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است که توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و از طریق ضریب آلفای کرونباخ اعتبار آن نیز مشخص
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با استفاده از ضرایب بارهای عاملی استانداردشده نسبت به واحدهای دیگر باالترین نمره ( )07985را از
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Abstract
Purpose: Purpose: The main objective of this research is to present a
model for managing rumors in Islamic Azad University.
Design/ Methodology/ Approach: the present study has a mixed
Approach,Its qualitative part is done using the content analysis method
(Theme) and subsequent sections based on the identified model in the
qualitative section. In the qualitative section, the theoretical foundations
of the subject and the semi-structured interviews were used, so that with
15 people from the various classes (Chairmanship, from the free and
semi-structured interviews, the deputy and managers of the group and
professors) from the free and semi - structured interviews were
conducted using the theme analysis method, main Themes, and refining
and refining. In the quantitative Section, a questionnaire was designed
based on the main themes extracted and validated by experts by
cronbach's alpha, and were selected by 384 individuals working at free
college. And the confirmatory factor analysis and AHP was applied in
the quantitative Section.
Research Findings: The result of the interview and coding showed that
the rumor management had 8 core themes (Managerial skills, Ethics,
behavioral factors, organizational factors, personality traits, shared
values, leadership), and 31theme of the rumor management model was
developed through the hierarchical tree and in the quantitative section
was approved by the structural equations method of validity and validity
of the obtained model, and the themes weights were determined.Central
Tehran Branch has the highest score (0.971) from other units in terms of
rumor management relative to other units of the islamic free university .
Limitations & Consequences: the limitation of this study is the lack of
interviews with the Chairman, deputy director of the entire central
organization for the richness of the results.
Practical Consequences: The model presented in this research helps
managers to use their managerial skills to manage rumor Management.
Innovation or value of the Article: this study investigates effective
factors on rumor management and a model for management in the
Univerity's work Environment.
Paper Type: : Research paper.
Keywords: rumor, organizational rumor, rumor management
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مقدمه

امروزه یکی از بیماری هاای جدید سازمانها که از فﻘدان تعهد سازمانی منبعﺚ میشود بحﺚ گرایش کارکنان به شایعات PAP
سازمانی و شایعهسازی اسات ( .)Shiri et al., 2017از دیدگاه مدیران سازمانی ،شایعه سبب ایجاد مشکالتی در سازمان
میشود و ازاینرو مدیران نگران پخش شایعات در محیط سازمانی هستندBabaee Agbolag & Satari Ardebili ( .
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 .)2017شایعات در محل کار یک پدیده گسترده در سراسر جهان است و با این اوصاف شایعه می تواند اثرات منفای و یاا
مثبت بر سازمان داشته باشد ( .)Kuo et al., 2015شایعه و گسترش آن در محیط کار نهتنها بر نگرش و نظارات تاأثیر
میگذارد ،بلکه بر عملکرد و رفتار کارکنان نیز اثر دارد .شایعات ممکن است سبب خصومت ،ترس و اضاطراب شاود و در
مﻘابل ،اطالعات مثبت و شفاف ممکن است همکاری و اعتماد را در میان اعضای یاک گاروه و ساازمان بهباود بخشاد
) .(Tseng & Nguyen, 2020مدیران باید در مورد شایعات در محل کار محتاط باشند ،چون این کاار بار نیارویکاار
آنها تأثیر میگذارد و سبب رفتار بدبینانه در میان کارکنان میشود (.)Kuo et al., 2015
شایعات سازمانی برای مدیران هم سازنده و مفید است و هم مخرب .در هر تغییری که در سازمان انجام میگیرد ،بازار
شایعه در سازمان داغ میشود .شایعات سازمانی هنگامی که کنترل نشوند در سیستم ایجاد اختالل و اغتشاش خواهند کرد.
به این معنا که در سازمانها بیشتر از هر بحرانی ،بروز شایعه با سهولت و وسعت بیشتری امکانپذیر است .اکثر شایعات
سازمانی ،شایعات داخلی هستند و اغلب مربوط به تغییرات پرسنلی ،امنیت شغلی یا رضایت شغلی هستند و شایعات خارجی
معموالً مربوط به جوامع عمومی میشوند ( .)Moghimi & Ghafari, 2015شایعه در سازمان بهعنوان یک عمل بی
حاصل ،غیر قابل اعتماد و حتی خطرناک برای سازمان فرض میشود ،درحالیکه بررسیها نشاندهنده آن است که
شایعات میتوانند دارای هر دو نﻘش مثبت و منفی در سازمان باشند ()Babaee Agbolag & Satari Ardebili , 2017
و به شکلهای مختلف بر مدیریت و نیروی انسانی سازمان تأثیر بگذارند ( .)Tiyan, et al., 2018مطالعات نشان داده
است که هرگاه مدیران شایعه سازمانی را نادیده گرفتهاند ،شایعات سازمانی بسیار توسعه پیدا کردهاند .در یک سازمان
برخوردار از مدیریت ضعیف ،شایعات میتوانند روحیه کارکنان را تضعیف سازند و اضطراب ،درگیریها و سوءتفاهمها را
افزایش دهند ( .)Shiri et al., 2017در اغلب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به دلیل عدم همگونی و همسازی
میان سطوح مدیریتی دانشگاه ،تعدد و چندگانگی اظهارات از جمله :اهداف واقعی دانشگاه چیست؟ دانشگاه به دنبال
چیست؟ بروندادهای مثبت و نهایی دانشگاه چه میتوانند باشند؟ چه میزانی از اهداف مشخص شده ممکن است تحﻘق
یابند؟ وجود دارد .در چنین سازمانهایی مشخصه نفاق؛ که در آن ارزشهای چندگانه مربوط به آنچه که گفته میشود و
آنچه که عملی میشود ،وجود دارد؛ ظاهر و پدیدار میشود ) .)Erin & Robin, 2014لذا ،چنین تعارضهایی در
خصوص ارزشها ،به بهترین نحو در ساختار ،چشمانداز و ایدئولوژی سازمانی دانشگاهها نمایان و زمینههای شایعه را
هموار میسازد .محافل شایعهپراکنی ازبین نمیروند و از طرفی نمیشود از وجود آنها چشمپوشی کرد ،اگر از جایی
سرکوب شود ،از جایی دیگر سر برمیآورد و اگر یکی از منابع آن ازبین برود ،منبعی دیگر پیدا میشود .ازآنجاکه دانشگاه
مسئول فرهنگسازی در جامعه است و بخش مهمی از رفتارهای فرهنگی جامعه تابعی از کارکردهای دانشگاهی و
دانشگاهیان است ،عامه مردم در جامعه از دانشگاه و دانشگاهی انتظار بهترین و منطﻘیترین رفتارهای اجتماعی را دارند،
و بهتبع آن ،رفتارهای اجتماعی عامه مردم در جامعه میتواند الگوبرداری از منشأ آن در دانشگاهها باشد .با این اوصاف،
اگر دانشگاهها نتوانند موضوع شایعه و شایعهسازی و شایعهپراکنی را در درون خود مدیریت کنند و آن را به مانند
اجتماعات غیرتخصصی به حال خود رها کنند باید انتظار داشت اتفاقات بسیار ناگوارتری از آسیبهای شایعهسازی در
جامعه به حاکمیت ،افراد سرشناس و یا اعتماد عمومی مردم وارد شود .دانشگاه آزاد امروز سهم بهسزایی در جذب
مخاطبان و به دنبال آن فرهنگسازی در کشور دارد .بخواهیم یا نخواهیم عملکرد دانشگاه آزاد در نگاه عامه مردم و حتی
مسئوالن و اصحاب رسانه ،آشکار یا پنهان با دانشگاههای دولتی در حال مﻘایسه است .طبعاً اگر دانشگاه آزاد بتواند در
مدیریت شایعه در درون خود الگو و عملکرد مناسبی داشته باشد فواید آن عالوهبر برتری خود دانشگاه به کلیت و سالمت
جامعه نیز کمک بسیاری خواهد نمود .با این تفاسیر با توجه به کاربردیبودن این بحﺚ ،ضرورت و اهمیت تحﻘیق
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پیرامون آن آشکار میشود .لذا ،ازآنجاکه کنترل و مدیریت شایعه در دانشگاهها کاری سخت ،اما شدنی است مدیران باید
درصدد ارائه شیوه و مدلی جهت شناخت عوامل شایعهساز و مدیریت آن در دانشگاه جهت رسیدن به اهداف دانشگاه
باشند تا تأثیرات ناشی از شایعه سازمانی را کاهش دهند و یا تحت کنترل خود درآورند .در شرایطی که شایعه وجود دارد،
مدیریت مؤثر و کنترل شایعات برای مدیریت وضعیت بحرانی حیاتی است و اینکه چگونه میتوان شایعات را بهطور مؤثر
مدیریت کرد بسیار اهمیت دارد ( .)Moghimi & Ghafari,2015علیرغم اهمیتی که موضوع شایعه در دانشگاهها دارد
پژوهشها نشان میدهند تاکنون مدلی بهمنظور مدیریت شایعه در دانشگاهها از جمله دانشگاه آزاد ارائه نشده است .و
ضرورت انجام پژوهش ازآنروست که در دانشگاه آزاد مدلی بهمنظور مدیریت شایعه دانشگاهی وجود ندارد که بتواند
شایعه دانشگاهی را مدیریت نماید و این سبب میشود که دانشگاه نتواند بهدرستی شایعه را مدیریت کرده و آن را در
جهت صحیح در موازات اهداف دانشگاه بهکار گیرند و یا بتوانند عوارض مخرب آن را حذف کنند و یا کاهش دهند .لذا،
این پژوهش سعی در شناخت علل ایجاد شایعه و ارائه مدلی جهت مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد دارد و هدف اصلی
این پژوهش ارائه مدلی بهمنظور مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد است و پرسشهای پژوهش در بخش کیفی و کمی
بهصورت زیر تنظیم شده است:







شاخص مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد کداماند؟
مدل بهینه جهت مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد کداماند؟
پرسشهای بخش کمی
مدل بهدستآمده از بخش کیفی تا چه اندازه از اعتبار الزم برخوردار است؟
مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد از نظر اولویتبنادی معیارهاا و زیارمعیارهاا باهمنظاور وزن نسابی در چاه
وضعیتی قرار دارد؟
مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد در چه وضعیتی قرار دارد؟

مباني نظري ،پیشینه پژوهش
در این بخش مبانی نظری و پیشینه مفاهیم مربوط به شایعه ،مدیریت شایعه و تمهای شناساییشده اثرگذار بر مدیریت
شایعه آمده است.
مفهوم شایعه .شایعه شکل مهمی از تعامالت اجتماعی است و انتشار و گسترش آن تأثیر درخور توجهی بر زندگی
انسان دارد ) .(Liang and et al., 2015رواج شایعه با سه ویژگی به هم آمیخته میشود :اول اینکه که حادثه را یک یا
چند نفر با عالقه برداشت میکنند ،دوم اینکه ،از سوی دریافتکننده آن ویرایش و ارزشیابی میشود؛ سوم اینکه ،پس از
تکمیل ویرایش ،انتشار شایعه آغاز میشود ( .)Biabani et al., 2018از نظر نانسی ب .کرلند لیزاهوپ )2014( 5یکی از
ویژگیهای مربوط به شایعات ،اعتبار آن است .از نظر بردبار و همکاران ( )2015ابعاد شایعه شامل ،بُعد اطالعاتی،
بُعدگروهی ،بُعد شخصی ،بُعد محیطی و بُعد سازمانی میباشد.
مفهوم مدیریت شایعه سازماني .منظور از مدیریت شایعه ،پیشگیری از بروز شایعه تا جایی که امکان دارد و کاهش
اثرات مخرب آن در مجموعهای که رخ میدهد ،است .مدیریت شایعه شامل مطالعات جدیدی در مورد انتشار شایعات و
اینکه مردم چگونه شایعات را باور میکنند و روشهایی است که مدیران سازمانها با شایعات مﻘابله میکنند
) .(Yahayaee ile, 2015محﻘﻘان سه روش بهمنظور مدیریت شایعه ارائه نمودهاند که شامل هموارسازی یعنی حذف
برخی جزئیات که به نظر ناقالن شایعه غیرمهم و کماهمیت تلﻘی میشود ،تﻘویت ،بدین معنا که برخی جزئیات در طی
انتﻘال شایعه ،قوت بیشتری میگیرند و وفقدادن ،بدین معنا که ناقالن شایعه بر اساس منافع خویش موضوع شایعه را
مفهومسازی میکنند ( .)Moghimi & Ghafari, 2015از نظر یحیایی ایله ( )2015معیار اصلی شایعه
Nancy B., Kurland, L., Hope P.S.

1.

