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مقدمه
فرهنگسازمانی،ازرفتارمدیرانآنتأثیرمیپذیرد.درکناررفتارمدیران،سااختارساازمانو
پیچیدگیهایآنهم،برفرهنگیکسازماناثرگذاراند.اماروزهرفتاارسیاسایدرساازمانهاای
دولتی،جزءالینفکزندگیاجتماعیوسازمانیکارکنانشدهاست.رفتاارسیاسایازناوعمنفای
آندرسازمانها،محیطکاریتفرقهافکنومخربیراایجادخواهدکردکهآثارمنفایفزاینادهای
).باتوجهبهخطرشیوععادمصاالحیتوبایکفاایتی

برسازماندارد(شیریوهمکاران33:7934،
مدیریتیورفتارغیراخالقیمدیران،پژوهشگرانتوجاهخااخخاودرادرطاولدهاۀگذشاتهباه
شناساییعواملیمتمرکزکردندکهبهرفتارهاایغیراثاربخشوفقادانصاداقتدرمیاانمادیران
ایکهممکناستگریبانگیرساازمانشاودوپازاز

منجرمیشود.یکیازرفتارهایغیراخالقی
چندصباحی،بهارزشوفرهنگنهادینهشدهدریکسازمانتبدیلشود،رفتارهایمنافقانه7است
(هادوینژادوهمکاران.)7933،نیکولاوماکیااول 8اعتقاادداشاتکاههارگوناهتاکتیاکماؤثر،
صرفنظرازاخالقیاتآن،قابلقباولاسات(جاونزوپااولوس.)8333،9محققاانباتوجاهباهایان
اعتقاد،افارادبااساطخشخصایتماکیااولیبااالراباهعناوانافارادیمتقلاح،حیلاهگاروافارادی
غیراخالقیتوصیفکردند(اوبویلوهمکاران8378،4وکمپبلوهمکاران.)72:8377،5بهنظار
میرسدنوعیتعاملمیانرفتارهایماکیاولیومادیریتتصاویرپردازیازخاود6نیازوجاوددارد
(شریفیونرگسیان) 32:7938،اینپژوهشباهدفشناختمیزانتأثیررفتاارماکیااولیمادیران
درشکل دهیبهسازماندوروباتأکیدبرمتغیرهایینظیرارائهتصاویرخوشااینددرذهانکارکناان
توسطمدیراندرسازمانهایدولتیانجامپذیرفتهاست.بوروکراسیاداریفینفساهمعالاالتیرا
شود(غفاریورستمنیاا:7936،


هایاداریمی
همهمراهداردوباعثایجادنابسامانیهاییدرنظام
).یکیازکژکاردهایبوروکراسیدرایران،ضعفدرنظامشایستهساالریاساتوبااصخص

932
هایدولتیکشورماباارزشهای

اینکهبهاذعانپژوهشگران،ساختارفعلیبوروکراسیدردستگاه
1. Hypocritical behavior
2. Machiavelli Niccolo
3. Jones & Paulhus
4. O’Boyle et al
5. Campbell et al
)6. Impression Management (IM
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هایفرهنگیعقالییماکمتارانطبااقدارد(فقیهایوهمکااران:7923،

ایرانی ااسالمیوویژگی
بهرهاند،افقفکریمحدودیداشتهوبا
ی 
.)84برخیمدیراندولتیازقدرتشخصیوتخصصیب 
یکنناد.ایان
آمریت؛یعنیاساتفادهاززوروجباروتنبیاه،کارکناانزیرمجموعاهخاودراادارهما 
مدیرانبهدلیلضعفدرتخصاص،چاارهایجازنفاوذدرکارکناانووادارکاردنشاانباهانجاام
یدهنادکاه
دستورالعملهاندارند.آنانبارواجچاپلوسىوسایرآفاتاخالقى،محیطیراشکلم 
یهاایخاود
هاونقشهاآنگونهکهشایستۀافرادالیقاست،توزیاعنشاودوباانادانمکاار 


منزلت
یدهناد.مادیرانماکیااولگاراکهانالگاوی7رفتااری
بودجه،امکاناتومنابعسازمانیراهادرما 
مرسومیایجادمیکنندکهچه بسااینهنجاررفتاریراازمدیرانسابقبهارثباردهباشاند.شااید
بتواناذعاننمودکه بعالاًنااتوانینظاامبوروکراسایاداریدرپارورشمادیرانشایساته،افارادی
مستأصلراارتقامی دهدکهاینمدیرانخودالگویرفتاریزیردستانخواهندبود،اینسیرتطاور

تاجاییپیشمی رودکهاخالقاینمدیرانتبدیلبهنظامارزشیمرجخشدهودیگرانبایدازاین
الگویرفتاری،تبعیتکنند.درنتیجه،مدیرانسازمانهایدولتیرابهسامتساازمانهااینااآرام
وموجحعدمثباتشغلی،پایینباودنانگیازهافاراد(رواجافساردگیوخماودگی)،

یبرند
پیشم 
مشارکتضعیف،اختالفاتزیاد،تخصاصگرایایپاایین،فرهناگساازمانیدورو،عادمرعایات
ارزشهایواالیانساانیهمچاونعازتنفازوراساتگویی،فساادبااالیاداریوقاانونگریازی
ازباینرفتاهونااامنیدر
یشوند(فقیهیوهمکاران.)6:7923،چنیناستکاهاعتمااداجتمااعی 
م 
یشودومادیریتماکیاولیساتیساازمانراباهتزویاروریااو
تبعآندرجامعهحاکمم 
سازمانوبه 

