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 10/02/1396تاریخ پذیرش:                               12/08/1395تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 دلیل میزانکه بهاست  اجتماعی سایش رفتار سازمانی، حیطة در سازمانی رفتارهاي منفی از یکی

 از هدف باشد. داشته زیادي هايپیامد و آثار تواندمی هاي ورزشی،در سازمان تعامالت و مراجعات

 نقش به توجه با ،شغلی بهزیستی بر کارکنان اجتماعی سایش تأثیر بررسی ،پژوهش این انجام

 پیمایشی نوع از و توصیفی ،پژوهش روش. بود فوتبال فدراسیون در فرديمیان تعارض گريمیانجی

. ندبودپژوهش  آماري ، جامعةنفر 145 تعداد به 1395 سال در فوتبال فدراسیون کارکنان همة. بود

 هاداده آوريجمع براي. شد گرفته درنظر شمارکل صورتبه آماري ، نمونةجامعه حجم بودنکم دلیلبه

 تعارض سنجش نامةپرسش ،(2002) همکاران و دافی اجتماعی سایش استاندارد نامةپرسش سه از

 د،نسنجمی را کارکنان شغلی بهزیستی که( 2011) هایت و پارکر نامةپرسش و (1985) دوبرین کارکنان

 اجتماعی سایشداد که  نشان نتایج. شد انجام لیزرل افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل. شد استفاده

 داشت منفی تأثیر شغلی بهزیستی بر فرديبین تعارض ،(57/0) داشت مثبتی تأثیر فرديبین تعارض بر

 با فرديبین تعارض و (-42/0) داشت منفی ثیرتأ شغلی هزیستیب بر اجتماعی سایش (،-48/0)

 پیشنهاد .دکنمی ایفا شغلی بهزیستی بر اجتماعی سایش تأثیر براي نقشی میانجی ، -27/0 اثرضریب

کنند و  شناسایی را رفتارها این سایشی، رفتارهاي ایجاد رد ثرمؤ عوامل شناخت بامدیران  که شودمی

 اجتماعی، رعایت سایش درمورد اخالقی و آموزشی هايایجاد برنامه ا مانندر صحیحی هايسیاست

 و شخصیتی هايویژگی به توجه اعتماد، برمبتنی اخالقی جو تقویت قوانین، اجراي و وضع در عدالت

 .دکنن اتخاذ هاآن بردنازبین و رفتارها این کنترل براي کارکنان رفتاري

 

 زندگی شغلی، تعارض سازمانی شهرت، حسفردي، میان مثبت روابط: کلیدی گانواژ

                                                           
 Email: eidipour_kamran@yahoo.com                                                             نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه
 اهمیت سازمان رشد و بقا منابع ترینمهم عنوانبه انسانی نیروی به توجه اخیر، هایسال در

ها و دیدگاه خود، کاری شرایط و محیط از نیروی انسانی کلی، ادراکاتطوربه. است یافته روزافزونی

هستند  عناصری ثر است.ها مؤو بر زندگی شغلی آن دهدمی شکل را در محیط کار آنان رفتارنحوۀ 

 کاری محیط کارکنان : اینکهاند ازکه عبارت دهندتأثیر قرار میکه زندگی شغلی کارکنان را تحت

 چگونه خود سرپرستان و همکاران با دارند، انتظاراتی چه شغل خود از بینند،می چگونه را خود

ها برخورد ان چگونه با آندر سطح سازم چیست و مدیریت اقدامات از هابرداشت آن، کنندمی تعامل

 شناسیروان عرصة در موجود سازۀ جدیدترین ،شغلی بهزیستی(. 543، 2013، 1)جوون می شود

 اضطراب، همچون منفی تجارب صورت نبودبه تاکنون و است گرامثبت سازمانی رفتار و سازمانی

شادکامی نیز وجود احساسات و تجارب عاطفی و هیجانی خوشایند و فرسودگی شغل،  و روانی فشار

 قالب در شغلی بهزیستیبراین، افزون .(360، 2013، 2)هیفر و جانل در محل کار تعریف شده است

 و دنا) است شده تعریف افراد در شغلی فرسودگی و روانی فشار اضطراب، همچون منفی تجاربنبود 

 یساختار شغلی بهزیستی سازۀ ،(2011) 4هیت و پارکر عتقادا به(. 374 ،1999 ،3گریفین

 و سرپرست توجه کارکنان، به سازمان احترام شغلی، رضایت بعد چهار از متشکلاست که  چندبعدی

 در چقدر فرد یک شغل که است این معنای به شغلی رضایت بعد. است شخصی زندگی با کار تداخل

 تواندمی میزان چه تا شغل این و آوردوجود میبه یمعنادار و ارزشمندی رضایت، احساس او

 افراد که ستا معنا این به کارکنان به سازمان احترام. دهد ارتقا و توسعه را شخص هایتوانایی

 احترام اخالقی هایارزش به اندازه چه تا و ندهست اعتماد قابل میزان چه به سازمان باالدست

 سرپرست توجه. دارند اعتقاد و باور سازمان هایارزش به اندازه چه تا کارکنان ،همچنین و گذارندمی

 وظایف انجام در وی به کردنکمک زیردست،های صحبت به دادنگوش در وی تمایل میزان بیانگر

 در فرد تصور معنای به شخصی زندگی در کار تداخل است. همدردی احساسدادن نشان نیز و کاری

 .است کرده مختل را او شخصی زندگی ، کاراندازه چه ات که است موضوع این با ارتباط

 عمیقی اثرهای دتوانمی سازمان، بر آن مستقیم اثرهای برچگونگی تعامل افراد در محیط کار، عالوه

 گیریاندازهقابل مستقیم صورتبه معموالًاین آثار  اگرچه ،باشند داشتهسازمان  آن کارکنان بر نیز

 و منابع بهینگی کارایی، وری،بهره ازجمله سازمان هایجنبه تمامی تواندمی بلندمدت در ،ندنیست

 نیز افراد بین اجتماعی نامناسب تعامالت و فردیمیان روابط منفی جنبة به توجه. برگیرد در را غیره