شامل عوامل ساختاری ،زمینهای و رفتاری است و به این مهم دست یافت که شایعات درونسازمانی منفی میتوانند
بهشدت انگیزش کارکنان را کاهش دهند و بازگرداندن کارکنان به روحیه اول و تولید مجدد انگیزش زمانبر و
هزینهبر است .شایعه دغدغه کارکنان است و مراحل مدیریت شایعه سازمانی شامل بررسی و شناسایی وضعیت موجود
شایعات درونسازمانی ،شناسایی کانالهای کارآمد مدیریت شایعات ،شناسایی موضوعات و مشکالت مهم و مبهم،
شناسایی موضوعات اولویتدار در زمینه شایعات و پیشنهاد اقدامات اصالحی برای مدیریت شایعات است .مﻘیمی و
غفاری ( )2016محیط کاری ،مسئولیتپذیری رهبری ،مساوات و برابری ،تعامل با مردم را پنج عامل بهمنظور
مدیریت شایعه در سازمان مطرح نمودهاند .علمی و بیکزاده ( )2015عوامل فردی ،عوامل مدیریتی ،عوامل عدالت
سازمانی و عوامل سازمانی را از عوامل مؤثر بر مدیریت شایعه سازمانی میدانند.
مفهوم مهارتهاي مدیریتي .مهارت مدیریتی در مدیریت شایعه تأثیر زیادی دارد و مهمترین رکن رسیدن به
اهداف سازمانی ،مدیریت اثربخش است .مدیران سطوح مختلف باید ویژگیها ،شایستگیها و مهارتهای خاصی
داشته باشند تا موجب اثربخشی شوند ) .(Kiaei & Salari, Moradi, 2013رفیع پرهیزگار و یزدانی ( )2012مدیر
باید از مهارتهای فنی ،انسانی ،ادراکی ،ارتباطی ،کالمی ،گوشدادن ،و مهارت بازخور برخوردار باشد .از دیدگاه کرام5
و همکاران ( )2012خودمدیریتی یکی از مهارتهای مدیران و یک استراتژی است که فرد بتواند توالی رفتار خود را
حفظ کند یا یک رفتار مثبت و یا مهارتی را افزایش دهد و یا یک رفتار نامناسب را کاهش دهد .نینگ 2و همکاران
( )2010خودمدیریتی یکی از مهارتهای مدیریت است که بر اساس فرایند خودتنظیمی بنا شده است.
مفهوم اخالق .اخالق از عوامل مؤثر در مدیریت شایعه است .علم اخالق ،دانشی است که صفات نفسانی خوب ،باد
و رفتارهای متناسب با آنها را معرفی میکند و شیوه بهدستآوردن صفات خوب و انجام اعماال پساندیده و دوری از
صفات بد و کردار ناپسند را نشان میدهد ( .)Hedayati, 2013اخالق کاربردی ،اخالق زیساتی رهباری را برعهاده
دارد ( .) Patrao & Neves, 2016مﻘیمی و غفاری ( )2015از جمله عوامل اخالقی ایجاد شایعه را جلاب توجاه در
گروه ،خشنو ساختن دیگران ،انگیزههای تهدیدآمیز ،خصومت آشکار و پنهان ،ضربهزدن به سایر اعضای سازمان است.
از نظر هدایتی ( )2013اخالق میتوان د به غلبه و استواری فضائل و صفات پسندیده در نفاس بینجاماد .کریشانامور4
( )2011اخالقیات نشاندهنده درستی و یا نادرستی یک رفتار و خصلت است؛ یک رفتار خوب و یا رفتار بد و نادرست
(رفتار خوب مثل اعتمادسازی ،صداقت و رفتار بد همچون ناجوانمردی و بیعدالتی).
مفهوم عوامل سازمان .از دیگر عوامل مهم بروز شایعه میتوان به عوامل سازمانی اشاره کرد .عوامل سازمانی
ایجاد شایعه شامل تضاد بین کارکنان ،عدم مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها ،تغییرات سازمانی ،عدم آگاهی
کارکنان از شرح شغل ،فﻘدان امنیت شغلی ،فﻘدان رضایت شغلی ،تبعیض قائل شدن و رفتار غیرعادالنه است
(.)Mosavinejad & Khodadad hoseiny,2013
بردبار و همکاران ( )2015عدم اعتماد افراد به یکدیگر در سازمان ،نبود برنامهریزی و نداشتن تشکیالت منظم ،وجود
نگرش منفی در سازمان توسط افراد مخالف را سبب ایجاد شایعه میدانند .دیفونزو و بوردیا ( )2012تعدیل نیرو به
علت کوچکسازی ،بازسازی ،تعطیلی ،ادغام ،تحریم برونسپاری و تغییرات مختلف سازمانی را جزو مهمترین عوامل
سازمانی بروز شایعه معرفی میکنند.
مفهوم عوامل محیطي .از عوامل مؤثر در بروز شایعه است .عوامل محیطی به تأثیری گفته میشود کاه از شارایط
سیاسی جامعه ،سازمان ،مشتریان و سایر ذینفعان در شکلگیری شایعه در سازمان دارد ،توجه میکند ( Bordbar et
 .)al., 2015موسوینژاد و خدادادحسینی ( )2013عملکرد رقبای سازمان ،شرایط اجتماعی ،شرایط سیاسای جامعاه و
بیثباتی مسائل اقتصادی از عوامل محیطی میدانند .ترکماان و شاهابی ( )2016آثاار موقعیات ،آثاار وضاعیت ،آثاار
چشمانداز ،جنسیت ،سن ،تحصیالت را از عوامل محیطی تأثیرگذار بر شایعه است.
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مفهوم عوامل رفتاري .عوامل رفتاری از عوامل مؤثر در مدیریت شایعه است .و انگیزه از عوامل رفتاری است ،در ایجاد
شایعه .انگیزه را میتوان بهعنوان عامل نیرودهنده ،هدایتکننده و نگهدارنده دانسات (.)Rahimi Nasab et al., 2015
آشنا و همکاران ( )2019گفتهاند هر چند دو عامل فردی و سازمانی بر رفتارهای انحاراف ساازمانی تاأثیر دارناد ،عوامال
فردی نسبت به عوامل سازمانی تأثیر بیشتری دارد .رحیمی نسب و همکاران ( )2016معتﻘدند رفتار انسان نتیجاه تعامال
پویای عوامل فردی ،محیط فیزیکی و اجتماعی است .در نتیجه این تعامل؛ شناخت ،افکار ،باورهاا و نگارشهاا در قالاب
فرایند ،واقعیت و معنی را میسازند و انگیزه نیز در این فرآیند تحول پیدا میکند.
مفهوم ارزشهاي مشترک .ارزشهای مشترک از عوامل مؤثر در مدیریت شایعه است .ارزشها عبارتاند از اصول و
یا استانداردهای کلی که بهطور ذاتی ،به نتایج مطلوبی توجه میکنند مانند وفاداری ،خوبی ،عاقبتاندیشی ،اعتبار،
درستکاری ،مسئولیت ،انسجام ،شایستگی ،توافق ،گشادهرویی ،کمکرسانی؛ و اعتماد یکی از ارزشهای مشترک است.
روانشناسان اعتماد و فرایند اعتمادسازی را یکی از پایههای اساسی توسعه فردی توصیف کردهاند (.)Panahian, 2008
محمدخانی و صرامی ( )2016ارتباطات جزو ارزشهای مشترک است و رشد یک اجتماع به ارتباطات صحیح افراد عضو
آن اجتماع بستگی دارد .پناهی ( )2008ابعاد اعتماد شامل صداقت ،شایستگی ،ثبات ،وفاداری ،رک و راست بودن است.
زنگِر )2019( 5اعتماد سه عنصر دارد که شامل روابط مثبت ،درایت و تخصص ،ثبات در حرف و عمل است.
مفهوم ویژگيهاي شخصیتي .ویژگیهای شخصیتی از عوامل مؤثر در مدیریت شایعه است .ویژگیهاای شخصایتی
بهعنوان مجموعه سازمانیافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و پایدار در افراد است که بر روی هم ،یک فرد
را از فرد یا افراد دیگر متمایز میکند ( .)Pooryousef & Azadfallah, 2013شمسایی و همکاران ( )2015ویژگیهای
شخصیتی را عاملی بالﻘوه در موفﻘیت شغلی است .بردبار و همکاران ( )2015معتﻘدند جوانمردی ،وجدان کااری ،وفااداری
سازمانی از ویژگیهای شخصیتی است .گریناسری و همکاران )2014( 2اعتماد باه نفاس را از ویژگایهاای شخصایتی،
اعتﻘاد به تواناییهای خود فرد برای اجرا مایدانناد .موساوی و همکااران ( )2019بار ایان باورناد حساادت ساازمانی از
ویژگیهای شخصیتی است که عوامل تأثیرگذار بر آن شامل نداشتن اعتماد به نفس ،بیتوجهی به فارد در محایط کاار،
تخریب اجتماعی ،ناکامی در کسب هدف ،قیاس فرد با دیگران ،بیتوجهی به مهارتها و قابلیتهای فرد ،اشاعه فرهنگ
بیعدالتی ،احساس حﻘارت در فرد ،ترس ازدستدادن یک چیز ارزشمند ،ارتﻘاءیافتن همکااران ،سیاساتهاای ناامطلوب
ارزیابی عملکرد ،رقابت برای کسب منابع کمیاب ،ضعف شخصیتی ،بیارزش جلوهدادن وظایف فرد و تبعایض در محایط
کار است.
مفهوم رهبري .رهبری از عوامل مؤثر در مدیریت شایعه است .رهبری عمل تأثیرگذاری بر افراد است ،بهگونهای کاه از
روی میل و عالقه برای هدفهای گروهی تالش کنند ( .)Dehani & Ghasemizad, 2019رهباری آن ناوع تواناایی
است که دیگران را وادار میسازد تا با حرارت و عالقهای خااص ،اهاداف ،مشاخص را دنباال کنناد (.)Ghsemi, 2010
رهبران گوش فرامیدهند تا بهطور مؤثر ارتباط برقرار کنند .لذا ،رهبران بزرگ ،شنوندگان خوبی هساتند .بناابراین ،آنهاا
کمتر حرف میزنند و بیشتر گوش میدهند ،رهبران بزرگ هیجان زیادی را برای دستاوردها نشان میدهند و مصمم برای
تصمیمگیری سخت و پاسخگوبودن هستند ( .)Surji, 2015دهانی و قاسمیزاد ( )2019معتﻘدند وظایف رهبر اینچناین
است :داوریکردن ،پیشنهاددادن ،شتاببخشیدن ،تأمین امنیت ،الﻘاءنمودن ،شاخص و نمایناده باودن ،تشاویق و تمجیاد،
سیاستگذاری ،نمونهبودن .سورجی )2015( 4ویژگی رهبران بزرگ را این موارد میداند :مشاتاق ،شانونده خاوب باودن،
مصمم در تصمیمگیری ،جاهطلب ،فروتن ،صادق ،درستکار ،مشوق و عالی در برنامهریزی اساتراتژیک .سااعتچی ()2014
میگوید رهبر موفق دارای این صفات شخصیتی است :اجتماعی و دارای ویژگیهای بدنی خاص.