یکشاند(خلفازاده.)7924،سازمانهایدولتی(نظیرسازمانهایدولتایاساتان
دزدیواختالسم 
بهعنواننهادهایدولتیوسیاسیباتغییاراتدولاتهاا،تغییاراتگساتردهایرادربدناه
ایالم)نیز 
یباشاند.
یکنندوبرخیازاینمدیرانانتخابی،گاهیفاقدتخصصالزمم 
مدیریتیخودمشاهدهم 
وجوداینمدیرانکهعمدتاًشایستگیالزمرابرایتصدیپساتهاایمادیریتیندارناد،موجاح
بروزرفتارهایسیاسیچوننفاقسازمانی،زیرآبزنی،چاپلوسای،شاایعهپراکنای،خودشایرینیو
یدهاد.
یشودکهاینامرسازمانراباهسامتنااآرامیکاهپیشاترگفتاهشاد،ساوقما 
نظایرآنم 
1. Archetype
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یهایاخالقیمدیراندرسازمانهایدولتی،تبعاتمنفایبیشاتریدرجامعاهازمنظار
کژکارکرد 
درسازمانهایدولتی

کاهشاعتمادعمومیخواهدداشت(غفاریومقیمی.)96:7935،کارکنان
یشودمگراینکهمحیطیکاه
زمانیاحساستعلقوهویتدارندکهباعشقکارکنند.اینمیسرنم 
یکنندعاریازتزویروریاباشدوجومتخلقبهاخالقکاری،حکمفرمابوده
آنهادرآنفعالیتم 
باشد.اگرمحیطسازمانیتبلورلبههایتاریکرفتارینظیرنفاق،چاپلوسی،شایعهپراکنیونظاایر
عاشقانهورفتارمحبتآمیزبینافرادکااهشیافتاهوفرهناگساازمانی

آنباشد،اشتیاقبهفعالیت
نامطلوبینزجمیگیرد.بنابراین،باتوجهبهاهمیتاینمؤلفههادرسازمان،بررسیآنهاحائزاهمیت
اینگونهشکلدادهاستکهآیارفتارماکیاولیمدیران
فراوانیاستوسؤالاصلیاینپژوهشرا 
ازطریااقماادیریتتصااویرپردازیازخااودتااأثیریدرشااکلگیاریسااازماندورو(فرهنااگنفاااق
سازمانی)دارد؟


ادبیات نظری
7

سازماندورو(نفاقسازمانی ) ،حاصلشاکلگیاریفرهناگناامطلوبدرساازمانهاااسات.
گونهایوانمودکندکهخاالفبااطنشباشاد،ما الًدر
آناستکهانسانظاهرشرابه 

«دورویی»
نشانمی دهدکهبهکسیمحبتدارد،امادرحقیقاتخاالفآنباشاد،ایانحالاترانفااق

ظاهر
مینامند .نفاق،نوعیدروغاستکهبرپایهآن،فردنگرشیخاخراوانمودمیکنادتاا
عملی8نیز 
نزددیگرانخوبیاموجهجلوهکند.برایناساس،نفاق،رفتاریجعلیوفریبکارانهاستکاهاوالً
برنگرشیناهمگونبانگرشواقعیفردداللتدارد،دوماینکههدفازانجامدادنآن،جلحنظر

م بتونفوذدرمخاطحاست(هادوینژادوهمکاران.)24:7923،طبقتعریف،نفاقنوعیدروغ
استکهبرپایهآن،فردنگرشیخاخراوانمودمیکندتانزددیگرانقدسییاموجهجلاوهکناد
(گیلبای.) 7313،9سازماندورو،تزلزلرفتاریخواهدداشتواگرایانآنارشایرفتااریدرماان
نشود،شخصیتسازمانراشکلمیدهد.سازماندورودیگارتنهاابارایکارکناانخاودمخااطره
1. Organizational Hypocrisy
2. Practical Hypocrisy
3. Gilby
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کند،بلکهباتظاهررفتاری ایکاهجازءملکااتنفساانیساازمانشادهاساتباا

اخالقیایجادنمی
مشتریان،ذینفعان،جامعه،رقباوغیرهنیزصادقانهرفتارنمیکندونمیتوانرفتاراینسازمانهارا
پیشبینینمود.دریکتقسیم بندیچهارگانه،پدیدهسازماندوروراباهچهارگوناهمجازاتقسایم
کردهاند.7:دوروییروانشناختی7؛نوعخاصیازناهمگونیشناختیاستکاهدرآنباینگفتاار
درونیفاردنازدعماوموبرخایازرفتارهاایاودرگذشاتهناساازگاریوجاوددارد .8.دورویای
سازمانی درونی8؛گاهدرسازمانبینآنچهتوسطاعالادرلفظادعامیشودوآنچهدرعملبهکار
گرفتهمی شود،فاصلهبسیاریوجوددارد.بنابراین،شاهدآنهستیمکاهمادیرواعالاایساازمان،
باورها،ارزشهاواصولیرامطرحمیکنندکهدرعمالباارفتارشاانانطبااقنادارد.آنهااباهایان
ناسازگاری،نفاقسازمانیادارکشدهمیگویند .9.رفتارهایمنافقانه9درارتباطاتبینفاردیدر
سازمان؛گاهعالاویازاعالاایساازماندردساتکامدوموقعیاتارتبااطیباینفاردیباادیگار
ذی نفعانسازمان،رفتارهایمتفااوتوگااهمتناقالایدرباارهیاکموضاوعنگرشایواحادباروز
می دهدکهحداک ریکیازآنهابانگرشواقعیاوسازگاراست(هادویناژادوهمکااران)7938،