                                                           
1  . Jaewon 

2  . Hepburn. & Janelle 

3. Danna & Griffin 

4. Parker & Hyett 
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 و فردیمیان روابط. (32، 2014 ،1نگریفی ، مارشال ولینستد) است اهمیتدارای  جهت همین از

 اصلی وظایف مناسب اجرای مهم عوامل از که هستند سازمانی رفتار ابعاد از یکی ماعیاجت تعامالت

 ند؛شومی محسوب خارجی محیط با سازمان برخورد نحوۀ و آن استراتژیک اهداف پیشبرد سازمان،

 سایر و خدمات جبران هایسیستم شغل، با مرتبط هاینگرش چون عواملی سایر ،برعکس اما

 موردغفلت ،اندکرده هاآن سازمانی توجه زیادی به رفتار حوزۀ محققان که کارکنان رفتاری هایجنبه

 (. 93، 2011 ،2و باری فرگوسن) اندگرفته قرار

فردی کارکنان یکی از پیامدهای روابط میانعنوان بهفردی میان تعارض ها،سازمان از بسیاری در

 آن برای تهدیدی یا همکاری شکستندرهم را سازمان در تعارض کوهن،است.  جدی ایهمسئل

 دررود که انتظار می و نیز است طبیعی هاسازمان در تضاد بروز که است معتقد و آوردمی حساببه

 در (. شاید2، 1386 ،بوزنجانی مرادیپیر و مقدمنکویی) با یکدیگر وجود داشته باشد هاانسان روابط

 نیست تردیدی اما، گردد؛ سازمان انحالل موجب هک باشدنداشته  قدرتی چنان پدیده این جا همه

 سازمان که آورد وجودبه را شرایطی یا بگذارد ناخوشایندی اثرهای سازمان عملکرد بر تواندمی که

 در هاییتعارض با است ممکن ، افرادکار محیط در. بدهد ازدست را خود کارآمد نیروهای از بسیاری

سمیعی ) شوند روهروب سازمانیمیان و گروهیمیان گروهی،ندرو فردی،میان فردی،درون سطح پنج

 اگر ،اما است؛ سازنده ،شود کارکنان بالندگی و رشد سببتعارض  کهتازمانی(. 1389 و پورکیانی،

 در مخرب تعارض وجود. کرد حذف را آن باید و است مخرب ،باشد داشته همراهبه منفی پیامدهای

 اعثبتواند لی کارکنان داشته باشد. تعارض میدر زندگی شغبدی  تواند اثرهایمی کارکنان میان

 مخرب اثرهای به توجه با ،بنابراین ؛شود پایین عملکرد و خدمت ترک افزایش شغلی، رضایت کاهش

 این از یکی .دارد اهمیت ،دنشومی رفتارها نوع این بروز باعث که عواملی شناسایی فردی، تضاد

 شوندمی تعارض افزایش سبب که است هاآن پرخاشگری و نانکارک اجتماعی سایش ،عوامل

 و افتدمی اتفاق ،سازمان ،یعنی ؛اجتماعی طیمحی در سایشی رفتار ازآنجاکه(. 202، 2003 ،3کیحر)

 هاآن بین یتوافقات عدمتعارضاتی یا  ناخواسته یا خواسته که است شده تشکیل افرادی از اجتماع

 ،4ساهین) گرفت نادیده نباید را فردیبین تعارضات به توجه اجتماعی سایشی رفتار در دارد، وجود

 به نسبت کارکنان منفی نگرش وجودکه  ندهست معتقد( 2009) 5، سمر و هاپفیلدمایر (.63، 2009

 توانندمی منفی احساساتاین  که شودمی منفی عواطف و احساسات بروز به منجر خود کاری محیط

                                                           
1. Linstead, Marechal & Griffin 

2. Ferguson & Barry 

3. Kehr 

4  . Sahin 

5  . Meier, Semmer & Hupfeld 
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 بنیادی نیاز به منفی اجتماعی تعامالت. کنند دخالت نیز کار محیط در ادافر اجتماعی مبادالت در

 افراد این .رساندمی آسیب مطلوب و مثبت فردیبین روابط حفظ و گروه یک به داشتنتعلق در افراد

احساس رضایت و  شغلشان به نسبت است ممکن و کنندمی تنهایی احساس کاری خود محیط در

 تغییر کار محیط در رفتارشان و افراد شغلی هاینگرش ،مواردی چنین در خشنودی نداشته باشند.

 روابط و فرد بر اجتماعی سایش شدید عواقب ،درواقع. شوندمی اجتماعی سایش دچارافراد  و کندمی

 گیردمی قرار اذیت و موردآزار جسمی ازلحاظ فرد که است زمانی از آشکارتر بسیار ،فردیبین

 هاآسیب این که اندداده نشان شدهانجام هایپژوهش(. 1603 ،2009 ،1نهلگسو ، سلتمن ورینالدز)

 در را شغل ترک به تمایل و نندبز لطمه کارکنان بهزیستی و روانی سالمت به توانندمی صدمات و

 (.24 ،2014 ،3ن، التسو و گیتونیکوالی؛ 382 ،2010 ، 2همکاران و کولی) دهد افزایش آنان

 برای سنگینی هایهزینه که است اجتماعی زندگی منفی هایدستاورد از یکی ،اجتماعی سایش

 احساسات از است عبارت اجتماعی سایش از همکاران وی و وینکور تعریف. دارد جامعه و هاسازمان

 د،نشومی هدایت و گیرینشانه خاص فرد یک سمتبه که عالقگیبی و خشم مانند منفی هیجانات و

 ارادی و عمدی رفتارهای سایرنیز بروز  و آن فرد هایتالش و هافعالیت ها،شنگر منفی ارزیابی

 مختل اششغلی اهداف به رسیدن برای را او هایتوانمندی کهوی  همکاران و سرپرست ازسوی

 مثبت روابط نگهداری و برقراری مواردی مانند هاتوانایی این (.14، 2015 ،4تای و درانگ) کنندمی

