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چكيده
در شبكه ارتباطي هر سازمان، به دو جريان به ظاهر متمايز، اما متاثر از هم برمي خوريم كه يكي 
ارتباط رسمي سازمان و ديگري ارتباط غير رسمي بين اعضاي سازمان است. شبكه ارتباط غير رسمي 
را اگر چه نمي توان به طور كامل شبكه شايعه ساز ناميد، اما شايعه )Rumor(، بخش قابل توجهي از 

محتواي ارتباطات را در اين شبكه تشكيل مي دهد.
در اين مقاله، فرايند شكل گيري شايعه،انواع و انگيزه بيان آن را بررسي مي كنيم و شرح مي دهيم 
كه سازمان چگونه مي تواند آن را كنترل كند. با شناخت ماهيت شايعات و چگونگي تكذيب آنها، 
سازمانها مي توانند از ايجاد شايعه در ميان كاركنان جلوگيري كنند. در ادامه با بحث در مورد جنبه هاي 
مثبت شايعه به اين نتيجه مي رسيم كه شايعه را همواره نمي توان بد تلقي كرد. اما مديريت شايعه و 
خنثي سازي تبعات آن،وقت قابل توجهي از مديريت سازمان را به خود اختصاص مي دهد و مي تواند 

به گونه اي مخرب حتي موجوديت سازمان را به خطر اندازد. 

صدیقه هما صدر

مدیریت شایعه؛ 
پذیرش و پایش
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باور  بهتر  را  آن  سازمان  اعضاي  بيشتر   .2
دارند و در مقایسه با آنچه به وسيله مدیریت 
ارشد سازمان صادر مي شود، به آن اعتماد 

بيشتري دارند؛
سازمان  درون  كه  كساني  منافع  معموال   .3

هستند را تامين مي كند )عنبري، 1383(.
ده  تنها  كه  دهند  مي  نشان  تحقيقات 
درصد افراد سازمان، شركت كنندگان فعال 

در محافل شایعه پراكني هستند.
دسته  سه  به  شایعه  با  ارتباط  در  افراد 

تقسيم مي شوند:
1. پراكنده كنندگان اصلي يا افراد خوش 
زبان: این گروه اطالعات را دریافت مي كنند 
و به دیگران انتقال مي دهند. این افراد اصوال 

مسئول و علل شایعه پراكني هستند .
2. شنوندگان يا پايان دهندگان: این گروه 
شایعات را مي شنوند، ولي آن را به دیگران 
نام  دهندگان  پایان  آنها  كنند.  نمي  منتقل 
دریافت  را  اطالعات  گروه  این  اند.  گرفته 
مي كنند، ولي آن را فقط به یك یا دو نفر 
منتقل مي كنند، یا اصال آن  را منتقل نمي 

كنند.
3. افراد خنثي : این گروه با هيچ اطالعاتي 
انس ندارند .خبرها را نمي شنوند و بنابراین 
گروه  این  معموال  نمي كنند.  منتقل  را  آنها 
خارج از محافل شایعه پراكني قرار مي گيرند 

 .)Mishra,2008(
جونز و دیگران )2004( بر این باورند 
كه الزم است كه شایعه در سازمانها را در 

رابطه با دو مورد زیر در نظر بگيریم :
1. فرایندي از تعامل مذاكراتي بين اشخاص 

و گروهها؛
وسيعتر  سازماني  فرایندهاي  تبعات   .2
مربوط به فرهنگ ، قدرت، هوس، شهرت 
 Waddington and( همكاري  مسئله  و 

.)Michelson,2007

شكل گيري شايعه
به نظر مي رسد دو شرط »اهميت« و 
 ، دارند  تاثير  شایعه  انتقال  در  كه  »ابهام«  
برخوردارند.  كمي  اي  رابطه  از  وبيش  كم 
در واقع، مي توان فرمول قدرت و شدت 

شایعه را به این صورت نوشت:
        

كلمات  با  را  فرمول  این  بخواهيم  اگر 
ميزان  كنيم، معني آن چنين است :  تعریف 
رواج شایعه )R(تقریبا برابر است با حاصل 