1.

Zenger, J.
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روششناسي
وقتی پژوهش بهمنظور ارائه راهحلهای عملی برای یک مشکل با تأکید بر نیازهای خاص و فوری متخصصان و
کارشناسان طراحی میشود ،پژوهش کاربردی است؛ ازاینرو این پژوهش جزو پژوهشهای کاربردی محسوب میشود .و PAP
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ازآنجاکه میتوان با توجه به نتایج پژوهش ،تغییرات جدیدی در نحوه مدیریت شایعه در دانشگاهها ایجاد نمود که نتایج در
حوزههای مختلف پدیدار گردد نوع کاربردی آن پژوهش نیز اثر اجتماعی است .پژوهشها بر اساس بعد هدف به page-21
اکتشافی ،توصیفی و تبیینی تﻘسیمبندی میشوند ( .)Faghihi & Aghaz, 2018و چون در این پژوهش معرفی مدلی
بهمنظور مدیریت شایعه در دانشگاهها بر اساس دادههای کیفی و به دنبال آن کمی پرداخته میشود ،پژوهش توصیفی
است .و چون دادهها ،در یک مﻘطع زمانی خاص گردآوری و بررسی میگردد بعد زمانی آن نیز مﻘطعی است .دادههای
پژوهش با رویکرد ترکیبی گردآوری شده است .جامعه آماری این تحﻘیق در بخش کیفی خبرگان علمی دانشگاهی
(ریاست دانشکدهها ،معاونان ،مدیران گروه و اساتید گروه مدیریت واحدهای دانشگاه آزاد در سطح کشور بودند .دادهها با
مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته و تا رسیدن به اشباع نظری از منتخبان که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب
گردیدند جمعآوری شد .برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبههای انجامگرفته چند مصاحبه بهعنوان نمونه
انتخاب شده و هر کدام از آنها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخصی مجدد توسط محﻘق و هم توسط متخصصان دیگر
کدگذاری شده و کدها با هم مﻘایسه شدهاند که نتایج حاصله نشان از کدگذاریهای مناسب برای اکثر کدها و تغییرات
بسیار اندک برحسب نظرات خبرگان علمی بود .بهمنظور روایی نتایج در حین مصاحبهها و کدگذاریها تالش شد که
گامها ،پرسشها و تحلیلها مبتنی بر اصول علمی مصاحبههای نیمهساختاریافته پیش رود و از هر گونه جهتگیری
شخصی در این مباحﺚ خودداری شود.
دادههای بخش کیفی با استفاده از تحلیل تم (مضمون) که شاید سادهترین روش برای تحلیل دادههای کیفی است مورد
تحلیل قرار گرفتهاند ،که از نرمافزار  MAXQDA10بهره گرفته شد .تحلیل تماتیک روشی برای تحلیل دادههای کیفی
و یکی از خوشه روشهایی است که بر شناسایی الگوی معنایی در یک مجموعه داده تمرکز دارد و فرایند شناسایی الگوها
یا تمها در بطن دادههای کیفی است؛ که برخالف بسیاری از روشهای کیفی ،به دیدگاه معرفتشناختی یا نظری خاصی
وابسته نیست ) .(Clarke & Braun5, 2013این ویژگی سبب میشود که این تحلیل یک روش بسیار انعطافپذیر باشد
که با توجه به تنوع کار در یادگیری و آموزش ،مزیت درخور توجهی است .در روش تحلیل تماتیک ،پژوهشگر آزادی عمل
بسیاری دارد و لزومی به مراجعه یا ارجاع به مبانی نظری ندارد و میتواند در پی کشف الگوی خود باشد .جمعبندی نهایی
مضامین بهدستآمده در فرایند پژوهش ،مورد بررسی خبرگان با مراجعه مجدد به تعدادی از خبرگان مورد مصاحبه قرار
گرفت که آخرین نظرات ایشان در خصوص نتایج و جمعبندیهای مصاحبهها و نحوه کدگذاریها به سمع و نظرشان
رسیده و آخرین دیدگاههای علمی ایشان در کدگذاریها عمل شد.
جامعه آماری در بخش کمی ،کلیه کارشناسانی که در واحدهای منتخب مشغول به فعالیت بودند را شامل میشاود کاه از
آن تعداد ،حجم نمونه  448نفر به صورت طبﻘهای و تصادفی از بین واحدهای مورد نظر در نظر گرفته شد .ابزار گاردآوری
اطالعات در بخش کمی بهصورت پرسشنامه مستخرج از نتایج تحلیلهای بخش کیفی است .که  2پرسشنامه طراحای
شد ،پرسشنامه اول جهت پاالیش تمهای (معیارها) شناسایی شده ،که توسط  1خبره روایی آن تأیید شد .پرسشنامه دوم
در بخش کمی ،سؤاالت و گویههای آن از تمهای (معیارها) اصلی و فرعی بهمنظور بررسی وضاعیت مادیریت شاایعه در
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دانشگاه آزاد اسالمی و رتبهبندی معیارهای مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسالمی به لحاظ وزن نسبی طراحی شد؛ لذا از
بُعد روایی علمی آن ،مورد تأیید صاحبنظران علمی قرار داشت .بهمنظور بررسی پایایی ابازار جماعآوری داده هاا ،از نارخ
پایداری استفاده شد .بر طبق جدول  5آلفای کرونباخ در تحﻘیق حاضار  0/49آماده اسات کاه پایاایی مناساب را نشاان
میدهد .به دلیل محدویتهای ناشی از کرونا ،پرسشنامه بهصورت الکترونیکی طراحی شد و دادههاا جماعآوری و ماورد
بررسی قرار گرفت.
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جدول  :1ضریب پایایي پرسشنامه
معیار