هاضمنارتباطاتبینفردیخودبادیگران،بهصورتآگاهانه،ارادی

و.4خودشیرینی4؛گاهانسان
وهدفمند،فریحکارانهعملمیکنند؛اینفریحکاریمیتواندقالحهایگوناگونیباهخاودبگیارد
کهازجملهآنهابروزرفتاریاوانمودکردننگرشیخااخبارخالفنگارشواقعایبارایجاذاب
جلوهکردننزددیگرانونفوذدرآنهاست.اینگونهرفتارهارادراصاطالحخودشایرینیماینامناد
(هادوینژادوهمکاران.)28:7923،


ماکیاولگرایی
ماکیاولیسم،نظریهایسیاسیاستکهبانامنیکولوماکیااول،سیاساتمادارومتفکارایتالیاایی
()7581-7463معروفشدهاست(اطمینانوحلبی.)89:7926،ماکیاولیسم،بهمعنایبهکااربردن
هرروشی(فارغازقیداخالقی بودنآن)برایرسیدنبههدفاستوبراساسدودیادگاهعماده:
1. Psychological Hypocrisy
2. Internal Organizational Hypocrisy
3. Hypocritical behavior
4. Ingratiation
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«هدف،وسیلهراتوجیهمیکند»و«صحبتکردن،مطابقمیلمردم»،اساتواراسات(فرقااندوسات
).یکیازمتغیرهاییکهبررفتاروارتباطاتبینفاردیانساانهاااثار

حقیقیوهمکاران49:7939،
شگرفمی گذارد،میزانیازنفوذوسلطهاستکهاوبرطرفمقابلخوددریاکارتباادداردو
آنطرفرابهانجامخواستههایخودوادارمیکند.افرادباویژگیماکیاولیباال،بیشتربهسلطهو
نفوذبردیگران،توفیقدررقابتومتقاعدکردندیگرانتمایلدارنادوکامتارمتقاعادمایشاوند
(زینوهمکاران1:8377،7وکنعانیکاشانی.)7935،آنهابهوظیفهایکهبرایشاانمطارحاسات،
بهشدتگرایشدارندومیخواهندبدان،جامعهعملبپوشانند(سردزوسکاوتانگ.)95:8378،8
ماکیاولگرایاندرجهتنفوذدرنگرش هایدیگرانودرواداشتنافراددیگارباهکانشیااعمال
موفقترند(ایگانوهمکاران.)712:8375،9بهطورکلی،دروغگوییوگرایشبهنیرنگ،فریاح-
طلبی،جعلشخصیتواقعی،تفرقهافکنی،تخریحشخصیت

کاری،کنترلاوضاعبهنفعخود،جاه
افراد،بهبردگی گرفتن(است مار)دیگران،احترامبهافرادصاححثروت،قدرتوشاهرت،تحمیاق
دیگران،نقشبازیکردنومطابقمیلدیگرانرفتارکردنبهمنظورنیلبههادفازجملاهویژگای-
هایافرادباشخصیتماکیاولیسماست(فرهنگی7922،وجاجوهمکاران.)8333،4ایانناوعاز
ترمتمایلبهدنبالکردنروش هاویااطاعتازاستانداردهایاخالقایومعناویهساتند

رهبرانکم
(شیریودیگران738:7934،وسیندی.)76:8377،5

مدیریت تصویرپردازی از خود
مدیریتتصویرپردازیازخود()IMتوسطاغلحپژوهشگرانرفتااریدرجهاتمناافعخاود
معرفیشدهاست.اینایدهبرایاولینبارتوسطگافمن)7358(6مطرحشد.بهزعاماو،افارادبارای
شکل بخشیبههویتخود،تأثیراتموردنظرخودبردیگرانرامدیریتمیکنند.بهعبارتدیگار،
مدیریتتصویرپردازیازخود،تالشبرایتحریاکوکنتارلاثاراتوارزیاابیهااوپاساخهاای
1. Zin et al
2. Sardzoska & Tang
3. Egan et al
4. Judge et al
5. Sindy
6. Goffman
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دیگرانبهحالورورفتارماست(گوآل.)92:8375،7مدیریتتصویرپردازیرفتارهاییراشاامل
می شودکهبخشیازشرحشغلیفردنیستندوکارکنانازآنبارایایجااد،حفاظیاامحافظاتاز
کنندوبدینطریق،میتوانناداهادافوبرناماههاای

تصویریکهدیگرانازآنهادارند،استفادهمی
خودرابرایرسیدنبهموفقیتتعیینکردهونتایجمطلوبراحداک رونتایجنامطلوبراحاداقل
کننااد(بولینااووهمکاااران866:8379،8وطبرساااومعیناایکربکناادی.)752:7939،ماادیریت
همیشهیکرفتارگمراهکنندهنیست،بلکاهفاردازآناساتفادهمایکنادتاا

تصویرپردازیازخود،
اطالعاتمهمرابهطوردقیقمنتقلکندویاازکجفهمیجلوگیریکند.درواقع،فاردازمادیریت
تصویرپردازیاساتفادهمایکنادتااپیغاامیراکاهمایخواهادمنتقالکنادیااباورهاا،ارزشهااو
نگرشهایگیرندگانپیغامراهماهنگکندتاآنهابهنتیجهدلخواههدایتشوند(رضائیان:7924،

.)55یکیازطبقهبندیهاییکهبسیارکاربردداردوطیافگساتردهایازتاکتیاکهاایمادیریت
بندیایاستکهتوسطجونزوپیتمن)7328(9صورتگرفته
تصویرپردازیرادربرمیگیرد،طبقه 
است.اینتاکتیکهاعبارتنداز:تاکتیکهایخودشیرینی،تاکتیاکهاایخودارتقاائی،4تاکتیاک
نمونهجلوهدادنخاود،5تاکتیاکحاامیساازی6وتاکتیاکارعااب(1طبرسااومعینایکربکنادی،
.)7939