 ،5نگنستر و پگودافی، ) هستند سازمان در محبوبیت و اعتبار شغلی، هایوفقیتم فردی،میان

 نیست دیگران عالقة و موردتوجه اینکه از فرد ادراک از است عبارت اجتماعی سایش. (111، 2006

 سخرهبه را آبروی وی و اعتبار سخنی و عمل هر با اطرافیانکه  دارد امکان زمان و مکان هر در و

 تطابق و توافق عدم از شدیدی نوع شاید و دارد تنش و تعارض هاآن با مداوم طوربه ،ابراینبن بگیرند؛

 حمایت تعریف، طبق و است اجتماعی حمایت مقابل نقطة ،اجتماعی آید. سایش وجودبه هاآن بین

 نمیزا هرچه بنابراین، دارد؛ توجه فردیبین متقابل ارتباطات دامنة به که است مفهومی اجتماعی

 اساس،؛ برایناست بیشتر ،شودمی مواجه آن با فرد که تعارضی میزان باشد، بیشتر اجتماعی سایش

 و دوستان خانواده، کارکنان، بر منفی تأثیر اجتماعی سایش یا ضعیف اجتماعی حمایت ،درهرصورت

 محل در را نانکارک زندگی کیفیت تواندمی و دارد جامعه بر منفی تأثیر ،طورکلیبه و هاآن اطرافیان

 دانشمندان شود. سازمان در مشکالتی افزایش به منجر تواندمی زمان گذشت با و دهد کاهش کار

                                                           
1. Reynolds, Seltman & Helgeson 

2  . Cole, Bernerth, Walter & Holt  

3  . Nikolaou, Latsou & Geitona 

4  . Dar Ong & Tay 

5  . Duffy, Ganster & Pagon  
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 ،1کروپانزانو و فلوگر) اند کرده تقسیم دسته سه بهرا  کارکنان بر رفتارها این پیامدهای حوزه، این

1998 ،26:)  

 و پایین شغلی درگیری پایین، عهدت رضایتمندی، عدم چون مواردی شامل نگرشی؛ پیامدهای -1

 است؛ افراد میان اعتماد فقدان

 است؛ افسردگی و تنیدگی روحی، فشار شامل ؛بهزیستی و سالمت پیامدهای -2

 و کار در وقفه غیبت، کاری،خراب و خشونت مانند انحرافی رفتارهای شامل ؛رفتاری پیامدهای -3

 . است غیرشهروندی رفتارهای و ارادی کندکاری

دارد که این  افراد و هاسازمان بر منفی پیامدهای و تأثیرات سایشی رفتارهای کار، محیط در

 دنشومی بیشتر غیرسازندۀ کاری رفتارهای و کمتر شغلی رضایت باعث ازجمله رفتارهای سایشی،

 (. 358، 2012 ،2همکاران و دافی)

 نتایج. اندها انجام شدهبر سازمانهای مختلفی درزمینة تأثیر سایش اجتماعی ، پژوهشکلیطوربه

 و کارکنان بین در اعتماد ایجاد برای سایشی رفتارهای که داد نشان( 2015) تای و دارانگ پژوهش

کاری در محیط سازمانی، های یکی از رفتار. دارد اهمیت بسیار کار محیط در بهتر کاری رفتارهای

 شجاعیو  (2009و همکاران ) رینالدزت. اس و داشتن زندگی شغلی مناسب فردیوجود تعارض بین

 رینالدز مطالعة . نتایجانداشاره کرده ثیر سایش اجتماعی بر تعارضتأبه  (1392) فرو بهشتیباغینی 

رابطة مثبت وجود  کارکنان فردی تعارض و اجتماعی سایش بینداد که  نشان (2009)و همکاران 

 سایش بین که رسیدند نتیجه این به (1392) فربهشتی و باغینی شجاعی پژوهشی، در .داشت

 و کالمی سایش بین اما دارد؛ وجود معکوس رابطة فردی تعارض میزان و همکار توسط مستقیم

اسکات و  مطالعاتدر دارد.  وجود مستقیم رابطة فردی تعارض میزان و همکار توسط فیزیکی

زندگی تارهای سایش اجتماعی بر تأثیر رفبه (، 1395امیر و نعامی )( و نیز کعب2015) 3همکاران

 سایش رفتار و زندگی و کار تضاددرزمینة  (2015) همکاران و اسکات. اشاره شده استشغلی افراد 

 رفتارهای با مؤثری ورطبه زندگی و کار تضاد ،پژوهش این در که پرداختندبه مطالعه  اجتماعی

 آوردنفراهم با دنتوانمی مدیران ،(1395)  نعامی و امیرکعببراساس پژوهش . بود مرتبط سایشی

 و اجتماعی سایش کاهش برای را زمینه شغل، انجام در توانمندی افزایش و شغل بر کنترل فرصت

  .آورند فراهم کارکنان شغلی بهزیستی و سازمانی وفاداری افزایش

 انسانی وینیر به که هستند هاییسازمان ازجمله فوتبال فدراسیون ویژهبه و ورزشی هایسازمان

 در ،است فوتبال فدراسیون عهدۀبر که رسالتی و ورزش ماهیت دلیلبه. ندنیازمند بانشاط و شایسته
                                                           
1  . Floger & Cropanzano 

2. Duffy, Kristen, Scott Jason, Shaw Bennet & Tepper Karl 

3  . Scott, Ingram, Zagenczyk & Mindy 
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 و دارد سزاییب اهمیت هاآن بین تعارضات کاهش و کارکنان بین صمیمی روابط وجود سازمان این

 سایش شناخت. باشد ثرمؤ هاآن مثبت عملکرد و وریبهره بر تواندمی شغلی مناسب شرایط وجود

 مدیران و ارشد مدیران به کنان سازمان داشته باشد،کارتواند بر و آگاهی از تأثیراتی که می اجتماعی

ازجمله  پدیده، این کاهش برای مناسبی هایحلراه تا کندمی فدراسیون فوتبال کمک انسانی منابع

 اینکه به توجه با. کنند ذاتخا اجتماعی مثبت تعامالت ایجاد و مناسب کاری محیط کردنفراهم

