااان

 در اسن  رنه   ا منفی و یا تحلیو برنده رفتارها  طور رلی سای  اتتااعی سازمانی هاةبه

هنا،  تضنعی  تواننایی   باعن   ود وشن فرد بنر و  وارد منی   از سو  متعاملی  با طو  زمان رار 

 روابنط مثتن    نگهدار  و برقرار  هایی مانندتوانایی گردد، تضعی روندگی شص  میتحلیو

باشنند. برخنی   می سازمان در محتوبی  و اعتتار شیلی، بهداش  روانی، ها موفای  فرد ،میان

برخی دیگر نن  شامو دو موهفه  سای  سرپرس  و سای  ها ار ورا محاای  سای  اتتااعی 

دانند. را شامو  هار موهفه  سای  مگتایم، سای  رهمی، سای  فیای ی و سای  غیررهمی می

 سنه  بنه  را  راررننان  رفتارها بر رو  ای  پیامدها  حوزه سای  اتتااعی، از طرفی دانشاندان

 ارهنا  رفت شامو ره رفتار  بهایگتی و پیامدها  و سهم  نگرشی، پیامدها  دسته  پیامدها 

 اعتاناد  عدم پایی ، درگیر  شیلی پایی ، تعهد ر ایتاند ، اند. عدمبند  ناودهانحرافی تاگیم

 و رنار  در غیتن ، وقفنه   خراب نار ،  و افگردگی، خشون  و تنیدگی روحی، افراد، فشار میان

هنا  پیامندها  سنای     تنری  مانداق  غیرشهروند  از تاله مهنم  رفتارها  و اراد  رندرار 

نتاین تحایق نشان داد بی  ابعاد سنای  اتتاناعی و دهتگنتگی شنیلی      ،هاچنی  اس . اتتااعی

درصند وارینانس    3/7دار  وتود دارد. از طرفی ابعاد سای  اتتاناعی حندود   رابطه منفی معنی

 و محاانان  مندیران،  مااهنه،  این   نتناین  دارند امید ناایند. نگارندگاندهتگتگی شیلی را تتیی  می

 رنه  هنا سنازمان  تر و عی  سای  اتتاناعی عایق مطاهعة به را ها  رفتار هحوز نظرانصاحت

دسن  نمنده و   بنه  هنا  یافتنه  به توته با نااید. باشند، ترغیتمی منفی تعامهد بروز زمینه هاانا

بنا توتنه بنه     ،گذارد، هاچنی می اثر راررنان نگرش مصتل  ها تنته بر اتتااعی این ه سای 

 زینر  ها پیشنهاد تتط با مو وع سای  اتتااعی از تاله دهتگتگی شیلیمر حا ر نتاین تحایق

 .اس  اهای  حائا

-نگرش و هاارزش در حوزة تامعه ها ارفی  بهتود طریق از اتتااعی زندگی منفی . توانت1

 بنرا   مندیران  باشنند. هنا منی  سازمان عاده طور به تیییراد، ای  محو ره یابد تیییر تواندمی ها

 تیییراد به ره هاگاینه از ره ی ی دارند مصتلفی ها گاینه اتتااعی، سای  مو وع با رویارویی

                                                           
Ferguson & Barry 2- 
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-ارزش رعای  بر تاررا طریق افراد از عاداد تیییر و اتتااعی باف  شناخ  انجامد،می اساسی

 اس . هانگرش تیییر و ها

 و تعهد منظور ایجاد به قوانی ، اترا  و و   در عداه  رعای  طریق از توانندمی ها. سازمان2

 و هنا پناداش  خندماد و  تتنران  هنا  سیگتم اصهح تویانه،تهفی رفتارها  راه  و وفادار 

 از اسنتفاده  بنر اعتاناد،   متتنی اخهقی تو تاوی  ها،پرداخ  در اخهقی اصو  رعای  تنتیهاد،

 مورد در خهقیا و ها  نموزشیبرنامه از استفاده و مش و بروز صورد در ا مشاوره ها برنامه

 تهن   در احگاسناد،  بروز با در رابطه راررنان هدای  و نن پیامدها  و نثار اتتااعی، سای 

 ناایند. اقدام نن اثراد و اتتااعی سای  راه 

بنه   توتنه  هنذا  نانود.  توته افراد ویهگی به توانمی نن، اثراد و اتتااعی راه  سای  . برا 3

 و هنا بر نن اتتااعی سای  اثراد راه  در تواندمی راررنان گاین  در شصایتی ها ویهگی

 باشد.  موثر سازمان بر درنتیجه
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Employee`s Social undermining: concepts, consequences and its 

relationship to job involvement 
 

Abstract 
   The purpose of this paper is to examine the concept of Social undermining , 

its consequences and its relationship to job involvement of the Employees.  

Research  method is Attributive -analytical and descriptive correlational. In 

addition to the  printed and electronic resources, Statistical population was  

including  employees of Khorramabad`s area two education selected by 

comparative random sampling method ,86 person completed measurement 

tool. To collect data from job involvement`s questionnaires Edwards and  

Kilpatrick s (1984) and Social undermining Duffy and co-worker s (2002) 

and for data analysis Pearson and regression correlation ratio methods were 

used. The findings says that social undermining includs all negative behavior 

that occurs by employees over time and Weakening the abilities of person. 

Social undermining consequences include attitudinal consequences, health 

and well-being consequences  and behavioral consequences. Also, results 

showed that: there is a significant negative relationship between  dimensions 

of Social undermining (supervisor, co-worker) and job involvement. Both 

dimensions  of  Social undermining  have  the ability to predict changes in job 

involvement and about 7.3% of the variance grades have been defined.      
 Keywords: Social undermining , Job Involvement, second area of  

khorramabad education employees 
 

 


