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Abstract 
Objective: This research is aimed at investigating the causes and origins of character 
assassination in organizations in the city of Khorramabad in Iran.  

Methods: The research is applied in terms of its purpose and in terms of the method it is both 
qualitative and quantitative. In the qualitative section, the statistical population were senior 
managers, middle managers, experienced experts and three university professors. Snowball 
sampling method was used for sampling in qualitative section. The interview method was used 
to collect information and 25 interviews were conducted based on theoretical saturation rule. In 
the quantitative part, the aim was to test the quality model designed in a larger society. A 
researcher-made questionnaire was used for data collection. The statistical population in this 
section was staff and managers aware of the research topic. 

Results: According to the results of the qualitative part, the causal conditions of personality 
assassination were individual factors, organizational and group factors. The pivotal 
phenomenon of spite was small. The underlying factors of power networks were the perception 
of injustice and the fear of losing the position. Speech mismatch variables with behavior and 
reaching higher managers were identified as confounding factors. Behind each other are 
psychological warfare, destruction of facts, slander and defamation, and attempts to distrust 
private terror strategies. Consequences of such acts have been divided into three dimensions: 
individual, organizational and group. 



Conclusion: In the emergence of character assassination, a collection of personal and 
personality factors is involved. In order to eliminate this phenomenon, there should be a 
reformation in both individual and organization personality. 
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  چكيده
  .آباد انجام شد شهر خرم يدولت يها در سازمان يتشخص ترور هاي غايي شناسايي علل و ريشهپژوهش با هدف اين  :هدف
ـ يك( يختهآم يها پژوهش ءاز لحاظ روش جز ي واز لحاظ هدف كاربرد حاضر پژوهش :روش  يفـي در بخـش ك  آمـاري جامعه . است) يكم في 

 يبـرا ي و از روش گلولـه برفـ   گيـري  بـراي نمونـه   يفيدر بخش ك. بوددانشگاه  يدكارشناسان خبره و سه تن از اساتياني، ارشد، م يرانشامل مد
ـ . رفتگمصاحبه انجام  25تعداد  يشد و بر اساس قاعده اشباع نظر اطالعات از روش مصاحبه استفاده يآور جمع هـدف آزمـون    يدر بخش كم
در  يجامعـه آمـار  . شد استفاده شده پژوهشگر ساخته نامه  اطالعات از پرسش يآور جمع يبرا. بود تر در يك جامعه بزرگ شده يطراح كيفي مدل

  .مطلع از موضوع پژوهش بودند يرانبخش كاركنان و مد ينا
كوچك  ،توز ينهك يمحور يدهپد. بودند يو گروه يعوامل سازمان ي،عوامل فرد تيشخصرور ت يعل يطشرا يفيبخش ك يجبر اساس نتا: ها يافته

بـه   يدنعدم تطابق گفتار با رفتـار و رسـ   يرهايمتغ. بودند يتدادن موقع و ترس از دست يعدالت يقدرت، ادراك ب يها شبكه يا ينهعوامل زم. بود
 يتهمت و افتـرا و تـالش بـرا    ها، يتواقع يبتخر ي،جنگ روان يكديگر،پشت سر  ييبدگو. شدند يينگر تع عنوان عوامل مداخله باالتر به يرانمد
  .گرفتند قرار يو گروه يسازماني، در سه بعد فرد يتشخص ترور يامدهايپ. شوند يوب مــمحس يتشخص ترور يردهاــراهب ي، ازادسازـاعتم يب

أثيرگذار هستند كه براي از بين بردن اين پديده به اصالح در دو اي از عوامل فردي و شخصيتي ت در بروز ترورشخصيت مجموعه: گيري نتيجه
  .حوزه شخصيت فرد و سازمان نياز است

  .آباد هاي دولتي شهر خرم بنياد، سازمان ترور شخصيت، روش داده :ها كليدواژه
  

هـاي   سـازمان  :پژوهـي  نمونه( در سازمان ارائه الگوي ترور شخصيت). 1398( اكبرياني، سعيد؛ نصر اصفهاني، علي؛ شائمي برزكي، علي :استناد
   .660 -629، )4(11، مديريت دولتي .)آباد دولتي شهرستان خرم

------------------------------------------------------------  
  660 -629. ، صص4 ه، شمار11 هر، دو1398، دولتيمديريت 

DOI: 10.22059/jipa.2019.285839.2595  
 29/08/1398: رشيپذ، 30/04/1398 :افتيدر

    دانشكده مديريت دانشگاه تهران ©



  630  )آباد هاي دولتي شهرستان خرم انسازم: پژوهي نمونه(در سازمان ارائه الگوي ترور شخصيت

 

  مقدمه
ها  سازمانزيادي براي  هاي مشكلكه به ايجاد  استوجود رفتارهاي غيراخالقي ها  سازماناساسي در  هاي يكي از مشكل

 .اسـت  شـده  رسيبر مختلفي عناوين با كاركنان نامطلوب رفتارهاي ،مديريت و سازمان هاي پژوهش در. منجر شده است
اخالقـي و  هـاي   موضـوع شـود   هاي دولتي كشـور مطـرح مـي    هاي اخير در اكثر سازمان كه در سال هايي يكي از موضوع

هـا شـده    هاي هنگفتي براي اين سازمان سوءرفتارهاي اخالقي موجب بروز هزينه. هاست سوءرفتارهاي اخالقي در سازمان
هـاي   سـازمان هـاي   مشخصـه و يكي از  استوزي وجود سالمت سازماني هاي امر و نيازهاي سازمان ها هاز مشخص. است

در ). 2018، 1اميـري ( سالم و پويا سالمت جسماني و رواني كاركنان است كه مـديران بايـد در ايـن زمينـه تـالش كننـد      
يـن  است تا عالوه بر شمول رفتارهاي مختلف نامناسـب كاركنـان، ا   شدهعنوان ترور شخصيت استفاده از پژوهش حاضر 

جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش      .كنـد گيـرد متمـايز    گونه رفتارها را از رفتارهاي نامطلوبي كـه از روي عمـد صـورت نمـي    
هـا   در اين سـازمان . است كه تعداد زيادي از كارمندان را در خود جاي داده آباد است خرمهاي دولتي منتخب شهر  سازمان

هـاي اخيـر در    با توجه به پـژوهش . شوند محسوب ميرهاي سازماني رفتا جداشدني ءنيز رفتارهاي غيراخالقي طبيعي، جز
اين رفتارها با هـدف   .است رفتارهاي شهروندي افزايش بيشتري داشته در مقايسه باحوزه سازمان رفتارهاي كژكاركردي 

ثـر ايـن رفتارهـا    منشأ اك. شود انجام مي آنها براي همكاران، مديران و سازمان در راه رسيدن به اهداف هايي مشكلايجاد 
است كه با هدف نـابودي  2يكي از رفتـارهـاي غيـراخالقي كه ريشه فردي دارد ترور شخصيت. بيشتر جنبه شخصي دارد

طـور   با بروز اين پديده كه شخصيت افراد را نشانه گرفته، ممكـن اسـت فـردي بـه    . شود  يك فـرد در سـازمـان انجام مي
اي است كه فـرد تروركننـده بـا هـدف تـوهين و نـابودي        ترور شخصيت پديده. هويتي كند كامل طرد شده و احساس بي
طـور خــاص    گيري قـدرت اجتمـاعي به طور عـام و جهت هگرايش به قـدرت شخص ب .دكن ديگران به انجام آن اقدام مي

عنـاي از بـين   م شخصيت بـه  ترور). 2013، 3و همكاران يامارينو(شوند  يكي از عــوامل ظهور ترور شخصيت محسوب مي
جـاي   و در جوامعي كه در آن بحـث عمـومي بـه    بودهسسه، گروه اجتماعي يا حتي يك ملت ؤبردن اعتبار يك شخص، م

خشونت، روش تعيين توزيع منابع كمياب است، ترور شخصيت ابزار ارزشمندي است كه در اختيـار رقبـاي سياسـي قـرار     
 به همين دليل است كـه تـرور  . گفتن، مخالفان اجتماعي را از بين ببرنددهد كه از طريق دروغ  گيرد و به آنها اجازه مي مي

تـوان عملكـرد    مـي  از ايـن رو ). 2019، 4جـي (گيرد  منفي شكل مي هاي هشكل مبارز شخصيت در سياست مدرن، اغلب به
كـه   شـود  يمـ به آن دسته از رفتارهـايي مربـوط    نخستچارچوب . داد كاركنان در سازمان را در سه چارچوب اساسي قرار

گونـه   ايـن . گيرنـد  قـرار مـي   5سازماني، رفتارهاي فرااجتماعي و عملكرد ضـمني  شهروندي تحت عناويني مانند رفتارهاي
توانـد شـامل كمـك     مـي  نيسـتند و كنند اما جزء وظايف شغلي اصلي افراد  رفتارها با اينكه به اثربخشي سازمان كمك مي
اي بـين ايـن    طـور گسـترده   ادبيات سازمان و مديريت به. ت از سازمان باشدكردن به ديگران، تالش مداوم و زياد و حماي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايـن گونـه   . اي فرد مـربوط اسـت  چارچوب دوم به رفتـارهاي وظيفه. شود گونه رفتـارها و چارچوب دوم تمـايز قـائل مي

م رفتارها شامل آن دسـته از  دامنه سو. كند رفتارها جزء وظايف اصلي شغل بوده و فرد براي انجام آنها دستمزد دريافت مي
اين گونه رفتارها از رفتارهـايي ماننـد تـرك شـغل     . اندازد رفتارهايي است كه سازمان يا افراد درون سازمان را به خطر مي

آميـز و همچنـين رفتارهـاي     نيـت شـيطنت   بـه  بايـد  آنهـا و در تحليـل   هستندبراي پيدا كردن مسير شغلي بهتر متفاوت 
دليـل  ). 9: 2002 ،1سـاكت ( كـرد يا ناهنجار افراد براي متمايز كردن آنها از رفتارهاي ديگر توجـه   غيرقانوني، غيراخالقي

د نتوان و مي اند تبديل شدهها  سازمانتوجه فزاينده به رفتارهاي ترور شخصيت اين است كه اين رفتارها به پيشامد رايج در 
ها و ترك كار رو به افزايش هـم   ن رفتن يا صدمه ديدن داراييهاي فزاينده حق بيمه، از بي وري، هزينه از طريق افت بهره

به همان ميزان بر افراد از طريق افزايش نارضـايتي و اسـترس شـغلي اثـر      هم وبگذارند بر سازمان اثر منفي چشمگيري 
انـدازه كـه   يعني به همان  ،رساند ترور شخصيت به كاركردهاي سازماني آسيب مي). 2005، 2پني و اسپكتور(منفي بگذارد 

مرتكـب رفتارهـايي ماننـد     و كاركنان از كار اجتناب كنند، قوانين سازمان را به مبارزه بطلبند، در برابر اقتدار مقاومت كنند
 . افتد توزي و پرخاشگري شوند، عمليات دروني سازمان به خطر مي كينه

يت اسـت كـه در بـدترين حالـت     سـازماني تـرور شخصـ    شده در باال يكي از سوءرفتارهاي بر اساس مباحث مطرح 
كنكـاش  اي است كه با هدف گرفتن و  ترور شخصيت پديده. تواند به از بين رفتن هويت كاركنان و مديران منجر شود مي

هـاي دولتـي و هـم در     ايـن موضـوع هـم در سـازمان    . هويتي در آنها دارد شخصيت افراد سعي در ايجاد بي كردن درباره
كـه  اسـت  رفتارهاي غيرسازنده آباد  خرمدولتي شهر  هاي هادار هاي مشكليكي از . شود هاي خصوصي مشاهده مي سازمان

با بررسي پژوهشـگر و بـر اسـاس آمـاري كـه از      . شوند در اثر بروز اين رفتارها افراد متخصص از سازمان كنار گذاشته مي
ي اخيـر تعـداد زيـادي از كاركنـان     هـا  در سال ،به دست آمدآباد  خرمهاي يكي از نهادهاي مهم شهر  طريق دفتر پژوهش

بر اساس اين اطالعات . اند دولتي در اين شهر درگير مسائل و رفتارهاي غيراخالقي همكاران و مديران خود بوده هاي هادار
بـه  كه سبب تعـرض  هستند  ها هجزء رفتارهاي غيرسازنده در اين ادار... اوليه تخريب شخصيت، توهين، تهمت، درگيري و

مربوط به بخش آباد  خرماشتغال ساكنان شهر  يزاناز م ييدرصد باال طرفي از .استافراد شده از وي برخي شخصيت و آبر
 شـود  يجادادولتي اين شهر  هاي هدر ادر يو قوم يا يلهقب يصورت باندها به ياديز ياررقابت بسكه سبب شده است  يدولت

 ياخالقيرغ يرفتارها تاامر سبب شده است  اين. كنند ولتي استخدامد هاي هادار دررا  ودخ خويشاوندان ياتا بتوانند خانواده 
به نظر  يضرور از اين رو،. است ياندن اقوام و آشناكر يگزينحذف و جا ياز آنها ترور افراد برا يكيكه  يابدگسترش .. و

هـا   ا عواقب آن در سـازمان رسد كه با شناسايي اين پديده، عوامل ايجادكننده اين پديده و پيامدهاي آن شناخته شود ت مي
ـ  بـه . اسـت  صـورت نگرفتـه   اي ل اقدام علميضحل اين مع راستايشده در  هاي انجام تاكنون با بررسي. كاهش يابد  تعل

سـاز و پيامـدهاي    كه علل، عوامـل زمينـه   رسد مي آباد ضروري به نظر دولتي شهر خرم هاي همديريتي در ادار هاي مشكل
كـه   ييهـا  بررسـي پس از . هاي دولتي شناسايي و معرفي شوند ي بيشتر مديران سازمانآشناي برايمختلف ترور شخصيت 

آبـاد پـژوهش    هاي دولتـي شـهر خـرم    در سطح سازمان، در خصوص ترور شخصيتمشخص شد كه پژوهشگر انجام داد، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sackett 2. Penney & Spector 
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ـ . ت نگرفته استورعلمي ص شخصـيت در   رورهمچنين بنا به داليل مديريتي و ساختاري كمتر به رفتارهاي نامتعارف و ت
ساز معرفي پديده ترور شخصـيت و جلـب    تواند زمينه انجام اين پژوهش مي. هاي دولتي اين شهر توجه شده است سازمان

  .هاي مختلف آن باشد نظر پژوهشگران و مديران براي بررسي جنبه

  پيشينه پژوهش
اد رعب و وحشت از طريق دسـتيازي بـه   در فرهنگ لغت، كشتن و حذف فيزيكي غافلگيرانه يا ايج 1ترور كالسيكمفهوم  

ترور در لغـت و در  ). 1395احمدزاده و برهان، (قتل و خشونت براي نيل به اهداف شخصي، گروهي، حزبي و دولتي است 
هـا بـراي    آميز و غيرقـانوني حكومـت   افكني است و در سياست به كارهاي خشونت زبان فرانسه به معناي هراس و هراس

هـاي   هاي مبارزي كه براي رسيدن به هـدف  همچنين اعمال گروه. گويند و ترساندن آنان ترور ميسركوبي مخالفان خود 
 فيـ تعر از قبـل  ).1388 ،يروديش( شود يم دهينامترور  ،زنند انگيز دست مي آميز و هراس سياسي خود به كارهاي خشونت

 معـرف  كـه  شـود  يم اطالق ييها يژگيو و ها خصلت همه به تيشخص: شود يم اشاره تيشخص فيتعر به تيشخص ترور
 و فكـر  طـرز  خـود،  از شـخص  ادراك هـا،  احسـاس  شـه، ياند توان يم ها خصلت نيا جمله از است، شخص كي يرفتارها

ها بـا افـراد سـروكار دارنـد و منـابع انسـاني        از آنجا كه سازمان). 2017، 2شولتز و سيدني(برد  نام را گريد عادات ياريبس
شود، توجه به شخصيت كاركنان و عناصـر   ترين وظيفه مديران قلمداد مي و مديريت آنها مهم ودهب ترين منبع سازمان مهم

ترور شخصيت اصطالحي است كه منظـور از آن انتصـاب   ). 1392تقوا و عبدالهي، ( استدهنده آن امري ضروري  تشكيل
اجتمـاعي محسـوب    يفراينـد  و) 2016، 3ايليـا و واسـيل  (ناحق گفتار، رفتار و اعمال ناشايست به فرد و انتشار آن اسـت  

بنابراين واضح است . دكنن در آن نقش مهمي را ايفا مي ،اجتماعي مانند رقابت، همكاري يا درگيري هاي شود كه تعامل مي
هايي كه به آنها متعلق است و همچنين نظم اجتمـاعي بـه    اي با روابط بين افراد و گروه طور گسترده كه رفتار اجتماعي به