 زندگی، کیفیت بر تواندمی مدیریت و کارشان قبال در هاآن تعهد و کارکنان بهزیستی و سالمت

 کارکنان میان در لهمسئ این به توجه لزوم باشد، ثیرگذارتأ شغلی عملکرد و شغلی خشنودی

دهد که رفتار سایش یبررسی مبانی نظری پژوهش نشان م. است ضروری و الزم فدراسیون فوتبال

اجتماعی در سطح سازمان ممکن است منجر به ایجاد تعارضات بین افراد شود و بر زندگی شغلی 

رسد نظر می، بهاما اند؛صورت پراکنده انجام شدههایی به، پژوهشزمینهها تأثیرگذار باشد. دراینآن

 ورزشی هایسازمان سطح در ویژهو به زمینهدراین زیادی پژوهشصورت منسجم به کشورمان، درکه 

 تأثیر بررسی پژوهش، این انجام از هدف ،بنابراین اند؛هانجام نشد فوتبال فدراسیون با تمرکز بر و

 فردیبین تعارض گریمیانجی بافوتبال  فدراسیون کارکنان شغلی بهزیستی بر اجتماعی سایش

 بهزیستیفردی و تعارض بین ثیری برأچه ت اجتماعی سایش است. سؤال اصلی پژوهش این است که

 کند؟گری میفردی این رابطه را میانجیو آیا تعارض بین ؟فوتبال دارد فدراسیون کارکنان شغلی

 

  پژوهششناسی روش

 شکل به که است کاربردی پژوهش هدف، ازلحاظ و ستا همبستگی نوع از و توصیفی ،پژوهش روش

ختمان ساختمان مرکزی، ساکارکنان  شاملفوتبال  فدراسیونکارکنان  همة. است شده انجام میدانی

ه به فدراسیون فوتبال و آمار با مراجعبودند که  آماری جامعة ،آکادمی فدراسیون سازمان لیگ و

 حجم بودنکم دلیلبه. اعالم شد 1395 سال در نفر 145ها آن تعداد شده از این فدراسیون،دریافت

 نامةپرسش 145 از ،کهطوریبه ؛شدند گرفته درنظر شمارکل صورتبه آماری ، نمونةجامعه

 هاداده آوریجمع برای. گردیدند بررسیشدند و  آوریجمع نامهپرسش 140 درنهایت شده،طراحی

 سایش به مربوط ،اول نامةپرسش :است شده استفادهبه این شرح،  استاندارد نامةپرسش سه از

 ؛است شده ساخته السؤ 13 با(  2002)  1نو پگو ، گنستردافی توسط که است اجتماعی

 دارد السؤ 20 کهاست ( 1985) 2دوبرین، متعلق به کارکنان تعارض سنجشدوم؛ یعنی،  نامةپرسش

 و سنجدمی را کارکنان شغلی بهزیستیکه  است( 2011) هایت و پارکرنامة سوم، متعلق به پرسش و

                                                           
1 Duffy, Ganster & Pagon 
2 Dobrin 
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در . بود لیکرت ایگزینه پنج طیف هانامهرسشپ این اندازگیری مقیاس. است السؤ 31 شامل

، 93/0سایش اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ  نامةپایایی پرسش(، 2012دافی و همکاران ) مطالعة

 -همبستگی آزمایی بهزیستی شغلی با روش نامةپایایی پرسش(، 2011پارکر و هایت ) در پژوهش

فای کرونباخ تعارض با ضریب آل نامةیایی پرسشپا(، 2007) 1وسک مطالعةدر  و 91/0بازآزمایی 

 از نفر 8 به تأیید هانامهپرسش صوری و محتوایی روایی گزارش شده است. در مطالعة حاضر، 90/0

 محاسبة طریق از و محقق توسط آن( اعتبار) پایایی و رسید ورزشی مدیریت خبرگان و متخصصان

 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل. شد تعیین 87/0 و 89/0 ،81/0 ترتیببه ،کرونباخ آلفای ضریب

 درراستای و انجام شد استنباطی و توصیفی آمار هایروش از استفاده با 7/8 سخةن 2لیزرل

 موردنظر مدل وشد  استفاده ساختاری معادالت از علّی روابط سازیمدل برای ،تکمیلی هایتحلیل

 .شد ارائه یکصورت شکل شمارۀ به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Wesek 
2. Lisrel 

 از ناشی تعارض

نقش  در ابهام  

تعارض در 

 نقش

تعارض ناشی از 

 ناکامی

 در تعارض

 هدف

سایش 

  اجتماعی

تعارض بین 

 فردي

زیستی به

  شغلی

H1 H2 

H3 

مدل مفهومی پژوهش  -1شکل   

 در ایجاد مانع

 ارتباطات

 در ایجاد مانع

  موفقیت

 ایجاد مانع

 درکسب

 شهرت

 توجه سرپرست

کار در  تداخل

 زندگی شخصی 

احترام به 

 کارکنان

خشنودی 

 شغلی
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 نتایج
 ،لحاظ جنسیتنشان داد که از های توصیفی پژوهشیافته ،شناختیدر قسمت اطالعات جمعیت ابتدا

تر از نفر بودند. تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی و پایین 120ردان نفر و تعداد م 20تعداد زنان 

نفر از نمونة  104نفر بودند. تعداد  35، دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالترنفر و افراد  105آن، 

 هایی به غیر از رشتةنفر نیز در رشته 36و دنی بپژوهش دارای مدرک تحصیلی در رشتة تربیت

 یت بدنی دارای مدرک تحصیلی بودند.ترب

 یهمبستگ سی( و ماتراریمعو انحراف نیانگی)م یفتوصی های، شاخصیکشمارۀ  در جدول

 رهایمتغ نیارتباط ب، یکشمارۀ  جدول هاییست. با توجه به همبستگپژوهش ارائه شده ا رهاییمتغ

 یاستفاده از مدل معادالت ساختار یبرا یشرط اساس ،هاافتهی لیدر تحلکه و ازآنجا استمعنادار 

