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Abstract 
Recognition and application of rumor indicators and social factors affecting 
rumor management in the selected university branches of Iran is of great 
significance. The present study aims to present a social rumor management 
catch-up model in selected University branches of Iran. In the first phase, this 
mixed-method study implemented a qualitative approach through a content 
analysis and an interview with the experts to detect the rumor management 
themes. To code the data, the study relied on the MAXQDA10 software.In the 
second phase, following a Quantitative procedure it used a questionnaire to 
collect the data. The population (N=15) in the qualitative phase consisted of the 
chancellors, vice-chancellors, heads of departments and professors of 
management, and in the quantitative phase the population (N=200) were the 
Administrative personnel of the selected university branches of Iran. In the 
qualitative analysis, 8 main themes and 18 subcomponents of rumor management 
from the effective social factors were detected based on the content analysis of 
the interviews. To analyze the quantitative data, a Confirmatory factorial analysis 
was used. The test reliability estimate was 0.7. The results indicated that the Azad 
University Central Tehran Branch showed the highest standardized factorial 
loading values (i.e. 0.971) in relation to the other four selected universities Science 
and Research Branch, Chalous,Allameh Mohaddes Nouri, Maziar in terms of social 
rumor management catch-up. It is suggested that other universities align 
Themselves with the Azad University Central Tehran Branch in managing the 
rumors and act accordingly in order to reach a successful social catch-up 
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Extended Abstract 
1. Introduction  
Rumors in the workplace are a widespread 
phenomenon all over the world which can 
have negative or positive effects on the 
organization. Managers are concerned 
about spreading rumors in the 
organizational environment (Babaei 
Aghblag & Sattari, 2017). Rumors may 
cause hostility, fear and anxiety while 
positive and transparent information may 
improve cooperation and trust among the 
members of a group and organization 
(Teseng & Ngutan, 2020) Therefore, 
managers should be cautious about 
rumors in the workplace, because it affects 
their workforce and causes pessimistic 
behavior among the employees (Kuo et al., 
2015). Rumors can have two positive and 
negative roles in the organization (Babaei 
Aghbalag & Satari Ardabili, 2017) and affect 
the management and human resources of 
the organization in different ways. (Tiyan 
et al., 2018). Rumors in educational 
organizations such as universities can be 
constructive and useful as well as 
destructive. In case of every change that 
occurs in the university, the rumor market 
heats up (Dagley & Han, 2018). Therefore, 
the study of rumor and the center of its 
dissemination, as well as the control of its 
positive and negative effects constitute 
rumor management (Wang & Chen, 2020). 
The importance of rumor management is 
that by knowing the factors affecting the 
spread of rumors in the organization and 
identifying their source, the managers can 
control the organizational rumors and use 
them to achieve the goals of the 
organization (Ahmadi Khatir & Zakipour, 
2016). Because the university is 
responsible for creating culture in the 
society and an important part of the 
cultural behavior of the society is a 

function of the university, the public 
expect the most logical social behavior 
from the university, and accordingly, the 
social behavior of the common people in 
the society can be an imitation of what 
happens in the universities. If the 
universities cannot manage the issue of 
rumours, rumor-making and rumor-
spreading within themselves and leave it 
alone like non-specialist communities, we 
should expect much more unfortunate 
events from the damage caused by rumor 
in the society to the government and 
famous people or the public. Today's 
university has a great contribution in 
attracting audiences and then creating 
culture in the country. However, if a 
university can have a good example and 
performance in managing rumors, its 
benefits will help the the health of the 
society and the superiority of the 
university itself. In the current research, 
the performance of social factors in rumor 
management is considered, i.e., how and in 
what manner one of the selected branches 
of the university manages the rumor more 
successfully in terms of social 
compatibility as a leader. With these 
interpretations, the importance of 
reconciliation is also to eliminate the gap, 
which in the current research is related to 
rumor management in terms of social 
factors in the selected academic branches, 
their effect on rumors and rumor control. 
The social consensus method of rumor 
management also includes the effects of 
social factors on rumor management and 
how social factors are used in rumor 
management by each of the selected 
university branches for which no model 
has been designed yet. Despite the 
importance of rumors in the universities, 
researches show that there is no optimal 
model for rumor management of the type 
of social support in the Iranian academic 
branches, so that they can imitate the 



 

495 Fatemeh Mataji Nimvari, Mina Jamshidi, Ail Rezaeian. Presenting a Social Catch-Up Model of Rumor Management 
in Selected University Branches of Iran 

Journal of Executive Management   
Volume 14. Issue 27. Spring & Summer, 2022. Pages 493 to 515. 

successful one in rumor management as a 
model. Therefore, the innovation of the 
present research is to address this issue 
and present its model. After implementing 
the technique of theme analysis (theme) 
and confirmatory factor analysis, the 
optimal model of social cohesion of rumor 
management in the selected academic 
branches of Iran is presented.  

2. Research Method 
The present research took a mixed-
methods approach and used a qualitative 
content analysis and interviewes experts 
to identify the themes of rumor 
management. For coding in the qualitative 
section, MAXQDA10 Software was used, 
and in the second stage, a questionnaire 
tool was used to collect data with a 
quantitative approach. The statistical 
population in the qualitative section 
included 15 heads, vice presidents, group 
managers and management professors 
from the selected branches, and the 
statistical population in the quantitative 
section included the employees of the 
selected university branches in Iran. The 
sample size was 200 people. To analyze 
the relevant tests, confirmatory factor 
analysis was used.  

 

 

3. Findings 
The results showed that in the qualitative 
stage, 8 main themes and 18 sub-themes of 
rumor management in terms of influential 
social factors were extracted from the 
interviews. The reliability of the factors 
was above 0.7.  

4. Conclusion 
Using standardized factor loading 
coefficients, compared to four other 
selected branches, i.e., Research Sciences, 
Chalus Branch, Allameh Mohddes Nouri, 
and Maziar, Central Tehran Branch, 
Islamic Azad University, has the highest 
score (0.971) in terms of social consistency 
of rumor management. It is suggested that 
the other university branches mfollow it 
for rumor management and act in the 
manner of this branch to achieve a 
successful social cooperation model. 
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 چکیده
 های واحد   در  شایعه  مدیریت  بر  تأثیرگذار  اجتماعی  عوامل  و  شایعه  هایشاخص  بکارگیری  و  شناخت
  همپایی   مدل  ارائه  حاضر،  ازپژوهش   هدف.  برخورداراست  باالیی  اهمیت  از  دانشگاهی  منتخب

 ترکیبی  رویکرد  با  تحقیق.  باشدمی  دانشگاهی  منتخب  هایواحد  در  شایعه  مدیریت  اجتماعی
 به   خبرگان  با  مصاحبه  و  کیفی،  محتوای  تحلیل  اتخاذ  با  کیفی  رویکرد  با  اول  درمرحله)  آمیخته(

  افزار نرم  کیفی،   دربخش  هاکدگذاری  جهت.  شد  مبادرت  شایعه  مدیریت  هایتم  شناسایی 
MAXQDA10 شد استفاده داده گردآوری جهت پرسشنامه ابزار از کمی رویکرد با دوم مرحله در  و  .

  نفراز  ۱۵  تعداد  به  مدیریت  اساتید  و  مدیرگروه  معاونین،  رؤسا،  شامل  کیفی  دربخش  اماری  جامعه
  ایران   دانشگاهی  منتخب  واحدهای  کارکنان  کمی،  دربخش  اماری  وجامعه  باشدمی  منتخب  واحدهای

  و   اصلی  تم  ۸  کیفی  مرحله  در  که  داد  نشان  نتایج.  شد  نظرگرفته  در  نفر  ۲۰۰نمونه  حجم  و  باشدمی
  ها مصاحبه  از  مضمون  تحلیل  در  تاثیرگذار،  اجتماعی  عوامل  ازجنبه  شایعه  مدیریت  فرعی  تم۱۸

  ها عامل  پايايي.  رفت  کار  به  تاییدی  عاملی  تحلیل  مربوطه،  هایآزمون  تحلیل  منظور  به.  شد  استخراج
 به  نسبت  شده  استاندارد  عاملی  بارهاي  ضرایب  از  استفاده  با  مرکزی،  تهران  واحد  و.  بود  ۷/۰  باالی

  باالترین   نور  مازیار  واحد   نوری،  محدث  عالمه  چالوس،  واحد  تحقیقات،  علوم  یعنی  منتخب  چهارواحد
  است   شده  پیشنهاد.  است  پیشرو  و  دارا   شایعه  مدیریت  اجتماعی  همپایی   لحاظ  از  را)  ۰٫۹۷۱(  نمره

  این   شیوه  به  و    حرکت  مرکزی  تهران  واحد  سمت  به  شایعه  مدیریت  جهت  دانشگاهی  واحدهای
 .برسند موفق اجتماعی همپایی الگوی به تا نمایند عمل واحد

 کلیدواژه ها: 
  شایعه، اجتماعی، همپایی

 شایعه مدیریت
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 مقدمه ١
  سراسر   در   گسترده   پدیده  یک   کار  محل  در  شایعات