وسـيله   يكپارچه تبديل شده و بـه  ياين ترور شخصيت به ساختار. ثيرگذار استأشده و در رفتار گروهي ت  ك گذاشتهاشترا
توانـد از طريـق    ترور شخصـيت، مـي  ). 2019، 4ايكس(شد  اجتماعي به هنجارهاي سيستماتيك تبديل خواهد هاي تعامل
اعتبـار   اند تا باعـث بـي   هايي هستند كه در نظر گرفته شده يامپ هايي هچنين حمل. گيرد هاي متقاعدكننده جامعه را فرا حمله

در يونان باستان ايـن  . شوند ديگر با اتهام، انتقاد و شكايت از شخص مد نظر انجام مي بيانبه  ،كردن شخص هدف شوند
حملـه بـه    حمله به سياسـت كـه بـا   و  با دو هدف حمله به شخص ها هاين حمل. شدمعرفي  5نوع سخنراني به نام كتگوريا

ثيرگـذار اسـت و   أافـراد جامعـه ت   هايمنفي روي تصور هاي صورت تبليغ شده و بهشخصيت فرد قرباني و تجربه وي آغاز 
احتمالي در قالب  هاي هترور شخصيت شامل انواع حمل). 2017، 6بنوئيت(شود  انجام مي ،تواند نگرش آنها را تغيير دهد مي

كمپيني، اعالميه، ساخت كـارتون و توييـت عليـه     هاي ، تبليغها هي گفتاري، شايعها آميز غيركالمي، توهين اعمال خشونت
اي خـود يـا توسـط افـراد اجتمـاعي و       در نتيجه چنين عملياتي، افراد ممكن است توسط جامعه حرفه. استشخص هدف 
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بكشـد و بـه   توانـد يـك عمـر طـول      گيرد مي كه در روند ترور شخصيت صورت مي هايي تخسار. فرهنگي خود رد شوند
 كـل  يـا  فـرد  در برابـر  خود به خـود  ياشده  يزير برنامهصورت  به ، يا)2018، 1و همكاران ساموايلنكو(نابودي نزديك شده 

بعد از مـرگ   يا قرباني شخص يزندگ طيتواند  مي يمطور مستق بهپيامدهاي آن  بنابراين .شوداستفاده  ياجتماع يها گروه
 ين واسـتال  ين،ماننـد لنـ   ياسـي برجسـته س  يها شهرت چهرهدهد  شواهد نشان ميمثال،  رطو به. باشد وي نيز ادامه داشته

موجـب  ناشي از ترور شخصيت،  يشناخت جنگ روان دغدغه ،از اين رو. استبررسي شده  نيز پس از مرگشان يحت ي،گاند
يكـي از   »ش شـدن خـامو «اين اسـتراتژي  ). 2019جي، (شد  طرفداران وي خواهدروح  تنو شكس حريفوحشت در روح 

تحريـف   بنابراين،. دهد شخصيت با ماندگاري درازمدت است كه اغلب پس از مرگ شخص قرباني رخ مي هاي ترور روش
كردن حافظه افراد با اجتناب از هرگونـه اشـاره و    د و از طريق پاكشو هاي بارز خاموش شدن محسوب مي تاريخ از نمونه

در دوران باستان . گيرد ن كليه اطالعات شخص از اذهان عمومي صورت مييادآوري شخص قرباني و در نهايت پاك كرد
و  2هاي حافظه اذهان عمومي را عليه فراعنـه نافرمـان ماننـد آخـن آتـن      ها، تحريم ها و ساير فرهنگ ها، رومي نيز مصري

تـرور   ،ايـن  وجودبا . دشعمومي پاك تا جايي كه تصاوير آنها نابود و نام آنها از اذهان  ،انجام دادند 3امپراتور روم مانند نرو
اي از بدترين  و نمونه شدشخصيت و هنر پاك كردن حافظه عموم و تحريف تاريخ در قرن بيستم به سطح جديدي منتقل 

 4يـژوف  و اي همچـون تروتسـكي   ترور شخصيت در شوروي صورت گرفت، جايي كه ابعاد سياسي و نظامي افراد برجسته
 ).2018و همكاران،  ساموايلنكو(ي تاريخي كه نامي از آنها برده بودند، از بين رفت ها همراه تصاوير و كتاب به

تواند از طريق دستيابي به اطالعات و مديريت اطالعاتي صورت گيرد كـه   هاي ترور شخصيت مي يكي از استراتژي 
ها يا ناديده گرفتن اطالعات، بـراي   اين مزيت رقابتي از طريق انتشار تبليغ. كند در رابطه با حريف مزيت رقابتي ايجاد مي

 بنـابراين، ايـن كـار كيفيـت اطالعـات را كـاهش داده و      . پذيرد تخريب دشمن يا دستكاري اطالعات عمومي صورت مي
در اين روش رايج، ترور شخصيت از طريق تركيب حقايق . كند آوري اطالعات توسط حريف را مختل مي هاي جمع فرصت

سازگار يا ارائه تصوير غلط از حريف ظاهر شود  تواند از طريق اغراق، حقايق نيمه رست و دروغ، ميها با نتايج ناد و مشاهده
  ). 2016، 5ساموايلنكو(

هاي شخصـي   دليل اينكه براي دستيابي به هدف ترور شخصيت در سازمان، رفتار يك فرد يا افرد خاصي است كه به
اي صـحيح، مقبـول،    تواننـد منـافع خـود را بـه شـيوه      يسـتند و نمـي  هاي صحيح قادر ن يا گروهي خود به استفاده از روش

كوشند با اعمال قدرت و بر اساس ترس و حـذف روانـي افـراد     شده و مطابق با موازين اخالقي به دست آورند، مي پذيرفته
ن وي ديگر، به مقصود خود برسند و طي اين فرايند، آن شخص يا اشخاص خاص را در نظر رؤسـا، مرئوسـان و همكـارا   

 شـده در جامعـه معرفـي كننـد     هاي متداول و پذيرفتـه  كار، مخالف اهداف سازمان و در نهايت، مخالف شيوه نامطلوب، كم
د شو زماني مطرح مي ،ها هاي جدي در سازمان عنوان يكي از آفت به ،بنابراين ترور شخصيت). 2013يامارينو و همكاران، (

هاي انساني موجود و شايسته را ندارند و از سـويي   ي توانايي استفاده از پتانسيلگيرندگان سازمان كه مديران ارشد و تصميم
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ست كه از نظر تخصص و تجربه سرآمد نيروهـا هسـتند و   ا اين در حالي .است ها در حاشيه قرار گرفته توانمندي اين نيرو

از ، كنـد  مـي مواجـه  و بحران  مشكل با عموم ماهيت انتفاعي داردطور  بههمواره آنان را در پيشبرد اهداف غيرسازماني كه 
ريزان وابسـته بـه آنـان در دسـتور كـار قـرار        كارآمد از سوي مديران ارشد يا برنامه يعنوان ابزار ترور شخصيت به اين رو

نگـرش و   ييـر و تغ يافكار عمـوم  يرتسخ، سازمان يك يحقوق يتدر ترور شخص يهدف اساس). 2018، 1جفري( گيرد مي
در ، شـخص هـدف،   جنگ نابرابر يناست كه در ا ينا يگرنكته مذموم د. )2016، 2استندن و اوماري( ترفتار مخاطبان اس

ي و دفـاع قـدرت  توان عمل ، در افتد ياو به راه م يهعل يمنف هاي يغو تبل ها هيعموج شا يوقت يراز ،قرار گرفتهترور معرض 
روش متـداول بـه    يـق از طر توانـد  يفرد نمـ  وقتياست كه  يرفتار يترور شخصت. دهد گويي را از دست مي فرصت پاسخ

را  ياعتماد به نفس فرد قربان يزانتقادآم يرفتارها ينا و كند يفرد برتر از خود اعمال م يك رابطه با در ،برسد خود  خواسته
ـ جبران حقارت درو يبه اعمال قدرت برا يازكمبود اعتماد به نفس، ن .)2014، 3داربيشر(آورد  يم يينشدت پا به  كمبـود  ي،ن

تروركننـده  افراد  هاي يژگيمانند ظاهر و هوش و استعداد از و ها تياز خصوص يدانش و تخصص، احساس كمبود در بخش
توان به ضعف معنويت، نداشتن اعتماد به نفس، ضـعف   هاي ديگر اين افراد مي از ويژگي .)2016، ياستندن و اومار( است

، 4فنسـن (دالتي از ديدگاه خود فرد، حسادت و عدم عزت نفس اشـاره كـرد   ع اخالقي، كسب قدرت، كسب مقام، جبران بي
  :كردتوان به موارد زير اشاره  زنند مي هاي افرادي كه دست به ترور شخصيت مي راهبرداز ). 2009
هاي گوناگون نظير تشـويق و دادن امتيازهـاي بـه     اي از افراد تحت سرپرستي خود را با روش كوشند تا عده مي •

 .هاي رفتاري خود آماده سازند و شيوه ها هنفوذ خود در آورند و آنان را براي قبول نظري زيرحق، حق و نا

كوشند در برخوردهايي كه با كاركنان ديگر سازمان دارند، از فرد يا افراد خاصي در محيط كـار يـا در واحـد     مي •
اهميت و متزلزل  ديگران كمتحت نظارت خود بدگويي كنند و موقعيت شخص يا اشخاص مد نظر را در حضور 

  .نشان دهند
تفاوت خواهند داشـت،   نظر از وي بدگويي كنند در ظاهر با او رفتاري سرد و بي اگر نتوانند در حضور شخص مد •

  .گويند سخنان و مطالب ناروا مي ويهاي مختلف، عليه  ولي در خلوت و به شيوه
هـا و وظـايف    نظر، مسئوليت ه و احتماالً باالي فرد مدهاي بالقو ها و توانايي كوشند بدون توجه به صالحيت مي •

  .كننده را به عهده او گذارند كارهاي سخت و خسته شايدتر و  اهميت كم
توجه شخص مد  شايان هاي تگاه به خدمات و خصوصي كنند، ولي هيچ در حضور او از كاركنان ديگر تعريف مي •

گيرند كه گويي چنين شخصي در سازمان محـل   ر پيش ميكنند و در مواردي چنان رفتاري د اي نمي نظر اشاره
  .كار آنان، وجود ندارد

شوند تـا فرصـتي بـراي     هاي آموزشي داخل يا خارج از سازمان يا خارج از كشور مي مانع از شركت وي در دوره •
  .رشد و كسب محبوبيت در سازمان به دست نياورد
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خـود و حتـي مالقـات بـا بـاالترين سـطح مـديريت        هاي مختلف و در مالقات با رؤساي  كوشند در فرصت مي •

هـا و   تـدريج مـديران سـطوح بـاال نيـز تلقـين       از چشم آنان بيندازند و به اصطالح بهسازمان، شخص مد نظر را 
نصـر  (كند  تغيير مي وي در رابطه با هاپذيرند يا نگرش آن مي ،است را كه بر شخص مد نظر وارد شده هايي اتهام

ن پسـت و  داز دسـت دا  ماننـد ي هاي مشكل باترورشونده بر اثر ترور شخصيت فرد  ،نهايتدر ). 1395اصفهاني، 
همچنـين   .)2009فنسن، (شد  خواهدمواجه كار، توبيخ، بركناري و احساس ضعف  مقام، از بين رفتن آبرو، ترك

د، ترديـد  انگيزه شدن، از بين رفتن اعتبار، كاهش اعتمـاد بـه فـر    پيامدهاي ديگري همچون احساس ضعف، بي
 ).2014، داربيشر(دهد  خانوادگي رخ مي هاي مشكلهاي فرد و  شايستگي بارهدر

در زمينـه تـرور    ،هاي معتبـر علمـي داخلـي و خـارجي     شده توسط پژوهشگر در مراجع و سايت هاي انجام با بررسي 
كـه دربرگيرنـده   هـايي   هاي خاصي يافت نشد، به همين دليل در بخش پيشينه پژوهشگر بـه پـژوهش   شخصيت پژوهش

  . است شدهاشاره ... برخي از مفاهيم ترور شخصيت همانند رفتارهاي انحرافي، حسادت، جنگ رواني و
در پژوهشي تحت عنوان تحليل تأثير حسادت در محل كار بر رفتار انحرافي كاركنان به ايـن   )1398( اصفهاني نصر

از آنجـا كـه   . ستا تار انحرافي تأثير مثبت و معناداري داشتههاي آن بر رف لفهؤنتيجه رسيدند كه حسادت در محل كار و م
 ،و به بدنه اصلي سازمان خسـاراتي وارد كنـد   دهتواند باعث بروز رفتارهاي انحرافي در سازمان ش محل كار مي درحسادت 

ضيايي و  ،آغاز .كنندتوجه بيشتري  ،از جمله حسادت ،كاركنان هاي به احساس اين موضوع،جلوگيري از براي مديران بايد 
 جديـد   هـاي  بـه تجر از استقبال و گرايي برون با كاري مخرب بر اساس پژوهش خود دريافتند كه رفتارهاي) 1395(فرزاد 

 در) 1385(سـاعتچي  . دارد منفـي  رابطـه  شناسـي  وظيفـه  و سـازگاري  با و مثبت رابطه رنجوري روان با اما اي ندارد، رابطه
هـيچ   آناي مذموم است كه مديران بايد بـراي جلـوگيري از    در سازمان پديده ،خصيتكه ترور ش كردپژوهش خود اشاره 

) 2010( 1، هيزل وود، بـراوس و پيچـر  كاتلين. فردي را بدون ضابطه و شايستگي ارتقا ندهند و مانع افراد تروركننده شوند
و در صـورت   شـود  كشـيده مـي   به چـالش فرهنگ سازماني  ،شخصيت ردر پژوهش خود نشان دادند كه با بروز پديده ترو

تواند براي رسـيدن بـه اهـداف سـازمان مـانع       حمايت مديران از افراد تروركننده اين موضوع به فرهنگ تبديل شده و مي
 داربيشـر . استساز ترور شخصيت در سازمان فرهنگ سازماني ضعيف  ترين زمينه بر اساس پژوهش آنها مهم. بزرگي باشد

بـا بـروز   . ثر هسـتند ؤهاي شخصيتي و رفتاري م داد كه در بروز پديده ترور شخصيت ريشهدر پژوهش خود نشان ) 2014(
وي در پـژوهش خـود   . هاي مهم سـازمان دسـت يابنـد    توان انتظار داشت كه برخي از افراد نااليق به پست اين پديده مي

ترين ابـزار   مهم) 2018( جفري بر اساس نظر .ثري وجود داردؤدريافت كه بين ترور شخصيت و حمايت اجتماعي ارتباط م
بـر اسـاس نتـايج پـژوهش وي بـين تـرور       . اسـت ترور شخصيت براي تروركنندگان در سازمان استفاده از جنـگ روانـي   

 بيني رفتار در پژوهشي تحت عنوان پيش) 2018(همكاران  و سوسانه. شخصيت و جنگ رواني ارتباط معناداري وجود دارد
ناسازگاري مديران بر اساس مدل احساس هيجاني رفتـار داوطلبانـه بـه بررسـي حسـادت      حسود مخرب و رفتار كارآمد با 

مخرب كاركنان به رهبر پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه حسادت مخرب رابطه مثبت بين رهبر و گروه را از بين برده و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kathleen, Hazlewood, Brouse & Pitcher  
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 جملـه  از يراخالقـ يغ و امتعـارف ن يرفتارهـا  .شـود  منجر مـي  سازماني منفي به عملكرد هاي انحراف روابط و احساسبه 

 زيـرا طور كامل از بـين بـرد،    را به هاتوان آن د داشت و نمينوجود داشته و خواهها  سازمانكه هميشه در  رفتارهايي هستند
توانـد وجـود داشـته     دهند و چون موضوع انسان است، هميشه اين گونه رفتارهـا مـي   ها رخ مي اين رفتارها از سوي انسان

متفـاوتي اسـتفاده    هاي ها و اصطالح براي معرفي رفتارها از نام يككنند، هر  گراني كه در اين حوزه كار ميپژوهش. باشند
طـور   كه در حوزه رفتارهاي ناهنجار، انحرافـي و بـه   كردتوان بيان  شده در اين بخش مي با توجه به مطالب گفته. اند كرده

ش عنوان خاصي به اين رفتارها داده شـده كـه ممكـن اسـت     در هر پژوه وهايي صورت گرفته  كلي غيراخالقي پژوهش
تـرور شخصـيت بايـد     بـاره اما در. گذاري رفتارها تفاوت وجود داشته باشد ماهيت رفتارها يكي باشد و فقط در عنوان و نام