پیشینۀ پژوهش
هادوینژادوبهارلویی(،)7934درمقالهایبهبررسیرفتارهایمنافقانهدرارتباطاتبینفردی
درسازمان:پیشاین دهاوپیامدهایسازمانیپرداختندوبهایننتیجهدستیافتندکاهساهمتغیارجاو
سکوت،ارتباطاتبینفردیسیاسیوضعفقانونی–نظارتی،پیشاایندهایرفتارهاایمنافقاناهدر
ارتباطاتبینفردیدرسازمانندودومتغیرسکوتسازمانیوزوالاعتمادبینفردی،پیامادهایآن
1. Gwal
2. Bolino et al
3. Jones & Pitman
4. Self- promotion
5. Exemplification
6. Supplication
7. Intimidation
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محسوبمایشاوند.وناگوچیناگچاناگ،)8375(7باهبررساینقاشمیاانجیگاریمادیریت
تصویرپردازیدررابطهبینصفاتشخصیتیومبادلهرهبر-پیروپرداختنادونتاایجنشااندادکاه
ویژگیهایشخصیتی،تأثیرقابل توجهیبرمبادلهرهبرواعالایهیئتمدیرهدارند.همچنینرفتار
مدیریتتصویرپردازی(تأثیر)نقشمیانجیبینویژگیهایشخصیتیومبادلهرهبار-عالاودارد.
اولیویراوهمکاران،)8376(8درمقالهایباعنوانمدیریتتصویرپردازیوخودپندارهبهایننتیجه
دستیافتندکهپیامدهایسازمانیبرپذیرشراهبردمدیریتتصویرپردازی،تأثیرنمیگذارد.لای
وهمکاران،)8376(9بایکبررسیفراتحلیلازتاکتیک هاینفوذبهایننتیجاهدساتیافتنادکاه
رابطهم بتبیننتایجوقالاوتمنطقی،انگیزشالهامبخش،تعریف،همکاری،انگیزش،مشاورهو
رابطهمنفیبینفشارونتایجاست .دیانتیدیلمیورضاپورپرورش(،)7939بهبررسیرابطاهباین
اخالق شرکتی،مسئولیتاجتماعیوماکیاولیسمبافرارمالیااتیپرداختنادوباهایاننتیجاهدسات
یافتندکهبینمیزاناعتقادمدیرانمالیبهاخاالقشارکتیوپاذیرشمسائولیتاجتمااعیومیازان
مخالفتآنهابابرنامههایفرارمالیاتی،رابطهمعنیداروجودندارد.همچناین،باینمیازانگارایش
ماکیاولیستیمدیرانمالیومیزاناعتقادآنهابهاخالقشرکتیومسائولیتاجتمااعی،رابطاهمنفای
وجوددارد.هادوینژادوعبادی(،) 7939درپژوهشیبهبررسینفااقمادیریتارشادومقاومات
کارکناندربرابرتغییر:تبییننقشمیانجیاعتمادبهمدیریتارشدسازمانپرداختندونتاایجنشاان
دادکهنفاقمدیریتارشدسازماندراعتمادکارکنانبهایشاناثریمنفایواعتماادنیازباهعناوان
متغیرمیانجیاثریکاهندهدرمقاومتبرابرتغییردارد.یزدیوماستامیل،)8374(4بهبررسیرابطه
ماکیاولیسموخودشیفتگیوتوانمندسازیروانشناختیپرداختندوبهایاننتیجاهدساتیافتنادکاه
خودشاایفتگیرابطااۀم بتاایباااتوانمندسااازیروانشااناختیدارد؛امااارابطااهبااینماکیاولیساامو
شناختیمعنیدارنیست.

توانمندسازیروان
مطالعۀپیشینۀپژوهشجهتتحلیلشکافنظرینشاندادکهپژوهشهایگذشتهمعطوفبه

بررسییکتادومتغیرازمجموعمتغیرهایپژوهشهایحاضراست.نگاهغالاحایانتحقیقاات،
1. Weng & Ching Chang
2. Oliveira & et al
3. Lee et al
4. Yazdi & Mustamil
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بررسیروابطدوسویهحاصلازتأثیرگذارییکیازاینمتغیرهابریکجنباهکاارکردیساازمان
است؛م الًتأثیرماکیاولیسمبراخالقسازمانیویارفتارمنافقانهبرارتباطاتساازمانیباودهاسات.
هایسوءرفتاریدرسازمانموردتوجهقرار


عنوانمؤلفه

یررابه
طورهمزمانچندمتغ


اینپژوهشبه
دادهکهوجودهمزماناینمؤلفههامیتواندبههامافزایایکژکااردیهاایرفتااریدرساازمانهاا
کمکنماید.هدفاینپژوهش،بررسیتأثیراخالقماکیاولیمدیران(بهعنوانیکمؤلفاهمنفای

گیریسازماندورو(نفاقسازمانی)(بهعنوانعارضهمنفیمتأثر

ازرفتارسازمانیمدیران)برشکل
اینمیاان،متغیارمادیریتتصاویرپردازیاز
ازوجوداخالقماکیاولیمدیران)درسازماناست.در 

خودتوسطمدیرانکهباعثمی شودتصااویرغیرواقعایازآنچاههساتندراازخاودارائاهدهناد،
بااهم ابااهکاتالیزورهااایی(متغیاارمیااانجی)درجهااتتسااریعایاانتااأثیروتااأثراتعماالم ایکننااد.
همان طورکهدربیانمسئلههاماشاارهشادهاسات،باروزوظهاوررفتاارسیاسایوساوءرفتارهاای
سازمانیدرسازمانهایدولتیبیشتراستولیکمتردرپاژوهشهاایگذشاتهماوردتوجاهقارار
گرفتهاست.شکل(،)7مدلمفهومیپژوهشحاضررانشانمیدهادکاهدرآن،رفتاارماکیااولی
مدیرانبهعنوانمتغیرپیش بین،سازماندوروبهعناوانمتغیارماالکومادیریتتصاویرپردازیاز
خودبهعنوانمتغیرمیانجیبهکارگرفتهشدهاست.