تعداد گویهها

مقدار آلفاي کرونباخ

مهارتهای مدیریتی
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اخالق
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عوامل رفتاری

8
8
8
8

0/49
0/84
0/48
0/95

ارزشهای مشترک
ویژگیهای شخصیتی
رهبری

4
8
8

0/44
0/41
0/48

تحلیل دادهها در بخش کمی با روش تصمیمگیری چندمتغیره (فرایند تحلیل سلسلهمراتبی (AHPانجام شده است که از
نرمافزار اکسپرت چویس 5بهره گرفته شد .در این بخش از این نرمافزار برای محاسابه وزن معیارهاا باا اساتفاده از روش
مﻘایسۀ زوجی بهره گرفته شد .و بهمنظور تعیین وضعیت مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد اسالمی ،از نرمافزار معادالت
ساختاری یعنی  Smartplsبهره گرفته شد.
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( (AHPیکی از جامعترین سیستمهای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگاناه
است .این تکنیک امکان فرمولهکردن مسئله را بهصورت سلسلهمراتبی فراهم نموده و امکان درنظرگرفتن معیارهای کمی
و کیفی مختلف را نیز به تصمیمگیرنده میدهد و بر مبنای مﻘایسات زوجی بنا نهاده شده و قضاوت و محاسبات را تسهیل
میکند .از دیگر مزایای این روش محاسبه سازگاری و ناسازگاری تصمیم است .در فاز کمی رتبهبندی معیارهای شناسایی
و نهایی شده بهمنظور مدل مدیریت شایعه بر اساس فرایند تحلیل سلسلهمراتب ) (AHPصورت گرفات .مراحال کاار در
AHPرا بهصورت زیر میتوان بیان نمود که در اولین اقدام ساختن سلسلهمراتبی مربوط به موضوع را مشخص میکنایم.
در سلسلهمراتب چهارسطحی با هدفها ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها مواجه هساتیم ،تبادیل موضاوع یاا مسائله ماورد
بررسی به یک «ساختار سلسلهمراتبی» مهمترین قسمت فرایند تحلیل سلسلهمراتبای محساوب مایشاود؛ زیارا در ایان
قسمت با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده ،فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی آنها را به شکلی ساده ،که با ذهن و طبیعت انسان
مطابﻘت داشته باشد ،تبدیل میکند .به عبارت دیگر ،فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی مساائل پیچیاده را از طریاق تجزیاه آن
عنصر به عناصر جزیی که بهصورت سلسلهمراتبی به هم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسائله باا پاایینتارین ساطح
سلسلهمراتبی مشخص است ،به شکل سادهتری درمیآورد.
تحلیل دادهها و یافتهها
پاسخ به سؤاالت پژوهش بر اساس یافتهها:
شاخص مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد کداماند؟

ExpertChoice11

1.

پس از استخراج مفاهیم از مبانی نظری موضوع و مصاحبههای صورت گرفته خط به خط بازبینی و کدگذاری شدند.
مفاهیم شناسایی ،ثبت و با یکدیگر مﻘایسه شدند و با توجه به وجوه تفاوت و شباهت ادغام ،توسعه یا حذف شدندPAP .
در مجموع ،از متن مصاحبه  188کد در مرحله کدگذاری باز 450 ،کد از مصاحبهها در مرحله کدگذاری محوری استخراج
(21 )3
گردید که در قالب  4تم (معیار) اصلی دستهبندی شدند .معیار مهارتهای مدیریتی ،عوامل رفتاری ،عوامل سازمانی،
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عوامل محیطی ،اخالق ،ویژگیهای شخصیتی ،ارزشهای مشترک و رهبری شناسایی شدند؛ که از بین کدها  45زیرمعیار
و  95شاخص مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد مشخص شد .با کدگذاری دادهها و طی فرآیند تحلیل مضمون ،الگوی
ارتباطی نشانگرها ،ابعاد و عوامل اثرگذار استخراج شد و کدگذاری از طریق نرمافزار  MAXQDAانجام شده است .در
جدول  2مﻘولهها ،مفاهیم و شاخصهای مدیریت شایعه شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش و خروجی نرمافزار مکس
کیودا در شکل  5آمده است.
جدول  :2مقولهها ،مفاهیم ،شاخصهاي مدیریت شایعه
تم اصلي

تم فرعي
حل مسئله

مهارتهاي
مدیریتي

برنامهریزی
خودمدیریتی
مدیریت زمان

توانایی تغییر
وجه و جذابیت
رهبري

نفوذ
تعهد سازمانی

سلسلهمراتب
قانون و نظم
عوامل سازماني

تغییرات سازمانی
تناسب شغل با
شاغل
اعتماد دو طرفه

ارزشهاي
مشترک

ارتباطات مؤثر
تعامالت مؤثر
زمان کافی

شاخص (کدها)
تحلیل مسئله و حلکردن مشکالت ،رفع ابهام،
شفافسازی اهداف ،وظایف ،هدایت شایعه به
سمت حفظ منافع سازمانی ،مدیریت کانون اصلی
ایجاد شایعه ،بیتوجهی به شایعات ،بررسی هدف
شایعه ،جلوگیری از شکلگیری شایعه،
داوطلبانهبودن کارکنان و مدیران برای مدیریت
شایعه ،کاهش تنش در سازمان ،مؤثربودن،
جلوگیری از شکلگیری شایعه
قانونمندی و نظامندی روابط و مناسبات یک
رهبر ،برخورداری از اعتماد به نفس باال ،دوربودن
از افکار منفی ،دوری از تکبر و غرور ،اثرگذاری،
برخورداری از تعهد سازمانی ،متعهد به شغل
خویش ،شخصیت مجذوب ،توانایی ایجاد تغییرات،
دوری از تکبر و غرور ،قوت قلب در سازمان ،عدم
خودبزرگبینی ،روحیهدادن به کارکنان ،توجه به
روحیه و انگیزه کارکنان
ارتﻘای بدون داشتن شایستگی عدم صالحیت
مدیر در پست مدیریت ،وجود امنیت شغلی برای
شاغل ،هماهنگیهای درونسازمانی ،تعامل
ضعیف دانشجویان با یکدیگر ،اساتید و با
دانشگاه ،تأثیر گروههای غیررسمی ،فرهنگ
آموزش ،فرهنگ مشارکتپذیر ،بداخالقی و
بیهنجاری علمی ،خرده فرهنگهای دانشجویی
اعتماد متﻘابل ،داشتن ارزشهای مشترک بین
مدیر و کارکنان ،واسطهبودن در کارهای خیر و
نیک ،تخصیص زمان الزم مدیر جهت مدیریت
شایعه ،برخورداری از زمان آزاد کارمند ،تخصیص
زمان الزم مدیر ،اختصاص زمان قبلی ،برگزاری
جلسه آموزش مدیریت شایعه حداقل یک جلسه
در هفته