رفتارهـا  ي از رفتارهاي ترور شخصيت باشند، يعني اين نـوع  ئند جزنتوا مي... كه رفتارهاي انحرافي، ضد شهروندي و گفت
يكي از اهـداف رفتارهـاي انحرافـي،     در واقع. استترور شخصيت  آنها و يكي از اهداف هستندترور شخصيت  راستايدر 

براي شناسايي ابعاد رفتارهـاي تـرور    ،در اين حوزه. استترور شخصيت افراد  ... ضدشهروندي، مخرب، سايش اجتماعي و
هـاي   در پـژوهش . انـد  نشـده در يك مدل جامع بررسي  ،هاي مختلف هشخصيت پژوهش جامعي انجام نشده و ابعاد و جنب

اي و  ها و پيامدها اشـاره شـده و مـواردي همچـون پديـده محـوري، راهبردهـا، عوامـل زمينـه          ريشه ،قبلي بيشتر به علل
 . استشده گر در حوزه رفتارهاي انحرافي كمتر بررسي  مداخله

  پژوهش شناسي روش
 قصـد  بـه  زيرا ،شود مي محسوب كاربردي پژوهش نظر نوع از همچنين. است بنياد داده روش بخش كيفي، پژوهش روشِ
هـاي دولتـي شهرسـتان     سـازمان  در شـده  مطـرح  هاي پرسش به گويي پاسخ براي نتايج كارگيري به و دانش عملي كاربرد
 شود مي استنتاج كلي حكم آنها، نبي ارتباط برقراري و جزئي معلومات از استفاده با پژوهش اين در. است شده اجراآباد  خرم

 ،گيـرد  مـي  صـورت  )آبـاد  هاي دولتي خرم سازمان( هاي دولتي سازمان از اي در نمونه مشخصي رويدادهاي بر ها مشاهده و
 نـوع  از پـژوهش  رويكـرد  رو، ايـن  از .گيرد مي شكل صنعت اعضاي تمام از استنباطي رويدادها، همشاهد اساس بر سپس

 درون پـژوهش  ايـن  زيرا ،دانست كيفي نوع از توان مي نيز را پژوهش راهبرد. كل به جزء از رسيدن يعني است، استقرايي
 بـه  و شـده  بررسـي  دسـتكاري  بـدون  و آنهـا  واقعـي  زندگي بستر در ها پديده درآمده، اجرا بهآباد  خرمهاي دولتي  سازمان
 درصدد ، زيراشود مي محسوب ميداني نوع از وهشپژ اين. اند داده رخ طبيعي و واقعي صورت به كه شده دقت هايي موضوع
 از هـا  داده و اسـت  اكتشـاف  پژوهش هدف است، شخصيت در سازمان ترور در دانش رشد و جديد اي نظريه به دادن شكل
  .است شده استفاده نيز ها داده از برخاسته نظريه روش ، ازپژوهش اين در. اند شده گردآوري ساختاريافته نيمه مصاحبه طريق

هـاي   كسـاني كـه در حـوزه   (مديران ارشد، مـديران ميـاني    شامل موضوع به مطلعان و خبرگان شامل آماري جامعه
 و خبرگـان دانشـگاهي  ) انـد  مديريت منابع انساني و امور اداري و كاركنان مشـغول فعاليـت بـوده يـا سـابقه كـار داشـته       

 از منظـور . انـد  شـده  انتخـاب  1نظـري  گيـري  نمونـه  وشر از اسـتفاده  بـا  كه اند بوده) متخصصان مديريت رفتار سازماني(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theoretical sampling  
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 افـراد  پژوهشـگر  ،روش ايـن  در. اسـت  نظريه تدوين بر آن تمركز كه است هدفمند گيري نوعي نمونه نظري، گيري نمونه
 دشـو  فـراهم  نظريـه  ساختن امكان و كند غني را نياز مورد هاي داده گردآوري، فرايند در تا بتواند كند مي انتخاب را مطلع

 بعدي افراد شونده مصاحبه هر كه صورت بدين يافت، ادامه 1برفي گلوله روش اساس بر ها ادامه مصاحبه ).1387 بازرگان،(
 يافـت  جديدي مفاهيم ديگر دليل اينكه به و است كرده پيدا ادامه 2نظري اشباع به رسيدن تا ها مصاحبه. كرد مي معرفي را

 و مـديريت  سـابقه  سـال  چهـار  حـداقل  با افراد شوندگان مصاحبه انتخاب معيار نينهمچ. پايان رسيد به نفر 25 با شد نمي
  .است ارشد بوده كارشناسي مدرك حداقل

اعتمادپـذيري   و پـذيري  انتقال باورپذيري، تأييدپذيري، شامل ،پژوهش طرح كيفيت بررسي براي اصلي آزمون چهار
  ). 2016، 3سيلورمن(است  شده بررسي 1 جدول با مطابق

   پژوهش كيفيت بررسي براي پژوهش مختلف مراحل در گرفته صورت هاي اقدام .1 ولجد
 شده انجامهاياقدام هدف

 تأييدپذيري
 دكسب بازخور و مصاحبه فرايند شروع از قبل شوندگان مصاحبه به پژوهش مفاهيم آموزش همچون ابزارهايي از
ــه از پــس شــوندگان مصــاحبه از ــدگاه  از مفــاهيم انتقــال و آمــوزش اوده،مــر قالــب در پــژوهش نتــايج ارائ دي

 .است شده برده بهره كنندگان شركت
بهبود روايي  و باورپذيري
 پژوهش دروني

 در با خبرگان مصاحبه چندين اجراي خبرگان، با بحث مبناي عنوان به اوليه نظري چارچوب همچون ابزارهايي از
  .شده است برده بهره نتايج استخراج از پس خبرگان از تعدادي نظر كسب و مربوطه حوزه از خارج

 پذيري انتقال
 خبرگـان، چـارچوب   بـا  مصاحبه و اوليه چارچوب تدوين مرحله در مشترك مفاهيم بر تأكيد همچون ابزارهايي از

 بهـره  شـوندگان  تجربـه مصـاحبه   و فعاليت هاي زمينه تنوع ضرورت به توجه و مراحل تمام در مشترك استاندارد
 .است شده برده

آمـده،   دسـت  بـه  نتايج خصوص در شونده مصاحبه تيم از خارج صاحب نظر چند از نظرجويي همچون ابزارهايي از اعتمادپذيري
 بـراي فراينـد   اسـتاندارد  رويه همچنين و نتايج نهايي تأييد براي شوندگان مصاحبه از چندگانه بازخوردهاي كسب

 .ستا شده استفاده آن به مربوط نتايج استخراج و مصاحبه

  
 نفـر  دو و )دو مديركل منـابع انسـاني در دو سـازمان   ( صنعت خبره نفر دو از مدل ارزيابي و بررسي منظور به انتها در

 اين در. كردند را تأييد آن خبره چهار هر كه كنند ارزيابي را مدل تا شد درخواست )مشاور و راهنما استادان( دانشگاه خبره
 بـه  هـا  داده و انجام شـد  زمان هم ها داده تحليل و آوري جمع است، مرسوم داده از ستهبرخا نظريه در آنچه همانند پژوهش
 سـه  هـا طـي   داده كدگـذاري . شدند تحليل) 1998( 4كوربين و اشتراوس روش با مطابق و مداوم اي مقايسه تحليل روش
 بـراي هـدايت   اطالعـات  نزمـا  هم تحليل و كدگذاري آوري، جمع. گرفت صورت انتخابي و محوري باز، كدگذاري مرحله
مقايسـه   طريـق  از نظريـه  و اسـت  بـوده  پژوهشگر عمل راهنماي آمده، وجود به نظريه توسعه براي ها داده باقي آوري جمع
 و گرفـت  شـكل  اوليـه  هـاي  هطبقـ  ،نخسـت  هـاي  مصـاحبه  از پـس  پـژوهش  اين در. گرفت شكل واقعه به واقعه مداوم

 كـه  دهـد  مـي  رخ زمـاني  تئوريك اشباع. شد انجام ها طبقه اين هاي توصيخص تشريح و تكميل بعدي براي هاي مصاحبه
كـوربين   و اشتراوس عقيده به البته نشود، وارد پژوهش به كند مي كمك طبقه هاي تتعريف خصوصي به كه اي داده ديگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Snowball  2. Theoretical saturation 
3. Silverman 4. Strauss & Corbin 



  638  )آباد هاي دولتي شهرستان خرم انسازم: پژوهي نمونه(در سازمان ارائه الگوي ترور شخصيت

 
 مقاله مرور زمان در حتي اي، مرحله هر در افراد نگرش تغيير است ممكن و است پايان فرايندي بي نيز منطق اين) 1998(

 در مصاحبه ادامه توقف و تكرار تشخيص بنابراين. است كار در موقت وقفه فقط اشباع رسيدن به و دهد رخ نيز چاپ براي
  . گردد مي باز پژوهشگرمهارت  به و است ذهني مقوله، هر

 پژوهش هاي يافته

  تحليل فرايند
 كه توصيف صورت بدين شد، ارائه پژوهش موضوع مختلف هاي بهجن از مشروحي ديد ابتدا ،پژوهش اين تحليل فرايند در

 كـردن  بنـدي  طبقـه  گـذاري و  نام دقيق، تحليل با سپس. شد بيان پژوهش بستر و بازيگران رويدادها، وضيعت، از كوتاهي
 از بعـد  وممفهـ  هـر  هـا،  مقولـه  در مفـاهيم  دقيـق  بندي طبقه منظور به باز كدگذاري در. گرفت انجام باز كدگذاري ها، داده

. شـدند  سـازي  مفهـوم  اي، زمينـه  هـاي  يادداشت و ها مصاحبه متن دقيق بررسي با خام هاي داده و خورد برچسب تفكيك،
  .است شده داده نمايش 2 جدول در باز كدگذاري همرحل در علّي شرايط براي نهايي و اوليه كدهاي از اي نمونه

  باز كدگذاري در علّي شرايط براي نهايي و اوليه كدهاي از نمونه اي. 2 جدول
  نهايي كدهاي  اوليه كدهاي اوليه كدهاي

 قدرت و برتري احساس كودكي از ناشي رواني هاي عقده كاري فشار از ناشي افسردگي بيماري

  زياد دانايي كاذب احساس سياسي هاي گروه فكري هم عدم نامشروع روابط از استفاده با قدرت كسب
 رسيدن براي ديرانم توسط زيردستان ترساندن

 اهداف به
  خودنمايي و چاپلوسي ديني اصول به پايبندي عدم

 ناساير تخريب از استفاده با درآمد افزايش
 در خوشحالي عدم و بودن مفيد احساس عدم

 كار محيط
 بين روابط حوزه در تكراري ها مشكل

 كاركنان فردي
 راستاي در غيراداري هاي ضعف از استفاده

 افراد تضعيف
 پيشبرد براي عمومي افكار از استفاده  هاي خود مان نداشتن به توانايياي

 اهداف

 دادن ارجعيت سازمان بر را گروه ناساير و مديران حواس كردن پرت انسجام و وحدت به دستيابي و محيط با انطباق

  
 مـرتبط  يكـديگر  بـه  آنهـا  ادابع و ها مشخصه به توجه با ها زيرمقوله و ها مقوله محوري، كدگذاي اساس بر ادامه، در
 تحليلي ابزارهاي از پژوهشگر محوري، كدگذاري فرايند طي. شوند شناسايي پژوهش نمونه براي اصلي هاي مقوله شدند تا
 اسـتفاده  اند، شده ظاهر باز كدگذاري در كه هايي مشخصه و ها مقوله ها، مفهوم بين نظري و دائمي مقايسه و پرسشطرح 
 انجـام  بـا  زمـان  هـم . دهد شكل پارادايم مدل با متناسب را ها مقوله و داده توسعه را ها مقوله و ها هوممف بين تا روابط كرد

 هـا  ارتبـاط  اين كه زماني. بود ها مقوله و ها مفهوم بين ارتباط از حاكي كه شد ساخته الگويي محوري، و هاي باز كدگذاري
 باز هاي كدگذاري در شده شناسايي هاي مقوله و ها مفهوم ادغام تا دش استفاده انتخابي كدگذاري رويه شدند، از داده توسعه

 مفهـومي  نظـري  مدل عنوان به ترور شخصيت در سازمان مدل پايان، در. شود تسهيل نوظهور قالب نظريه در محوري، و
  .شد ارائه
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  بندي مقوله و مفاهيم بندي جمع
 و باز، مفاهيم كدهاي به باز كدگذاري شيوه اساس بر اسناد، و ها مصاحبه از آمده دست به هاي داده شد، اشاره كه طور همان
و  هـا  مقولـه . شـد  ارائه موردي درون تفسيري يك هر براي آمده، دست به هاي مقوله اساس بر سپس .شدند تبديل ها مقوله

  .است شده داده نمايش 3 جدول در كيفي هاي داده از آمده دست به مفاهيم

  كيفي هاي داده از آمده دست به اصلي ايه مقوله و مفاهيم. 3 جدول
 مقوله اصلي مفهوم

هاي خود، خود برتربيني، غرور، تسويه حسـاب شخصـي، تـرس از دادن     سرپوش گذاشتن بر ضعف
 سازماني و كسب قدرت موقعيت، قلدري

 )رفتاري(عوامل فردي 

علي
يط 

شرا
 

اطلبي، اعتقادهـاي مـذهبي   عدم اعتماد به نفس، احساس دانايي بيش از حد، ضـعف معنويـت، دنيـ   
 هاي روحي و رواني و حسادت ضعيف، ابراز وجود، عدم عزت نفس، مشكل

 )شخصيتي(عوامل فردي 

، فرهنـگ سـازماني و ضـعف    )اي نبـود عـدالت مـراوده   (برخورد نامناسب مدير در خصوص پرسنل 
 هاي مديريت منابع انساني سيستم

 عوامل سازماني

تعارض گروهي، تعارض بين واحـدي، عـدم احسـاس همـدردي و     تنش بين فردي، تفكر گروهي، 
 عوامل گروهي  بدگويي پشت سر اعضاي گروه

 در رابطـه بـا   گذشـته  هـاي  عقـده  وي، جبران از بودن دلگير دليل به فرد به زدن ضربه براي تالش
 ديگران

 توزي كينه

ري
حو

ده م
پدي

 

را از ميان بردارنـد و ديگـر اجـازه     كوچك و ناچيز نشان دادن ديگران وقتي مديران بخواهند كسي
ناتوان و حقير كردن نزد ديگران هنگامي كه مـدير بخواهـد فـردي را حـذف      كار به وي را ندهند،

 .كند
 ديگران كردن كوچك

دليل مشكل با او در گذشـته و انتقـام    به ديگران تالش براي ضربه زدن و درصدد جبران برآمدن از
 از آنان از همكاران در صورت بروز مشكل

 گيري انتقام

 افـراد  از برخي نفوذ سازمان و اعمال در قدرت مافياي سازمان، وجود در غيررسمي هاي قدرت وجود
 مديران و كاركنان بين در

 قدرت هاي شبكه

مينه
ط ز

شراي
 اي 

 عدالت ها، نبود پاداش توزيع در عدالت فردي، نبود هاي توانايي اساس بر مساوات اصل رعايت عدم
 مختلف افراد با سازمان در اي سليقه مقررات و برخورد و قوانين اجراي عايتر در

 عدالتي بي ادراك

 دائمي بـودن  به توانمند و اعتقاد افراد جايگزيني از ترس فعلي، احساس جايگاه دادن دست از ترس
 فعلي جايگاه و پست

 موقعيت دادن دست از ترس

يكديگر سر پشت بدگويي افراد در راستاي ايجاد سوءظن سر تپش ساختن جو سازماني عليه فرد و بدگويي

دها
هبر

را
  

اداري مالي و سوءاستفاده سوءاستفاده افترا و تهمت
 كوچك و خطاهاي نمايي بزرگ بزرگ، كارهاي كردن ارزش بي ديگران، ارزش با كار گرفتن ناديده
 ها دروغ و ها شايعه انتشار

 شخصي خصومت

اعتمادسازي به فرد بي سلب اعتماد فرد در سازمانو  فرداز بين بردن اعتبار 
زني تهمت پراكني و شايعه   جنگ رواني
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 3ادامه جدول 

    مقوله اصلي  مفهوم

 در مـديران و اقـدام   بـه  خـود  كردن متصل براي قدرت، تالش مراكز به رسيدن راستاي در تالش
 سازمان باالي رده هاي پست كسب راستاي

 باال رده مديران به رسيدن

خله
 مدا

ايط
شر

  گر 

 برخـورد  بـا  گفتـار  نبـودن  فرد، يكـي  حضور عدم و حضور در همكاران برخورد با گفتار نبودن يكي
 غيرعلني صورت به فرد به چالش كشيدن براي فرد و تالش حضور عدم و حضور در مديران