مدیریت
تصویرپردازیازخود

H4
H3




H2
H1

سازماندورو

رفتار

ماکیاولی

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش
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برمبنایروابطپیشبینیشدهدرالگویمفهومیپژوهش،فرضایههاایپاژوهشباهشارحزیار
مطرحشدهاند:
فرضیه.7رفتارماکیاولیمدیرانتأثیرمستقیمیبرشکلگیریساازماندورو(نفااقساازمانی)
دارد.
فرضیه. 8رفتارماکیاولیمادیرانتاأثیرمساتقیمیبارمادیریتتصاویرپردازیازخاودتوساط
مدیراندارد.
فرضیه.9مدیریتتصویرپردازیازخودتأثیرمستقیمیبارشاکلگیاریساازماندورو(نفااق
سازمانی)دارد.
فرضیه. 4مدیریتتصویرپردازیازخود،نقشمیانجیدرارتبادبینرفتارماکیاولیمدیرانو
شکلگیریسازماندورو(نفاقسازمانی)دارد.



روششناسی پژوهش
اینپاژوهشازحیاثهادف،کااربردیوازنظارنحاوهگاردآوریدادههااازناوعتحقیقاات
توصیفیبهشمارمیرودکهبهصورتپیمایشیاجراشدهاست.جامعهآماریاینپاژوهش،شاامل
کلیهمدیرانشاغلدرسازمانهایدولتیاستانایالماستکهتعدادآنها873نفرمیباشاند.روش
نمونهگیریدراینپژوهش،تصادفیازنوعخوشه ایاسات.باهایانصاورتکاهبراسااسقاانون
خدماتکشوری،کلیهاداراتدولتیرادرچهارخوشهفرهنگی ااجتماعی،زیربنایی،خادماتیو
اقتصادیخوشه بندیکردیم.سپزازهرخوشهچندادارهکلتعیاینونموناههااازباینمادیران،
معاونینومشاورانایناداراتانتخابشدهاند.حجمنمونهآماریبراسااسجادولمورگاان798
نفربرآوردشد.بهمنظوراطمینانبیشتربهنتایجوباالبودندرصدبازگشتپرسشنامهها،تعاداد743
عددپرسشنامهبیننمونهپژوهشتوزیعشد.بهمنظاورسانجشمتغیاراخاالقماکیااولیمادیراناز
پرسشنامهداهلینگ،ویتاکرولوی)8333(7استفادهشد.ایانپرسشانامهشاامل76گویاهاساتو
چهارمؤلفهبیاخالقای(ساؤاالت7تاا،)5تمایالباهپایگااهداشاتن(ساؤاالت6تاا،)2تمایالباه
کنترلداشتن(سؤاالت3تا)77وعدماعتمادبهدیگران(سؤاالت78تا)76راموردسنجشقرار
1. Dahling, Whitaker & Levy
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میدهد.بهمنظورسنجشمتغیرنفاقسازمانیازپرسشنامههادوینژادوهمکااران()7923اساتفاده
شدهاست.اینپرسشنامهشامل78گویهاستوسهمؤلفهنفاقسازمانی(سؤاالت71تا،)73نفااق
روانشناختیمادیریتارشاد(ساؤاالت83تاا)88ورفتاارمنافقاناهمادیریتارشاددرارتباطاات
بااینفااردی(سااؤاالت89تاا)82رامااوردساانجشقاارارماایدهااد.باارایساانجشمتغیاارماادیریت
تصویرپردازیازخودازپرسشنامهاستاندارد88سؤالیبولینووترنلی()7333استفادهشدهکهپنج
مؤلفهخودارتقائی(سؤاالت65تا،)62خودشیرینی(سؤاالت63تا،)18نموناهجلاوهدادنخاود
(سؤاالت19تا،)16ارعااب(ساؤاالت11تاا)27وحاامیساازی(ساؤاالت28تاا)26راماورد
هاومؤلفههایسنجشمتغیرهای


طورکهذکرشدهاست،تمامیشاخص

دهد.همان
سنجشقرارمی
اینپژوهشازمبانینظریذکرشدهگذشتهاقتباسشدهاست.درادامه،پرسشانامهدراختیاارچناد

نفرازصاححنظرانقرارگرفتور واییمحتواییآنتأییدشد.ضمناًابزارپژوهشازرواییسازه
نیزبرخورداراستکهباتحلیلعاملیتأییدینیزاینرواییتأییدشدهاست.


یافتههای پژوهش
برایبررسیروابطفرضشدهمیانمتغیرهایموجوددرمدلمفهومی،ازمدلساازیمعاادالت
ساختاریباروشحداقلمربعاتجزئیونرمافزارSmart-PLSاستفادهشد.مدلساازیمعاادالت
ساختاریدردومرحلهتحلیلوتفسیرمیشود؛ابتدامدلاندازهگیریوپزازآنمدلساختاری.
منظورازبررسیمدلاندازهگیری،بررسیوزنهاوبارهایمتغیرهاایمکناونومنظاورازبررسای
مدلساختاریبررسیضرایحمسیربینمتغیرهایمکنوناست.