  اثرات   تواندمی   شایعه  اوصاف   این   با    است   جهان 
 Kuo et(  باشد  داشته   سازمان   بر  مثبت   یا  و  منفی

al, 2015  .(باعث   شایعه  سازمانی،  مدیران  دیدگاه  از  
  جهت   این  از  و  شودمی  سازمان  در  مشکالتی  ایجاد

  سازمانی   محیط  در  شایعات  پخش  نگران  مدیران
  شایعات ).  ۱۳۹۷  ستاری،  و   اقبالغ  بابایی،(  هستند
شود    اضطراب  و  ترس  خصومت،  باعث  است  ممکن

اطالعات   در   و   است   و شفاف ممکن   مثبت   مقابل، 
و    یک   اعضای   میان  در  را  اعتماد   و   همکاری  گروه 

 بخشد   سازمان بهبود

(Teseng & Ngutan, 2020)لذا مدیران   باید   . 
  چون   باشند،  محتاط  کار  محل   در   شایعات   مورد   در 

  باعث   و  گذاردمی  تاثیر  هاآن   کار  نیروی  بر  کار  این
 ,Kuo et all(  شودمی   کارکنان  میان  در  بدبینانه  رفتار

  و   مثبت  نقش  دو   دارای  توانندمی   شایعات).  2015
  ستاری   و  آقبالغ  بابایی(  باشند  سازمان  در  منفی

  مدیریت   بر   مختلف   هایشکل   به   و )  ۱۳۹۷  اردبیلی، 
 ,Tiyan, et al(  بگذارد  تأثیر  سازمان  انسانی   نیروی  و

سازمان)2018 در  شایعات  همچون  .  آموزش  های 
ها نیز برای مدیران هم سازنده و مفید است  دانشگاه 
هم   رخ  و  دانشگاه  در  که  تغییری  هر  در  مخرب. 

می می داغ  شایعه  بازار  (داگلیهد،  ،  ١هان   و   شود 
. لذا مطالعه شایعه، مرکز انتشار وکنترل اثرات )۲۰۱۸

  و   مثبت و منفی آن را مدیریت شایعه گویند (وانگ 
 .  )۲۰۲۰, ٢چِن

  با   اهمیت مدیریت شایعه آن است که مدیران
  و   سازمان  در  شایعه  انتشار  بر  موثر  عوامل  شناخت

شایعات می   آن  انتشار   منشاء   شناسایی    توانند 
  برای   آن  از   و  درآورده  خود  کنترل   در   را  سازمانی
  احمدی (کنند    استفاده  سازمان  اهداف   به  رسیدن
زکی  خطیر دانشگاه  و    .)۱۳۹۶پور،   و  که  آنجا  از 

بخش   و  است  جامعه  در  سازی  فرهنگ  مسئول 

 
1 Dagli, A. & Han, B. 
2 Chen, X., & Wang, N. 

از   تابعی  جامعه  فرهنگی  رفتارهای  از  مهمی 
کارکردهای دانشگاهی است. عامه مردم در جامعه از  

ترین رفتارهای  دانشگاه و دانشگاهی انتظار منطقی
اجتماعی   رفتارهای  آن  تبع  به  و  دارند،  را  اجتماعی 

واند الگو برداری از منشا  عامه مردم در جامعه می ت
دانشگاه  در  دانشگاه آن  اگر  باشد.  نتوانند  ها  ها 

موضوع شایعه، شایعه سازی و شایعه پراکنی را در  
درون خود مدیریت کنند و آن را به مانند اجتماعات  
انتظار   باید  کنند  رها  خود  حال  به  غیرتخصصی 

آسیب  از  ناگوارتری  بسیار  اتفاقات  های  داشت 
در جامعه به حاکمیت، افراد سرشناس  شایعه سازی  

آزاد   اعتماد عمومی مردم وارد شود. و دانشگاه  یا  و 
امروز سهم بسزایی در جذب مخاطبین و به دنبال  
عملکرد   لذا  دارد.  را  کشور  در  سازی  فرهنگ  آن 
دانشگاه آزاد در نگاه عامه مردم و حتی مسوولین و  

دولتی  های  اصحاب رسانه، آشکار یا پنهان با دانشگاه 
در حال مقایسه است. طبعا اگر دانشگاه آزاد بتواند  
عملکرد   و  الگو  خود  درون  در  شایعه  مدیریت  در 
مناسبی داشته باشد فواید آن عالوه بر برتری خود  
کمک   نیز  جامعه  سالمت  و  کلیت  به  دانشگاه 

بحث   اما  نمود.  خواهد    به   اشاره  همپاییبسیاری 
  کاهش   رد  شرکت  یا  سازمان   کشور،  یک   توانایی
  کشورها،   با  درآمد  و  وری  بهره  در  موجود  شکاف

در    رو  پیش   و  سرآمد  هایشرکت   و  هاسازمان دارد 
است   مدنظر  عملکرد  موضوع  همپایی، 

). در تحقیق حاضر نیز، عملکرد عوامل  ٣،۲۰۱۵(ماریانا 
یعنی   است.  مدنظر  شایعه  مدیریت  در  اجتماعی 

از واحدهای منتخب  چگونه و به چه شیوه  ای یکی 
دانشگاه از لحاظ همپایی اجتماعی، شایعه را به طور  

کند و به عنوان پیشرو شناخته  موفقتر مدیریت می 
  برطرف   همپایی نیز،    شود. با این تفاسیر، اهمیتمی

  است، که در تحقیق حاضر این شکاف   شکاف  کردن
  اجتماعی   عوامل  لحاظ   از   شایعه  مدیریت  به  مربوط

  چه   اینکه .  است  آزاد  دانشگاه  منتخب   حدهایوا  بین
  با   واحد   هر   در   و   دارد   اثر  شایعه  بر   اجتماعی   عوامل

  شایعه   اجتماعی  عوامل  طریق  از  شودمی   ایشیوه  چه

3 Mariana, D, R. 
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مدیریت  .  نمود  مدیریت  را اجتماعی  همپایی  شیوه 
بر   اجتماعی  عوامل  تأثیرات  دربرگیرنده  نیز  شایعه 

نحوه   چگونگی  و  شایعه  عوامل  مدیریت  بکارگیری 
از   هریک  طرف  از  شایعه  مدیریت  در  اجتماعی 

می  دانشگاهی  منتخب  کنون  واحدهای  تا  که  باشد 
   .مدلی برایش طراحی نشده است

  ها علی رغم اهمیتی که موضوع شایعه در دانشگاه 
پژوهش  می دارد،  نشان  جهت  دهد  ها  بهینه  مدلی 

مدیریت شایعه از نوع همپایی اجتماعی در واحدهای  
به   بتوانند  واحدها  تا  ندارد  وجود  ایران  دانشگاهی 
تأثیر   واحد موفق در مدیریت شایعه  از  الگو  عنوان 
گیرند. لذا لذا نوآوری تحقیق حاضر پرداختن به این  
اجرای   از  پس  که  است.  آن  مدل  ارائه  و  مسئله 
تحلیل   کمی،  روش  و  (مضمون)  تم  تحلیل  تکنیک 

ماعی مدیریت  عاملی تاییدی، مدل بهینه همپایی اجت
آزاد اسالمی   شایعه در واحد های منتخب دانشگاه 
بهینه   مدل  ارائه  تحقیق  هدف  و  شد  خواهد  ارائه 
واحدهای   در  شایعه  دیریت  اجتماعی  همپایی 

 منتخب دانشگاهی است. 

 

 ادبيات مرور ٢
 شایعه  ٢٫١

انسان، پدیده  با  ای  شایعه همانند هر بحث مرتبط 
اجتماعی  اجتماعی است. شایعه یک اقدام یا کنش  

است، چرا که اساسأ زبان، امری اجتماعی است و با  
رشته  این  قوانین  قالب  در  و  جامعه شناختی  نگاه 
شهابی،   و  ترکمان  است(  تبیین  و  مطالعه  قابل 

های  ترین الیه ). شایعات قادر به نفوذ در عمیق۱۳۹۵
خطوط   سراسر  در  زیرا  هستند؛  سازمان  امنیتی 

می  جریان  افرادی  سازمانی  با  مستقیمأ  و  یابند 
آگاه هستند(   به مسائل سازمانی  دارند که  سروکار 

 فردي ) عوامل۱۳۹۶). مولوی و معصومی(۲۰۱۳ریورو،  
 شايعات کنندهبينيپيش  عوامل مهمترين سازماني و

 
1 social Catch-up  
2 Amavilaha, V. 