 كردار با گفتار نبودن يكي
 كاركنان و مديران

 سازماني سكوت نصيب بودن از امتيازها و بركناري از سمت و پست سازماني ها، بي نبيهترس از عواقب اظهار نظر، ت

 دادن دسـت  فـرد، از  دربـاره  ديگران منفي حقارت، نگرش ، احساسفرد اجتماعي نفوذ رفتن بين از
 و ضعف سرخوردگي، احساس و انگيزگي گيري، بي ديگران، گوشه سوي از شدن شغلي، طرد جايگاه
 فـردي و ناديـده   هويت رفتن بين استرس، از و رواني هاي خانواده، اختالل مي، تخريبجس ناتواني
  مثبت هاي ويژگي فردي و و شايستگي گرفتن

پيامدهاي فردي شخص ترور 
 شونده

د ها
پيام

  

مـدت،   كوتـاه  در اهـداف  به ظاهري، رسيدن مشروعيت رقبا، كسب موقت، حذف امن حاشيه ايجاد
  فردي هاي خواسته به مالي و رسيدن فعمنا مالي، كسب منافع كسب

  پيامدهاي فردي شخص 
 ترور كننده

گـروه،   در سـردي  دل اجتمـاعي، ايجـاد   سرمايه گروه، تضعيف در گروه، تشنج در اعتمادي بي ايجاد
 گروهـي و تضـعيف   منافع افتادن خطر غيركاركردي، به تعارض كارگروهي، ايجاد اثربخشي كاهش
 كارگروهي روحيه

 گروهي پيامدهاي

 نگرش مشاركت، ايجاد فضاي رفتن بين سازنده، از تعامل رفتن بين عمومي، از وحدت رفتن بين از
 بـين  سـازمان، از  عملكرد ديگران، ضعف درباره بدگويي فرهنگ خدمت، ايجاد ترك منفي، افزايش

 رقابـت  متخصصـان، ايجـاد   شـدن  ناامني، خارج اهداف، احساس تحقق شادي، عدم و نشاط رفتن
 سردي دل شايعه و ايجاد دلسوز، ايجاد افراد گيري تفرقه، كناره ناسالم، ايجاد

 پيامدهاي سازماني

  
 22 و مفهـوم  107 قالب در نهايي هشد استخراج كد 301 ،پژوهش اين در پذيرفته صورت هاي بندي دسته اساس بر

  .اند شده بندي دسته 4 جدول با مطابق مقوله اصلي،

  ها مصاحبه از شده استخراج نهايي كدهاي و ها مفهوم اصلي، هاي مقوله تعداد. 4 جدول
 نهايي كدهاي مفهوم مقوله اصلي عنوان

  64 425 علّي شرايط
  32  310 اي زمينه شرايط
  43  310 گر مداخله شرايط
  21 36 اصلي پديده

  45 12 5 راهبردها
  96 444 پيامدها
  301  107  22  مجموع
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  شرايط علي

منجـر  مـد نظـر    يـده گسـترش پد  يـا و به وقوع  دهند يقرار م يرثأرا تحت ت ياصل ههستند كه مقول) يطيشرا( ييها مقوله
 يـان علـت ب  سـبب و بـه   كه، از آنجا كـه، چـون، بـه    يدر حال ي،وقت يرنظ ينواژگا با اغلب ها در داده يعل يطشرا. شوند مي
 هـا  و با نگاه منظم به داده يدهبا توجه به خود پد تواند يم گرپژوهش ،داردوجود ن هايي نشانه ينكه چن يزمان يحت. شوند يم
در اين پـژوهش شـرايط    .يابدرا ب يعل يطند، شراهستمقدم  مد نظر يدهبر پد يكه از نظر زمان يعيو وقا يدادهارو بازبيني و

تـوان   ازماني را ميريشه رفتارهاي س هستند، زيراعلي شامل عوامل شخصيتي، رفتاري، عوامل گروهي و عوامل سازماني 
عوامـل فـردي شـامل عوامـل     . اسـت  او ترور شخصيت نيز از اين قاعـده مسـتثن   كردجو و در فرد، گروه و سازمان جست

ي، طلبيادنيت، ضعف معنو، عدم اعتماد به نفسي، كمبود دروندر اين پژوهش عوامل شخصيتي . استشخصيتي و رفتاري 
حسادت يكي از كه شوندگان معتقد بودند  برخي از مصاحبه. هستند ادتحسو دم عزت نفس ي، عروان و يروح يها مشكل
د كه افراد حسـود  كرشوندگان بيان  يكي از مصاحبه. شود هاي فردي است كه موجب بروز پديده ترور شخصيت مي ويژگي

رفت حسـادت موجـب تـالش بـراي جلـوگيري از پيشـ       و توانايي تحمل پيشرفت همكاران خـود را ندارنـد   لمعموطور  به
هاي شخصـيتي    يكي ديگر از ويژگي. كند به هر قيمتي مانع پيشرفت ديگران شود فرد حسود تالش مي. شود همكاران مي

از  يريجلـوگ  يو بـرا  يننـد همكـاران خـود را بب   يتتوانند موفق يطلب نم افراد جاه. استطلبي  جاه ،ثر در ترور شخصيتؤم
ـ  يها و جنگ ها مشكل يجادكنند با ا يم يزنند و سع يم يرآنها دست به هر كا يگاهكسب جا ياآنها  يتموفق  يبـرا  يروان

 يژگـي ان وجود وـازمـدر س يت،رور شخصـت رد شرايط علياز  يكي«: معتقد بودند يبرخ. آنها شوند يشرفتمانع پ يگراند
بـر   .»موفق شوند يگراندگذارند   يخواهند و نم يخود م يرا برا يزيا هر چـه طلب اهـج. استان ـكاركن يندر ب يطلب اهـج

يكي . با فرد ترورشونده خصومت شخصي دارند كنند اقدام ميافرادي كه به ترور شخصيت  شوندگان مصاحبهاساس عقيده 
دست به هر اقدامي  هستندافرادي كه به شخص ديگر داراي خصومت شخصي « :در اين زمينه گفتشوندگان  مصاحبهاز 
گرفته و حاضرند در اين زمنه واقعيات را تحريف كرده و شخص مقابل را كوچك شمرده و  زنند تا بتوانند انتقام خود را مي

كنند و تصورشان اين است كه از سوي  افرادي كه احساس كمبود مي. زنند هاي نامربوط مي توانند پشت سر او حرف تا مي
هاي ديگر نفـع   آن از تبعيض در مقابل گروه اند يا شايد در سطحي باشند كه در شدهتر تهديد قرار  تر و خالق افراد شايسته

اين افراد به ايجاد جنگ رواني در سازمان . كنند محافظت مي ،هرچند ناعادالنه ،شان برند و با سرسختي از امتياز كنوني مي
نمـايي خطاهـاي كوچـك، انتشـار      ارزش كردن كارهاي بـزرگ، بـزرگ   با استفاده از ناديده گرفتن كار باارزش ديگران، بي

ند تا بتوانند هرگونه تهديد در خصـوص  كن هايشان و در نهايت متهم كردن آنها اقدام مي شايعات و دروغ، گرفتن مسئوليت
  .»مديريت و مسئوليت خود را بپوشانند

گيـري، خودنمـايي و    غرور و خود برتربيني، ترس از دست دادن موقعيت، انتقامدر اين پژوهش عوامل رفتاري شامل 
شـوندگان اعتقـاد    كه يكي از مصاحبه استهاي فرد  يكي از عوامل رفتاري، سرپوش گذاشتن بر ضعف .استكسب قدرت 

داشت افرادي كه داراي ضعف رفتار يا عملكردي باشند براي مخفي كردن و سرپوش گذاشتن بر آنها در سازمان حاشيه و 
  . دارند را مخفي نگههاي خود  كنند با ترور شخصيت ديگران ضعف ند و سعي ميكن دروغ ايجاد مي
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تنش بين فردي، تفكر گروهي، تعارض گروهي، تعارض بين عوامل گروهي شامل شوندگان  مصاحبهبا استخراج نظر 

اي است كه  شوندگان تعارض پديده به نظر مصاحبه بنا. استواحدي، عدم احساس همدردي و بدگويي پشت سر همديگر 
ثر از تعارض موجب كـاهش عملكـرد و ايجـاد    ؤاستفاده غيرم. ت و منفي داردروي عملكرد افراد در سازمان آثار مثبت مثب

شوندگان در خصوص تنش بـين فـردي گفـت كـه بـا تعـارض        يكي از مصاحبه. شود ميها  سازمانكشمكش و تشنج در 
 هـايي  متخريب و تضعيف ديگري اقدا براياز كاركنان  يكايجادشده بين كاركنان و عدم توانايي همكاري با يكديگر هر 

  . دشو وري سازمان مي انجام داده كه در نهايت موجب كاهش اثربخشي و بهره
ارتبـاط و   يبرقـرار  ييتوانا يرمد يوقت« :پرسنل گفت با يردر خصوص برخورد نامناسب مدشوندگان  مصاحبهاز  يكي

ورد نامناسب شـده تـا بتوانـد    و برخ يتشخص يبباشد ناچار به تخر كاركنان را نداشته يتاز توان و ظرف ياستفاده حداكثر
در  ييگـو  پاسخ ييكه توانا يرانيمد« :اظهار داشتشوندگان  مصاحبهاز  يگرد يكي. »خود سرپوش بگذارد يها ضعف يرو

خـود   يكارهـا  يفرار كرده و بتواننـد رو  ييگو دست زده تا از پاسخ يخود را نداشته به هر اقدام يو كارها ها يمقبال تصم
   .»سرپوش بگذارند

تواند در  يافراد است و م يها از عوامل اثرگذار بر رفتارها و ارزش يكيرا  يسازمان فرهنگشوندگان  مصاحبهاز  رخيب
 ياندر سازمان ب يتاز عوامل ترور شخص يكيعنوان  هم به يفضع يسازمان فرهنگ. نقش داشته باشد يتبروز ترور شخص

ـ  يسازمان هايفتاراز ر ياريالقاكننده بس يفرهنگ سازمان. است شده نامناسـب و   يفرهنـگ سـازمان  . اسـت كاركنـان   ينب
 يدهپسند يمرور رفتارها شود و به يدر سازمان م نادرست ياز رفتارها ياريساز بس ينهزم يرانآن توسط مد يجو ترو يتحما

بر اسـاس  . دهند يدر سازمان م يجار يِاز فرهنگ فعل يناش نادرست يخود را به رفتارها يرنگ شده و جا در سازمان كم
سـاز بـروز انحـراف در     ينهنادرست توسط افراد مافوق، خود زم ياز رفتارها يبرخ يجترو«شوندگان  مصاحبه يبرخ هاينظر

ساز انحـراف   ينهدهند كه خود زم يم يجعمد در سازمان ترو يرغ يارفتارها را به عمد  يبرخ يرانمد. شود يسطح سازمان م
تنهـا   شـكن نـه   از افراد هنجارشكن و قـانون  يبا برخ يشاونديخو يلدارم كه به دال يريمثال مد طور به. در سازمان است

رفتـار بـا    يك يكند و گاه يفراهم م يگراند يادگيري يرا برا ينهآنها زم ياز رفتارها يپوش بلكه با چشم ،كند يبرخورد نم
  .»شود يم يلفرهنگ غلط تبد يك

كـه در   يزمـان « معتقـد بودنـد   يبرخ. در سازمان است يشور اخالقنبود من يفرهنگ سازمان يها لفهؤاز م يگرد يكي
كـه ممكـن اسـت بـا      آينـد  يبه وجود مـ  ييها نباشد خود به خود فرهنگ يشده اخالق يرفتهاصل پذ ياقانون  يچسازمان ه

 .نتقـل كنـد  م يرانرا به كاركنان و مد ياخالق يها سرنخ ندتوا يم يمنشور اخالق يكوجود . سازمان سازگار نباشند يطشرا
به خـود   ينباشد، هر فرد و گروه يزيچ ينچن يوقت يول كردآنها افراد را بازخواست  يتتوان در صورت عدم رعا يم يحت

. شـود  ديلفرهنگ غلط تب يكمرور به  به ينرفتار را انجام دهد و ا يكخود  يشخص يها دهد بر اساس برداشت ياجازه م
مـدت   ينكه در ا كردزمان اشاره  ينكار و اتالف وقت در ا يطبحانه در محتوان به فرهنگ غلط صرف ص ينمونه م براي
در  يگـر ثر دؤاز عوامل مـ  يزن يانسان و ياصول اخالق يتبه رعا يرانالتزام مد نبود .»شود يهم ارائه نم يخدمت يچه يباًتقر

 يراناست عدم التزام مد يزمانكه مربوط به فرهنگ سا ييها لفهؤاز م يكي«: بودند عتقدم يبرخ. است يتبروز ترور شخص
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را در نظـر   يردر بـروز تخلـف همـواره رفتـار مـد      ،كننـد  يموضوع را مشاهده م ينكاركنان ا يوقت. است يبه اصول اخالق

  .»دهند يانجام م.. ترس و يچه يتخلفات را ب يو بروز برخ يرندگ يم
از علـل   يكـي  يزناكارآمد موجود در سازمان ن يو ادار يمنابع انسان يريتشوندگان نظام مد مصاحبه يبرخ يدگاهاز د 

دست و  ينبا قوان ،نشده باشد يطراح يخوب سازمان به يكه ساختار ادار يزمان. استدر سطح سازمان  يتبروز ترور شخص
 يبرخـ  .شـود  يرفتارهـا مـ   ينگونـه سـاز ا  ينـه متعـارف باشـد خـود زم   يرغ ايمانع رفتاره ينكها يجا به يرمنعطفو غ يرپا گ

بتواننـد   يـز گر است كه افراد هنجارشـكن و قـانون   موجود باعث شده يادار يستمضعف س«: دندكر يانشوندگان ب مصاحبه
كاركنان است  طيانضبا يها به تخلفات و بحث يدگيرس يبخش ادار يفاز وظا يكي .ببرند يشخود را پ يكارها يراحت به

 يبرخـ  ينهمچنـ  .»افـراد ناهنجـار را نـدارد    يقابله با برخـ م ييتوانا يناكارآمد كس ينو قوان يسبب وجود رابطه باز كه به
منـابع   يسـتم س« :معتقد بودند يبرخ. اند دهكرناكارآمد اشاره  يمنابع انسان يريتمد يها يستمشوندگان به ضعف س مصاحبه

ـ  ،يمنـابع انسـان   يها يستمس. باشد يتاز علل ترور شخص يكيتواند  يها م موجود در سازمان يانسان در حـوزه  مثـال  راي ب
 ياقـت بـدون ضـابطه و ل   ياگـر فـرد   بـراي مثـال  . باشد يتتواند علت بروز ترور شخص ياگر ناكارآمد باشد م ،افراد يارتقا

 يابزنند  يه وهدن وجكربه خراب  ستمقابله با آن فرد د يباالتر برسد افراد ممكن است برا يها كند و به پست يشرفتپ
  .»كنند يرا ط يترق يها پله يراحت مدار به شكن و رابطه قانونباشدكه افراد  يارتقا طور يستمس ينكها

  محوري پديده
 و هـا  كنش ياناست كه جر اي واقعه ياحادثه، اتفاق  ي،و فكر محور يدهمد نظر، ا يدهپد ،مورد مطالعه) هسته( ياصل هيدپد

 كه است اي مقوله محوري پديده. دهندبه آن پاسخ  يا كرده كنترل و اداره راتا آن  شوند يآن رهنمون م سوي به ها واكنش
آمده  وجود است كه براي چارچوب يا طرح به) نام يا برچسب مفهومي(عنواني  همان مقوله اين. است فرايند محور و اساس

قدر كافي انتزاعي بـوده و بتـوان سـاير     شود بايد به مي انتخاب محوري مقوله عنوان به كه اي مقوله. شود در نظر گرفته مي
وجـود  . اسـت تـوزي   كينه يها اساس و محور ترور شخصيت بر اساس تحليل مصاحبه .اصلي را به آن ربط داد هاي همقول

هـا   بر اسـاس تحليـل مصـاحبه   . كردجو و توان آن را در سه بخش فردي، گروهي و سازماني جست كينه عللي دارد كه مي
فرد به ترور  يقباشد كه در تشو ياز موارد يكيتواند  يم ينهوجود ك. استتوزي  محوري در بروز ترور شخصيت كينه پديده
دن كـر برطرف  يبرا يتيكند از هر موقع يم يتوز سع ينه، فرد كينهك در صورت وجود. نقش داشته باشد يگراند يتشخص

 يـن ر اد. بـه آن ضـربه بزننـد    يـد دانند كـه با  يم يتوز، طرف مقابل خود را همانند دشمن ينهافراد ك. كندخود استفاده  ينهك
اسـت كـه تـالش     يو قـو  يچنـان جـد   ينهك يندارند و ا ينهك يگرانهمكاران به د يبرخ«: معتقد بودند يخصوص برخ