 گرفت. قرار لیتحلمورد یارتباط یدر مدل الگواست،  رهایمتغ نیب یوجود همبستگ

 
پژوهش متغیرهاي بین همبستگییبضر و معیارفانحرا میانگین، -1 جدول  

 
  
 

 

 

P≤ 05/0 **  

 

 نتایج که شد استفادهسمیرنوف ا -کولموگروف آزمون ها،داده بودننرمال از اطمینان برای همچنین،

 :است شده داده نشان دو شمارۀ جدول در آن

 ؛است (05/0) از تربزرگ پژوهش متغیرهای معناداری سطح ،دو شمارۀ جدول نتایج به توجه با

 .است نرمال مشاهدات توزیع که گفت توانمی ،بنابراین

 
 پژوهش يهانرمال داده عیتوز یینتع يبرا یرنوفاسم -فولموگروآزمون کنتایج  -2دول ج

 

 

 

 

 

 

 3 2 1 معیارانحراف میانگین متغیرها

 61/0 45/0 - 48/0 26/4 سایش اجتماعی -1

 67/0 - - 54/0 62/3 فردیبین تعارض -2

 - - - 49/0 12/4 شغلی بهزیستی -3

 شغلی بهزیستی فرديبین تعارض اجتماعی سایش متغیر

 z  821/0 879/0 983/0مقدار 

 288/0 422/0 510/0 معناداری

 140 140 140 تعداد نمونه
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 معادالت سازیمدل که در برازشی معیارهای از ،مدل برازش بررسی برای حاضر، پژوهش در

دو به ینسبت کا های مطلق عبارت است از:حد مطلوب شاخصه. شد استفاده ،دندار وجود ساختاری

 هایشاخصه .2یبرازش انطباق یکوییشاخص ن و 1برازش یکوییشاخص ن، 3کمتر از  آزادی ةدرج

 .5شاخص برازش فزاینده  و 4یقیشاخص تناسب تطب ،3یشاخص برازش هنجار: اند ازعبارت تطبیقی

جذر برآورد  و 90/0از  بیشتر 6: شاخص برازش مقتصد هنجارشدهد ازانعبارت مقتصد هایشاخصه

، مقادیر سه . در جدول شمارۀ(227، 2005 ،8باربارا و ویلیام) 1/0 از کمتر 7یبخطای تقر یانسوار

 مدل که دریافت توانمی سه شمارۀ جدول اطالعات به توجه بانشان داده شده است. ها این شاخص

 پژوهش نظری مدل مطالعة حاضر، از حاصل هایداده دیگر،عبارتاست. به ربرخوردا خوبی برازش از

 .کنندمی ییدتأ و حمایت را
 برازش مدل هايشاخص -3جدول 

 نتیجه موردقبول دامنة برآورد هاها/ مدلشاخص

های شاخصه

 مطلق

 مطلوب >90/0 92/0 نیکویی برازش

 مطلوب >90/0 93/0 نیکویی برازش انطباقی

 مطلوب <3 41/1 آزادی دو به درجةکای

 هایشاخصه

 تطبیقی

 مطلوب >90/0 95/0 برازش هنجاری

 مطلوب >90/0 97/0 تناسب تطبیقی

 مطلوب >90/0 91/0 برازش فزاینده

 های شاخصه

 مقتصد

 مطلوب <1/0 057/0 جذر برآورد خطای تقریب

 مطلوب >90/0 90/0 شدهبرازش مقتصد هنجار

 

 داده نشان های پژوهشفرضیه و متغیرها برای ساختاری معادالت سازیمدل ،ودشمارۀ  شکل در

 .است شده

 

 

 

                                                           
1. Goodness of Fit Index 

2. Adjusted Goodness of Fit Indexes 

3. Norm Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5  . Incremental Fit Index 

6  . Parsimonious Normed Fit Index 

7. Root Mean Square Error of Approximation  

8  . Barbara & William 
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مدل مفهومی پژوهش در حالت استاندارد -2شکل   

 از ناشی تعارض

نقش  در ابهام  

تعارض در 

 نقش

تعارض ناشی 

 از ناکامی

 در تعارض

 هدف

سایش 

  اجتماعی

تعارض بین 

 فردي 

بهزیستی 

  شغلی

 در ایجاد مانع

 ارتباطات

 در ایجاد مانع

  موفقیت

 ایجاد مانع

شهرت درکسب  

توجه 

 سرپرست

تداخل کار 

در زندگی 

 شخصی 

احترام به 

 کارکنان

خشنودی 

 شغلی

0.24 0.29 0.46 0.60 

0.57 
0.48-  

0.42-  

0.81 

0.75 

0.57 

0.34 

0.41 

0.44 

0.81 

0.71 

-0.68 

0.79 

0.34 

0.48 

0.39 

540.  

0.87 
0.63 

0.72 850.  

 داريامدل مفهومی پژوهش در حالت معن -3شکل 

 از ناشی تعارض

نقش  در ابهام  

تعارض در 

 نقش

تعارض ناشی 

 از ناکامی

 در تعارض

 هدف

سایش 

  اجتماعی

تعارض بین 

 فردي 

بهزیستی 

  شغلی

 در ایجاد مانع

 ارتباطات

 در ایجاد مانع

  موفقیت

 ایجاد مانع

شهرت درکسب  

توجه 

 سرپرست

داخل کار ت

در زندگی 

 شخصی 

احترام به 

 کارکنان

خشنودی 

 شغلی

63/4  19/6  22/6  67/7  

96/5  26/5-  

48/4-  

31/10  

29/9  

54/9  

02/5  

82/5  

11/6  

06/9  

68/7-  

02/10  

11/5  

34/6  

45/5  

10/7  

01/7  
11/9  21/12  
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 تأثیر و مقدار آمارۀشاخص ضریب دو از ،هافرضیه معناداری آزمون برای الگو تأیید و بررسی از پس

 به توجه باشد. با -96/1 تا+ 96/1 از نباید ارزش تی ریدامعنا که مقدار سطح استفاده شد ارزش تی