سطح  در  تواند  مي  محدودي  زمان  اندك 
انكه  بدون  یابد،  انتشار  جامعه  از  وسيعي 
منبع آن شناخته یا معلوم شود كه از كجا سر 
چشمه گرفته است. بنابراین مي توان شایعه 
حادثه اي  درباره  نشده اي  تایيد  گزارش  را 
دانست كه اساسا انتقال آن از طریق دهان به 
دهان صورت مي گيرد. ممكن است قسمتي 
باشد،  داشته  صحت  شایعه   از  بخشي  یا 
نادرستي  یا  درستي  تشخيص  امكان  ولي 
آن وجود ندارد، زیرا در جریان انتقال خبر، 
تغيير شكلهاي گوناگوني در اصل آن پدید 

مي آید. )فتحي آشتياني، 1382( .

شايعه در سازمانها
شایعه، یكي دیگر از عواملي است كه 
در سازمان ایجاد تنش مي كند . شایعه پيامي 
است كه در بين مردم رواج مي یابد، ولي 
واقعيت، آن را تایيد نمي كند. شایعه زماني 
رواج مي یابد كه مردم مشتاق خبر باشند، 
دریافت  موثق  منبعي  از  را  آن  نتوانند  ولي 

كنند )فوالدگر،1386(.
 افراد، به محض ورود به سازمان، بنا به 
علل مختلف مانند عالئق و سالئق مشترك، 
ها  ونزدیكي  الفت   ، همدلي  یا  همفكري 
شبكه  و  كنند  مي  برقرار  رابطه  هم  با  و ... 
ارتباطات غير رسمي را تشكيل مي دهند . 
گاهي  سازمان،  در  رسمي  غير  ارتباطات 
آنقدر توسعه مي یابد كه ارتباطات رسمي در 
آن محو مي شود. این شبكه هاي غير رسمي 
ولي  نشده اند،  تعریف  سازمان  چارت  در 
شایعات از طریق همين شبكه ها ساخته و 

منتشر مي شوند.
شبكه غير رسمي در سازمان سه ویژگي 

عمده دارد: 
1. به وسيله مدیریت كنترل نمي شود؛

مقدمه
شایعه  كه  دهند  مي  نشان  تحقيقات 
در واكنش نسبت به اوضاع و شرایطي به 
وجود مي آید كه براي افراد اهميت دارد، آن 
اوضاع و موقعيتها مبهم اند یا اینكه موجب 
اضطراب مي شوند. غالبا اوضاع و شرایط 
كاري داراي هر سه ركن یاد شده هستند و 
به همين علت است كه شایعات زیادي در 
سازمانها ساخته مي شوند و شایعه تا زماني 
موجب  كه  را  انتظاراتي  و  ها  خواسته  كه 
تامين و بر  به وجود آمدن آن شده است، 
اضطراب  و  هيجان  اینكه  یا  نشوند  آورده 

كاهش نيابد، به قوت خود باقي مي ماند.
نيازهاي  از  ناشي  تواند  مي  شایعه 
پاسخگویي  سياسي،  اجتماعي،  اقتصادي، 
به موقعيتي خاص، عكس العمل نسبت به 

تصميم یا پاسخ به رفتاري خاص باشد .
نكته مهمي كه مدیران بایستي  به خاطر 
شایعه  محافل  كه  است  این  باشند  داشته 
وجود  و  اند  داشته  وجود  هميشه  پراكني 
خواهند داشت، بنابراین باید این واقيعت را 
بپذیرند و درباره اینكه چگونه مي توانند از 
آن به نفع خودشان بهره برداري كنند،تصميم 

بگيرند. 
ارتباطات  مي خواهند  كه  مدیراني 
از  باشند،  داشته  گذاري  تاثير  سازماني 
توسعه  جهت  در  محافل  این  اطالعات 

ارتباطات شركت استفاده مي كنند.