 نيازهاي از ناشي تواندسازماني هستند و شایعه می 
به   پاسخگويي سياسي، اجتماعي، اقتصادي،
 يا تصميم به نسبت العمل عکس اص،خ موقعيتي

 .خاص باشد رفتاري به پاسخ

 مدیریت شایعه ٢٫١٫١
شامل شایعه    مورد   در  جدیدی  مطالعات  مدیریت 

  باور   را  شایعات  چگونه  مردم  اینکه  و  شایعه  انتشار
  با   هاسازمان  مدیران   که  است   هایی روش   کنند و می

و (کنند  می   مقابله   شایعات   ). ۱۳۹۴همکاران،  بردبار 
منظور   از   پیشگیری  شایعه،  مدیریت   از   همچنین 

  اثرات   داردوکاهش   امکان  که  جایی  تا  شایعه  بروز 
وانگ  .  است  دهد،می   رخ  ای کهمجموعه   در  آن   مخرب

مدیریت  )  ۲۰۲۰( چِن  و و  کنترل  شایعه،  مطالعه 
توانند شایعات مهم و ضروری است زیرا شایعات می 

اع کنند.  وارد  سازمان  بر  جدی  منفی  تبار  تأثیرات 
از   افراد  زندگی  و  شایعات  بین  ارتباط  و  شایعات 
عوامل مهمی هستند که در انتشار شایعات تأثیرگذار  

) ایله  یحیایی    های   مؤلفه  و   ابعاد   )۱۳۹۶هستند. 
  را   سازمانی  درون  شایعات  مدیریت  کاربردی  الگوی
  معرفی   رفتاری   و  ای  زمینه  ساختاری،  ابعاد   شامل
 .  اند داده   ارائه  کاربردی الگویی  و  کرده 

   ١همپایی اجتماعی  ٢٫٢
لحاظ   از  برابری  به  دستیابی  یعنی  همپایی 
مثال   عنوان  به  نظر،  مورد  موضوع  استانداردهای 
زندگی   استانداردهای  لحاظ  از  برابری  به  دستیابی 

ثروتمند است (امه  اقتصادهای اقتصادهای ضعیف با
 راستا، این ). در۲۰۱۷،  ٤و اندرسد ٣، سیمپلکس ٢ویلها 

  شود. و افتد، همپایی نامیده می می اتفاق که فرایندی
  سطح   در   فاصله   کردن  کم  یعنی  اجتماعی  همپایی 
  واحدهای   میان  اجتماعی   عوامل  هایقابلیت 

  مدیریت   توسعه  و  موفقیت  به  رسیدن  و  دانشگاهی
  واحدهای   در   اجتماعی   عوامل  طریق   از   شایعه

الروتی  .آزاد  دانشگاه   منتخب و  )  ۲۰۱۷( موریسون 
و   لی  است.  همپایی  از  الگویی  تدریجی،  انتقال 

دارای  ۲۰۰۵همکاران( همپایی  پرش    ۴)  الگوی، 

3 Simplice, A.A 
4 Andrésd  
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ای، خلق مسیر، دنباله روی  ای، جهش مرحله مرحله
است. همکاران(  مسیر  و  فرایند  ۱۳۹۹ثقفی  در   (

همپایی، کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را طی  
نجر به  کردند که برخی منجر به موفقیت و برخی م

و   استراتژی  یک  وجود  لذا  است  شده  شکست 
از   مناسبی  سطح  داشتن  و  مناسب  چارچوب 

 های فناورانه و ظرفیت جذب، ضروری است.  قابلیت 

 

 شناسي  روش ٣
و    بخش  در  تحقیق  آماری  جامعه خبرگان  کیفی، 

  دانشگاه   سه(  منتخب    واحدهای   اعضای هیأت علمی
واحد  شامل    و   علوم   واحد   مرکزی،   تهران   آزاد 

و   واحد   تحقیقات، غیرانتفاعی    دانشگاه   دو  چالوس 
باشند در  می  ) مازیار نور  و  نوری  محدث شامل عالمه

کلیه  بخش واحدها    که  کارشناسانی  کمی،  این  در 
  آماری  جامعه  عنوان   به  هستند  فعالیت  به  مشغول 
  حجم نمونه   باشد.می   واحد  ۵شد که شامل  انتخاب

  بین   از   تصادفی  یاطبقه  صورت  به  که  نفر  ۲۰۰
  گرداوری   ابزارنظر درنظرگرفته شد.    واحدهای مورد

مصاحبه  هاداده  کیفی،  بخش  نیمه    در  عمیق 
  از   استفاده   گیری بانمونه   باشد پایان ساختاریافته می 

 شد.  تعیین نظری اشباع تکنیک

گردآوری    به    هاداده ابزار  نیز  کمی  بخش  در 
از    ۲صورت   مستخرج  ساخته  محقق  پرسشنامه  

تم    پاالیش  جهت   اول   پرسشنامهخش کیفی است(ب
  کمی،   بخش  در  دوم  پرسشنامهشده)،    های شناسایی

  جهت   فرعی   و   های اصلیتم   از  آن  های   گویه   و   سواالت
همپایی    شایعه  مدیریت   وضعیت  بررسی لحاظ  از 

و    در   شایعه  مدیریت   هایتم  بندی   رتبه  اجتماعی 
واحدهای دانشگاهی طراحی شده است. که روایی  
صوری، محتوایی و سازه آن، در فرایند پژوهش مورد  
کرونباخ   آلفای  ضریب  ازطریق  آن  پایایی  و  بررسی 

 تصميم مشخص شد.که مورد تایید قرارگرفت. براي
خبرگان  نظر به كه مضاميني حذف مورد در گيري

کسب نظر  ندارند و   نظر مورد مدل  با خوبي ارتباط
 براي شده محاسبه ميانگين جهت سنجش  خبرگان

 در و شده داده لیکرت مطابقت طيف  با متغير هر
 گرفت. صورت قضاوت آن مورد

 

 
 طیف لیکرت   ١شکل  

 

شده    استخراج  یهامضمون   جدول   منظور  همین   به
از      خبرگان  از  نفر   ۶  (پرسشنامه پاالیش مضامین) به

اساتید دانشگاه با مدرک دکتری و دانشجوی دکتری  
. خبرگان به صورت    بودند اراده شد  دسترس  در   که

  قالب   در  شد  درخواست  آنها  هدفمند انتخاب شد. از
  دست   به   مضامین  با  خود  توافق   میزان  لیکرت  طیف
ً  را آمده ً   تا ۱  عدد مرتبط غیر  از کامال   عدد  مرتبط  کامال

  ۵و    ۳/ ۶۶های بین  میانگین مؤلفه.  نمایند  ماعال  ،۵
ها  دهد تمامی مؤلفهقرار گرفته است که  نشان می

مورد تأیید خبرگان قرارگرفته و از مطلوبیت و روایی  
  ابزار   پایایی  بررسی  جهت باشند.  باالیی برخوردار می 

طبق    .شد  استفاده  پایداری  نرخ  از  ،هاگردآوری داده 
  آمده   ۸۹/۰حاضر  ) الفای کرونباخ درتحقیق  ١جدول(

 .دهداست که پایایی مناسب را نشان می 
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 محاسبه الفای کرونباخ مضامین   ١  جدول 

 مقدارآلفاکرونباخ  تعداد گویه ها  شاخص 

 ۹۳/۰ ۴ فرهنگ 
 ۰/ ۸۹ ۴ تعامالت  و  ارتباطی فرایندهای

 ۸۵/۰ ۴ غیررسمی  های  شبکه  و الگوها
 ۹۱/۰ ۴ افراد  نگرش

 ۰/ ۸۹ ۴ آثار موقعیت 
 ۰/ ۸۶ ۴ های شخصیتی ویژگی

 ۹۲/۰ ۴ سبک و شیوه مدیریت 
 ۸۸/۰ ۴ عوامل اطالعاتی 

 

ها در بخش کیفی، از تحلیل تم (  جهت تحلیل داده 
کدگذاری برای  و  افزارمضامین)  نرم  از    ها 

MAXQDA10  ها در  شد. برای تحلیل داده بهره گرفته
بخش کمی نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده  

 منظور به   Smart PLSو  SPSS 22  افزار  نرم  و
تاییدی به   تحلیل عاملی به مربوط هایآزمون تحلیل

 رفت.   کار

 

 هايافته ٤
تکنیک   از  (مضمون)  تم  تحلیل  اجرای  برای 

گرفته شد.      ) ۲۰۱۳کالرک( تحل  ۶بهره  تم  مرحله  یل 
 شامل موارد زیر است: 

درداده  با آشنایی  ۱مرحله  مرحله، این ها: 
از  برداری  صورت   یادداشت  شده  ضبط  مصاحبه 

گونه به  پاسخگرفت  که  تعداد    ای  به  سؤال  هر 
سوال مصاحبه    ۱۰مصاحبه یاداشت شد. یعنی برای  

و   سواالت  از  هریک  سپس  و  شد  انجام  اینکار 
شونده پاسخ  مصاحبه  تحلهای  تصوراتها  شد   یل 
 تحقیق تواندمی  پیشین تصورات چراکه شد رد اولیه

لذا کوشش شد تا پاسخ   دهد قرار منفی تحت تأثیر را
هیچگونه   بدون  سؤالت  به  شوندگان  مصاحبه 

 ویرایش و یا اصالحی یاداشت شود. 

مرحله   کدهای تولید  ۲مرحله   این  در  اولیه: 
و    کدهایی شایعه  موضوع   به  نزدیک  و  مرتبط  که 

مدیریت شایعه بود از متن مصاحبه مشخص گردید.  
تولید کدهای اولیه به معنای استخراج مفاهیم اولیه  
مرحله،   این  است  شده  نگارش  معنایی  عبارات  از 

 مرحله کدگذاری باز است. 