 جدول در آن نتایج که است شده پرداخته پژوهش هایفرضیهبررسی  به ،مدل وتحلیلتجزیه نتایج

 .می شود مشاهدهچهار  شمارۀ

تأثیر  اجتماعی سایش که گفت توانمی درصد 95 اطمینان با ،چهار شمارۀ براساس نتایج جدول

 بهزیستی بر فردیبین تعارض که کرد ادعا توانمی همچنین،. دارد فردیبین عارضت بر مثبتی

با فردی تعارض بین و ثیر منفی داردشغلی تأ بهزیستیبر ، سایش اجتماعی دارد منفی تأثیر شغلی

 .کندمی ایفا میانجی ، نقششغلی بهزیستی بر اجتماعی سایش تأثیر برایدرصد،  -27اثر ضریب
 

 تحلیل مدل معادالت ساختاري پژوهش نتایج حاصل از -4جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه
فردی مؤثر است و ، بر تعارض بین57/0اثر نتایج پژوهش نشان داد که سایش اجتماعی با ضریب

شغلی کارکنان مؤثر است. درمجموع، این  بهزیستی، بر -48/0اثر یبفردی نیز با ضرتعارض بین

ارکنان است که میزان این شغلی ک بهزیستییم سایش اجتماعی بر مستقدهندۀ تأثیر غیریافته نشان

بین سایش  صورت مثبت رابطةفردی، بهکه تعارض میانمعنیاست؛ بدین -27/0اثر غیرمستقیم 

ار سایشی که وجود رفتصورتکند؛ بدینگری میکارکنان را میانجی شغلی بهزیستیاجتماعی و 

 بهزیستیموجب کاهش فردی نیز شود و افزایش تعارض میانفردی میموجب افزایش تعارض میان

صورت مستقیم و دیگر پژوهش، رفتار سایش اجتماعی، بهنتایج شود. براساس شغلی کارکنان می

صورت این رفتار در سطح سازمان به وجود ،واقعنان مؤثر است و دراجتماعی کارک بهزیستیمنفی بر 

 و درانگ پژوهش نتایج زمینه،شغلی کارکنان شود. دراین بهزیستیتواند منجر به کاهش مستقیم می

 بین اعتماد ایجاد با هدف ،کار محیط در سایشی رفتارهای کنترلکه  داد نشان( 2015) تای

 همکاران رینالدز مطالعة نتایجهمچنین،  .دارد اهمیت بسیار هاآن بین تعارضات کاهش و کارکنان

 با بود، کارکنان فردی تعارض و اجتماعی سایش بین مثبت رابطة وجود دهندۀنشان که( 2009)

 نتیجه ارزش تی تأثیرضریب پژوهشاي هفرضیه

 تأیید فرضیه 96/5 57/0 ثیر دارد.ایش اجتماعی بر تعارض بین فردی تأس

 فرضیه تأیید -26/5 -48/0 ثیر دارد.شغلی تأ بهزیستیفردی بر تعارض بین

 فرضیه تأیید -48/4 -42/0 ثیر دارد.شغلی تأ بهزیستیسایش اجتماعی بر 

بین سایش اجتماعی و  میانجی در رابطةفردی نقش تعارض بین

 شغلی دارد. بهزیستی
 یید فرضیهتأ - -27/0
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 با که ،(1395) نعامی و امیرکعب پژوهش نتایج براین،افزون. ددار همخوانی پژوهش حاضر نتایج

 باراستا هم ،یابدمی افزایش کارکنان شغلی بهزیستی و سازمانی ریوفادا اجتماعی، سایش کاهش

  حاضر است. مطالعة نتایج

 میسر هنگامی سازمانی وضعیت مطلوب توان گفت کهمی های پژوهشدر تحلیل این بخش از یافته

 را خودشکوفایی که ایکنندهتقویت عوامل با همراه خودشکوفا، کارکنان توسط هاسازمان که است

 همةعبارت است از  سازمانی اجتماعی شوند. سایش اداره د،نده توسعه سازمانی سطوح همة در

 وارد وی بر فرد با کنندگانتعامل ازسوی ،کاری زمان درطول که ایبرندهتحلیل و منفی رفتارهای

 هایتموفقی فردی،میان مثبت روابط نگهداری و برقراری مانند هاییتوانایی تضعیف باعث و شودمی

 رفتارهایی به مربوط اجتماعی سایش شود.می سازمان در محبوبیت و اعتبار روانی، شغلی، بهداشت

 تالش و گیرندشکل می کاری منطق بیرون و کاری منطق در که است کاری روابط با ارتباط در

از  مانع، نامیخوش و شهرت آوردندستهب یا کاری موفقیت مثبت، فردیدرون روابط در که کنندمی

 شودکارکنان سازمان می باعث افزایش تعارضات میان ،نهایتشوند که این مسئله در کار درپیشرفت 

( 2002. دافی و همکاران )(2006)دافی و همکاران،  دهدها را کاهش میشغلی آن بهزیستیو 

 در رند،گیمی قرار اجتماعی موردسایش همکارشان یا سرپرست توسط افراد که وقتی معتقد هستند

 آن هاآن. گیردمی شکل شود،می شناخته واقعی ضد هایاندیشه که یامقایسه تفکر ها،آن ذهن

 که اندداشته دوست هاآن یا افتادهمی اتفاق باید که چیزی آن با است افتاده اتفاق واقعاً که را چیزی

ذهنیت منفی باعث ایجاد  ،کنند که هر اندازه رفتارهای سایشی شدیدتر باشندمی مقایسه ،روی دهد

نیز  (2009)و همکاران رینالدز  بخشد.ها را شدت میشود و تعارضات بین آنبیشتر در کارکنان می

 ها بسیارو تعارضات بین آن فردیبین روابط بر اجتماعی سایش شدید معتقد است که عواقب

اساس براین، برافزون یرد.گ قرار اذیت و موردآزار جسمی ازلحاظ فرد که است زمانی از آشکارتر

 بروز به منجر خود کاری محیط به نسبت کارکنان منفی نگرش، (2009) همکاران و دیدگاه مایر