شايعه چيست؟
طبيعي  از  را  شایعه   ، السول  توماس 
از  یكي  و  اجتماعي  هاي  پدیده  ترین 
رایجترین شيوه هاي كنش متقابل مي داند 
كه تا كنون كمتر شناخته شده است . شایعه، 
ابعادي  با  رواني  و  اجتماعي  مقوله  یك 
گسترده است كه ابعاد مختلف آن بویژه در 
زمان جنگ( حالتي  )مثل  بحراني  زمانهاي 
به مراتب حادتر به خود مي گيرد . هرچند 
كاركردهاي اجتماعي شایعه، كامال شناخته 
نيست ، اما بيشتر در  وضعيتهاي »بي نظمي« 
در جامعه ساخته مي شود. درواقع، شایعه 
از وقایع است كه  اي  نشده  تایيد  گزارش 
به تعریف و تبيين وضعيتهاي مهمي كه به 
صورت دو پهلو ظاهر مي شوند، كمك مي 

كند ) ستوده، 1376(. 
است  عبارت  دیگر، شایعه،  عبارتي  به 
انتقال پيام یا خبري از طریق شفاهي كه در 

)R~I*A(

محافل شایعه پراكني 
از بين نمي روند 

و نمي شود از وجود آنها 
چشم پوشي كرد . 

اگر آن را از جایي 
سركوب كنيم

از جایي دیگر سر در مي آورد. 
اگر یكي از منابع آن را 

از بين ببریم
منبعي دیگر پيدا مي شود .
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 )A( ابهام  در   )I( شایعه  اهميت  ضرب 
موضوع مطرح شده در آن شایعه.

براین اساس هر گاه اهميت موضوع یا 
»ابهام«برابر صفر باشد شایعه وجود نخواهد 
داشت، بنابراین ابهام و اهميت، هيچ كدام 
به تنهایي موجب رواج شایعه نمي شوند. به 
عبارت دیگر هر گاه حادثه مهمي در جامعه 
اتفاق بيفتد، اما اخبار دریافت شده مربوط 
به آن، ناقص باشد و یا از نظر موضوع در 
رواج  شایعه  گيرد،  قرار  ابهام  از  هاله اي 

مي یابد.
هر گاه ابهام و اهميت در باالترین حد 
انگيز  شگفت  شایعه  باروري  باشند،  خود 

.)Rosnow and Foster,2005( خواهد بود
واقعي  به  نسبت  اطمينان  ایجاد  جهت 
بودن شایعه، غالبا اجزایي از خبر یا هسته اي 
اما در  از حقيقت در آن گنجانده مي شود. 
زمان انتقال، مطالب كذب و جزئيات تخيلي 
آن قدر دیگر بخشها را تحت الشعاع قرار 
مي دهند كه واقعيات و اكاذیب از هم قابل 
حقيقت  دقيق  تشخيص  نيستند.  تشخيص 
عدم  یا  وجود  اساسا  و  شایعه  در  نهفته 
حقيقت در شایعه، تقریبا هميشه غير ممكن 

است.
 شاید بتوان فرایند شكل گيري، انتشار 
و عكس العمل كاركنان نسبت به شایعه را 

چنين ترسيم كرد)عنبري،1383( :
به  ادراك،  عمل  سه  شایعه،  انتقال  در 
فرد  به  فردي  از  و گزارش  حافظه سپردن 
روند  در  مراحل  این  مي شود.  دیگر، طي 
دیگر  فرد  به  فرد  یك  از  شایعه  رواج 
متناسب با دفعات انتقال تقویت و به طور 
طبيعي به كاستن ها و افزودن هایي بر اصل 
مطلب، منتهي مي شوند. بدین ترتيب شایعه 
از مراحل اوليه شكل گيري تا تبدیل آن به 
گزارش نسبتا ثابت، با سه روند اصلي زیر 

ارتباط دارد:

یعني حذف   :)Levelling( 1. هموارسازي 
برخي جزئيات كه به نظر ناقالن شایعه غير 

مهم و كم اهميت تلقي مي شوند.
كه  معنا  بدین   :)Sharpening( تقويت   .2
برخي جزئيات در طي انتقال شایعه، قوت 

بيشتري مي گيرند.
معنا  بدین   :)Assimilation( دادن  وفق   .3
خویش  منافع  اساس  بر  شایعه  ناقالن  كه 