ها: تالش شد از کدهایی  تم جستجوی ۳مرحلۀ  
نظر گرفته شد کدهایی  که به صورت کدهای باز در  

انتخاب شود که بسیار بر شایعه و مدیریت شایعه  
تأثیر گذار و ارتباط نزدیکی داشته باشد لذا کدها به  

 تر مشخص و یاداشت برداری شد.صورت خالصه

تم  مرحلۀ کنکاش ها،جستجوی  مرحله  این   در 
انجام شدتم یافتن برای (فرعی)  در   ها  که سرانجام 

 عی شناسایی شد.تم فر ۱۸این مرحله 

 در مرحلۀ که های اولیهها: تم تم  بررسی ۴ مرحلۀ
 توسعه گردید و   اصالح و بررسی شد، شناسایی ۳

 داده شد. که از تم فرعی، تم اصلی شناسایی شد.  

ارتباط  تم تعریف  ۵مرحلۀ که  شد  ها:تالش 
تم  بین  تم مستقیم  محقق  شود.  مشخص  های  ها 

ه، تعریف نموده و  اصلی را که برای تحلیل ارائه کرد
داده  سپس  قرارداد  مجدد  بازبینی  داخل  مورد  های 

نهایت   این مرحله محقق در  تحلیل کرد. در  را  آنها 
تم اصلی   ۸های فرعی به رفت و برگشت در میان تم

) بخشی از این تحلیل  ۲دست یافت. که در جدول(
 آمده است.  
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 شناسایی مقوله اصلی و کدهای باز( مفاهیم استخراج شده)   ٢جدول  

 گویه ها  ابعاد

 فرهنگ 
آموزش، فرهنگ یادگیری، فرهنگ  فرهنگ دانشگاهی، فرهنگ سازشکارانه، پایبندی به اصول اخالقی، فرهنگ 

ها، هنجارها، اهداف حاکم بر  ها، عقاید، فرضیههای دانشجویان، ارزشسازمانی و مدیریت و خرده فرهنگ
 محیط دانشگاه، سازگاری

 

مرحله تحلیل  و نگارش ۶ مرحله  نگارش نهایی: 
ها  یافته ارائۀ و تماتیک از تحلیل حاصل  نهایی  گزارش

مبانی   موضوع انتخاب  ازاست.   بررسی  پژوهش، 
نهایی و ارائه   تحلیل تا نظری و تحلیل متن مصاحبه

مراحل  تشکیل را کیفی تحقیق هر انجام مدل، 
نتایج می )  هاکدگذاری (  تم  تحلیل  از  حاصل   دهند. 

  شناسایی   فرعی   تم   ۱۸  و   اصلی   تم  ۸  دهد می   نشان 
 .است آمده) ۳( جدول   در  که شده

 
 استخراج تم های اصلی پژوهش   ٣  جدول 

صلی 
تم ا

 

 شاخص  تم فرعی 

 فرهنگ 

فرهنگ  
 دانشگاهی 

فرهنگ آموزش، فرهنگ یادگیری، فرهنگ سازمانی و مدیریت و خرده فرهنگهای  
ها، عقاید، فرضیه ها، هنجارها، اهداف حاکم بر محیط دانشگاه،   دانشجوی،ارزش

  و مدیریت   صحیح سازگاری، مطالعات جدی ازچگونگی باورمردم ازشایعات ،فرهنگ 
 دانشجو  جذب   تبلیغات هادر دانشگاه  رقابت دانشجویان و کارکنان

فرهنگ  
 سازشکارانه 

یریت شایعه، بی توجهی  ایجاد تغییر، دانشجوگرایی، یادگیری سازمانی در جهت مد
 به شایعه 

پایبندی به اصول  
 اخالقی 

فرهنگ جمعی ،روابط شخصی، قوانین و مقرارت گروهی، ، بی توجهی به  
 دانشگاه  قوانین  شایعات،تکذیب شایعه ، اجرای

  فرایندهای
  و ارتباطی

 تعامالت 

 تعامالت مؤثر 
 کارکنان، و مدیر بین  مشترک ارزشهای داشتن متقابل،  ارتباطات مؤثر، اعتماد

 های مشترک. برخورداری از ویژگی دوستانه، تعامالت

زمان کافی جهت  
حل مشکالت  

 شایعه

مدیریت شایعه ،برخورداری از زمان آزاد   برای مدیران و کارکنان بودن داوطلبانه
قبلی جهت شفاف سازی   زمان کارمند، تخصیص زمان الزم مدیر، اختصاص

  در هفته، جلسه یک حداقل شایعه  مدیریت آموزش  جلسه  برگزاریاطالعات، 
 شایعه   مدیریت برای مکان و  زمان دراختیارگذاشتن

 کارکنان و دانشجویان و  مدیر  بین مشترک هایارزش  متقابل، داشتن اعتماد عتماد دو طرفه ا

  و الگوها
  یهاشبکه

 غیررسمی 

  هایتأثیرگروه
  غیررسمی

 برمدیریت شایعه

کار،   محیط در  مختلف هایبخش مشکوک و آمدهای  غیررسمی، رفت  هایرفتارگروه
دانشگاه،    ناکارا در های سازمانی در قوانین و مقررات، مدیریتنابهنجاری

  اعضای ساير  به زدن آن، ضربه مدیریت و درانتشارشایعه غیررسمی هایتأثیرگروه
گروه    در  توجه  جلب   ،پنهان و  آشکار خصومت  سازمان از طریق انتشارشایعه،

 گروه  اعضای بین  دوستی  تحکیم ازطریق انتشارشایعه،
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  هاتأثیررسانه
 برمدیریت شایعه

  هاانتشارآن، تأثیررسانه درجلوگیری از هاتأثیررسانه  انتشارشایعه، در  هاتأثیررسانه
 آن  به دادن قوت در

 افراد  نگرش

نگرش افراد به  
 استعدادهای علمی، نگرش منفعت طلبانه نگرشی مثبت جهت پرورش  دانشگاه 

نگرش افراد به  
 شایعه

  نگاه مثبت ، نگاه منفی، نگاه سودجویانه به شایعه داشتن، جلب توجه اجتماعی، 
 مخالف شایعه   افراد توسط منفی  نگرش وجود

 آثار موقعیت 
اثرات آمادگی پذیرش شایعه، اوضاع و احوال شایعه         ( ازلحاظ   باالبودن اثرات وضع 

 واقعیت یا نادرستی)

 موجب شهرت، تخریب شخصیت، تخریب هویت  آثارچشم انداز 

های  ویژگی
 شخصیتی 

 بودن، شجاع بودن خنده در شرایط سخت  برخورداری از اعتماد بنفس باال،جسور بنفس  اعتماد

 انتقادپذیر 

پذیرش انتقادات، طرفداری از حق، پذیرش اشتباهات، توجیه نکردن کار خود هنگام  
 اشتباهات 

  ناشی مشکالت با صحیح  گیری بدن شتابزدگی، عادت به بزرگنمایی، برخوردتصمیم
  و لوحی  شایعه، ساده مدیریت هایمهارت و  فنون  به مدیر  ازشایعه،آراستگی

 نگرانی  و گويی، اضطراب  گزافه  و زودباوری، پرگويی
  افراد ادراک نوع
  رويدادهای از

 سازمانی

سبک و  
شیوه  

 مدیریت 

های  مهارت
 مدیریتی 

جلوگیری از بروز و انتشارشایعه، فراهم کردن شرایط مطلوب اجتماعی، کنترل  
  شایعه، با مقابله   هایروش ارائه شایعه،  کانون اصلی ایجاد شایعه، بررسی هدف

  و اخبارنادرست،کنترل گیری شکل کنترل  نفوذ،  تغییر، توانایی  اعتمادسازی، مهارت
  ایجاد  اصلی کانون آوری، مدیریت  شفاف پاسخگویی شایعه،  انتقال ابزارهای جمع 

سازمانی،   منافع   حفظ  سمت  به شایعه  منفی، هدایت  اثرات کردن شایعه،خنثی
کارکنان،   رفتاری مشکالت   کردن حل اجتماعی،  مطلوب شرایط نمودن  فراهم 

  کردن ها، فراهمرده تمامی   برای دانشگاهی  قوانین تقویت   صحیح،  انتشاراطالعات
  شناسایی استرس، ها،کاهشبخش و  هاگروه تمام برای وعملی  آموزشی  سیستم
  شفاف هایکنفرانس ارائه خبری،  هایکنفرانس ارائه شایعه،  ایجاد هایمقوله

 بودن  ارتباطی سازی، متعهدبودن، پل

 خود مدیریتی 

 سازمان، توانایی  و خود  برای اهداف خود، تنظیم گفتار  خود، کنترل رفتار  کنترل
خود، ضابطه مداری به جای رابطه مداری، اثرگذاری، ترغیب وتشویق،    مدیریت

رفتارصحیح، خویشتنداری، نگهداری سازمان در حالت نرمال و بدور از تنش، عدم  
پیش داوری، مطالعات جدید ازچگونه باورمردم ازشایعات، بی توجهی به شایعات، 

دانه عمل کردن، داشتن  تکذیب شایعه ، پرهيز از پر حرفي، مهارت اعتمادسازی، بخر 
، شايسته ساالري،  سطوحدرتمام  قوی ارتباطاتهای تجربی و دانشی باال، ظرفیت

برخورداری از تعهد   مهارت درسخنوری، مهارت روحیه دادن، مهارت کاهش تنش،
سازمانی، متعهد به شغل خویش، پایبند به وظایف تعریف شده، مصمم در انجام  

 امورات 
عوامل  
 اطالعاتی 

  اطالعاتی منابع به نبود یک شبکه خبر رسمی، تازگی اطالعات، تالش در دستیابی فقدان اطالعاتی 
 شایعه   و صحیح  اطالعات  غرض، تشخیص  بدون  و  صحیح
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های اصلی و فرعی در رویکرد تحلیل  با شناسایی تم 
تم از متن مصاحبه، مدل همپایی اجتماعی مدیریت  
از طریق    ، دانشگاهی  واحدهای منتخب  در  شایعه 

افزار   در شکل(   Maxqda10نرم  که  به  ٢ارائه شد   (
 نمایش گذاشته شده است.