الف) مدلهای اندازهگیری
دراینمرحلهارزیابیمیشودکهآیامفاهیمنظریباهدرساتیتوساطمتغیرهاایمشااهدهشاده
(سؤاالتتحقیق)اندازهگیریشدهاندیاخیر؟بدینمنظور،رواییوپایاییآنهاابررسایمایشاود.
برایبررسیپایاییازشاخصهایمتغیرهایمکنونوسازگاریدرونیوبارایبررسایروایایاز
روشبررسیرواییهمگرااستفادهشدهاست.ارزشهریکازبارهایعاملیشاخصهاایمتغیار
مکنونمربوطه،بایدبزرگتریامساوی3/5باشد.مقدارضریحآلفایکرونباخنیزبایدبزرگتریا
مساوی3/1باشد.درقالحاشکالزیر،مدلهایاندازهگیریسهمتغیراصلیپژوهشارائهمیشود.
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نفاقسازمانی
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3/333

3/566

3/983
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نفاقروانشناختی

سازماندورو
3/533
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3/89

3/85

3.565
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3.347

3/333
3.388

3.346

خودارتقایی

3.356
خودشیرینی





3.231
3.233

3.316
خودجلوهدادن

3.135
3.291
3.297
3.274

3.191

3/13
3/17
3/18
3/19

3.138

3/15

ارعاب

3.244
3.245



3/63

3.296

3.319

حامیسازی

3/61

3/14

3.164
3.273
3.284

3.318

3/66

3/62

3.198




3.272

3/65

3.154
3.248
3.244
3.248
3.275

3/16
3/11
3/12
3/13
3/23
3/27
3/28
3/29
3/24
3/25



3/26


شکل  .4مدل اندازهگیری متغیر مدیریت تصویرپردازی از خود


سنجشاینمدل هاشاملپایاییمرکحبرایارزیابیساازگاریدرونای،پایااییهارمعارفو

میااانگینواریااانزاسااتخراجشاادهباارایارزیااابیروایاایهمگراساات.درادامااهدرجاادول()7
گیریانعکاسیفوقپرداختهمیشود.


هایاندازه

بهمعیارهایارزیابیمدل
717

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال هفتم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)82زمستان 7931

جدول  .7خالصه نتایج مدل اندازهگیری
متغیر
اصلی

متغیر مکنون

بیاخالقی

اخالقماکیاولیمدیران

تمایلبهپایگاه
داشتن

معرف ها

بارهای

آلفای

پایایی

عاملی

کرونباخ

ترکیبی

q1

3/237

q2

3/243

q3

3/286

q4

3/119

q5

3/256

q6

3/298

q7

3/264

q8

3/248

q9

3/259

q10

3/291

q11

3/214

q12

3/245

q13

3/121

q14

3/114

q15

3/114

q16

3/538

q17

3/298

q18

3/284

q19

3/283

q20

3/278

q21

3/298

q22

3/243

q23

3/136

رفتارمنافقانه

q24

3/133

مدیریتارشددر

q25

3/632

ارتباطاتبین

q26

3/672

فردی

q27

3/565

q28

3/538

تمایلبهکنترل
کردن

عدماعتمادبه
دیگران

نفاقسازمانی

سازماندورو(نفاقسازمانی)

نفاقروان
شناختی
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3/239

3/238

3/286

3/134

3/161

3/111

3/145

3/388

3/229

3/237

3/253

3/265

3/213

3/233

روایی
همگرا
()AVE

3/138

3/176

3/197

3/551

3/627

3/637

3/537
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(ادامه) جدول  .7خالصه نتایج مدل اندازهگیری
متغیر
اصلی

متغیر مکنون

معرف ها

بارهای

آلفای

پایایی

عاملی

کرونباخ

ترکیبی

q65

3/252

q66

3/272

q67

3/231

q68

3/233

q69

3/135

q70

3/291

q71

3/297

q72

3/274

q73

3/198

نمونهجلوهدادن

q74

3/191

خود

q75

3/296

q76

3/588

q77

3/164

q78

3/273

q79

3/284

q80

3/244

q81

3/245

q82

3/154

q83

3/248

q84

3/244

q85

3/248

q86

3/276

خودارتقائی

خودشیرینی

مدیریتتصویرپردازیازخود

ارعاب

حامیسازی

3/264

3/276

3/172

3/213

3/218

3/232

3/215

3/234

3/377

3/232

روایی
همگرا
()AVE

3/178

3/692

3/578

3/618

3/672


همانطورکهدرجدول()7مشاهدهمیشود،کلیهشاخصهایبرازشمدلباهخاوبیبارآورده
شدهاند.باتوجهبهاینکهبارهاایعااملیمعنایدارهساتند(مقاادیربااالی)3.5وهمچناینمیاانگین
واریانزاستخراجشدهبزرگتراز3.5استوپایاییترکیبینیزازمیانگینواریانزاساتخراجشاده
بزرگتراست،لذامیتواننتیجهگرفتکهرواییافتراقیبرقراراست.
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ب) مدل ساختاری
مدلساختاریاینپژوهشدرقالحشکلزیرارائهمیشود:



مدیریت



تصویرپردازی

ماکیاولگرایی

سازماندورو

اخالق

سازمان

6.232

دورو

ماکیاولی

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش


نتایجبررسیفرضیههادرقالحجدول()9گزارششدهاست


جدول  .9بررسی نتایج فرضیههای تحقیق

اخالقماکیاولی

مدیریتتصویرپردازی
ازخود

سازماندورو
(نفاقسازمانی)
مدیریت

اخالقماکیاولی

ازخود
تصویرپردازی 



معناداری

فرضیه

6/232

3/333

تأیید

5/361

3/333

تأیید

5/574

3/333

تأیید

5/564

3/333

تأیید

مقادیر t

فرضیهها



مقادیر

نتیجه

سازماندورو
(نفاقسازمانی)

نقشمیانجیمدیریتتصویرپردازی
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همانطورکهدرجدولفوقمشاهدهمیشود،مقاادیرtمحاسابهشاده،بزرگتاراز7.36باودهو
همچنینمقادیرمعنیدارینیزکوچکترازمقدارخطا()3/35مایباشاند.بناابراین،مایتاواننتیجاه
گرفتکهدرسطخاطمینان35درصد،فرضههایاینپژوهشتأییادمایشاوند.هماانطورکاهدر
شکلشماره6مشاهدهمی شود،مسیرمستقیممتغیرمستقلاخالقماکیاولیمدیرانبهمتغیروابساته
(نفاقسازمانی)معنیدارشدهاست(،)t=6/232بنابراین،شرداولیاهبارایبررسایمتغیارمیاانجی
برقراراست.تأثیراخالقماکیاولیمدیرانبرمدیریتتصویرپردازیازخود(،)t=5/361معنایدار
شدهاست.تأثیرمتغیرمدیریتتصویرپردازیازخودنیازبارنفااقساازمانی(،)t=5/574معنایدار
شدهاست.باااساتفادهازآزماونساوبل)t=4/664(7مایتاواننتیجاهگرفاتکاهمتغیارمادیریت
تصویرپردازیازخود،رابطهبینمتغیرمستقلووابستهاخالقماکیاولیمدیرانونفاقساازمانیرا
بهصورتجزئیمیانجیگریمیکنند.


بحث و نتیجهگیری
هدفاصلیپژوهشحاضر،شناساییمیزانتاأثیراخاالقماکیااولیمادیرانبارشاکلگیاری
فرهنگسازماندوروباتوجهبهنقشمتغیرمیانجیمدیریتتصویرپردازیازخوددرساازمانهاای
دولتیبود.نتایجنهاییپژوهش،نشااندادکاهرواباطباینکلیاهمتغیرهاایمادلمعنایداراسات.
همچنینمدلبرازشمناسبیداشتهاست.نتایجفرضیهاولنشااندادهاساتکاهاخاالقماکیااولی
مدیرانباهایجاادبساترساازماندوروکماکمایکناد.نتاایجپاژوهشحاضاردرایانفرضایهباا
پژوهشهایهاادویناژادوهمکااران(،)7923شاریعتوناادری(،)7933دهقانیاانونیکوبخات
(،)7933معااززوهمکاااران(،)7938فرقاااندوسااتوهمکاااران(،)7939مسااعودیوساااداتیزاده
(،)7934یوسافیوپیاری(،)7935جاونزوپااولوس(،)8333کسالروهمکااران(،)8373ایرنااو
همکاران(،)8374پاناگیوتیزوهمکاران()8375وکیازادوهمکاران()8371مشابهتداشاتهکاه

درفرمولسوبلمقادیرقرارگرفتهاند.

7

ab
2

2
2
2
2
2
) ( b  s a )  ( a  sb )  ( s a  sb

()3.65(،)5.374و()3.26بودهاست.
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بهتأثیرماکیاولیگراییمدیراندرایجادفرهنگسوءرفتارینظیرنفاقسازمانیاشاارهکاردهاناد.
شایدتبیینچراییتأثیرماکیاولگراییمدیرانبرایجادفرهنگسازمانینفاقمآبانه(سازماندورو)
درسازمان هایدولتیاینباشدکهمدیرانیکهگرایشباالییبهرفتارماکیاولیستیدارند،باایجاد
جویمملوازچاپلوسی،خودشیرینیونظایرآنرفتارهایمزوراناهایرادرساازمانمایپراکنناد.
پهنمیشاود؛براسااسایانحادیث

ایاستکهتوسطمدیرانآنسازمان


فرهنگسازمانی،سفره
7

،میتوانگفتکه"صورت ظااهری
گوهربارازمعصومکهمیفرمایند«:الناسعلیدینملوکهم » 


رفتار کارکنان در سازمان ،سیرت مدیرانآنهاست".پزهرچاهمادیراندرساازمانظااهروبااطن
خوبوشایسته ایداشتهباشند،اینامربهکلساازمانتساریپیادامایکنادوچنانچاهباالعکز،
مدیرانرفتارمطلوبینداشتهباشند،متعاقباًفرهنگسازمانینامتبوعیایجاادمایشاودکاهیکایاز
بارزترینپیامدهایرفتاریآن،سازماندورواست.درفرضیۀدومبهتاأثیرم باتومعنااداررفتاار
ماکیاولیمدیرانبرمدیریتتصویرپردازیهدفمنادمادیرانازخاوددرکارکناانپارداختیم.ایان
نتیجهبااپاژوهشرولاینوهمکااران(،)8371دیماان(،)8371جیساوالوباال(،)8374هوگاوو
همکاران(،)8379سامسون(،)8378یاماگوچی(،)8333تاکر()7335ودیهروهمکاران()7323
شدتتمایلدارند،تصویریازخودنشاندهند