موضوع شایعه را مفهوم متناسب مي كنند.
بایساو، رواج شایعه را با این سه ویژگي 

آميخته مي داند:
1. حادثه را یك یا چند نفر با عالقه برداشت 

مي كنند؛
2. حادثه از سوي دریافت كننده آن ویرایش 

و ارزشيابي مي شود؛
آغاز  شایعه  ویرایش،  تكميل  از  پس   .3

مي شود )ستوده،1376(.
شایعه یكي از این چهار هدف را دنبال 

مي كند :
1. ایجاد اضطراب یا كم كردن آن؛ 

2. معني و مفهوم دادن به بخش اندكي از 
اطالعات؛

سازمان  براي  محملي  به  شدن  تبدیل   .3
ها  خارجي  احتماال  و  گروه  اعضاي  دادن 

براي به وجود آوردن اختالفها؛ 
بر  مبني  عالمت  نوعي  یا  پيام  دادن   .4
موجودیت ، موضع یا قدرت كسي كه آن 

را به وجود مي آورد. 
معموال  پراكني؛  شایعه  محافل  در 
منتقل  شفاهي  مجاري  طریق  از  اطالعات 
مورد  زماني  نوشتاري،  مجاري  شوند.  مي 
شفاهي  ارتباط  كه  گيرند  مي  قرار  استفاده 
مناسب نباشد )Mishra,2008(. شكل شماره 
نشان  را  شایعه  به  مربوط  فرایندهاي   )1(

مي دهد.
انواع شايعات 

شایعه گونه هاي متفاوتي دارد: شایعه هاي 

حوادث  به  ضمني  اشاره  كه  نگر  گذشته 
گذشته دارند، شایعه هاي آینده نگر یا پيشگو 
كه  شایعه هایي  مي دهند،  خبر  آینده  از  كه 
آشفتگي  شرایط  در  خود  به  خود  ظاهرا 
كه  هایي  شایعه  یابند،  مي  رواج  اجتماعي 
نتيجه پرواز بي حد و حصر قوه تخيل اند و 
شایعه هایي كه شامل اخباري با موضوعاتي 
منطقي و واقعي هستند. این تفاوتها ما را به 
تعریف و طبقه بندي شایعه ها و جایگاهشان 
www.(در حوزه رفتار جمعي ملزم مي سازند

 .)yazdfarda.com
بایساو، از نظر سرعت انتشار به دو نوع 

شایعه اشاره مي كند:
1- شايعه هاي خزنده: شایعه هایي هستند 
كه به آرامي منتشر مي شوند و مردم آنها را 
به طور پنهاني و پچ پچ كنان به یك دیگر 
منتقل مي كنند تا نهایتا در همه جا پخش 

مي شوند.
2- شايعه هاي تند و سريع: شایعه هایي 
هستند كه چون آتش به خرمن مي افتند. این 
نوع شایعه ها در زماني كوتاه، گروه وسيعي 
را تحت پوشش قرار مي دهند آنچه درباره 
یا  درخشان  پيروزیهاي  فجایع  و  حوادث 
شكست ها در زمان جنگ انتشار مي یابد، 

از این نمونه است )ستوده،1376(.
انواع دیگري از شایعات نيز وجود دارد 

مثل: 
به  از شایعات  بخشي  ترس:  1- شايعات 
منظور ایجاد ترس و وحشت و نگراني در 

جامعه توليد و پخش مي شوند. 
شایعه  از  هدف  اقتصادي:  شايعه   -2
اقتصادي، ایجاد حالتي از نگراني و ترس در 
بازار مالي یا اوضاع اقتصادي كشور بویژه 

در زمان بحرانها و جنگهاست.
انگيزه بيان شايعه 

انگيزه نقل شایعه معموال پيچيده است. 
اما گاهي این نيازهاي فردي هستند كه خود 

تغييرات ساختاري و تكنولوژیك
تغييرات در سطوح وسيع
تغييرات در حقوق و مزایا

عوامل رفتاري كاركنان و مدیران

واحدهاي ستادي
واحدها درگير در موضوع 
شایعه كاركنان در سطوح 

مختلف

ارتباطات تلفني
دیدارهاي دوستانه

جلسات و نشست ها

تشویق و رضایتمندي
دلسردي

پرخاشگري
عكس العمل فيزیكي

خرابكاري
اعتصاب

مباني بروز شایعهعوامل سبب سازمجاري ارتباطيعكس العمل كاركنان

شكل 1: عوامل دخيل در توليد و اشاعه شايعه
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غير  و  رسمي  سازمانهاي  آميزش  شكل 
رسمي آن است كه یك نظام رسمي چيره، 
به  دستيابي  براي  یگانه  و  وحدت  پاسدار 
هدف ها وجود داشته باشد و همراه آن یك 
نظام غير رسمي به حفظ همبستگي و كار 
گروهي بپردازد)دیویس و استورم،1375(. 