 

 
 ) MAXQDA10  زار اف   نرم   خروجی (    پژوهش   استخراجی   مدل   ٢  شکل 

 

های شناسایی شده از  تعاریف  تم  ٤٫١
 تحلیل تم: 

 فرهنگ ٤٫١٫١
ها ،  ها، آرمان فرهنگ به معنای باورها، فضایل، ارزش

اعمال    هادانش  و  فنون  تربیت،  و  تعلیم  معرفت،   ،
و   تحول  ساخت،  کننده  مشخص  است.  جامعه 
نظام   هنر،  در  که  است   ملت  یک  زندگی  کیفیت 

آداب و مذهب نمود می  یابد و رفتار  اجتماعی و در 
متمایز   دیگر  جوامع  رفتار  از  را  جامعه  افراد  خاص 

). بقایی سرابی  ۱۳۹۸کند (رحمت آبادی و کرمانی،می

 
1. Becher, T 

اس (و  می ۱۳۹۰ماعیلی  بیان  فرهنگ)  که   کنند 
 نمادین، فضاي ویژه، زبان  صورت به دانشگاهی

به   طورکلی به و مقررات عرف، هاي دانشگاهی،آیین 
نمادهاي ومی  تبلور و عینیت خاص، صورت   یابد 
 هویت خاص نوع ایجاد و تعیین آن مهمترین کارکرد

 فرهنگ)  ۱۹۹۴(١بیچر است. دانشگاهی انسان براي
همچون   متعددي ابعاد دربرگیرنده دانشگاهی

 سازمانی فرهنگ یادگیري، فرهنگ آموزش، فرهنگ
فرهنگ  و مدیریت و است.خرده  دانشجویی   هاي 

 ) ذاکرصالحی  و  مولفه ۱۳۹۹کیخا  فرهنگ  )  های 
فرهنگ  بودن  بعدی  چند  شامل  دانشگاه    وجودی 

عدم شفاف  
 سازی خبر 

ابهام در اخبار منتشر شده، اهمیت خبر، نبود رابطه کافی بین مدیر و کارمند و  
 اخبار   دانشجو در جهت شفاف سازی
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فرهنگ  هنجارها،  دانشگاهی،   دانشگاهی،   کثرت 
 فرهنگی است. بازتوليد قاعده مندی،

 سبک و شیوه مدیریت ٤٫١٫٢
 هدایت رهبري و امر مدیران، همه که این وجود با

 عهده بر معین اهدافی به رسیدن براي را گروهی
 است ممکن شیوه هاي مختلفی با را روند این دارند
 یک عنوان ها بهشیوه این  از  یک هر که ببرند پیش
شوند همچون  بندی می مدیریتی خاص طبقه  سبک

گرا،   تحول  مدیریت  هوشمند،  مدیریت  سبک 
مدیریت مدیریت مدیریت   انتصابی،    انتخابی، 

مدیریت مدیریت  آزادمنش،  اي، شبکه   مستبد، 
فرهمند،  مدیریت فقیهی   ) ).  ۱۳۹۲جامع 

باشد  های مدیران مي خودمدیریتی نیز یکی از مهارت
ی  وابسته به خودآگاهی است و دومین عامل اصل  که

است فردی  قابلیت  کرامدر   .١ ) خود  )  ۲۰۱۲همکاران 
که است  استراتژی  یک     توالی   بتواند  فرد  مدیریتی 

  مهارت  یا  و  مثبت  رفتار  یک  کند،  حفظ  را  خود  رفتار
را کاهش دهد.    نامناسب  رفتار  یک   یا   افزایش دهد،  را

  از   یکی   خودمدیریتی   ) ۲۰۱۰(همکاران    و  ٢نینگ
فرایند    براساس   که   است   مدیریت  هایمهارت

 . است شده  بنا خودتنظیمی 

 عوامل اطالعاتی  ٤٫١٫٣
شامل  و  است  نشده  تأیید  اطالعات    شایعه 

که    با   زنی است،گمانه  همچون  مختلفی  هایویژگی 
 اگر اطالعات  کند،  تغییر  کمی   است  ممکن  بازخوانی

  مضر   اشخاص   همه  برای  این اطالعات   باشد   درست 
  شخصی  است  اما اطالعات غیرواقعی ممکن نیست،

بردبار ۲۰۲۰  مورین،  و  گوردون (کند    تحقیر  را   و   ). 
ايجاد   مؤثر  عوامل)  ۱۳۹۴(باقرزاده   در    شايعه   در 

 سازمان،  در   كافي  اطالعات  فقدان  شامل،    سازمان
پركردن   تازگي   شخصيت   سكوت،  اطالعات، 

  به   مهم  اطالعات   انتقال   عدم   كردن،  پنهان  خبررسان،
  در   اركنان ك  مشاركت   عدم  واحدها،  و  مديران  وسيله
  در   يكديگر  به  افراد   اعتماد   عدم   ها،گيريتصميم

 اجتماعي است. و  سياسي مسائل  ثباتيبي  سازمان،

 
1 .Cramm J. M et al 

 های شخصیتی ویژگی ٤٫١٫٤
شخصیتیویژگی   سازمان مجموعه  عنوان به های 

 و ثابت نسبتأ خصوصيات از متشكل واحدي يافته و
 فرد از را فرد يك هم، روي بر است كه افراد در پايدار

و  مي  متمايز ديگر افراد يا (پوریوسف  سازد 
  مديراني   است   داده   نشان   تحقيقات   ). ۱۳۹۲آزادفالح،

  برخوردار   برونگرايي  شخصيتي   ويژگي   از   كه
  داشته  كارمندان  با   بهتري  رابطه   مراتب   به   باشند،مي
  باالیی   موقعیت  با  سازگاری  از  که  افرادی  نیز  و  اند

 داشته  اطمینان  خویش  قضاوتهای  به  دارند،  برخور 
  مسئولیت   احساس  تصمیماتشان  با  ارتباط  ودر
  زمانی   پذیرند و می   خوشرویی   با   را   انتقادات  کنند،می
  دلسرد   شود،  مخالفت  عقایدشان   و  تصمیمات  با  که

همکاران، نمی  و  فارسیان  (اسالمی  ).  ۱۳۹۲شوند 
(   و  شمسایی   ی شخصیتی،هاویژگی   ) ۱۳۹۴همکاران 

  هایویژگی   و  است   شغلی  موفقیت   در  بالقوه   عاملی
  مدیریتی   سبک   با  همراه  برونگرایی،  شخصیتی
   هستند.  رئیس موفقیت  عامل مشارکتی 

 فرایندارتباطی و تعامالت  ٤٫١٫٥
پیام،   پیام،  فرستنده  شامل  ارتباطات  فرایند 
گیرنده پیام و کانال ارتباطی است و ارتباطات دونوع،  
و   (محمدخانی  است  غیرکالمی  و  کالمی 

 ارتباطات خود، منافع اساس بر ). افراد۱۳۹۵صرامی،
 هنجارها توقعات، اساس و بر داده شكل را اجتماعي

نبران و  پردازند (قمي  آن به خود، معين هاينقش  و
(  ۱۳۹۳جعفری، صرامی  و  محمدخانی   .(۱۳۹۵  (

های  های ارتباط سازنده شامل، اجتناب از پیامقاعده
مبهم و کلی، اجتناب از به رخ کشیدن، توجه به زبان  
بدن، اجتناب نکردن از ارتباطات، تمرکز برمشکل به  

 جای شخص. 