مدلي جهت مدیریت
شایعه

عوامل محیطي
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نابهسامانی در
سیستم اداری
تغییر و تحوالت
محیطی
فرهنگ
عوامل سیاسی و
اجتماعی ،اقتصادی

انگیزه شخصی
بحران در مدیریت

عوامل رفتاری

پایبندی به قوانین
حاکم بردانشگاه
ویژگیهای
شخصیتی

مسئولیتپذیری
صداقت
گذشت و بخشش
اخالق
رعایت اصول
اخالقی

رقابت دانشگاهها در تبلیغات جذب دانشجو ،تغییر
و تحوالت محیط درونسازمانی ،جابهجاییها،
تغییر حﻘوق و مزایا و پاداشها ،فرهنگ و
اعتﻘادات سالم کارکنان ،باورها و ارزشها و
هنجارهای حاکم بر آن مجموعه و سیستم،
فرهنگ سازمانی ،رفتوآمدهای غیرضروری
کارکنان در بخشهای مختلف ،فعالیتهای
گروههای غیررسمی ،فعالیتهای گروههای ذی
نفوذ ،شرایط نابههنجار رفتاری و گفتاری و روابط
ناسالم،
وضعیت سازمان در محیط خارج از سازمان
سودجویی از موضوع شایعه و نتیجه آن ،حسد در
کارکنان ،خودخواهی ،غرور کاذب ،کنجکاوی و
جستجوگری ،جلبتوجه اجتماعی ،خصومت آشکار
و پنهان ،انگیزههای تهدیدگرانه ،غیبت برخی از
کارکنان در بعضی از پستها ،عدم پاسخگویی
مدیر ،عدم رعایت اصول اخالقی یک مدیر،
پرداخت نابرابر و اجرای تبعیض در پرداخت حﻘوق
و مزایای کارکنان ،ادراک ،داشتن خلق نیکو،
سعه صدر مدیران ،به حافظه سپردن،
خویشتنداری ،حفظ خونسردی ،فرهنگ صحیح
مدیریت و کارکنان و دانشجویان
دوری از عذر و بهانه در کار ،وفای به عهد،
حلکردن مشکالت رفتاری کارکنان ،انتشار
اطالعات صحیح ،رفع مشکالت کاری ،رازدار،
امانتدار ،منش خوب ،برخورداری از فضائل
اخالقی ،رفتار پسنیده ،خیرخواه ،ترغیب و تشویق
رفتار صحیح ،پایبندی به اصول اخالقی و قوانین
حاکم بر دانشگاه ،راستگو ،صادق در گفتار و رفتار،
درستکار ،پیگیری امور ،ارائهدهنده پاسخ مناسب و
واکنش مناسب ،بخشش داشتن ،گذشت داشتن
از یاد بردن کینه ،صبور ،سعه صدر داشتن

شکل  :1خروجي نرمافزار مکس کیودا ()MAXQDA10

مدل بهینه جهت مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد کدام است؟

مدل بهینه جهت مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد کدام است؟

مدل پژوهش حاضر از  4تم اصلی؛ مهارتهای مدیریتی ،رهبری ،عوامل محیطی ،عوامل سازمانی ،عوامل رفتاری،
ارزشهای مشترک ،اخالق و ویژگیهای شخصیتی و  45تم فرعی تشکیل شده است .این تمها در طی رویکرد تحلیل
تم در بخش کیفی شناسایی شده و مدل بهینه مدیریت شایعه را ایجاد نمودهاند .در واقع 4 ،تم اصلی و  45تم فرعی PAP
(21 )3
شناسایی شده در این مدل ،بر مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسالمی تأثیر دارند.
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شکل  :2مدل بهینه استخراجشده از بخش کیفي

مدل بهدستآمده از بخش کیفی تا چه اندازه از اعتبار الزم برخوردار است؟
جهت دستیابی به روایی مدل بهدستآمده از  1نفر خبره نظرخواهی شد و سؤاالتی پیرامون مدل بهدستآمده و
معیارهایش پرسیده شد که خبرگان محترم نظراتی مثبت پیرامون مدل بهدستآمده داشتهاند و معتبر و مورد تأیید دانستند
که در شکل  4سؤاالت آمده است .و جهت سنجش اعتبار (پایایی) مدل ،ضریب آلفای کرونباخ بهکار رفته است که 0/48
شده است .در جدول  4آمده است ازآنجاکه این عدد از  0/8بیشتر است مدل بهدستآمده از اعتبار برخوردار است و با نظر
خبرگان مبنی بر اینکه این مدل اعتبار الزم را دارد یکی است.
گزینهها .5 :کامالً  .2حدودأ  .4خیر  .8بله کامالً

ردیف

سؤاالت

5

آیا مدل بهینه از اعتبار الزم برخوردار است؟

2

آیا مدل بهدستآمده قابل کاربرد در دنیای واقعی است؟

4
8
1

آیا مدل بهدست آمده بومی است؟
آیا معیارهای این مدل را تأیید میکنید؟
آیا معیارهای این مدل از اعتبار برخوردار است؟
شکل 3

جدول  :3آلفاي کرونباخ مدل

مدلي جهت مدیریت
شایعه

page-22

 مدیریت شایعه در دانشگاه های آزاد از نظر اولویتبندی معیارها و زیرمعیارها به جهت وزن نسبی در چه وضعیتی قرار
دارد؟
جهت سنجش اوزان و مﻘایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها ،از روش  AHPو از طریق نرمافزار  ExpertCoiceبهره
گرفته شد که نتایج به شرح زیر میباشند:
جدول  :4تعیین وزن معیارهاي کلي (خروجي نرمافزار )ExpertChoice

بر اساس جدول  ،8وزن نسبی معیارهای کلی به اینگونه است که معیار مهارتهای مدیریتی با وزن نسبی ( )0/804در
رتبه اول ،اخالق با وزن نسبی ( )0/582در رتبه دوم و عوامل سازمانی با وزن نسبی ( )0/89در رتبه سوم ،ویژگیهای
شخصیتی با وزن نسبی ( )0/49در رتبه چهارم ،عوامل محیطی با وزن نسبی ( )0/58در رتبه پنجم ،ارزشهای مشترک
با وزن نسبی ( )0/50در رتبه ششم ،رهبری با وزن نسبی ( )0/08در رتبه هفتم و عوامل رفتاری با وزن نسبی ( )0/05در
رتبه هشتم از لحاظ وزن نسبی قرار دارند.
در ادامه ،تحلیلهای مربوط به اولویتبندی وزن نسبی زیرمعیارهای هر یک از معیارهای مدیریت شایعه انجام گرفته
است که در هر دسته ،مهمترین آنها به شرح زیر است:
در زمینه مهارتهای مدیریتی ،زیرمعیار شناساییشده «خودمدیریتی» با وزن ( )0/110دارای اولویت نخست« ،حل
مسئله» با وزن نسبی ( )0/288در اولویت دوم« ،برنامهریزی ،سازماندهی و اجرا» با وزن نسبی ( )0/541در رده سوم،
«مدیریت زمان» با وزن نسبی (  )0/089در رده چهارم قرار دارد .در زمینه معیار اخالق ،زیرمعیار شناساییشده
«مسئولیتپذیری» با وزن (  ،) 0/884دارای اولویت نخست« ،صداقت» با وزن ( )0/440دارای اولویت دوم« ،گذشت و
بخشش» با وزن ( )0/518دارای اولویت سوم« ،رعایت اصول اخالقی» با وزن ( )0/084دارای اولویت چهارم است .در
زمینه معیار عوامل رفتاری ،زیرمعیار شناساییشده «بحران در مدیریت» با وزن ( )0/120دارای اولویت نخست« ،انگیزه
شخصی» با وزن ( )0/240دارای دوم« ،عدم پایبندی به اصول و قوانین حاکم بر دانشگاه» با وزن ( )0/591دارای اولویت
سوم« ،ویژگیهای شخصیتی» با وزن ( )0/018دارای اولویت چهارم است .در زمینه معیار عوامل محیطی ،زیرمعیار