مديريت بر شايعه 
مدیریت شایعه، شامل مطالعات جدیدي 
مردم  اینكه  و  شایعات  انتشار  مورد  در 
چگونه شایعات را باور مي كنند و روشهایي 
است كه مدیران سازمانها با شایعات مقابله 

 . )Gawlowiez, 2006(مي كنند
از  شایعه  شد،  گفته  كه  همانگونه 
به  پاسخگویي  حاصل  و  كاركنان  نيازهاي 
شرایط سازماني و تصميم هاي گرفته شده 
توسط مدیران و یا عكس العمل نسبت به 

رفتارهاي ناهنجار سازماني است . 
بنا براین سه روش خاص براي مدیریت 

شایعه در شركت وجود دارد:
1. اولين روش، سعي در بي توجه بودن به 
شایعات است. بعضي از شایعات با گذشت 
زمان از بين مي روند. به هر حال طبق مدل 
زماني شایعه، اگر سكوت هم كنيم شایعه از 
بين مي رود، اما در اوج گستردگي شایعه، 
 Obrien,(شما هزینه مالي زیادي باید بپردازید

.)2007
به  یاد رفتن شایعه  از  براي  انتظار   اگر   .2
را  آن  عمومي  صورت  به  باید  رسيد،  سر 
تكذیب  شایعه  كه  وقتي   . كرد  تكذیب 
رسد،  نظر  به  منطق  بي  جمع  در  و  شود 
دهد.  مي  دست  از  را  خود  خبري  ارزش 
این سرراست ترین استراتژي است. شركت 
شایعه را علني مي كند و صحت آن را از 
طریق درج آگهي و كنفرانس تبليغاتي زیر 

سوال مي برد. 
با  درست  و  حقيقي  اطالعات  باید   .3
 Akanda and( حداكثر سرعت منتشر شوند

.)Odwale,1994

استراتژي تكذيب
در حالي كه شایعه را تكذیب مي كنيد، 
یا  و  كنيد  تكرار  را  آن  كه  نيست  درست 
مستقيما به آن اشاره كنيد، زیرا ممكن است 
در  شایعه  تصادفي  تقویت  باعث  كار  این 

ذهن شنوندگان شود.
آن  در  كه  بياوریم  مثالي  دهيد  اجازه 

را در فرایند شایعه سازي نمود مي دهند. 
مواردي مانند:

براي  تالشي  خودنمایي  خودنمايي:   .1
جلب توجه دیگران است. فرد ممكن است 
براي افزایش اعتبار خود نزد دیگران، شایعه 
آدم  او  كه  كنند  فكر  آنها  تا  كند  بازگو  را 

مطلعي است.
2. اطمينان بخشي و حمايت هيجاني : در 
این حالت شایعه به آن اميد بيان مي شود كه 
شنونده آن را تكذیب كند یا بپذیرد. بازگو 
كردن شایعات ممكن است تنش گوینده را 
با شریك كردن دیگران در تحمل آن كاهش 
به  است  ممكن  فرد   ، مورد  این  در  دهد. 
جاي انكار درپي جلب هم احساسي باشد.

3. فرافكني: فرد ممكن است بدین سبب 
ترسها،  بخواهد  كه  كند  بازگو  را  شایعه 
از  احتماال  كه  را  خصومتهایي  و  آرزوها 
وجود آنها در خود آگاه نيست، برو ن ریزي 

كند.
4. پرخاشگري: ممكن است فردي به منظور 
انتقال  صدمه زدن به افراد دیگر، شایعه را 
به عبارت دیگر قصد تهمت زدن و  دهد. 