 يـر ز يدهنـد تـالش بـرا    يانجام مـ  ينهزم يندر ا يبرخ يياز كارها يكيكنند،  يشده خال يهر طور اخود ر ينهكنند ك يم
  .»طرف مقابل است يتال بردن شخصؤس

  اي شرايط بافت زمينه 
داللت  يدهبه پد  متعلق يعمحل حوادث و وقا يعنينظر مد  يدهاست كه به پد اي يژهو هاي مجموعه مشخصه ينهزم يابستر 
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شـرايط   .پـذيرد  يو واكـنش صـورت مـ     كـنش  ياست كه در آن راهبردهـا  يخاص يطبستر نشانگر مجموعه شرا. كند يم

. گـذارد  ها تأثير مي د و بر رفتارها و كنشكن مد نظر را فراهم مياي يا بستر، مجموعه شرايطي است كه زمينه پديده  زمينه
هـاي تـرور    عنـوان زمينـه   دادن موقعيت به هاي قدرت و ترس از دست عدالتي، شبكه در اين پژوهش سه عامل ادراك بي

  . كنندشوند كه افراد براي ترور از راهبردهايي مختلف استفاده  اين عوامل سبب مي. اند شخصيت معرفي شده
 يروهاوجود دارد كه ن يو قدرتمند يچيدهپ يها ها شبكه بودند كه در سازمان يدهعق ينبر اشوندگان  مصاحبهاز  يبرخ 

. خـود برسـند   يو سـازمان  يتا بتوانند به اهداف گروه رساند ميدر سازمان  ياصل يها و افراد گروه خود را به پست و مقام
بـا اهـداف خـود     يدنرسـ  يها وجود دارند كه بـرا  در سازمان ييها گروه« :خصوص گفت ينشوندگان در ا از مصاحبه يكي

خود را در سازمان جا داده و افراد مخـالف   يهايرون يقدرت به هر نحو يها شبكه يندست بزنند ا يحاضرند به هر اقدام
. استدر سازمان  يدالتع يوجود ادراك ب ،يا ينهاز عوامل زم يگرد يكي .»كنند مي يتترور شخص يطشرا ينخود را به بدتر

كـرده و   يابيخود ارز در رابطه بارا  يرانافراد ابتدا رفتار مد«: اظهار داشتند يعدالت يشوندگان در خصوص ادراك ب مصاحبه
توسـط كاركنـان    دعـدالت در خصـوص افـرا    يتكردن عدم رعا درك. كنند يم يسهمقا افراد يربا سا يرانآن را با رفتار مد

 يـت، عدم اسـتفاده از تمـام ظرف   يتسازمان و در نها يها يريگ يمكاركنان و عدم دخالت در تصم ينيشن تواند به گوشه يم
 يـل تحل يجنتـا  يا ينهشوندگان در خصوص عوامل زم مصاحبه يبرخ هاياساس نظر بر .»شودتوان و دانش كاركنان منجر 

از  يبرخـ « :اظهـار داشـتند   آنها. شودنجر كاركنان م يتتواند به ترور شخص يم يتنشان داد كه ترس از دست دادن موقع
كنند اجازه رشـد و   يم يسع طرخا ينبه هم. فتديبه خطر ب يگرانشان به خاطر حضور ديتترسند پست و موقع يهمكاران م

. باشد يتتواند ترور شخص ياز اقداماتشان م يكيكار  ينا يبرا .ممكن مانع آنها شوند يقرا به آنها ندهند و از هر طر يترق
  .»رده باال هستند يرانمد ءجز يادارند  يصدق كند كه پست باالتر يدر مورد كسان يشترب يدموضوع شا ينبته اال

  راهبردها 
راهبردهـا مقصـود داشـته،    . مد نظر هستند يدهكنترل، اداره و برخورد با پد يبرا هايي نشواك و ها بر كنش يراهبردها مبتن

فراد براي ترور ديگران به ابزارهايي نياز دارند كه در اين پژوهش با استفاده بـه  ا. گيرد يصورت م يليدل هدفمند است و به
 هـا  تشوندگان راهبردها شامل بدگويي پشت سر يكديگر، تهمت و افترا، تخريب واقعيـ  شده از مصاحبه راجخاطالعات است

مرور جو سازماني  ديگران، به درباره با استفاده از بدگويي. استسازي به فرد و همچنين جنگ رواني  اعتماد تالش براي بي
يـك فـرد    در رابطه بـا زماني كه . ظن ايجاد شود فرد تغيير كند و سوء درباره هاشود و ممكن است نظر عليه فرد مقابل مي
. دهـد  فرد هويت و شخصيت خود را از دسـت مـي   در عملرود و  وي از بين مي دربارهمرور اعتماد  به ،سوءظن ايجاد شود

دنبال اين هستند تا فرصـتي بـه دسـت آورنـد كـه       برخي همكاران و مديران فقط به«: كردشوندگان بيان  احبهيكي از مص
ايـن  . كننـد  اين افراد از هر فرصتي براي بدگويي و تخريـب ديگـران اسـتفاده مـي    . صحبت كنند.. پشت سر همكاران و 

شد كه بخواهند يك نفر را از سر راه خود بردارنـد  شود كه اين بدگويي به خاطر اين با خصوص زماني حادتر مي موضوع به
   .»يا حذف كنند
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اظهـار  شـوندگان   مصـاحبه برخـي ديگـر از   . اسـت از تهمت و افترا  يكي ديگر از راهبردهاي ترور شخصيت استفاده

زده  وقتـي بـه فـردي تهمـت    . كننـد  زني به طرف مقابل مي برخي براي ترور ديگران در سازمان اقدام به تهمت« :داشتند
ولي مواردي هم وجود داشته است كه فردي كه مـورد تهمـت    ،كند از خود دفاع كند شود در اغلب موارد فرد سعي مي مي

واقع شده است، سكوت اختيار كرده است و اعاده حيثيت نكرده است و همين موضوع سـبب حـذف فـرد از بدنـه اصـلي      
هايي هستند كه گاهي اوقات شـاهد   ترين تهمت مهم... هايي همچون سوءاستفاده مالي، اداري و تهمت. سازمان شده است

  .»هستيمآن 
يكي ديگر از راهبردها در بروز پديده ترور شخصيت استفاده از راهبرد تالش براي از بين بردن اعتمـاد بـه افـراد در    

ن و همكاران بـه يـك فـرد سـلب شـده و آن فـرد ديگـر در        با استفاده از اين راهبرد اعتماد سازمان، مديرا. استسازمان 
برخـي از  « :در اين زمينه برخي معتقد بودنـد . ترور شده و كسي ديگر وي را قبول ندارد عملدر سازمان جايگاهي ندارد و 

ميـان   مديران و همكاران براي اينكه ديگران را از سر راه خود بردارند و افرادي را كه نسبت بـه آنهـا حسـاس هسـتند از    
كنند كه اين امر، سلب اعتماد زمينه را براي از بين بردن  بردارند، اقدام به از بين بردن اعتماد نسبت به فرد در سازمان مي

  .»كند اعتبار فرد مهيا مي
در جنـگ روانـي   . يكي ديگر از راهبردهاي ترور شخصيت استفاده از جنگ روانـي اسـت   ،ها بر اساس نتايج مصاحبه

گونه و پرخاشـگرانه از طـرف مقابـل     دنبال از بين بردن تمركز و بروز رفتارهاي عصبي كند به ا شروع ميكسي كه جنگ ر
جنگ رواني ترفندي است «: كردندبيان شوندگان  مصاحبهبرخي از . به چالش بكشداست تا از اين طريق شخصيت فرد را 

كنند تـا   سعي مي.... زني و پراكني، تهمت از طريق شايعه. دكنن كه برخي از افراد براي نابود كردن ديگران از آن استفاده مي
  .»ده و آنها را به رفتارهاي غيرمتعارف وادار كنند تا از اين طريق فرد را مورد حمله قرار دهندكرافراد را عصباني 

برخـي در  . اسـت  هـا  تيكي ديگر از راهبردهاي ترور شخصيت، تخريـب واقعيـ  شوندگان  مصاحبه هاياساس نظر بر
در اين زمينـه  . به نفع خود هستند تا از اين طريق رقباي خود را از ميان بردارند ها تدنبال تخريب واقعي سازمان همواره به

ال بـردن همكـاران يكـي از ابزارهـايي     ؤتخريب واقعيات به نفع خود براي زير س« :كردندبيان شوندگان  مصاحبهبرخي از 
شود و  يكي از مديران مالي طي روز بارها با افراد مختلف درگير مي. گيرد ار مياست كه در سازمان مورد استفاده برخي قر

علت اعتمادي كه مديران ارشد به وي دارند اعتراضات ديگران نسبت به وي به نتيجه  به. كند در كارهايي همه دخالت مي
ماند و در  ضور دارد، در محل كار مياما همين شخص در ساعات پاياني كار تا زماني كه مدير ارشد در سازمان ح. رسد نمي

انـد و   ده و با خودشيريني و تخريب واقعيات كساني كه طي روز با او مشكل داشتهكرآخرين لحظات به مدير ارشد مراجعه 
كنـد   كند كه مدير ارشد دقيقاً برعكس فكر مـي  ده و واقعيت را طوري بيان ميكراند را تخريب  كردهدر كارهايشان دخالت 

مدير مالي چقدر انسان خوب و دلسوزي است و مقصر ديگران هستند در حالي كه دقيقـاً ايـن موضـوع بـرعكس     كه اين 
  .»براي مدير ارشد توضيح داده شده است

كساني كه از ديگران كينه دارند و به آنها بدبين هسـتند يـا   . استگيري  انتقام ،لفه راهبرد ديگر در ترور شخصيتؤم
گيري و ضربه زدن استفاده  انتقام براي، از هر فرصتي هستندآن  تالفيل مواجه بوده و در صدد در گذشته با فردي با مشك
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دسـت بـه هـر كـاري      كامـل،  طـور  و شخصيت فرد بـه افرادي كه به دنبال انتقام هستند براي از بين بردن رقبا . كنند مي
دنبـال   با كسي مشكل پيـدا كننـد، هميشـه بـه    همكاران در سازمان اگر «: دندكربيان شوندگان  مصاحبهبرخي از . زنند مي

يكي از كارهايي كه برخي در اين زمينه . كنند ترين زمينه براي انتقام استفاده مي آنها از كوچك. فرصتي براي انتقام هستند
  .»كنند گيري به رضايت دست پيدا مي برخي با انتقام. استدهند، هدف قرار دادن شخصيت افراد  انجام مي

در ايـن زمينـه   . آمده يكي ديگر از راهبردهاي ترور شخصيت كوچك شمردن ديگران اسـت  دست ايج بهبر اساس نت
وقتي مديران بخواهند كسي را از ميان بردارند و ديگر اجازه كار به وي را ندهند و حذفش «: كردندبيان شوندگان  مصاحبه

كنند كه آن شخص را ناتوان و حقير نزد ديگـران   ميدهند و سعي  كنند، او را نزد خود و ديگران كوچك و ناچيز نشان مي
  .»رود مرور شخصيت فرد پيش همه افراد از بين مي با استفاده از اين موضوع به. نشان دهند

  گر شرايط مداخله 
 ينـه آنهـا راهبردهـا را در زم  . گذارنـد  يكنش و واكنش اثر مـ  يتعلق دارند و بر راهبردها اي يدهكه به پد يساختار يطشرا
در اين پژوهش يكي نبودن رفتار و گفتار، رسيدن به مـديران   .كنند يم يدآنها را محدود و مق يا بخشند يسهولت م يصخا

گـر در بـروز پديـده تـرور      يكي از عوامل مداخله. شداستخراج شوندگان  مصاحبهگر از  عنوان عوامل شرايط مداخله باالتر به
در گفتار چيزهاي وجـود   نيست، يعنيپشت سر فرد يكي  و رخورد در جلوو ب استشخصيت عدم تطابق بين گفتار و رفتار 

ولي در نبود ديگران رفتاري  ،دهد خود را در مقابل فرد انساني موجه و باشخصيت نشان مي و دارد كه در كردار وجود ندارد
. تا بتوانند آنها را از ميان بردارند دكنن اين افراد در خفا براي تخريب رقبا هر اقدامي مي. دهد متفاوت از خود بروز مي كامالً

اين افراد بـراي اينكـه بـه    . نيستبرخورد برخي از همكاران و مديران با گفتارشان يكي « كردنددر اين زمينه برخي بيان 
به كنند تا فرد رقيب را  برخي از آنها از روابط موجود در سازمان استفاده مي. زنند اهداف خود برسند، دست به هر كاري مي

دهنـد امـا پشـت سـر فـرد كـامالً        رسند خود را صميمي و دوست نشـان مي اين افراد وقتي به رقيب مي. نابودي بكشانند
د كـه  كـر اينگونه اسـتنباط  شوندگان  مصاحبههاي  توان از نظر همچنين مي .»دهند گونه از خود بروز مي رفتارهـاي دشمـن

هـاي ايجـاد تـرور     ترين عوامـل و زمينـه   هاي باالتر يكي از اصلي پستدست آوردن مقام و ه ميل به رسيدن به قدرت و ب
تـا آن   كنند آنگاه هر اقدامي مي كنندشخصيت ديگران در سازمان باشد، كافي است افراد ديگران را براي خود خطر تلقي 

خصيت رسيدن به مركز يكي از عوامل مهم در ترور ش«: برخي در اين زمينه معتقد بودند. شخص را از سر راه خود بردارند
برخي همكاران براي اينكه بتوانند موقعيت شغلي خـود را بهبـود بخشـند و بـه امنيـت      . استقدرت و نزديكي به مديران 

  .»زنند تا ديگران را از سر راه خود بردارند شغلي نسبي دست پيدا كنند دست به هر اقدامي مي

  پيامدها
بيني  توان پيش پيامدها را نمي. شوند هاي مربوط به پديده مد نظر حاصل مي شجي هستند كه از راهبردها و كنيپيامدها نتا

باشـند، شـكل    هـا  پيامدها ممكن است حوادث و اتفاق. اند هايي نيستند كه افراد قصد آن را داشته همان طور لزوم بهكرد و 
همچين اين امكان وجود دارد كـه آنچـه    .منفي به خود بگيرند، واقعي يا ضمني باشند و در حال يا آينده به وقوع بپيوندند
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در ايـن پـژوهش   . در زماني ديگر به بخشي از شـرايط و عوامـل تبـديل شـود     ،رود اي از زمان پيامد به شمار مي در برهه

  . شوند پيامدها به سه زير دسته پيامدهاي فردي، گروهي و سازماني تقسيم مي
كننده  بعد از تجزيه و تحليل مصاحبه افراد شركت. گردد ر ميپيامدهاي فردي به دو شخص ترورشونده و تروركننده ب

از بين رفتن نفوذ اجتماعي فرد، احساس حقارت، نگرش منفي ديگران به فرد، از در مصاحبه پيامدهاي شخص ترورشونده 
احساس  انگيزگي، سرخوردگي، از بين رفتن روحيه، گيري، بي دست دادن جايگاه شغلي، طرد شدن از سوي ديگران، گوشه

اعتبار شـدن، بـدنام    دار شدن وجهه اجتماعي، بي رواني، استرس، لكه هاي ضعف و ناتواني جسمي، تخريب خانواده، اختالل
شايسـتگي فـرد و    پرسش دربارهدر زندگي فردي، از بين رفتن هويت فردي،  ها مشكلشدن، منزوي شدن، آسيب رواني، 

  . دست آمد  هاي مثبت به ناديده گرفتن ويژگي
پيامـدهاي منفـي فراوانـي     بـا در سازمان، اجتماع و حتي زندگي شخصي خـود   ،شوند افرادي كه ترور شخصيت مي

 شـامل  توانـد  مـي  آيـد  ميكه در اجتماع براي ترورشونده پيش  ييها مشكلشوندگان  مصاحبهبنا به اعتقاد . شوند ميمواجه 
وجهه اين افراد در ميان ديگران از بين رفته و ديگر نفود  .آبرو شدن و سرخوردگي باشد اعتبار شدن و بي منزوي شدن، بي

در اين خصوص اظهــار داشت كـه افـرادي كـه تــرور شخصـيت      شوندگان  مصاحبهيكي از . اجتمـاعي نخـواهند داشت
د كـه در  كننـ  در خصوص آنها و حتي ريخته شدن آبرو احساس حقارت شديدي مي ها تشوند با توجه به تخريب واقعي مي

اين تخريب شخصـيت در نهايـت   . شودتواند باعث از بين رفتن روحيه و احساس ضعف و ناتواني جسمي  مواقع مي بعضي
كه در نهايت بـه از   ييها مشكلفراواني منجر شود،  هاي مشكلهاي رواني و  تواند در زندگي فردي اشخاص به آسيب مي