شناساییشده «تغییر و تحوالت محیطی» با وزن ( )0/882دارای اولویت نخست « ،فرهنگ» با وزن ( )0/514دارای
اولویت دوم « ،نابهسامانی در سیستم اداری» با وزن ( )0/528دارای اولویت سوم« ،عوامل سیاسی و اجتماعی ،اقتصادی»
PAP
با وزن ( )0/012دارای اولویت چهارم است.
(21 )3
در زمینه معیار عوامل سازمانی ،زیرمعیار شناساییشده «تناسب شغل با شاغل» با وزن ( )0/890دارای اولویت نخست،
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«تغییرات سازمانی» با وزن ( )0/485دارای اولویت دوم« ،سلسلهمراتب » با وزن ( )0/098دارای اولویت سوم و« قانون و
نظم» با وزن ( )0/084دارای اولویت چهارم است .در زمینه ارزشهای مشترک ،زیرمعیار شناساییشده «اعتماد دوطرفه»
با وزن ( )0/149دارای اولویت نخست« ،اعتماد به نفس» با وزن  ،0/844دارای اولویت دوم« ،تعامالت مؤثر» با وزن
( )0/488دارای اولویت سوم و «زمان کافی» با وزن (  )0/088دارای اولویت چهارم است .در زمینه ویژگیهای
شخصیتی ،زیرمعیار شناساییشده «اعتمادبه نفس» با وزن ( )844دارای اولویت نخست« ،انتﻘادپذیر» با وزن ()0/428
دارای اولویت دوم« ،خیرخواه» با وزن (  )0/549دارای اولویت سوم و «فعالبودن» با وزن ( )0/014دارای اولویت چهارم
است.
در زمینه معیار رهبری ،زیرمعیار شناساییشده «نفوذ» با وزن ( )0/808دارای اولویت نخست« ،تعهد سازمانی» با وزن
( )0/228دارای اولویت دوم« ،وجه و جذابیت شخصیت» با وزن ( )0/542دارای اولویت سوم« ،توانایی تغییر» با وزن
( )0/080دارای اولویت چهارم است.
 مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد در چه وضعیتی قرار دارد؟
جهت تعیین وضعیت مدیریت شایعه در دانشگاههای آزاد از نرمافزار  Smartplsبهره گرفته شده است که نتایج به شرح
زیر است:
برای تعیین وضعیت مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد ،معیارهای اصلی مدیریت شایعه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد
مورد آزمون و نتایج در  1رتبه اول مدنظر قرار گرفت .تعیین وضعیت از طریق نرمافزار  Smartplsانجام شد .نتایج نشان
داد در بین معیارهای تأثیرگذار در مدیریت شایعه در بین واحدهای مختلف دانشگاه آزاد ،واحد تهران مرکزی ،با استفاده از
ضرایب بارهای عاملی استانداردشده نسبت به واحدهای دیگر باالترین نمره ( )0/985را از لحاظ مدیریت شایعه داراست.
پس از آن ،واحد علوم و تحﻘیﻘات با نمره ( )0/988در رتبه دوم ،واحد تهران جنوب با نمره ( )0/941رتبه سوم ،واحد
قزوین با نمره ( )0/929رتبه چهارم و واحد تهران شمال با نمره ( )0/955در رتبه پنجم قرار دارد که نشاندهنده این
مطلب است که واحد تهران مرکزی در ارتباط با مدیریت شایعه نسبت به واحدهای دیگر موفقتر بوده و به شیوهای عمل
نموده است که توانسته شایعه را به شکل موفقتری کنترل و مدیریت نماید .لذا ،بﻘیه واحدها باید از این واحد جهت
مدیریت شایعه تأسی نموده و به سمت آن حرکت نمایند تا بتوانند در مدیریت شایعه به موفﻘیت دست یابند.
نتیجهگیري و پیشنهادها
تحﻘیق حاضر پس از مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته به روش تحلیل تم به  4تم اصلی و  45تم فرعی منتج شده است.
تم اول مهارتهای مدیریتی با  8تم فرعی (برنامهریزی ،سازماندهی ،اجرا و کنترل ،خودمدیریتی ،حل مسئله ،مدیریت
زمان) با تحﻘیق کرام و همکاران ( ،)2012نینگ و همکاران ( ،)2010علمی و بیکزاده ( ،)2016پرهیزگار و یزدانی
( )2014سازگار است .تم دوم اخالق با  8تم فرعی (مسئولیتپذیری ،صداقت ،گذشت و بخشش ،رعایت اصول اخالقی)
با تحﻘیق یحیایی ایله ( ،)5498مﻘیمی ،غفاری ( ،)2015کریشنامور ( )2011هدایتی ( )2015سازگار است .تم سوم
عوامل رفتاری با  8تم فرعی (پایبندی به اصول اخالقی و قوانین حاکم بر دانشگاه ،بحران در مدیریت ،انگیزه شخصی،
ویژگیهای شخصیتی) ،با تحﻘیق رحیمی نسب و همکاران ( ،)2016آشنا و همکاران ( )2019سازگار است .تم چهارم
عوامل محیطی با  8تم فرعی (تغییر و تحوالت محیطی ،فرهنگ ،نابهسامانی در سیستم اداری ،عوامل سیاسی و
اجتماعی ،اقتصادی) با تحﻘیق موسوینژاد و خدادادحسینی ( )2015ترکمان و شهابی ( )2016سازگار است .تم پنجم