سپر قرار دادن دیگران را داشته باشد.
خوشايند:  مطالب  كردن  پيشكش   .5
شایعه ممكن است به منظور خود شيریني 
نزد شنونده یا ارائه اخبار خوشایند به وي 
بازگو شود. این كار ممكن است با اظهارات 
تمجيد آميزي كه یا ميزان كمي از حقيقت را 
در بر دارد و یا اصال حقيقت ندارد، شروع 
شود و پس از مدتي به حقيقت مسلم تبدیل 

شود )فتحي آشتياني1382(.

كنترل شايعه 
اگر شایعات در سازمان كنترل نشوند، 
مشكل  دچار  سازمان  هماهنگي  و  نظم 
مي شود، بنابراین بایستي شماري از عوامل 
باعث  یكدیگر  با  تعامل  با  كه  اي  پيچيده 
انتشار شایعات شده اند را شناسایي كنيم. 
شایعات  ماهيت  درباره  بهتر  شناختي  با 
سازمانها  شایعات  تكذیب  چگونگي  و 
مي توانند از ایجاد شایعات در ميان كاركنان 
 Michelson and Mouly,( كنند  جلوگيري 

.)2000
در بسياري از موارد مدیران متوسط و 
رده پایين دخالت كنندگان فعال هستند. آنها 
ارتباطي  مجاري  در  استراتژیك  موضعي 
طرفه  دو  ارتباط  آنها  زیرا  كنند،  مي  اتخاذ 

ميان مدیریت ارشد و كارمندان اجرایي را 
فيلتر مي كنند.

مدیران براي مداخله در محافل شایعه 
پراكني سه انتخاب دارند:

آن  در  و  بگيرند  نادیده  را  محافل  این   .1
از  بسياري  در  كار  این  نكنند،  شركت 
سازمانها دشوار ، ولي قابل اجرا است. آنها 
كارشان را انجام مي دهند و اجازه مي دهند 

این محافل در مجاور آنها برقرار باشند.
در  نفعشان است،  به  كه  زماني  تنها در   .2
آن شركت كنند. در این مورد آنها این نوع 
از طریق آن  محافل را بررسي مي كنند و 
و  مسائل  مورد  در  كه  شوند  مي  متوجه 
موقعيتهاي خاص چه مطالبي گفته مي شود. 
3- شركت كنندگان فعال و تمام وقت این 

. )Mishra, 2008(محافل هستند

نفوذ در سازمانهاي غير رسمي
مدیریت  را  رسمي  غير  سازمانهاي 
از  را  آن  تواند  نمي  و  است  نياورده  پدید 
ميان برداردو نه آنكه هرگز چنان مقصدي 
در ميان است. ولي مدیریت مي تواند راه 
را  نفوذ  نوعي  و  بياموزد  را  آنها  با  زیستن 
این  با  نفوذ،  این  بياورد.  دست  به  آنها  بر 

راهكارها دست یافتني است:
1- سازمانهاي غير رسمي را بپذیرید و به 

آنهاپي ببرید
اثرهاي  به  مي دارید،  بر  كه  گامي  هر   -2
نظامهاي غير رسمي توجه  بر  احتمالي آن 

كنيد
منافع  است،  شدني  كه  جایي  تا   -3
سازمان  منافع  با  را  رسمي  غير  گروههاي 

رسمي یكپارچه سازید.
چنين به نظر مي رسد كه دلخواه ترین 

یكي از مهمترین جنبه هاي 
مثبت شایعه این است 
كه مكانيسمي براي 
كاهش استرس است
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شایعه بدون تكرار مستقيم شایعه تكذیب 
مي شود. در واكنش به شایعه اي كه درباره 
حادثه اي منتشر مي شود، مدیر، اعالم مي كند 
كه هيچ اتفاق خاصي در هفته گذشته رخ 
باید  مدیر  شایعه،  تكذیب  در  است.  نداده 
حقيقت را هر چه سریعتر آشكار كند. اگر 
شایعه اي به سرعت انكار نشود، كارمندان 
شایعه  سایه  در  نيز  را  بعدي  اتفاقهاي 
كارمندان  اگر  یادشده،  مثال  در  مي دانند. 
بيشتر  باشند،  شنيده  را  آمبوالنس  صداي 
قانع مي شوند كه یكي از كاركنان در این 
حادثه به شدت جراحت دیده است . قابل 
در  آتش  همچون   - شایعه  كه  است  ذكر 
جنگل - در یك سازمان مي چرخد، بنابراین 
هر چه سریعتر مهار شود، افراد كمتري آن 
را مي شنوند و ضرر كمتري به سازمان وارد 