 در افراد اجتماعی مبادالت در توانندمی منفی احساسات که شودمی منفی عواطف و احساسات

شود منجر به این می افراد منفی شغلی هاینگرش ،مواردی چنین کنند. در دخالت نیز کار محیط

اساس نظر کولی و شوند که بر اجتماعی سایش دچار و کند تغییر کار محیط در رفتارشان که

 شغلی کارکنان بهزیستی و روانی سالمت به توانندمی صدمات و هاآسیب این (،2010همکاران )

 و بعدیاختار چندس یک دارای شغلی بهزیستی سازۀ (،2011به اعتقاد پارکر و هیت ) ند.نبز لطمه

 با کار تداخل و سرپرست توجه به کارکنان، سازمان احترام شغلی، رضایت بعد چهار از متشکل

نگرشی سایش  (، یکی از پیامدهای1998فلوگر و کروپانزانو )متناسب با نظر  است. شخصی زندگی

که  د هستندمعتق (2006)و همکاران براین، دافی است. عالوه رضایتمندی افراد عدم ،اجتماعی
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د و میزان نشومی سازمان کارکنان در محبوبیت و رفتارهای سایشی منجر به کاهش اعتبار، احترام

 د.ندهتوجه مدیران به کارکنان را کاهش می

تعامالت مستمر و وجود های منفی سازمانی که ناشی از توان گفت که یکی از عارضهمی کلیطوربه

به بررسی  ام سایش اجتماعی سازمانی است که در این پژوهش،ی به نست، مفهوما اجباری سازمانی

دراسیون فوتبال پرداخته شد. براساس شغلی کارکنان ف بهزیستیفردی و ض میانتأثیر آن بر تعار

شغلی  بهزیستیفردی و کاهش نتایج پژوهش، سایش اجتماعی تأثیر زیادی بر افزایش تعارض میان

 که است رفتارهایی اجتماعی شامل توان گفت که سایشها میتهدر تحلیل این یافکارکنان داشت. 

 نامیخوش و شهرت آوردن دستهب یا کاری موفقیت مثبت، فردیدرون روابط در کنندمی تالش

 و منفی رفتارهای همة سازمانی اجتماعی سایش ،درواقع. شوند کارکنان از پیشرفت مانع

 باعث و شودمی وارد وی بر فرد با کنندگانتعامل سویاز کاری زمان درطول که است ایبرندهتحلیل

 ممکن وجود چنین رفتارهایی در سطح سازمان شود.می شخص روندگیتحلیل ها وتوانایی تضعیف

 ودارد  هنجاریبنا و بد انگیزۀ ،سایش دارای فرد که شود تصور گونهاین موردسایش فرد ازسوی است

 ؛کنندمی برخورد منفی واکنش با آورند ومی شماربه انیقرب را خود سایشمورد افراد ،درنتیجه

ثیر منفی بر تواند تأمیدر سازمان  های سایشیرفتار تداوم، راساس نتایج این پژوهشب ،بنابراین

گونه اینبراین، آن را کاهش دهد. افزون مستقیم صورتشغلی کارکنان داشته باشد و به بهزیستی

د و ندهدر میان کارکنان سازمان نشان می صورت تعارضخود را بههای سایشی با کارکنان رفتار

 هاشغلی آن بهزیستیبر مستقیم صورت غیربه ،نهایتشود که درها میمنجر به ایجاد تنش بین آن

نابهنجار کارکنان با عوامل  و تعامل توانند موجب روابط، این پیامدها میبنابراین تأثیر منفی دارد؛

و به بروز  رجوع شوندبابار مشتریان ومدیران، سایر همکاران،  ازمان مانندداخلی و خارجی س

ند. تبعات وری فردی و سازمانی را کاهش دهند و درنهایت، بهرهحوادث و سوانح شغلی منجر شو

خود را کردن شود که بسیاری از کارکنان انگیزۀ کارچنین رفتارهایی در محیط کاری سبب می

گران مقابله با بیشتر نبر کار خود متمرکز شوند، اینکه جایهرانده شوند و ب حاشیهازدست دهند، به

منجر ند، کنای عصبی شدیدی بر افراد تحمیل میهاین رفتارهای ناسالم باشند. رفتارهایی که فشار

زیاد مراجعات و تعامالت  دلیلدر فدراسیون فوتبال، این مسئله بهد. نشوها میبه کاهش کارایی آن

بود کارکنان نقش اساسی در به ،در این فدراسیون .پیامدهای بیشتری داشته باشدد آثار و وانتمی

دلیل اهمیت فوتبال در سطح جامعه، میزان تعامل کارکنان با افراد عملکرد سازمانشان دارند و به

 تةوجهی بر عملکرد و موفقیت این رشتتواند تأثیر قابلعه زیاد است و عملکرد کارکنان میجام

اجتماعی ناشی های ضدعی و واکنشهای اجتمامنجر به واکنشتواند میسایش ورزشی داشته باشد. 

مدیران و با زیاد کارکنان فدراسیون فوتبال تعامالت با توجه به . شود های محیط کاریاز بدرفتاری
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 برونی کنندگانعاملعنوان تنی، و با ورزشکاران و افراد جامعه بهدرو کنندگانعنوان تعاملهمکاران به

رفتن و سایش ها؛ یعنی، کارکنان فدراسیون فوتبال، امکان تحلیلمعمولی، آن و ویژه و مشتریان

باید توجه زیادی به رفتارهای سایشی در سطح بنابراین، مسئوالن و مدیران  ماعی بیشتری دارند؛اجت

 د سایش اجتماعی کارکنان خود شوندجاسازمان داشته باشند و با نگاه ویژه به این مسئله، مانع از ای

، بنابراین شغلی کارکنان جلوگیری کنند؛ بهزیستیها و کاهش میزان و از ایجاد تعارض بین آن

براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر برای استفادۀ رؤسای فدراسیون فوتبال ارائه 

 شود:می

جر به بروز تعارض بین شی در سطح سازمان منهای سایوجود رفتار، مطالعة حاضر اساس نتایجبر -1