مدلي جهت مدیریت
شایعه
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عوامل سازمانی با  8تم فرعی (تناسب شغل با شاغل ،تغییرات سازمانی ،سلسلهمراتب ،قانون ونظم) با تحﻘیق بردبار و
همکاران ( ،)2016دیفونزو و بوردیا ( )2012سازگار است .تم ششم ارزشهای مشترک با  4تم فرعی (اعتماد دوطرفه،
تعامالت مؤثر ،زمان کافی) با تحﻘیق پناهی ( ،)2008محمدخانی و صرامی ( )2017زنگِر ()2019سازگار است .تم
هفتم ویژگیهای شخصیتی با  8تم فرعی (اعتمادبهنفس ،انتﻘادپذیر ،خیرخواه ،فعالبودن) با تحﻘیق گریناسری و همکاران
( ،)2014پوریوسف و آزادفالح ( ،)2014شمسایی و همکاران ( ،)2016بردبار و همکاران ( )2016موسوی و همکاران
( )2019سازگار است .تم هشتم رهبری با  8تم فرعی (نفوذ ،تعهدسازمانی ،خیرخواه وجه و جذابیت ،توانایی تغییر) با
تحﻘیق تسنگ و نگوین ( )2020دهانی و قاسمیزاد ( )2019سورجی ( )2015ساعتچی ( )2014سازگار است.
تحﻘیق حاضر به  4تم منتج شده است که بر اساس تم اول یعنی مهارتهای مدیریتی ازآنجاکه میزان مهارت مدیران در
مدیریت شایعه تأثیرگذار است ،به مدیران پیشنهاد میشود که در سازمان کنترل ،تحلیل و جمعآوری شایعه را بهعهده
افرادی قرار دهند که تجربه کافی ،شناخت زیاد و مهارت مدیریتی باالیی در سازمان دارند .چنین افرادی در مدیریت
شایعهها موفقترند.
بر اساس تم دوم یعنی اخالق ،ازآنجاکه مدیران در هر سازمانی باید منشور و کدهای اخالقی کارآمدی را برای سازمان
خود طراحی کنند و به آن پایبند باشند ،لذا به مدیران پیشنهاد میشود که با برگزاری جلسات آموزشی و کارگاههای
اخالقی ،مفاهیم اخالقی ،جلسات شفافسازی و رفع ابهامات در سازمان را ترویج و توسعه دهند و خود سرمشق اخالقی و
الگوی مناسب این مفاهیم در دانشگاه باشند.
بر اساس تم سوم عوامل رفتاری ،به مدیران پیشنهاد میشود که سودجوییهای ناشی از انتشار شایعه و رفتارهای
نادرست مانند حسدورزی ،خودخواهی و تأثیرات گروههای غیررسمی در انتشار شایعه را تحت کنترل و مدیریت خود قرار
دهند و ازآنجاکه شبکههای غیررسمی و گروههای ذینفع در گسترش شایعه در سازمان تأثیرگذارند با نفوذ به این
گروهها ،از آنها به نفع منافع سازمان بهره گیرند ،یا مدیران ،گروههای غیررسمی را در جهت منافع و اهداف سازمانی
ایجاد کنند.
بر اساس تم چهارم عوامل محیطی ،ازآنجاکه فناوری اطالعات بهعنوان مثال شبکههای مجازی و رسانهها در گسترش و
پخش شایعهها و روشهای مدیریت آنها تأثیر بهسزایی میگذارند ،به مدیران پیشنهاد میشود که با در اختیارگرفتن
روشها و ابزارهای متنوع و کارآمد  ،ITشایعه را در سازمان مدیریت کنند.
بر اساس تم پنجم یعنی عوامل سازمانی ،ازآنجاکه تناسب شغل با شاغل ،سلسلهمراتب ،قانون و نظم ،حاکمبودن فرهنگ
سالم بین مدیران و کارکنان ،تخصصیبودن وظایف ،ثبات و پایداری پایگاههای شغلی مسئوالن از اهمیت باالیی در
سازمان برخوردار است و نادیدهگرفتن این موارد در دانشگاه و یا غیرعادالنه برخورد کردن در ارتباط با این موارد سبب
ناراحتی و حتی ایجاد شایعه در دانشگاه خواهد شد ،به مدیران پیشنهاد میشود که توانمندیهای فردی و شخصیتی
کارکنان را در تصدی شغل در نظر بگیرند ،قانونمندی و نظاممندی را رواج دهند ،امنیت شغلی برای مشاغل ایجاد
نمایند و با مدیریت کارا از ایجاد و بروز شایعه جلوگیری نمایند.
بر اساس تم ششم یعنی ارزشهای مشترک ،ازآنجاکه اعتماد دوطرفه و تعامالت مؤثر بین مدیران و کارکنان باید در
دانشگاه دیده شود به مدیران پیشنهاد میشود که مدیران ارتباط رفتاری خوب ،ارتباط کالمی خوب و تعامالت دوستانه
داشته و تخصیص زمان الزم برای پاسخگویی به کارکنان جهت رفع مشکالت آنها ،رفع ابهامات ،رفع اثرات ناشی از
شایعات و برگزاری جلسه آموزش مدیریت شایعه حداقل یک جلسه در هفته توسط مدیران در دانشگاه از مدیران دیده
شود.

بر اساس تم هفتم یعنی ویژگیهای شخصیتی ،ازآنجاکه اعتماد به نفس ،انتﻘادپذیر و خیرخواه و فعال بودن از ویژگیهای
مثبت یک مدیر است به مدیران پیشنهاد میشود که یک مدیر در مدیریت شرایط مختلف مخصوصاً در مدیریت شایعه،
جسور ،شجاع ،طرفدار حق ،واسطه در کارهای خیر و نیک ،کاهنده تنش در دانشگاه ،پرانرژی ،پذیرنده اشتباهاتPAP ،
پشتکارداشتن و برخورداری از اعتماد به نفس باال را دارا باشد تا بتواند چه در برخورد با کارکنان و مدیریت آنها و چه در (21 )3
مدیریت دانشگاه در شرایط مختلف ،از خود رفتار درست نشان داده و مدیریت کارا داشته باشند.
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بر اساس تم هشتم یعنی رهبری ،ازآنجاکه نفوذ ،تعهد سازمانی ،وجه و جذابیت شخصیت و توانایی تغییر از ویژگیهای
یک مدیر کاریزما و یک رهبر کارآمد است به مدیران پیشنهاد میشود که مدیری در سیستم دانشگاه در پست مدیریت
(ریاست) قرار گیرد که علیرغم داشتن سطح سواد علمی باال ،اخالق مورد تأیید ،رزومه عالی ،به لحاظ شخصیتی مورد
پذیرش باشد ،توانایی ایجاد تغییرات و قدرت اثرگذاری باال داشته باشد ،قوت قلب در سازمان ،دلسوز ،متعهد به شغل،
مصمم در انجام امورات ،و پایبند به وظایف تعریف شده باشد و توجه به روحیه و انگیزه کارکنان داشته باشد .از تکبر،
غرور و از افکار منفی دوری نماید تا بتواند به دانشگاه در رسیدن به اهداف ،و مدیریت در بحرانها خصوصاً در مدیریت
شایعه کمک زیادی نماید.
پیشنهاد براي پژوهشگران آتي :پیشنهاد میشود رابطه توانمندی و مهارتهای انسانی مدیران با مدیریت شایعه مورد
سنجش قرار گیرد .پیشنهاد میشود تأثیر آموزشهای شغلی بر مدیریت شایعه در دانشگاهها ارزیابی شود .پیشنهاد میشود
مدیریت شایعه در آموزش عالی کل کشور ارزیابی شود.
محدویتهاي تحقیق
محدودیتهای ذاتی پرسشنامه (بهعنوان ابزار اصلی گردآوری دادههاا در ایان پاژوهش) :چارا کاه در انجاام تحﻘیﻘاات
بر اساس پرسشنامه ،ادراک فرد از یک واقعیت مورد بررسی قرار میگیرد که ممکن است این ادراک باا واقعیات تطبیاق
نکند .در پژوهش حاضر نیز ممکن است پاسخهای افراد از احساسات آنها و یا ویژگایهاای فاردی و شاغلیشاان تاأثیر
پذیرفته باشد.
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