  . دشوبين رفن هويت افراد منجر 
 يشـتر بدانند،  از طرف مديراني كه آنها را براي سمت خود خطر مي ،باشند داشته يياالب توان و يستگيشا كه يافراد

هاي مثبت اين افراد ديده نشده و به منـزوي شـدن و در نهايـت كنـار گذاشـته       در نهايت ويژگي. شوند شخصيت مي ترور
كـه مـورد تـرور شخصـيت قـرار      اعتبـار افـرادي   «: شوندگان گفت يكي از مصاحبه. شدن آنها از سازمان منجر خواهد شد

كنند كه در سـازمان   در نهايت افراد سعي مي. رود سادگي از بين مي دار شده و وجهه اجتماعي اين افراد به گيرند خدشه مي
  .»منزوي شوند تا مورد ترور شخصيت قرار نگيرند

وعيت ظاهري، رسيدن ايجاد حاشيه امن موقت، حذف رقبا و ديگران، كسب مشرهاي شخص تروركننده شامل  پيامد
افـرادي كـه   . استهاي فردي  هاي باالتر و رسيدن به خواسته مدت، كسب منافع مالي، رسيدن به پست به اهداف در كوتاه

و  كـرده آيد حفـظ   احتمالي كه براي پست و مقام آنها به وجود مي هايسعي دارند خود را از خطر كنند، ميترور شخصيت 
در اين خصوص گفت مديراني كه افراد موفق و متخصص سازمان را شوندگان  مصاحبهاز  يكي. در حاشيه امني قرار دهند

تـا بتواننـد    كننـد سعي دارند آنها را از سازمان حـذف   ،كنند بينند و آنها را براي مقام خود خطر تلقي مي به چشم رقيب مي
قد بودند افرادي كه بـا اسـتفاده از قـدرت    نيز معتشوندگان  مصاحبهبرخي . براي پست و مقام خود حاشيه امني ايجاد كنند

انـد و در بـين كاركنـان و اجتمـاع محبوبيـت ندارنـد سـعي         در سازمان به پست و مقامي رسيده ،هاي قدرت گروه و شبكه
بيشـتر  . كنند با تخريب ديگران مشروعيت و محبوبيت خود را در سازمان افزايش داده و به اهـداف خـود دسـت يابنـد     مي
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تواند كسب منافع مـالي يـا    بر اين باور بودند كه شخص تروركننده براي دستيابي به اهداف خود كه مين شوندگا مصاحبه

از سر راه برداشته و به ترور داند  ميكه براي خود تهديد  را هر شخص يا حتي گروهي ،رسيدن به پست و مقام باالتر باشد
افرادي كه نفس  و هستندن انگيزه براي انجام ترور شخصيت ها و اهداف فردي بهتري خواسته. كند ميشخصيت آنها اقدام 
در اين پـژوهش پيامـدهاي گروهـي    . ، بيشتر در خطر تخريب شخصيت ديگران قرار دارنددارندكافي ناضعيف و تخصص 

سردي در گروه، كـاهش اثربخشـي    اعتمادي در گروه، تضعيف سرمايه اجتماعي، ايجاد دل تشنج در گروه، ايجاد بيشامل 
  .هستندرگروهي، ايجاد تعارض غيركاركردي، به خطر افتادن منافع گروهي و تضعيف روحيه كارگروهي كا

و باعث شود افراد گـروه   كندتواند در گروه تشنج ايجاد  اند كه ترور شخصيت مي شوندگان بر اين عقيده اكثر مصاحبه
وقتـي افـراد    :شوندگان در اين خصـوص گفـت   بهاز مصاح ديگر يكي. اعتماد خود را به ساير اعضاي گروه از دست بدهند

كه همان اشـخاص   كنند ميخطر  احساس كنند، ها تخريب شخصيت مي ببيند كه اعضاي گروه افرادي را از ساير گروه مي
شـوندگان   يكـي از مصـاحبه  . شود ثباتي در گروه مي و همين امر موجب افزايش تشنج و بي كنندآنها را نيز ترور شخصيت 

رسيدن سازمان با اهـداف   برايثري ؤعنوان سرمايه اجتماعي مفيد و م توانند به ها و افراد متخصص مي گروه :اظهار داشت
تـرور شخصـيت در   . دشـو  ها و افراد متخصص منجـر مـي   خود باشند كه ترور شخصيت در نهايت به تضعيف همان گروه

امروزه كار گروهي يكي از . دشو ها مي ي ميان گروهنهايت باعث از بين رفتن منافع كار گروهي و ايجاد تعارض غيركاركرد
رسيدن به اهداف بوده كه ترور شخصيت اثربخشي كـار گروهـي را بـه حـداقل رسـانده و       برايو اثربخش   موفق يها راه

  . اندازد منافع گروه را به خطر مي
تشويش اذهان عمومي،  از بين رفتن وحدت عمومي،دهد شامل  پيامدهاي سازماني كه ترور شخصيت در آن رخ مي

ها و باورهـاي منفـي، تخريـب وجهـه سـازمان در       از بين رفتن تعامل سازنده، از بين رفتن فضاي مشاركت، ايجاد نگرش
ديگران، ضعف عملكرد سازمان، از بين رفتن نشاط و شادي در  دربارهجامعه، افزايش ترك خدمت، ايجاد فرهنگ بدگويي 

ن و اسـردي در سـازمان، احسـاس نـاامني، خـارج شـدن متخصصـ        ازمان، ايجاد دلمحل كار، عدم دسترسي به اهداف س
گيـري افـراد دلسـوز، ايجـاد      شايستگان از سازمان، ايجاد ضعف در روحيه ديگران، ايجاد رقابت ناسالم، ايجاد تفرقه، كناره

هـا از تـرور    سـازمان  ،گانشـوند  مصـاحبه به اعتقـاد  . استشايعه در سازمان، سلب اعتماد عمومي و حذف نيروهاي كارآمد 
فراواني از  هاي مشكل بابين آحاد مردم  ،ترور شخصيت رخ دهد آن در كه سازماني. بينند شخصيت بيشترين صدمه را مي

يكـي از  . شـود  مواجـه مـي  ... سازمان، تفرقه ميان كاركنان و  دربارهجمله تخريب، ضعف عملكرد، تشويش اذهان عمومي 
تمـام تـالش    شوند هاي متخصص و داراي دانش كه ترور شخصيت مي خصوص گفت نيروي شونده در اين افراد مصاحبه

سـازمان را محـل امـن و آرامـي بـراي خـدمت        زيـرا ، كنندگيرند تا از سازمان خارج شده و ترك خدمت  كار مي خود را به
به اعتقـاد يكـي ديگـر از    . شود سازمان افزايش يافته و در نهايت اعتماد عمومي سلب مي دربارهباورهاي منفي . بينند نمي

تواننـد بـا يكـديگر     تفرقه ميان كاركنان بيـداد كـرده و كاركنـان نمـي     ،دهد وقتي ترور شخصيت رخ ميشوندگان  مصاحبه
نيروهاي كارآمد و متخصص كـه مـديران آنهـا را    . دشو وري سازمان منجر مي در نهايت به كاهش بهره كهمشاركت كنند 

بنـا بـه   . رود كم از سازمان طرد شده و روحيه نشاط و شـادي از بـين مـي    كمكنند  ميد تلقي براي پست و مقام خود تهدي
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توانند تمام توان و تخصص خـود را   نمي نكنند،افراد در سازمان احساس امنيت شغلي هنگامي كه شوندگان  مصاحبهاعتقاد 

ه و حتـي وجهـه اجتمـاعي خـود را از دسـت      در نهايت سازمان از اهداف اصلي خود دور شـد  ،در اختيار سازمان قرار دهند
توان به اين نتيجه رسيد كـه بيشـترين پيــامدها از تـرور شخصـيت،       ميشوندگان  مصاحبه هايبا استخـراج نظر. دهد مي

ولـي در نهايـت ايـن     ،زيـادي ببينـد   هـاي  لطمهد، هرچند ممكن است افراد از اين امر ناپسند شو ها مي گير سازمان گريبان
هـا   سازماناين در . رفت كه از افراد متخصص و خبره خالي شده و روحيه همكاري در سازمان از بين خواهدسازمان است 

. داشت اي براي خدمت به عموم مردم وجود نخواهد و روحيه نيستهمكاري و مشاركت  ي براي، فضايكند ميتفرقه بيداد 
اسـت  عمومي از نكات مثبت اساسي و مهم سـازمان  اعتماد  :در اين خصوص اظهار داشتشوندگان  مصاحبهيكي ديگر از 

  . دشو ميمواجه اختالل  آن باسازمان از بين رفته و عملكرد  دركه بعد از وقوع ترور شخصيت اين امر مهم 

  پژوهشالگوي نهايي 
 ر، راهبردهاگ مداخله شرايط اي، زمينه شرايط علّي، شرايط هدربردارند كه شد منجر نظري مدل خلق به ها داده تحليل رويه

تـرور شخصـيت در   «نظـري   مـدل . كننـد  مي تشريح را »ترور شخصيت در سازمان«يعني  اصلي پديده كه پيامدهاست و
  .است شده داده نشان 1 شكل در پارادايمي مدل ابعاد با مطابق »سازمان

  

  
  »سازمان در شخصيت ترور الگوي« نظري مدل. 1 شكل

  گيري نتيجه و بحث
صـورت كيفـي و كمـي     صورت آميخته بـه  ارائه الگويي در زمينه ترور شخصيت در سازمان بود كه به دنبال اين پژوهش به

بـراي شناسـايي    ه وساختاريافته استفاده شد هاي مورد نياز از مصاحبه نيمه آوري داده جمع برايدر بخش كيفي . انجام شد
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ها به شناسـايي شــش   تحليل مصاحبه. هره گرفته شدبنياد ب ها و عوامل بسترساز ترور شخصيت از نظريه داده علل، زمينه

و  گـر، راهبردهــا   اي، شـرايط مداخلـه   محوري، شرايط زمينـه   از شرايط علي، پديده اند عبارت كه مقولـه اصـلي منجر شـد
ر قالـب  ها د شده از مصاحبه كدهاي استخراج شدند،ها تحليل  ها ابتدا تك تك مصاحبه رسيدن به اين مقوله براي .پيامدها

در روش . بنياد گنجانده شـدند  بندي شدند و كدهاي محوري در قالب شش مقوله روش داده كدگذاري باز و محوري دسته
 يـده گسـترش پد  ياوقوع  و به دهند يقرار م يرثأرا تحت ت ياصل هكه مقول ييها مقولهيعني  ،د شرايط علييبنياد ابتدا با داده

هاي اصلي  علت. هستنددر واقع شرايط علي سبب و علت پديده اصلي ترور شخصيت  .كردشناسايي  ، راانجامد يمد نظر م
عوامـل  . شـوند  بنـدي مـي   پديده ترور شخصيت در قالب چهار دسته عامل شخصيتي، رفتاري، سـازماني و گروهـي طبقـه   

ديگران شخصيت ر برخي از افراد كه قصد ترو. هستندثابتي از رفتارهاي فردي  ءد كه جزنشو شخصيتي شامل مواردي مي
 دوره كودكي اسـت آن مربوط به هاي  ها كه ريشه و براي رفع اين كمبود كنندممكن است احساس كمبود دروني  ،را دارند

 ،)2019(بـه ديگـران را داشـته باشـند كـه در پـژوهش جـي         زدن قصـد صـدمه   ،براي رسيدن به مقاصد شخصي خود و
كمبودهـاي خـود را در ديگـران     افـراد، . به اين نكته اشاره شـده اسـت  ) 2018( و جفري) 2018و همكاران،  ساموايلنكو(

اند و به همين علت قصد ضربه زدن به  كنند كه ديگران موجب اين كمبودها شده در واقع احساس مي ،كنند جو ميو جست
واند علت تـرور  ت هاي شخصيتي كه مي يكي از ويژگيدهد،  مي نشان) 2014( داربيشركه پژوهش  طور همان. را دارند آنها

شـود   حسادت سبب مي .كند ميباشد حسادت بين فردي است كه افراد را به ارائه رفتارهاي غيرمنطقي و غيراخالقي وادار 
پيشـرفت   يفـرد چنـين  . فرد حسود نتواند پيشرفت و ترقي ديگران را تحمل كند و اين موضوع را خطري براي خود بداند

ضـعف  . شده به فـرد مقابـل ضـربه بزنـد     طور كه مانع فرد شود و هركند  ميتالش  داند و ديگران را مانعي براي خود مي
كساني كه بـه مسـائل دينـي    . باشد شخصيت تواند علت بروز ترور اعتقاد و پايبندي به مسائل ديني نيز مي نبودمعنويت و 
افـرادي كـه داراي    امـا  ،نـد زد كاري خواه و ايمان واقعي ندارند براي رسيدن به مقاصد خود دست به هر نداشتهاعتقادي 

بيننـد و رفتارهـاي نامتعـارف كمتـري      خود ميبر اعمال ايمان قوي هستند همواره و در همه حال خداوند را شاهد و ناظر 
 .است به اين موضوع اشاره شده) 1395(دارند كه در پژوهش نصر اصفهاني 

طلبـي   جـاه . اسـت طلبـي   ترور شخصـيت جـاه  بر اساس نتايج پژوهش يكي از شرايط علي شخصيتي در بروز پديده 
طلب براي كسـب قـدرت،    افراد جاه. كند ويژگي است كه افراد را به رسيدن به مقاصد خود به هر روش و طريقي وادار مي

توانند موفقيت ديگران را تحمل كنند و به حـذف رقبـاي خـود اقـدام      نمي آنها. زنند كاري مي دست به هر.. پست، مقام و
ها را براي خود قابـل قبـول    موفقيت فقططلب  افراد جاه ،)2016( و ايليا و واسيل) 2019(پژوهش جي  اساس بر .كنند مي
جـويي و تجـاوز بـه     پرخـاش  بـوده و پرمدعا  و طلبكارافراد اين . ببينندرا ديگران رسيدن موفقيت به توانند  دانند و نمي مي

امـا   اسـت، تفـاوت   و نيازهـاي ديگـران بـي    ها، نظرهاي افراد سچنين فردي به احسا. دندان حقوق ديگران را حق خود مي
اين فرد ديگران را به چشم ابزاري براي رسـيدن بـه اهـداف    . باشد ديگرانتوجه  نخستهميشه توقع دارد كه در اولويت 

حملـه   طرف مقابـل به و در صورتي كه چنين چيزي رخ ندهد  دناطاعت كن اوبيند و هميشه توقع دارد ديگران از  خود مي
هـاي   برخـي از ويژگـي  . تواند ترور شخصـيت فـرد باشـد    يكي از ابزارهاي آنها مي. را كنار بزند ويكند  و تالش مي كرده
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توانـد   رفتارهايي مانند غرور و خودبرتربيني در بين كاركنان مـي . تواند علت بروز پديده ترور شخصيت باشد رفتاري نيز مي

 باشـند هاي ديگران  موفقيتشاهد  توانند ميافراد مغرور و خودبرتربين كمتر . كند ترور شخصيت ديگران تشويق بهآنها را 
بنابراين يكي از ابزارهاي آنها براي از  .هاي بهتر و برتر از ديگران قرار دهند كنند در هر حال خود را در موقعيت و سعي مي

نيز بـه ايـن نكتـه اشـاره     ) 2018(هش جفري كه پژواست ديگران  كردن شخصيتميان برداشتن افراد بهتر از خود، ترور 
  .استكرده 

 رسـاز تـرو   توانـد زمينـه   برخي از عوامل گروهي مانند تنش بين فردي، تعارض گروهي و تعارض بـين واحـدي مـي   
و از بـين بـردن   براي رسـيدن بـه مقاصـد خـود      ،ها گيري ائتالف بين اعضاي گروه در گروه با شكلآنها،  .شخصيت باشد

پراكنـي و   شـايعه  ،ممكـن اسـت تـرور شخصـيت ديگـران      ،در اين زمينـه  .كاري بزنند است دست به هرمخالفان ممكن 
بـه ايـن موضـوع    ) 1395(اصـفهاني   و نصر) 2018و همكاران،  ساموايلنكو(غيراخالقي رخ دهد كه در پژوهش  هاي اقدام

 هوقتـي بـين اعضـاي گـرو    . اسـت ت شخصي بروز برخي رفتارهاي ترور علتها  تنش بين فردي در گروه. اشاره شده است
كه در اين حالت ممكن است افراد بـراي اثبـات حقانيـت    گيرند  مي  يكديگر جبهه در مقابلاعضا  ،تنش وجود داشته باشد

تواند افراد را به رفتارهاي ترور شخصـيت سـوق    تعارض بين واحدهاي مختلف سازمان نيز مي. انجام دهندخود هر كاري 
هايي براي ضربه زدن به  ه تواند سبب ايجاد گرو اي سازماني ميهدليل وابستگي به واحد ي گروهي بهها ايجاد ائتالف. دهد