.)Akanda and Odwale, 1994(مي آید
 محافل شایعه پراكني از بين نمي روند 
و نمي شود از وجود آنها چشم پوشي كرد . 
اگر آن را از جایي سركوب كنيم، از جایي 
دیگر سر در مي آورد. اگر یكي از منابع آن 
را از بين ببریم، منبعي دیگر پيدا مي شود . 
این كار به سختي كشتن مار شيشه اي  افسانه 
اي است كه هنگام صدمه، خود را تكه تكه 
مي كند و از هر تكه مار جدیدي به وجود 

.)Mishra, 2008( مي آید

جنبه هاي مثبت
مباحث مربوط به شایعه با جهت گيري 
پایه  بر  شدت  به  سازمانها  در  مدیریتي 
نظریاتي است كه بيان مي كنند كه شایعه براي 
توليد مضر است، فضایي از بي اعتمادي را 
به وجود مي آورد و باعث كاهش روحيه 
مي شود. گاهي شایعه به عنوان یك بتون 
اجتماعي عمل مي كند كه بسياري از اوقات 
سازمان را سر پا نگه مي دارد و به كارمندان 
اجازه مي دهد تا رفتار رئيس خود را درك 
كنند و آن را پيش بيني كنند. شایعه مي تواند 
باعث تخریب رقيبان شود و باعث تقویت 
مي گردد  كار  محيط  در  اجتماعي  شبكه 

.)Waddington and Michelson, 2007(
یكي از مهمترین جنبه هاي مثبت شایعه 
این است كه مكانيسمي براي كاهش استرس 
كه  احساساتي  كه  است  شده  ثابت  است. 
خيلي  تاثير  شوند،  مي  داشته  نگاه  دل  در 
مخربي دارند كه شایعه و درد دل كردن این 
اثرات را كاهش مي دهند. مي دانيم كه افراد 

خود  كاري  موقعيت  مورد  در  دارند  نياز 
مهم  بخشهاي  از  یكي  این  كنند.  صحبت 
زندگي انسان است . محافل شایعه پراكني 
به انسان كمك مي كنند تا به راحتي درباره 
با  كند.  زندگي صحبت  مهم  واقعيات  این 
افراد  محافل،  این  در  كار  درباره  صحبت 
شركت  رسمي  سياستهاي  تغيير  فرصت 
افراد مي  این كار  با  به نفع خود را دارند. 
توانند سياستها را بهتر بشناسند و قادر مي 
مواجه  خود  كاري  موقعيت  با  بهتر  شوند 
شوند. این ارتباط باز، همچنين به كارمندان 
این امكان را مي دهد تا با افرادي كه دچار 
هستند،  كاري  محيط  از  خارج  استرس 

.)Mishra, 2008(احساس همدردي كنند
ارزیابي  در  تواند  مي  پراكني  شایعه 
از  قبل  خبري  به  كارمندان  العمل  عكس 
اعالم از سوي مجاري رسمي مورد استفاده 
قرار گيرد. به منظور كاهش مشكالت ناشي 
از  استفاده  با  توانند  مي  مدیران  شایعه،  از 
به  و  كنند  پخش  سریعا  را  اطالعات  آن، 
در  را  كارمندان  العمل  عكس  ترتيب  این 
برابر تصميمات مختلف با درگير شدن در 
تصميمات  نقایص  بروز  از  قبل  شایعات 

مشاهده كنند.
شایعه مي تواند خروجي و وسيله اي 
براي تخليه احساسات باشد، تماس شخص 
به شخص را حفظ كند و به كار جذابيت 