یران شود که مدد؛ بنابراین، پیشنهاد میندهها را کاهش میشغلی آن بهزیستید و نشوکارکنان می

های سایشی در سطح ای به این رفتارها داشته باشند و با کنترل رفتارفدراسیون فوتبال توجه ویژه

طریق توانند از، مدیران میزمینهدراین ن کارکنان شوند.سازمان، مانع از بروز کشمکش و تعارض بی

 ،جویانهو کاهش رفتارهای تالفیوفاداری ت در وضع و اجرای قوانین با هدف ایجاد تعهد، رعایت عدال

شناسی به کارکنان در همچنین، القای حس وظیفه .ه کنترل رفتار سایشی اقدام کنندنسبت ب

تواند نقش گیرند، میمعرض رفتارهای سایشی قرار میکه درهنگامی هاکاهش اثرپذیری نگرش آن

 مؤثری داشته باشد؛

شود که با شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد رفتارهای سایشی، رؤسای فدراسیون فوتبال پیشنهاد می -2

و ها اتخاذ کنند بردن آنهای صحیحی برای کنترل و ازبینو سیاست این رفتارها را شناسایی کنند

ها و جبران خدمت و پاداشهای اصالح سیستم .سازمان خود جلوگیری کنند ها دراین رفتار از بروز

بر اعتماد و توجه به تقویت جو اخالقی مبتنیها، ول اخالقی در پرداخترعایت اصتنبیهات، 

هایی هستند که مدیران تی و رفتاری کارکنان هنگام گزینش، ازجمله سیاستهای شخصیویژگی

 کار برند؛زمینه بهایندرتوانند می

زمان و تغییر عادات افراد شناخت بافت اجتماعی ساها با شود که مدیران این سازمانپیشنهاد می -3

 سایش اجتماعی در سازمان بپردازند؛رفتار  ، به رویارویی باهاها و تغییر نگرشازطریق رعایت ارزش

را از های سایشی در سازمان، ادراک کارکنان ارشود که مدیران با ادارۀ اثربخش رفتپیشنهاد می -4

حداقل ر ایجاد تعارضات بین کارکنان بهد راکاهش دهند و اثرات منفی آن گونه رفتارها وجود این

استفاده کنند ای های مشاورهتوانند از برنامه، در صورت بروز مشکل، مدیران میزمینهدراین برسانند.

های آن و هدایت کارکنان در درمورد سایش اجتماعی، آثار و پیامدهای آموزشی و اخالقی و برنامه

 ار کنند؛اسات برگزرابطه با بروز احس
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ط صمیمی بین کارکنان را تشویق کنند و ایجاد روابه مدیران این فدراسیون، شود کپیشنهاد می -5

 شوند.ها تا مانع از بروز تعارضات بین آن تعامل سازنندۀ بین کارکنان را تقویت کنند

پژوهشگران در انجام این  ،یلکطورهاشاره شود. بهای پژوهش ، الزم است به محدودیتدر پایان

ها در کنترل پژوهشگران بودند و هایی مواجه بودند. برخی از این محدودیتپژوهش با محدودیت

دند، ترین محدودیتی که پژوهشگران با آن مواجه بومهمها کاسته شد. امکان از میزان آنتاحد

 داشتند هانامهپرسش کردنتکمیل از ترس انکارکن از برخینامه بود. های پرسشدادن به سؤالپاسخ

 تکمیل را هانامهپرسش که کارکنانی شناسایی عدم و هانامهپرسش کردننامبی با مورد این که

 که انجام مطالعه ها نیز خارج از کنترل پژوهشگران بودندبرخی از محدودیت .شد برطرف کردند،می

دلیل نوبودن مطالعه، پیشینة پژوهشی محدودی بهمثال،  ند؛ برایرا با مشکالتی مواجه کرده بود

بط مرت شدۀرا با مطالعات انجام دراختیار پژوهشگران قرار داشت که این مورد، مقایسة نتایج پژوهش

انع زیادی برای انجام این مو اینکه پژوهشگراندلیلبه ،با محدودیت مواجه کرده بود. همچنین

ارکنان فدراسیون فقط در سطح ک مطالعهتر داشتند، نتایج پژوهش در سطح جامعة آماری وسیع

تری بررسی توانند نتایج مطالعه را در سطح وسیعفوتبال انجام شد؛ بنابراین، پژوهشگران دیگر می

  د:نشوارائه می های آینده، پیشنهادهای زیر برای انجام پژوهشاساسکنند؛ براین

های ورزشی دیگر برای مقایسه با های ورزشی و نیز سازمانفدراسیونسایر  ای مشابه رویمطالعه -1

 نتایج این پژوهش انجام شود؛

 های ورزشی بررسی شوند؛در پژوهشی، عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای سایشی در سازمان -2

های ورزشی پرداخته ش اجتماعی بر عملکرد سازماندر پژوهشی، به بررسی تأثیر رفتارهای سای -3

 شود.
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Abstract 

One of the organizational mistreatment in the area of organizational behavior is 

social abrasion due to the volume of referrals and engagement in sports 

organizations, can have many impacts. The purpose of this study was the effect 

of social abrasion on job well-being of football association staff with mediating 

role of interpersonal conflict. The methodology was descriptive survey. The 

population was all of football association staff comprising 145 in 1395. The 

sample was equal to population due to low size of population. In order to collect 

data three standard questionnaires was used, social abrasion by Duffy and 

colleagues (2002), staff conflict test by Dubrin (1985) and job well-being by 

Parker and Haiti (2011). Data analysis was performed with LISREL software. 

The results showed that, social abrasion has positive effects on interpersonal 

conflicts (0.57), interpersonal conflict and social abrasion have negative effect 

on job well-being (-0.48, -0.42) and interpersonal conflict has a mediating role  

(-0.27) in effect of social abrasion on job well-being. It is recommended that 

managers identify factors influencing the behavior of abrasion, and this behavior 

to identify and correct policies such as: To provide training and moral in the 

social abrasion, justice in making and implementing laws, strengthen the ethical 

climate of trust, according to personality traits and behavioral adopt to control 

this behavior and eliminate them. 
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