. استهاي مديريت منابع انساني  عوامل علي ترور شخصيت ضعف سيستم يكي ديگر از. گيري از هم شود يكديگر و انتقام
تـوان انتظـار    مي كنند،خوبي عمل  ها به اين سيستماگر  .هستندهاي مديريت منابع انساني علت رفتارهاي سازماني  سيستم

. اسـت درستي شكل گيرد، در غير اين صورت بروز رفتارهاي غيرسازنده غيرقابل اجتنـاب   داشت كه رفتارهاي كاركنان به
اي اسـت كـه ممكـن اسـت      نشده خشم پنهان و حل ،خصومت. استيكي ديگر از علل ترور شخصيت خصومت شخصي 

. و دل انسان باقي بماند و بروز دادن دشمني و مقابله با ديگران در عمل يا احساس يا نگرش است مدت طوالني در ذهن
خشم و دشمني خود در شرايط  كردندر چنين حالتي فرد براي خالي  ،)2017(بنوئيت  و )2018( بر اساس پژوهش جفري

كارهايي كه ممكن است انجام شـود از بـين   يكي از . كندخالي  اصطالح بهكند هر طور شده اين خشم را  مناسب سعي مي
   .نوعي ترور شخصيت محسوب شود تواند به كه مي استبردن شخصيت و هويت فرد 

محوري ايـده و فكرمحـوري، حادثـه،     هپديد. محوري رسيد بعد از بيان علل بروز ترور شخصيت بايد به موضوع پديده
يـا بـه آن    كند كنترل يا شوند تا آن را اداره سوي آن رهنمون مي هها ب ها و واكنش اي است كه جريان كنش اتفاق يا واقعه
. استتوزي  محوري در ترور شخصيت كينه مقوله. اي است كه اساس و محور فرايند است مقوله محوري پديده. پاسخ دهند
هـاي خـود هـر اقـدامي      كينـه  كردناين افراد براي خالي  .دارندتمايل با ديگران  به ايجاد آشوب و درگيريتوز  افراد كينه

كننـد تـا    تـوز تـالش مـي    افراد كينـه ) 2018( و همكاران  و ساموايلنكو) 2019(، همچنين بر اساس پژوهش جي كنند مي
و تصـور ديگـران را بـه     كنندطور كامل تخريب  بكشانند و شخصيت فرد را بهتهديد و وحشت به انزوا  وسيله به را ديگران
طلبي، حسادت، ضعف معنويت، تنش بين  علت عواملي مانند جاه توز هستند به فرادي كه كينها. طور كامل تغيير دهند فرد به



  652  )آباد هاي دولتي شهرستان خرم انسازم: پژوهي نمونه(در سازمان ارائه الگوي ترور شخصيت

 
سـاز   شوند، يعني تمام شرايط علي تـرور شخصـيت زمينـه    توز تبديل مي به فردي كينه... فردي، تعارض گروهي، قلدري و

  . شوند در فرد مي يتوز كينه
اقدام  شخصيت از چه راهبردهايي به ترور افراد و اينكه ديرس تيشخص ترور يراهبردها به ديبا يمحوردهيپد از بعد

مقصـود داشـته،    ،مد نظر هسـتند  يدهكنترل، اداره و برخورد با پد يبرا هايي واكنش و ها بر كنش يراهبردها مبتن. كنند مي
اقـع راهبردهـا،   در و. تـرور شخصـيت باشـد    بـراي  كـردن تواند اقـدام   د كه مينگير يصورت م يليو به دل هستندهدفمند 

  .برند ابزارهايي هستند كه افراد براي ترور شخصيت از آنها بهره مي
ترور شخصيت  زمينه هاي رواني با ايجاد جنگ ،افراد .استهاي رواني  يكي ابزارهاي ترور شخصيت استفاده از جنگ

هاي رواني روحيه  جنگ. اندازند ه ميرا رواني به  هم زدن آرامش رقبا و مخالفان جنگ براي بركنند و  فراهم مي راديگران 
براي تـرور اسـتفاده    ها در اين بين نيز فرد تروركننده از تمام امكان .كند افراد را به هم ريخته و آنها را به واكنش وادار مي

جنـگ   كند با ايجاد سعي مي ،كننده فرد شروع. كند سازي استفاده مي و در اين زمينه براي حذف ديگران نيز از صحنه كرده
 يگناه و مظلوم نشان دهد و در موقعيت رفتارهاي سياسي فرد مقابل را عامل جنگ و خود را بي  روشبا استفاده از  و رواني

سـاز تـرور شخصـيت تـالش در      نتايج نشان داد كه يكي از عوامـل زمينـه  . مناسب موجب ايجاد مشكل و حذف فرد شود
در از بين بردن اعتماد ديگران به فرد مد  روشتروركننده با استفاده از اين فرد . استاعتمادي به ديگران  ايجاد بي راستاي

 دليل اينكـه  بهدر واقع . هر كاري انجام داد ويتوان براي حذف  اعتماد به يك نفر از بين برود مي وقتي. كند نظر سعي مي
بر اساس پـژوهش  . كردرد مد نظر اقدام توان به ترور ف و ديگر حمايتي از فرد وجود ندارد، مي استبازگشت اعتماد دشوار 

رود و در اين صـورت زمينـه بـراي     ، با از بين رفتن اعتمـاد به يك فرد، سرمايه اجتماعي وي از بين مي)2014( 1ر ش ي دارب
  .شود گيري و ضربه زدن به فرد مهيا مي رقبا، انتقام

 اجتماعي هاي تعامل منفي يكي از ابعاد كه استديگران  دربارهيكي ديگر از ابزارهاي ترور شخصيت بدگويي كردن 
ساز  ينهتواند زم يكردن م ييبدگو )2017(بنوئيت بر اساس پژوهش . شود محسوب ميفردي  ميان نزديك روابط جزئيات و

به فرد تـوهين  : شود معمول شامل موارد زير ميطور  بهدر سطح همكاران اين رفتارها  .فرد در سازمان شود يزيكيحذف ف
را  هـايي كننـد انتقاد  سـعي مـي   ،كننـد  به بدي صحبت مـي  درباره ويكنند و  پراكني مي فرد مد نظر شايعه بارهد، دركنن مي

ند، همـواره فـرد را   كن نميتالش  از او حمايتبراي  شود بدگويي مي يفرد بارهمطرح كنند كه سازنده نيست، زماني كه در
كنند با رفتارهاي سياسي سرعت كـار   كنند و تالش مي وي رقابت ميدانند و براي رسيدن به پست باالتر با  رقيب خود مي

واسـطه   كه ممكن است بـه است دن كرگيري راه ديگر ترور  انتقام. فرد را كاهش داده و مانع رسيدن فرد به اهدافش شوند
. بـه وجـود آيـد   . ..يك تجربه يا برخورد ناخوشايند گذشته، ناراحتي از يك كار يا برخورد شخصي، پرخاشگري، تندخويي و

كسـي كـه   . كـرد گيري از ديگران باشد از هر فرصتي براي ضربه زدن و جبـران اسـتفاده خواهـد     اگر كسي به فكر انتقام
. دهد و از هر لحظه براي انتقام بهره خواهد بـرد  گيري است شخصيت طرف مقابل را هدف قرار مي دنبال انتقام شدت به به

ببندد و در بدترين شكل  ها تقصد انجام اين كار را دارد، چشم خود را روي همه واقعي شود فردي كه گيري سبب مي  انتقام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Darbyshire 
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بـه ايـن نكتـه    ) 2019(در پژوهش جي . دكراز اين كار احساس رضايت خواهد  وممكن به ترور شخصيت فرد اقدام كند 

گيري از يك فـرد يـا سـازمان    نتقـاماها  سازمانبسياري از رفتـارهـاي نـاهنجار و انحـرافي در  أاست كه منش اشاره شده
كوچك شمردن ديگران با هدف تحـقيــر و  . استيكي ديگر از راهبردهاي ترور شخصيت كوچك شمردن ديگران . است

. هويـت شـود   شود تا بـدين وسيله فـرد مد نظـر كامالً تحقيـر و بـي   انجـام مي... شخصيـت و رفتـار و به چالش كشيدن
ده و وي را در چشـم ديگـران   كـر شمارند، اين است كه طـرف مقابـل را عصـبي     ا كوچك ميافرادي كه ديگران رهدف 

يكـي ديگـر از راهبردهـاي تـرور شخصـيت      . طور كامل از دست بدهد كوچك و ناچيز نشان دهند تا فرد هويت خود را به
مدرك خاصي بـه فـرد مقابـل     در اين راهبرد فردي كه قصد ترور فرد ديگري را دارد بدون. استاستفاده از تهمت و افترا 

با استفاده از تهمت و افترا . كندده و آن فرد را نزد ديگران خراب كركند ديگران را به وي بدبين  زند و سعي مي تهمت مي
طرف مقابل حمله به ند نك سعي مي... و در كنار آن داشتن حمايت برخي از افراد صاحب نفوذ در سازمان، حمايت مديران و

اسـتندن و اومـاري    و )1395(در پـژوهش آغـاز   . دكنـ از سازمان طـرد   وي را هاي واهي و غيرواقعي با اتهامو  كردهقرار 
زني و تالش براي همراهي ديگـران بـا ايـن موضـوع      سازي براي اتهام است كه زمينه به اين موضوع اشاره شده) 2016(

  .تواند سبب منزوي شدن فرد و خروج وي از سازمان شود مي
است كه به  اي يژهو هاي مجموعه مشخصه ينهزم يابستر . كرداي اشاره  يح راهبردها بايد به عوامل زمينهپس از تشر

و واكـنش صـورت     كـنش  ياست كه در آن راهبردهـا  يخاص يطبستر نشانگر مجموعه شرا .كند ينظر داللت م مد يدهپد
هاي قدرت در سازمان بـه تشـكيل    وجود شبكه .استقدرت  يها شبكهساز ترور شخصيت،  يكي از عوامل زمينه .پذيرد يم

گذارنـد افـراد ديگـري غيـر از      كننـد و نمـي   شود كه امكان پيشرفت و موفقيت ديگران را تحمل نمي هايي منجر مي حلقه
هاي قدرت براي حفظ منافع خود و اعضاي خود به حـذف و از بـين بـردن تهديـدهاي      شبكه. خودشان به موفقيت برسند

) 2019(نتايج پژوهش جـي  . كنند و ترور شخصيت ديگران را يكي از راهكارهاي خود در نظر مي گيرند يسازماني اقدام م
در بـروز  هـا   سازمانهاي قدرت غيررسمي در  وجود شبكه است، از اين رودهنده اين موضوع  نشان) 2016( و ايليا و واسيل

سـاز رفتارهـاي انحرافـي و     هاي قدرت زمينـه  جود شبكهو .ثير را خواهد داشتأرفتارهاي انحرافي و غيرسازنده بيشترين ت
  .استهاي غيركارآمد  ائتالف
برابري بـين  نـا عدالتي موجـب احسـاس    بي ،ساز ترور شخصيت در سازمان شود تواند زمينه عدالتي نيز مي ادراك بي 

حذف رقبـا و   برايديگران برسند عدالتي را از بين ببرند و به برابري با  افراد براي اينكه احساس بي و كاركنان خواهد شد
عـدالتي را از   تا بتوانند احسـاس بـي   استدن رقبا و همكاران ديگر كريكي از ابزارهاي اين كار ترور . كنند مي تالشافراد 

ثر بر ؤدر اين پژوهش بيان شده است كه يكي از عوامل م. خواني دارد هم) 2014( داربيشراين نتايج با پژوهش . بين ببرند
. پذيرد ثير ميأدر واقع اخالق از عدالت ت. استادراك از عدالت يا نبود عدالت ها  سازماناي اخالقي و غيراخالقي در رفتاره

ـ  اسـت هرچه عدالت بيشتري در سازمان ادراك شود رفتارهاي غيراخالقي كمتر  بنـابراين در صـورتي كـه در    . عكسرو ب
. نخواهـد بـود  دور از انتظـار  ... يراخالقـي ماننـد تـرور شخصـيت و    عدالتي وجود داشته باشد، بروز رفتارهاي غ سازمان بي
بـر  . استساز در ترور شخصيت در سازمان  نتايج نشان داد كه ترس از دست دادن موقعيت يكي از عوامل زمينه ،همچنين
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 كن اسـت مم ودر صورتي كه فردي احساس كند فرد ديگري توانايي و مهارت بيشتري دارد  كردتوان بيان  اين اساس مي

 هـا  را از سر راه خود بردارند كه يكي از اين اقدام اوتا  كند براي حفظ جايگاه خود هر اقدامي مي ،تواند جايگزين وي شودب
را  افـرادي  ،كاركنان و مديران ،)2014( ر ش ي داربو ) 2019(پژوهش جي  بر اساس. تواند استفاده از ترور شخصيت باشد مي
نـوعي جانشـين آنهـا شـوند، بـا رفتارهـاي        ر اندازنـد و بـه  طـ ي آنها را تهديد كرده و بـه خ ممكن است جايگاه سازمانكه 

  . كنند اي و غيراخالقي از ميان برداشته و آنها را حذف مي غيرحرفه
. دهسـتن گـر   ، عوامـل مداخلـه  استبنياد كه بر راهبردهاي ترور شخصيت اثرگذار  هاي نظريه داده يكي ديگر از مقوله

آنهـا  . گذارنـد  يكنش و واكنش اثر م يتعلق دارند و بر راهبردها اي يدهكه به پد هستند يساختار يطشراگر  عوامل مداخله
تـرور  گـر   مداخلـه يكـي عوامـل    .كننـد  يمـ  يدآنها را محدود و مق يا بخشند يسهولت م يخاص ينهراهبردها را در درون زم

سـاز تـرور شخصـيت در     كه زمينه استيران و كاركنان هماهنگي بين گفتار و رفتار از سوي مد نبودشخصيت در سازمان 
سودجويي برخـي  باعث رفتارهاي دوگانه مديران و برخي كاركنان باعث ايجاد جوي مسموم خواهد شد كه . استسازمان 

ـ . دشو از افراد مي . اردثير را دأمشاهده رفتارهاي دوگانه مديران يكي از عواملي است كه در تغيير رفتار كاركنان بيشترين ت
ولي در عمل آنها را توبيخ نكرده، بلكـه   ،شود اين دوگانگي در مواردي مانند شعار براي توبيخ افراد هنجارشكن مشاهد مي

تالش بـراي خودشـيريني   . استيكي از رفتارهاي مديران تمايل آنها به خودشيريني كاركنان . ندكن از آنها حمايت نيز مي
از  خواهنـد،  كه مـي جايگاهي به  رسيدن برخي از كاركنان براي .شود ر سازمان ميكردن سبب بروز رفتارهاي چاپلوسانه د

در پژوهش جـي  . شود براي ترور ديگران مي اي هاي باالتر زمينه كنند و رسيدن افراد نااليق به پست اين شيوه استفاده مي
سـاز رفتارهـاي    مينـه ز فتـار و رفتـار   گبـين  هماهنگي  نبودبه اين موضوع اشاره شده كه ) 2016( ايليا و واسيلو ) 2019(

  .استغيراخالقي در سازمان 
تالش افراد براي رسيدن بـه مـديران بـااليي سـازمان و نزديـك       ،در ترور شخصيتگر  مداخلهيكي ديگر از عوامل 

ده برخي از افراد تمايل شديدي به نزديك شدن به مديران ر. است... شدن به آنها براي كسب اهداف و مقاصد شخصي و 
برخي رفتارها  .بكننددر اين راستا ممكن است هر اقدامي  و باال دارند تا با استفاده از اين موضوع اهداف خود را پيش ببرند

برخي ديگر مجبورند براي رسـيدن بـه اهـداف    . باشد.. ني و ز صورت رفتارهاي چاپلوسانه، خودشيريني، زيرآب  تواند به مي
تـرور   روشاز سر راه خود كنار بزنند و در اين راستا از  طور كامل بهبه مديران هستند را خود كساني كه مانع نزديكي آنها 

  .به اين نكته اشاره شده است) 2005(كنند كه در پژوهش پني و اسپكتور  شخصيت استفاده مي
شـامل از  پيامدهاي مرتبط با شخص ترورشـونده  . شوند نتيجه راهبردهاي ترور شخصيت در قالب پيامدها نمايان مي

بين رفتن نفوذ اجتماعي فرد، احساس حقارت، نگرش منفي ديگران به فرد، از دست دادن جايگـاه شـغلي، طـرد شـدن از     
انگيزگي، سرخوردگي، از بين رفـتن روحيـه، احسـاس ضـعف و نـاتواني جسـمي، تخريـب         ، بي يگير سوي ديگران، گوشه