.)Akanda and Odwale, 1994( بخشد
 

نتيجه گيري
اخبار،  انتشار  را  شایعه  بتوان  شاید 
رویدادها و طرز تلقي از رویه ها و وقایع از 
طریق مجاري غيررسمي سازماني دانست. 
اگر چه مدیریت، هرگز نمي تواند زنجيره 
شایعات در سازمان را از بين ببرد، مي تواند 
ابتدا  كار  این  براي  كند.  مدیریت  را  آن 
شناسایي  شایعه  ساز  سبب  عوامل  بایستي 
باید به  و بررسي شوند. در دومين مرحله 
مبادي بروز شایعه توجه داشت . واحدهاي 
یاور مدیریت، نقش  به عنوان  باید  ستادي 
خود را در انتشار شایعات مثبت به خوبي 
ایفا كنند. در حالي كه كل كاركنان درگير 
موضوع شایعه هستند، باید با نشست هاي 
جمعي با كاركنان و نمایندگان آنان، بي پيرایه 
و رو در رو به گفت و گو نشست و ضمن 
چاره جویي، علل تصميم گيري را براي آنها 

توضيح داد. 0

منابع
1. آل پورت، گردن و لئو پستمن)1372( روانشناسي 
شایعه، مترجم: ساعد دبستاني، نشر مركز تحقيقات 

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران. 
پراشانت)1381(  بوردیا  و  نيكالس  دیفونزو،   .2
مدیریت شایعه در روابط عمومي، نشریه تحقيقات 
چهاردهم،  شماره  پنجم،  سال  عمومي،  روابط 

ص43.
3. دیویس،كليت و جان نيو استورم)1375( ترجمه: 
و  آموزش  مركز  ناشر:  طوسي،  علي  محمد  دكتر 

مدیریت دولتي چاپ سوم. 
4. ستوده،هدایت اهلل )1376( درآمدي بر روانشناسي 

اجتماعي .انتشارات آواي نور چاپ دوم. 
بر سيستم  شایعه  تاثير   )1379( ایرج   ، سلطاني   .5
فوالد،  نشریه  توليدي،  روابط صنعتي سازمان هاي 

شماره 22، ص44.
در  آن  نقش  و  1383(شایعه   ( ،محمود  عنبري   .6
ساختار مدیریت یك سازمان، فصلنامه بانك، شماره 

30، ص75.
افكار  بر  آن  تاثير  و  )1385(شایعه  عيني،مهدي   .7

عمومي.
بر  اي  مقدمه   )1382( علي   ، آشتياني  فتحي   .8
روانشناسي سياسي، ناشر: موسسه انتشارات بعثت. 

ارتباطات،  و  مدیریت   ،)1386( فوالدگر،بهروز   .9
روزنامه همشهري، 3 شهریور 1384. 

10. Akanda, Adebowale & Odwale, 
Fumilayo)1994(How to stop company 
Rumours, Leader ship and  organization 
Development journal vol. 15, no.4 
11. Burgess,Heidi & Maiese, Michelle 
)2004( Why is Rumour Control impor-
tant? available at: http://beyondin-tructa-
bilityoorg/essay/rumorcontrol
12. Dr.Mishra, Jitendra )2008( Managing 
the grapevine, Personal          Management, 
available at: http://web.ebscost.com
13. Gawlowicz,Susan )2006( the truth 
about rumours and why we believe them, 
available at: http://eurekalert.org/pub-
releases/2006
14. Michelson,Grant & Mouly,Suchitra 
)2008( Rumour and gossip in 
organizations,Management Decision Jour-
nal, vol.38, Issue .5, page : 339-346
15. Neese,Terry)1999(Working to get the 
best team results, available at:     http://
proquest.umi.com
16. Obrien;Tim)2007( What really orga-
nizations tapping the power of the grape-
vine? Available at: http://www.ebscohost.
com
17. Rosnow, Ralph L &Foster Eric K 
)2005( Rumour and Gossip Research, Psy-
chological Science Agenda, Vol. 19, No. 4, 
April 2005
18. waddington, Kthryn & Michlson, 
Grant)2007(Analysing gossip to reveal 
and understand power relationships, avail-
able at: http:// mngt.waikato.ac.nz/ejrot/
cmscoference
19. http:\\www.yazdfarda.com

63