 نگرش افراد ٤٫١٫٦
ی  های نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجان 

کند تا به دیگران،  که شخص را پیشاپیش آماده می 
ی مثبت یا منفی  های مختلف به شیوهاشیا و گروه 

کند   هاداوری پیش   تشخیص   در   نگرش  نقش . نگاه 

 2. Ning, J. Z , et al
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نگرش  که  است    تجلی   نوعی   تدریج،  به  هااینگونه 
  زندگی   سیاق   و  روش  در   فهمی   قابل   غیر  کلی 

و می   ایجاد   اجتماعی    و   هاارزش   کمک   با   کنند 
.  پردازدمی  دیگران   ارزیابی به  خودی،  گروه  هنجارهای 

  پیچیده   یهانگرش   از بعضی   که  است  زمان  همین از
  پدیدار   ناپذیر  توجیه  منطقی   نظر  از  و   مبهم  و

  و   طبقاتی  های   داوری  پیش   تغذیه   منبع  و   شوند می
(صیرفی،می   گروهی وقلی ۱۳۹۷گردند  چی  پنبه   .(  

) تقویت نگرش مثبت در کارکنان با تقویت  ۱۳۹۹پور( 
تنش   ایجاد  از  که  است  همراه  سازمانی  تعهد 

 کند.جلوگیری می 

 الگوها و شبکه های غیررسمی ٤٫١٫٧
سازمان  که  معتقداست  دیویس،  های  کیت 

اجتماعی   و  شخصی  روابط  از  شبکه  غیررسمی، 
نگرفته شکل  سازمان  توسط  لزومأ  اند؛ هستندکه 

ی خودجوش با همکاری و معاشرت و  ابلکه به گونه 
می  پدید  افراد  و  تعامل  (دشتخانی  آیند 

غیررسمی،  ۱۳۹۴همکاران، ارتباطات  درشبکه   .(
دشتخانی  ).  ۱۳۸۴شایعات تأثیر زیادی دارد (ظهیری،  

همکاران روابط    ) ۱۳۹۴(  و  یا  و  ساختارغیررسمی 
تعیین نقش  اشکال  کنندهغیررسمی  ایجاد  در  ای 

 کند.حاضر ایفا می  های عصرجدید سازمان 

 آثار موقعیت   ٤٫١٫٨
پذیرش شایعه   به  مربوط  عوامل  از  موقعیت  اثرات 

ای که موقعیت و شرایط موجود شایعه  است به گونه 
های  منتشر شده اثراتی را بر شرایط حاکم و موقیت 

می  برجا  بودون، آتی  ریمون  و  ۱۹۷۹گذارد(  ترکمان   .(
 ) آثار  ۱۳۹۷شهابی  شامل  شایعه  پذیرش  عوامل   (

ریمون مو انداز است.  وآثارچشم  ارتباط  آثار    قعیت، 
  اثرات   شامل  شایعه  موقعیت  اثرات   ) ۱۹۷۹(  بودون 
) شایعه  ۲۰۱۳(  ١مانگول   .است  امادگی  اثرات  و  وضع

از سه موضوع اساسی و سه عنصر ساختاری تشکیل  
نیز عنصر   شده است. سه عنصر ساختاری شایعه 

 اجباری، عنصر اختیاری و عنصر اضافی است. 

 یافته های بخش کمی   ٤٫٢
 

 های پرسشنامه نتایج آزمون نرمالیتی برای مولفه   ٤جدول  

 سطح معنی داری  مقدار آزمون نرمالیتی  متغیرهای تحقیق 

 ۰/ ۰۰۰ ۱۶/۰ فرهنگ 
 ۰/ ۰۰۰ ۱۵۱/۰ سبک و شیوه مدیریت 

 ۰/ ۰۰۰ ۱۷۷/۰ عوامل اطالعاتی 
 ۰/ ۰۰۰ ۱۲۲/۰ های شخصیتی ویژگی

 ۰/ ۰۰۰ ۱۰۲/۰ آثارموقعیتی 
 ۰/ ۰۰۰ ۱۴۴/۰ الگوهاو شبکه های غیرسمی 
 ۰/ ۰۰۰ ۱۴۶/۰ فرایندهای ارتباطی و تعامالت 

 ۰/ ۰۰۰ ۱۵۴/۰ نگرش افراد 
 

) جدول  به  توجه  معنی٤با  مقدار  آزمون  )  داری 
ها کوچکتر  ی مولفه کولموگروف اسمیرنف برای همه

آزمون،  می ٠٥/٠از   این  به  توجه  با  عبارتی  به  باشد. 
داده  بودن  نرمال  مولفه فرض  این  برای  تایید  ها  ها 

 
1. Mangul, M. S  

تاییدی  نمی  عاملی  تحلیل  مدل  براي  بنابراين  شود. 
مد افزار  نرم  از  پژوهش  معادالت  مفهومي  لسازی 

   شود.استفاده مي  Smartplsساختاري 
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  به   مناسب   هايتحليل  انجام  با  قسمت   اين   در 
 .استشده پرداخته  تحقيق هاي فرضيه آزمون

در    ضرایب (  مسیر  ضرایب  خروجی )۳(شکل  که 
  ساختاری  معادالت  مدل )  بارعاملی  شده  استاندارد

 دید.  گر  ارائه

 

 
 ضرایب مسیر مدل تحقیق    ٣شکل  

 

بارهاي   ضرايب  بودن  مناسب  براي  مالک  مقدار 
عاملي  مي   ٤/٠عاملي،   بارهاي  ضرايب  که  باشد. 

باشد.  بيشتر مي   ٤/٠هاي تحقيق از  مربوط به عامل 
مدل  بررسي  از  دوم  اندازه معيار  روايي  هاي  گيري، 

عامل  ١همگرا  هر  همبستگي  بررسي  به  که  با  است 
  همبستگی يک   ميزان   AVEپردازد. سواالت خود مي 

  اين   هرچه که  دهد مي   را نشان   خود   سواالت   با   عامل
  با   .است  بيشتر  نيز  برازش  باشد،  بيشتر  همبستگي

  ،  AVEبراي   مناسب  مقدار )  ٤(  جدول   به  توجه
(Average Variance Extracted)  باال   به  ٥/٠  را  

که    اند،کرده   معرفي داد  نشان    تمام   براي نتایج 
  ٥/٠مساوي    يا   بيشتر  AVE  مقدار   تحقيق  متغيرهای

 . باشدمي

آلفای   برای  مناسب  مقدار  اینکه  به  توجه  با 
برای    ٧/٠کرونباخ   تمامی  مي   ٥/٠،  AVEو  و  باشد 

مقدار   عاملی  بارهای  سنجش  قسمت  در  معیارها 
توان مناسب بودن وضعیت پایایی  مناسبی دارند، می 

ر  روایی همگرایی تحقیق  بررسي  و  براي  تأیید کرد.  ا 
استفاده   معيار  چندين  از  پژوهش  مدل  برازش 

اساسي مي و  اولين  که  معيار،شود  ضرايب    ترين 
  . درصورتي باشدمي   t-values یا همان  t   داريمعني

مقدار   از   نشان  شود،  بيشتر  ۱/ ۹۶  از  اعداد  اين  که 
  تاييد   نتيجه   در   و   هاعامل  بين  يرابطه   صحت
است.    ۹۵/۰  اطمينان  سطح   در  پژوهش  هافرضيه
ضرایب ۴شکل( نشان    مدل   معناداری   )  را  تحقیق 

 دهد. می

 

 
1. Convergent Validity 
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   ضرایب معناداری مدل تحقیق   ٤شکل  

 

  ارائه   هافرضیه  از  یک  هر  معناداری  )۵جدول(  در
 که فرضیه ها عبارتند از:  .است گردیده 

با  ۱ دانشگاهی،.فرهنگ  (فرهنگ    فرهنگ   ابعاد 
اخالقی)  بر همپایی    اصول   به  سازشکارانه، پایبندی

دارد معناداری  رابطه  شایعه  مدیریت  .  ۲اجتماعی 
مدیریتی،    هایسبک و شیوه مدیریت با ابعاد (مهارت 

اجتماعی مدیریت شایعه   بر همپایی  خودمدیریتی) 
  دم اطالعاتی با ابعاد (ع  .عوامل ۳رابطه معناداری دارد

فقدان   سازی   شفاف همپایی    خبر،  بر  اطالعات) 
معناداری  رابطه  شایعه  مدیریت  اجتماعی 

  نفس،    به  شخصیتی با ابعاد (اعتماد   های .ویژگی ۴دارد
سازمانی)    های  رویداد  افراد از  ادراک  نوع   انتقادپذیر،

بر همپایی اجتماعی مدیریت شایعه رابطه معناداری  
فرایندهای۵دارد ابعاد  تعام  و  ارتباطی   .  با  الت 

زمان  (تعامالت   مشکالت   حل   جهت   کافی   مؤثر، 
اعتماد بر  دو  شایعه،    اجتماعی   همپایی  طرفه) 

افراد    . نگرش ۶دارد  رابطه معناداری  شایعه  مدیریت 
(نگرش ابعاد  نگرش  به  افراد  با    به   افراد  شایعه، 

رابطه   شایعه  مدیریت  اجتماعی   همپایی  دانشگاه) بر
و.  ۷دارد   معناداری با    هایشبکه  الگوها  غیررسمی 

(تأثیررسانه  تأثیرگروهابعاد  بر   های ها،    غیررسمی) 
  تأثیرمعناداری   شایعه  مدیریت   اجتماعی  همپایی 

(آثارچشم۸دارد ابعاد  با  اثرات   .آثارموقعیت    انداز، 
بر رابطه    شایعه  مدیریت   اجتماعی  همپایی   وضع) 
   . دارد معناداری
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 ها) بررسی روابط  عوامل درون مدل ساختاری آزمون فرضیه   ٥جدول  