اعتبار شدن، بدنام شدن، منزوي شدن، آسيب رواني،  اجتماعي، بي دار شدن وجهه رواني، استرس، لكه هاي خانواده، اختالل
هـاي مثبـت    در زندگي فردي، از بين رفتن هويت فردي، زير سئوال رفتن شايستگي فرد و ناديده گرفتن ويژگي ها مشكل
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 يا و واسـيل ايل، )2017(، بنوئيت )2018( ، جفري)2018( ، ساموايلنكو و همكاران )2019(هاي جي  كه در پژوهش هستند

  .است  به اين موضوع اشاره شده) 2005(پني و اسپكتور و ) 2014( ر ش ي دارب، )2016(استندن و اوماري ، )2016(
پيامدهاي ناشي از ترور شخصيت براي شخص تروركننده نيز شامل ايجاد حاشيه امن موقت، حذف رقبا و ديگـران،  

هـاي بـاالتر و رسـيدن بـه      ، كسب منافع مالي، رسيدن به پستمدت كسب مشروعيت ظاهري، رسيدن به اهداف در كوتاه
 نصـر اصـفهاني و همكـاران    و )2018(و همكـاران   ، سـاموايلنكو )2019(بر اساس پژوهش جي . استهاي فردي  خواسته

  .، پيامدهاي رفتارهاي انحرافي و غيراخالقي در سازمان چنين پيامدهايي در پي دارند)1395(
اعتمـادي در گـروه،    شوند شامل تشنج در گروه، ايجـاد بـي   مي مواجه هاآن بار ترور شخصيت ها د پيامدهاي كه گروه

سردي در گروه، كاهش اثربخشي كارگروهي، ايجاد تعـارض غيركـاركردي، بـه خطـر      تضعيف سرمايه اجتماعي، ايجاد دل
 ، جفـري )1395( كـاران بر اساس پـژوهش نصـر اصـفهاني و هم   . استتضعيف روحيه كارگروهي  و افتادن منافع گروهي

  .پيامدهاي رفتارهاي انحرافي و غيراخالقي در سازمان چنين پيامدهايي در پي دارند )2016(استندن و اوماري  و )2018(
پيامدهاي سازماني مرتبط با ترور شخصيت شامل از بين رفتن وحدت عمومي، تشويش اذهان عمومي، از بين رفتن 

ها و باورهاي منفي، تخريب وجهه سازمان در جامعـه، افـزايش    شاركت، ايجاد نگرشتعامل سازنده، از بين رفتن فضاي م
 نبودديگران، ضعف عملكرد سازمان، از بين رفتن نشاط و شادي در محل كار،  دربارهترك خدمت، ايجاد فرهنگ بدگويي 
و شايستگان از سـازمان،  ن اسردي در سازمان، احساس ناامني، خارج شدن متخصص دسترسي به اهداف سازمان، ايجاد دل

سوز، ايجاد شايعه در سازمان، سـلب   گيري افراد دل ايجاد ضعف در روحيه ديگران، ايجاد رقابت ناسالم، ايجاد تفرقه، كناره
، )2018(، سـاموايلنكو و همكـاران   )2019(بر اسـاس پـژوهش جـي    . بود اعتماد عمومي و حذف نيروهاي كارآمد خواهند

پيامـدهاي رفتارهـاي   ) 2005(پني و اسـپكتور  و ) 2014( ر ش ي دارب، )2016( ايليا و واسيل، )2017(، بنوئيت )2018( جفري
  .انحرافي و غيراخالقي در سازمان چنين پيامدهايي در پي دارند

كـه نتـايج    شـد تر پـايش   شده در بخش كيفي در يك جامعه آماري بزرگ در بخش كمي اين پژوهش مدل طراحي 
ـ  أمدل تبر اساس  دهد نشان مي ـ ثير دارأييدشده، عوامل علي ترور شخصيت بر پديده محـوري ت شـرايط علـي فـردي    . دن

بـر عوامـل   ... طلبـي، حسـادت و   مذهبي، ضعف معنويت، نداشتن اعتماد به نفـس، جـاه   هايشخصيتي مانند ضعف اعتقاد
ـ   توزي، كوچك شمردن ديگران و انتقام كينهمحوري مانند  پديده  پـژوهش ژلـي و همكـاران    بـر اسـاس  . ثير داردأگيـري ت

كند مانع پيشرفت وي شود و يكي از ابزارهـاي وي در ايـن    ديگري حسادت داشته باشد، تالش مي بهاگر فردي ) 2019(
توزي به ديگران در فرد ايجاد  كينهحس طلبي فرد ممكن است سبب شود تا  يا جاه استزمينه كوچك شمردن فرد مقابل 

بـر پديـده محـوري    .. برتربيني، قلدري، تسويه حساب شخصي ودفتاري مانند غرور، خوبر اساس نتايج شرايط علي ر. شود
دنبال تسويه حساب شخصي باشد، كينه ديگري را در دل  اگر فردي به ،)2018( بر اساس نتايج پژوهش جفري. ثير داردأت

 بـه چـالش بكشـد،   هـر طـور شـده     را ويو  كنـد گيري از فرد مقابل استفاده  كند از هر لحظه براي انتقام دارد و سعي مي
نتايج نشان داد شرايط علي سـازماني   ،همچنين. به اين موضوع اشاره شده است) 1397( كه در پژوهش اميري طور مانه

هاي مديريت منابع انساني و برخوردهاي نامناسب مديران بر عوامل پديده محـوري   مانند فرهنگ سازماني، ضعف سيستم
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بـروز   باعـث  ،خوبي عمـل نكننـد   هاي منابع انساني در سازمان به اگر سيستم) 1397( ش اميريبر اساس پژوه. ثير داردأت

بنابراين بـراي جلـوگيري از   . هستندهاي منابع انساني علت رفتارهاي سازماني  سيستم، زيرا شوند ي ميررفتارهاي ناهنجا
  .كنندخوبي عمل  ني بههاي مديريت منابع انسا رفتارهاي نامتعارف مانند ترور شخصيت بايد سيستم

ـ         أبر اساس مدل ت عوامـل  . ثير داردأييدشده بخش كمـي، عوامـل پديـده محـوري تـرور شخصـيت بـر راهبردهـا ت
ـ ... توزي، بر راهبردهاي ترور شخصيت مانند خصومت شخصي، جنگ رواني، تهمـت و  محوري مانند كينه پديده . ثير داردأت

هـايي   ديگري كينه داشته باشد و بخواهـد از وي انتقـام بگيـرد، از روش    اگر كسي به كرد كهتوان بيان  بر اين اساس مي
كسي كه ) 1396(بر اساس پژوهش رحمان سرشت و همكاران . كند مي استفاده.. . مانند تهمت زدن، ايجاد جنگ رواني و

زمان و ديگـران را از  ، اعتمـاد سـا  هـا  واقعيـت هايي ماننـد تخريـب    كند با استفاده از حربه گيري دارد تالش مي قصد انتقام
  . كنداعتمادسازي شخصيت فرد را نزد ديگران تخريب  و با بي كندشخص سلب 

هـاي قـدرت و تـرس از     عـدالتي، شـبكه   اي ترور شخصيت مانند ادراك بي بر اساس نتايج بخش كمي عوامل زمينه
هاي شخصي در بـين   ايجاد خصومت سبب ،عدالتي در سازمان وجود بي. ثير داردأدست دادن موقعيت بر راهبردهاي ترور ت

كنند كه ممكن است رفتارهايي از خود بروز دهند كـه   عدالتي تالش مي از بين بردن بي راستايشود و آنها در  كاركنان مي
كنند در حق آنها ظلم شده و هر طور شده بايد حـق خـود را پـس بگيرنـد،      احساس مي زيرا ،نامتعارف و غيراخالقي باشد

هـا   همچنـين وجـود شـبكه   . به اين نكته اشاره شده است) 1398( نيز پژوهش نصر اصفهاني و همكاران طور كه در همان
و از بين بردن يـك فـرد    كردنكوچك  برايشود تا برخي از افراد با سوءاستفاده از قدرت خود  قدرت در سازمان سبب مي

ديگران  واسطه بهر كسي احساس كند ممكن است از طرفي اگ. غيرمتعارف انجام دهند هاي كه رقيب و مانع آنهاست اقدام
 هـا  واقعيـت مانع اين كار شود و با بدگويي و تخريـب   تواند مي روش كههر با كند  شود سعي مي مواجهتهديد  باموقعيتش 

  .است به اين موضوع اشاره شده) 1397( ، در پژوهش اميريكندپشت سر ديگران و رقبا آنها را از خود دور 
گر همچون تالش بـراي رسـيدن بـه مـديران      د الگوي ترور شخصيت در بخش كمي، عوامل مداخلهييأبر اساس ت 

 تومـاس و همكـاران   هـاي  پـژوهش بر اسـاس  . ثير دارندأباالتر و عدم تطابق گفتار و رفتار بر راهبردهاي ترور شخصيت ت
مقابـل ايـن كـار    در و  كـرده ن سكوت اگر مديران و كاركنان در برابر بدگويي و تهمت زدن به ديگران در سازما) 2016(

 اايستادگي نكنند، بروز رفتارهاي انحرافي و غيراخالقي گسترش خواهند يافت كه ترور شخصيت نيز از اين قاعـده مسـتثن  
ـ  همچنين در صورتي كه رفتارها و گفتارها يكي نباشد، رفتارهاي افراد به. نيست اي قـرار   ثير مسـائل حاشـيه  أمرور تحت ت
  .شود ينه براي رفتارهاي غيرمتعارف ايجاد ميگيرد و زم مي

ساز ارائه و توسعه مفهوم ترور شخصـيت در   كه نتايج اين پژوهش زمينه كردتوان بيان  طور كلي در اين بخش مي به
رفتارهاي نامتعارف به پديده ترور شخصيت  بارهدر وهاي قبلي توجه خاصي به اين مفهوم نشده  در پژوهش. استسازمان 
هـايي كـه در حـوزه     كـه پـژوهش   طـور  همـان است، نشده مختلف بررسي   هاي داخته شده و اين موضوع از جنبهكمتر پر

ولي در خصوص ترور شخصيت چنين چيزي مصداق  هستند،انجام شده است بسيار .. رفتارهاي انحرافي، ضد شهروندي و
و  شـود وع تـرور شخصـيت نيـز توجـه     موضـ بـه  سـازماني    شود در رفتارهـاي مخـرب   انجام اين پژوهش سبب مي. ندارد
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از ميـان   بـراي هاي دولتي در خصوص آن بيشتر تمركـز كننـد و توجـه مـديران      خصوص سازمان هاي مختلف به سازمان

  .برداشتن اين پديده بيشتر شود

 پژوهش كاربردي پيشنهادهاي

  :شوند مي پيشنهاد زير موارد پژوهش نتايج به توجه با
كـه   شـود  مـي  ايجاد زماني و گيري است انتقام ديگران و كردن وچكك توزي، كينه شامل ترور شخصيت در سازمان

 هـاي  عقـده  كنند، افراد درصدد جبران تالش مي يكديگر در سازمان به زدن ضربه براي كسي از بودن دلگير دليل افراد به
ـ  كار اجازه ديگر و بردارند ميان از را كسي بخواهند مديران آيند، وقتي بر مي گذشته افـراد را   از ايـن رو  .ندهنـد  را وي هب
 ، تـالش كنـد  حـذف  را فـردي  بخواهد مدير كه هنگامي ديگران نزد دنكر حقير و ناتوان دهند، مي نشان ناچيز و كوچك
 بـروز  صـورت  در همكـاران  از گذشته و انتقام در او با مشكل دليل به ديگران از برآمدن جبران درصدد و زدن ضربه براي

 ميزان تقريباً به نيز علي شرايط از خود شد برده نام كه حاكمي شرايط بر عالوه رور شخصيت در سازمانت. آنان از مشكل
تـرور شخصـيت در    كاهش براي سازمان در بنابراين. پذيرد مي تأثير) پژوهش ساختاري هاي لهمدل معاد طبق( درصد 64

تـرور شخصـيت در    بـدون  ايجادكننـده  عوامـل  خـالف  هـايي  استراتژي طريق اتخاذ از مستقيم طور به توان مي يا سازمان
   .كرد اقدام شرايط علي كاهش طريق يا از كرد جلوگيري ترور شخصيت در سازمان پديده بروز از سازمان،

. اسـت هـاي شخصـيتي افـراد     كه يكي از علل بروز ترور شخصـيت ويژگـي   شدبا توجه به نتايج پژوهش مشخص 
توان آن را تغيير داد، اما شايد بتـوان گـاهي اوقـات     سختي مي شكل گرفته و به شخصيت موضوعي است كه در اكثر افراد

بهبـود شخصـيت افـراد و     راسـتاي آن را تغيير داد و هنگام استخدام افراد مانع ورود هر فردي به سازمان شد، بنابراين در 
زيـر   هاي انجام اقدام ،هاي دولتي مانجلوگيري هر فردي به سازمان به مديريت منابع انساني و امور اداري و كاركنان ساز

  :شود پيشنهاد مي
  مباحث مختلف شخصيت  بارههاي آموزشي مستمر در برگزاري دوره •
  سال طيهاي دائمي براي كاركنان  انجام مشاوره •
  رفتاري كاركنان هنجارشكن ها مشكلپزشك براي حل  استفاده از روان •
  ناناستفاده از تناسب شغل و شاغل در تعيين پست كارك •
  تهيه و ابالغ منشور اخالقي •

زيـر پيشـنهاد    هاي اقدام جلوگيري از ورود برخي افراد ناهنجار در زمان استخدام به واحد مديريت منابع انساني راستايدر 
  :دشو مي

  شناختي در شرايط احراز شغل هاي شخصيتي و روان گنجاندن ويژگي •
   شناسي هاي شخصيت انجام مصاحبه •
  شناسي يتهاي شخص انجام آزمون •
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شناختي مورد نياز براي انتصاب در يك شغل  هاي روان هاي شخصيتي فرد با ويژگي دقت نظر در تناسب ويژگي •

  خاص
  )سازي اجتماعي( هاي آموزشي قبل از ورود به سازمان برگزاري دوره •
  رعايت آنها برايو گرفتن تعهد از افراد ... ها، منشور اخالقي و ابالغ كليه دستورالعمل •
  استخدام برايويژگي خاص شخصيتي در زمان اعالن شغل و آگهي  اعالم •

بنابراين . استيكي ديگر از علل بروز ترور شخصيت در سازمان مسائلي است كه مربوط به سازمان، مديران و ساختار آن 
  :زير را انجام دهند هاي شود اقدام هاي دولتي پيشنهاد مي به مديران سازمان

 آنها يده و عدم ارتقامقابله با افراد تروركنن •

 افراد يتعيين مبناهاي قانوني مبتني بر شايستگي براي ارتقا •

 پراكن و ساختار شكن در سازمان برخورد شديد با افراد شايعه •

 تشكيل كميته انضباطي براي مقابله با رفتارهاي غيرسازنده •

 .شوند ترور واقع ميدر معرض حمايت از كساني كه  •

بنـابراين بـه   . اسـت هـاي داخلـي    ر شخصيت در سازمان مسائلي اسـت كـه مربـوط بـه گـروه     يكي ديگر از علل بروز ترو
  :زير را انجام دهند هاي شود اقدام هاي دولتي پيشنهاد مي هاي مختلف در سازمان سرپرستان گروه

  ها براي هر گونه سوءبرداشت توسط اعضا سازي در گروه شفاف •
  استفاده از اعضاي متناسب با توانايي آنها •
  قابله جدي با تفكر گروهيم •
  انديشي با اعضاي گروه هاي هم برگزاري جلسه •
  .كنند ها را نقض مي مقابله با افرادي كه هنجارهاي گروه •

  پژوهش  هاي محدوديت
  :كردتوان به موارد زير اشاره  كه مياست هايي  اين پژوهش مانند هر پژوهش در حوزه علوم انساني داراي محدوديت

هـا و   است و با توجه بـه فرهنـگ سـازماني متفـاوت و سياسـت      هاي دولتي انجام شده ماناين پژوهش در ساز .1
شـده در ايـن پـژوهش بـه      ها، بايدبراي تعميم مدل تدوين ها با ساير سازمان هاي متفاوت اين سازمان استراتژي

   .كردها احتياط  ساير سازمان
شـهرها و   هاي متفاوت در ساير ا توجه به فرهنگب احتمال دارداست و  انجام شدهآباد  خرماين پژوهش در شهر  .2

هـا و شـهرها    هاي مشـابه در اسـتان   اين الگو به ساير سازمان ،وكارها ماهيت متفاوت كسب و ها، جمعيت استان
   .شودقابل تعميم نباشد و براي استفاده بايد بازنگري 

  .مصاحبه براي نظر مد مطلع افراد به دشوار دسترسي .3
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