 بررسي رابطه ها درون مدل ساختاري تحقيق 
ضرایب  
 استاندارد 

خطای 
 استاندارد 

T-
Value 

K _ همپایی اجتماعی مدیریت شایعه -> A _  ۷۲/ ۶۸۵ ۰۱۶/۰ ۹۷۳/۰ فرهنگ 

K _همپایی اجتماعی مدیریت شایعه -> B _  ۴۳۶/۱۲ ۰/ ۰۰۹ ۰/ ۹۶۸ سبک و شیوه مدیریت
۷ 

K _همپایی اجتماعی مدیریت شایعه -> C _  ۸۹/ ۱۹۰ ۰۱۱/۰ ۹۴۱/۰ عوامل اطالعاتی 

K _همپایی اجتماعی مدیریت شایعه -> D _  ۷۴/ ۳۰۳ ۰۱۷/۰ ۹۳۸/۰ ویزگی های شخصیتی 

K _ همپایی اجتماعی مدیریت شایعه -> E _   فرایندهای ارتباطی و
 تعامالت 

۹۶۰/۰ ۰۰۵/۰ ۶۵۸ /۷۲ 

K _همپایی اجتماعی مدیریت شایعه -> F _  ۴۲۴/۱۲ ۰۰۸/۰ ۹۴۸/۰ نگرش افراد
۸ 

K _ همپایی اجتماعی مدیریت شایعه -> G _  الگوهاو شبکه های
 ۷۲/ ۶۰۰ ۰/ ۰۱۳ ۹۳۷/۰ غیررسمی 

K _همپایی اجتماعی مدیریت شایعه -> H _  ۴۲۶/۱۲۹ ۰۰۷/۰ ۹۵۸/۰ اثارموقعیت 

 

عامل بين  فوق،  جدول  نتایج  به  توجه  رابطه   ها با 
اين    براي t-values داري برقرار است زيرا مقدارمعنا

لذا با توجه به نتایج    باشد.مي   ٩٦/١ها بيشتر از  رابطه
 باشد.آزمون معناداری، فرضیه ها مورد تأیید می 

که    ٣٦/٠و    ٠/ ٢٥،    ٠١/٠مقدار    و با توجه به سه 
  GOF متوسط و قوي براي  به عنوان مقادير ضعيف،

براي معيار    ٠/  ٨٠١معرفی شده است حصول مقدار  
 خوبی برازش، نشان از برازش مناسب مدل دارد. 

GOF = √0.824 ∗ 0.777   = 0.801 

 

 گيريونتيجهبحث ٥
رسد تم اول  تم اصلی می   ٨نتایج تحقیق حاضر به  

فرهنگ بود که از متن مصاحبه به روش تحلیل تم و  
محوری،   باز،  (کدگذاری  مرحله  سه  کدگذاری  با 

با   فرعی    ٣انتخابی)  تحقیق  استخراج  تم  با  که  شد 
سرابی و اسماعیلی    ) بقایی١٣٩٩کیخا و ذاکرصالحی (

دوم،    )١٩٩٤بیچر()،  ۱۳۹۰( تم  است،  سازگار 
تم فرعی استخراج    ۲با  تعامالت    و   ارتباطی   فرایندهای 

  ) صرامی  و  محمدخانی  تحقیق  با  که    )۱۳۹۵شد 
تم     ٣های شخصیتی با تم سوم ویژگی   سازگار است.

همکاران    و   شمسایی فرعی استخراج شد که با تحقیق  
) سازگار است،  ١٣٩٣پوریوسف و آزادفالح ()،  ۱۳۹۴(

با   اطالعاتی  عوامل  استخراج    ٢تم چهارم  تم  فرعی 
تحقی با  که  بردبارشد  سازگار    ) ١٣٩٤( باقرزاده    و  ق 

تم فرعی    ٢است، تم پنجم سبک و شیوه مدیریت با  
) و همکاران  کرام  تحقیق  با  که  )  ٢٠١٢استخراج شد 

سازگار است، تم ششم آثار    )٢٠١٠(همکاران    و  نینگ
تم  فرعی استخراج شد که با تحقیق    ٢موقعیت با  

 ) ( ٢٠١٣مانگول  شهابی  و  ترکمان  ریمو١٣٩٧)،  و  ن  ) 
) و  ١٩٧٩بودون  الگوها  هفتم  تم  است،  سازگار   (

تم فرعی استخراج شد که    ٢های غیررسمی با  شبکه
) سازگار است  ۱۳۹۴(  با تحقیق دشتخانی و همکاران

تم  فرعی استخراج شد   ۲و تم هشتم نگرش افراد با  
) پور  قلی  و  چی  پنبه  تحقیق  با  سازگار  ۱۳۹۹که   (

 است.

براساس تم اول    با توجه به نتایج تحقیق حاضر،
یعنی فرهنگ؛ توصیه کاربردی به مدیران این است  
فرهنگ   یادگیری،  فرهنگ  آموزش،  فرهنگ  که 
دانشجوگرایی،   تغییر،  ایجاد  فرهنگ  سازمانی، 
اجرای   و  رعایت  و  شایعه  به  توجهی  بی  فرهنگ 

انجا که   قوانین و مقرارت دانشگاهی را رواج دهند. و
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  رسوخ   و  گرایی  مادی  شامل  دانشگاهی   فرهنگ   ابعاد
  فرهنگ   مدرنیسم،  پست  و  مدرنیته  تفکرات   نرم

  دانشجویی،   هايفرهنگ   خرده   و   مدیریت،  و   سازمانی
  کثرت   هنجارها،  دانشگاهی،  فرهنگ  بودن  چند بعدی

  فرهنگی   بازتوليد  مندی،قاعده   دانشگاهی،  فرهنگ
  تأثیر   مستقیم  طور   به   شایعه  مدیریت  بر   که   است،

به   لذا  می دارد  توصیه  منتخب  با  واحدهای  شود 
  فساد   توانمند با   دانشگاهی   فرهنگ   ایدة   از   استفاده

  بين   در  آن   وقوع  چگونگی  و  سيستماتيک،  علمی 
کنند تا از بروز هر گونه    مقابله  دانشگاهيان  جامعة

توصیه   واحدها  به  شایعه جلوگیری شود. همچنین 
یعنی  می مراحل،  از  پرش  الگوی  با  همپایی  از  شود 

طی   را  مشابهی  مسیر  واحدها  آن  در  که  الگویی 
کنند، جهت  کنند، ولی از برخی مراحل جهش می می

بهره  شایعه  زمان مدیریت  که  صرف    کمتری  گیرند 
که رسالت    این   بکارگیری آنجا  از  و  نیاز است.  الگو 

 مولد، دانشگاهی، انسان پرورش دانشگاه، اصلی
به   که است افرادی کلی طور به و  توانمند فرهيخته،

کنند می  عمل جامعة  فرهنگ و علم پيشتازان عنوان
لذا به واحدهای منتخب  برای مقابله با شایعه در  

می  توصیه  ساماندهیدانشگاه    تغییر  و   شود 
  شأن   با   متناسب  فرهنگی  مهندسی   هاینگرش 

  هاارزش   انتقال   و  هاآرمان  حفظ   بر  تاکید  دانشگاه،
  پاسخگو   ساختار  ایجاد   سوم؛   و   دوم   و   اول   نسل   بین

  اطالعات   نظام  سازماندهی   ها؛دانشگاه   در  منعطف  و
  وضعیت   از   ساالنه   گزارش  تهیه   و   هادانشگاه   فرهنگی 
  و   توجه  عالی؛  آموزش  مراکز  و  هادانشگاه   فرهنگی
  و   معیشتی  مشکالت   و  مسائل   حل   به  ویژه  اهتمام

  با   دانشجویان مخصوصأ دانشجویان دختر  فرهنگی
  بر   تاکید  دانشجویان؛  این  جمعیت  افزایش  به  توجه

  ایجاد   برنامه؛   تکوین   روند  در   دانشگاهیان   مشارکت 
  فکری   شکوفایی  تحقق  منظور  به  آزاد  محیط

  فعال   مشارکت  کردن   قانونمند  نقد؛  و   وخالقیت
  از   صیانت   و   نظری  زدایی   ابهام   دانشجویان؛ 

 صورت گیرد. ...  و اسالمی های ارزش

یعنی   دوم  تم    و   ارتباطی  فرایندهایبراساس 
که   است  این  مدیران  به  کاربردی  توصیه  تعامالت 

هم  جلسات  و  برگزاری  آموزشی  جلسات  اندیشی، 
جلسات  کارگاه و  اخالقی  مفاهیم  و  اخالقی  های 

را ترویج و   ابهامات در سازمان  شفاف سازی و رفع 
  کارکنان،   محاوره   و   توسعه دهند. و از آنجا که صحبت 

  اطالعات   فقدان   توجیهی،  یعاتشا   افراد،  ارتباطات
  ايجادكردن   عالقه  اطالعات،  تازگي  سازمان،  در  كافي
  توجه،   جلب  كارمندان،  و   مديران  به  شدن   نزديك  براي

  به   مهم   اطالعات   انتقال   نكردن، عدم  صحبت   واضح
  ترین مهم   از  سازمان  در  واحدها،  و  مديران  وسيله

ارتباطی    مدیریت   بر  و  هستند  شایعه  بروز  عوامل 
واحدها    . دارد  تأثیر  مستقیم  طور  به   شایعه به  لذا 

می  بهره  توصیه  مسیر،  روی  دنباله  الگوی  از  شود 
و شیوه و مسیر  بهره  گرفته  با  پیشرو   واحد  که  ای 

  گیری از عوامل اجتماعی متأثر از فرایندهای ارتباطی 
تعامالت جهت مدیریت شایعه طی کرده است را    و

عبارتی همپایی با الگوی دنباله روی  دنبال نمایند. به  
 مسیر باید مدنظر واحدها قرار گیرد. 

های شخصیتی؛ از  براساس تم سوم یعنی ویژگی 
انجا که پرگویی و گزافه گویی، ساده لوحی و سطح  
توصیه   لذا  دارد  تأثیر  شایعه  انتشار  در  تحصیالت، 
و   استخدام  در جهت  که  به مدیران است  کاربردی 

از  با دقت بیشتری عمل نمایند. و  بکارگیری پرسنل  
بودن    رخواه ی، خریبه نفس، انتقادپذ اعتماد  آنجا که  

باشد ی م   ریمد  کی مثبت    یهای ژگ یوفعال بودن از و 
بخش  مدیران  منتخب  به  واحدهای  مختلف  های 

می  که  توصیه  مدشود  مختلف    ط یشرا   ت یریدر 
مد  در  شجاع،  عهیشا   تی ریمخصوصا  جسور،   ،

، کاهنده  کیو ن  ریخ  یکارها طرفدار حق، واسطه در  
انرژ  پر  دانشگاه،  در  پذیتنش    ، اشتباهات  رندهی، 
از اعتماد بنفس باال را    یپشتکار داشتن و برخوردار

تا باشد  و    دارا  کارکنان  با  برخورد  در  چه  بتواند 
  ط یدانشگاه در شرا   تی ریآنها و چه در مد   ت یریمد

  ت ی ریدرست نشان داده و مد  ار مختلف، از خود رفت
تا بتواند از ایجاد شایعه جلوگیری    کارا داشته باشد

الگوی   از  و  نماید  مدیریت  درستی  به  یا  و  کرده 
خلق شایعه    مسیر  همپایی  مدیریت  جهت  جدید، 

  خود   مخصوص  مسیر  واحدها،  که  گیرند. الگویی  بهره 
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  مدیریت   در  اجتماعی  عوامل   اثرات  توسعه  برای  را
 .نمایندمی  ابداع شایعه

براساس تم چهارم یعنی عوامل اطالعاتی توصیه  
اطالعات   ارائه  این است که در  به مدیران  کاربردی 
شبکه   ایجاد  خبرمنتشرشده،  پیرامون  صحیح 
خبررسانی رسمی و رفع ابهام، اقدامات الزم به عمل  

 آورند تا از اثرات منفی شایعه کاسته شود.  

شیوه مدیریت؛  براساس تم پنجم یعنی سبک و  
از آنجا که اخالق، رفتار و عمل مدیران به زیردستان  

شود، نه با حرف و قول و وعده. بنابراین،  منتقل می
باید   که خود  است  این  مدیران  به  کاربردی  توصیه 
در   مفاهیم  این  مناسب  الگوی  و  اخالقی  سرمشق 

جلوگیری از  دانشگاه باشند و وظایف خودرا در حد،  
انتشارشا و  مطلوب  بروز  شرایط  کردن  فراهم  یعه، 

بررسی   ایجاد شایعه،  اصلی  کانون  اجتماعی، کنترل 
مقابلهروش   ارائه  شایعه،  هدف   شایعه،   با   های 

  کنترل   نفوذ،  تغییر،  توانایی   اعتمادسازی،  مهارت
کنترل   گیریشکل   ابزارهای   جمع   و  اخبارنادرست، 

 شفاف وسعت دهند.  پاسخگویی شایعه، انتقال 

یعنی آثار موقعیت؛ از انجا که  براساس تم ششم  
دانشگاه،   هویت  و  موقعیت  وضعیت،  بر  شایعه 

سوء   اثرات  پرسنل  و  توصیه    گذاردمی مدیران  لذا 
انتشار   برابر  در  که   است  این  مدیران  به  کاربردی 

دار، جسور، دارای اعتماد به نفس  شایعه، خویشتن 
باال و آرام در شرایط سخت باشند تا بتواند با درایت  

تخریب  از   و  شخصیت  تخریب  شهرت،  تخریب 
 هویت دانشگاه جلوگیری نمایند.

شبکه  و  الگوها  یعنی  هفتم  تم  های  براساس 
های  های غیررسمی، گروه غیررسمی از آنجا که شبکه

ها در گسترش  و رسانه  یمجازی  هاشبکهذی نفع و  
شا  پخش  روشعهیو  و    آنها   تیر یمد  یهاها 

تأثیرگذارند،  لذا توصیه کاربردی به مدیران واحدها  
ها به نفع  ها، از آن این است که با نفوذ در این گروه

گروه  خود،  یا  گیرند،  بهره  دانشگاه  های  منافع  
غیررسمی را در جهت منافع و اهداف سازمانی ایجاد  

  ابزارهای   و  هاروش   گرفتن  دراختیار   با   کنند. وهمچنین 

  مدیریت   درسازمان  را  شایعه   ،  IT    کارآمد  و  متنوع
 .کنند

براساس تم هشتم یعنی نگرش افراد؛ از آنجا که  
نگرش منفی توسط افراد مخالف، در انتشار شایعه  

سازمان، دخیل می باشد   اعضای ساير به زدن و ضربه
لذا توصیه کاربردی به مدیران این است که نگرش  

به   نسبت  را  مخالفان  و  پرسنل  به  افراد،  دانشگاه 
نگرشی مثبت جهت پرورش   و  تغییر  نگرش مثبت 

تعهد و  ایجاد  را  علمی  را   استعدادهای  سازمانی 
 تقویت نمایند. 

این است که در از بخش کمی  نتایج حاصل   و 
در  عوامل(مولفه بین تأثیرگذار  اجتماعی  های) 

واحد   منتخب،  واحدهای  دربین  شایعه  مدیریت 
مرکزی، بارهايضرا از استفاده با تهران   عاملی یب 

باالترین   استاندارد دیگر  به چهارواحد  نسبت  شده 
از لحاظ همپایی اجتماعی مدیریت  ٩٧١/٠نمره ( را   (

پس از آن، واحد علوم و تحقیقات   شایعه داراست.
نمره( واحد  ٩٤٧/٠با  آزاد  دانشگاه  دوم،  رتبه  در   (

) رتبه سوم، دانشگاه آزاد واحد  ٩٣٥/٠ساری با نمره (
) رتبه چهارم و دانشگاه آزاد  ٩٢٩/٠مره (چالوس با ن

) با نمره  نور  پنجم قراردارد که  ٩١١/٠واحد  ) در رتبه 
تهران   واحد  که  باشد  این مطلب می  نشان دهنده 
مرکزی در ارتباط با مدیریت شایعه از لحاظ عوامل  

تر بوده و به  واحد دیگر موفق   ٤اجتماعی نسبت به  
ا  توانسته  که  است  نموده  عمل  ای  طریق  شیوه  ز 

عوامل اجتماعی شایعه را به شکل موفقتری کنترل و  
مدیریت نماید و پیشرو باشد، لذا بقیه واحد ها باید  
ازاین واحد جهت مدیریت شایعه تأسی نموده  به  
سمت آن حرکت نمایند تا بتوانند در مدیریت شایعه  
جهت   واحدهای  لذا  یابند.  دست  موفقیت  به 

اجتما همپایی  با  شایعه  می مدیریت  با  عی،  توانند 
از   مرکزی  تهران  واحد  شیوه  و  سمت  به    ٤حرکت 

الگوی همپایی اجتماعی مدیریت شایعه بهره گیرند  
از   تا بتوانند به موفقیت و توسعه مدیریت شایعه 
منتخب   واحدهای  در  اجتماعی  عوامل  طریق 

این   یابند.  دست  الگوی   ٤دانشگاهی  شامل؛    الگو 
الگوی همپایی ج  مسیر  خلق از مرحله،  جدید،  هش 
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روی   دنباله  الگوی  و   تدریجی  همپایی  الگوی 
 مسیراست.

 

 آينده  محدودیتها و تحقيقات 
آماری    - نمونه  در  مشمول  افراد  فراوان  مشغله 

شیوع   جهت  به  افراد  گاهاً  که  بطوری  پژوهش؛ 
نمی   مناسبی  زمان  مصاحبه  برای  کرونا  ویروس 
شرایط   این  در  زیاد  های  پیگیری  با  که  گذاشتند 

نفر مصاحبه    ۱۵بوط شیوع کرونا موفق شده تا با مر 
 ماه زمان صرف مصاحبه شد.  ۲شود. که  مدت 

در  ؛  پرسشنامه  یذات   یهات ی محدود  - چراکه 
بر اساس پرسشنامه، ادراک فرد از    قات یانجام تحق

بررس  تیواقع  کی م  یمورد  ممکن    ردیگی قرار  که 
  پژوهش   نکند. در   قیتطب  ت یادراک با واقع  ن یاست ا 

احساسات    زافراد ا  یهاممکن است پاسخ   ز،یحاضر ن
 رفتهی پذ  ریشان تأثی و شغل  یفرد  یهای ژگ یو   ایآنها و  
 .باشد

 آينده تحقيقات 
  شایعه   مدیریت   ارائه مدل همپایی فرهنگی  -

 در دانشگاه مازندران.  

تأثیر - ارزیابی  جهت  مدلی    مهارتهای   ارائه 
  شایعه   مدیریت   بر    مدیران   انسانی 

 دردانشگاه های دولتی.  
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