مشابهتدارد.مدیرانیکهرفتارماکیاولیدارند،به
کهدیگراندوستداشتهباشند.بهعبارتی،آنطوریخودشاانراجلاوهمایدهنادکاهفاردمقابال
می پسنددودرواقعآنجنباهپنهاانیشخصایتوتماایالتنفساانیوحقیقایخودشاانرامخفای
میکنند.محققانبهایننتیجهرسیده اندکهمدیرانیکهرفتارماکیاولیدارند،درنفوذدردیگاران
وانتخابتاکتیکمناسحبرایرسوخدرافرادبهجهاتهماراهکاردنآنهااباااهادافخودشاان،
حرفه ایهستند.مدیرانیکهرفتارماکیاولیستیباالییدارند،دائماًدرتالشهساتندتاادردیگاران
نفوذکنند.ایننفوذدردیگرانباتاکتیک هایمتنوعیهماراهاسات:گااهیبااتطمیاع،گااهیباا
تزویر،گاهیباایجادارعابوغیره،سعیدارندکهافرادراباخودهامراساتاکننادتااباهبهتارین
شکلبهمقاصدواهدافمشخصخودنائلآیناد.درساازمانهاایدولتایایارانباهسابحوجاود
.سخنمشابهینیزازامیرالمؤمنین(ع)بااینمالمون

لیاهلل)نقلشدهاست(کشفالغمه،جلد)87:8
.7اینحدیثازپیامبراکرم(ص 
مانشانبیشترشبیهاندتاپدرانشان.

آمدهاست«:الناسباُمرائهمأشبهمنهمبآبائهم»یعنیمردمبهحاک

711

سازمان دورو ،ثمره فرهنگ سازمانی نامطلوب :کهنالگوی رفتاری مدیران ماکیاولی و تصویرپردازی...

فالاییسیاسیتر،نسبتبهسازمانهایبخشخصوصی،رفتاارسیاسایمادیران،نماودعینایتاری
رسازمانمیشودوسایرکارکنانهماز

دارد.اینامرسبحایجادفرهنگنفاق،دوروییوتزویرد
اینرفتارهاالگوبرداریمیکنند.نتاایجپاژوهشهاایرولاینوهمکااران(،)8371لاوپزوفلچار،
)وهادوینژادوهمکاران()7923مباینایانادعاسات.چرایای

(،)8334هوگووهمکاران(8379
بهوجودآمدنرفتارهاییکهباعثمیشود،فردتالشنمایدکهخودراموجهنشاندهدویابارای
حفظمنافعیازیاده خواهیدردیگراننفاوذکناددرافارادمختلافمتفااوتاسات.یاکعادهاز
کارکناندرسازمانهایدولتیهستندکهبهدلیلضعفعملکردیخود،دائماًبهفکرشبکهساازی
استفادهمیکنناد.ایانابازارگااهیرسامی

نشاندادنخود
ارتباطیبودهوازهرابزاریبرایموجه 
است؛م لسندسازیوگزارشکارهایمالااعفوگااهیهامباهصاورتغیرمتعاارفصاورت
می پذیردم لچاپلوسیوتملقکهابزارهایتصویرپردازیهستند.متأسفانهپاژوهشهاانشاانداده
استکهاینافرادگاهاًرشدسازمانیبسیارزیادینسبتبهدیگرکارکنان(حتیباعملکردبهتار)
دارند.مشاهدهاینبیعدالتیهادرسازمانسبحمیشودکهبهکارکناندیگراینحازالقااشاود
کهبرایرشدوپیشرفتویاحتیحفظموقعیات،بایادباهایانرفتارهاایمزوراناهاقادامکننادو
کمکمکلسازماندچاردوروییخواهدشد.اگردرهمانوهلهاولتمامساازمانوکارکنااندر
مقابلرفتارچندگانهکارکنانماکیاولیمقاومتکردهوواکنشنشاندهناد،دیگارآنهاااحسااس
امنیتنکردهورفتارخودراتغییرمیدهند.

همچنیننتایجفرضیۀسومنشاندادکهمدیریتتصویرپردازیازخودبرایجادسازماندورو،
تااأثیرم بااتومعناایداریدارد.هااادوینااژادوهمکاااران(،)7923جاجااا(،)8376گااال(،)8375
آبهاوانساوگاتری(،)8375جیوالوبال(،)8374کلوزهودانیلز()8379وساایریننیازباهنتاایج
مشابهیرسیده اند.هرچنددرادبیاتمطالعۀمدیریترفتارسازمانی،بحثمدیریتتصاویرپردازی
ازخودیکایازتاکتیاک هااینفاوذدرافاراداساتودرکشاورهایغربایازآنباهعناوانابازار
تأثیرگذاریدردیگرانیادمیشود،اینابزاردرکشورهایاسالمیباصخصایران،یکیازرذائال

اخالقیشمردهمیشودوبایدازآنبهم ابهرفتارمنافقانه،ریاکارانهوچندرویینامبرد.یکیدیگر
ازفرضیه هایاینپژوهشنشانازتأثیرگذاریمدیریتتصویرپردازیازخودبرانتخابتاکتیاک
نفوذفرددردیگراناست.باوردیجورولاین(،)8371لاوپزوفلچار()8334وهوگاووهمکااران
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() 8379همگیمعتقدند،وجودمدیریتتصویرپردازیازخوددرافرادبهانتخابتاکتیکخااخ
اینفرددر رخنهونفوذکردندرفکروذهندیگرانتأثیرگذاراست.الجرمافرادیکاهمادیریت
تصویرپردازیم بتوخوشایندازخوددرذهندیگراندارند،تاکتیکهایاقناعیخاصایبارای
خودبرمیگزینندکهبتوانندراحتتردردیگراننفوذکنند.باتوجهبهتأثیررفتارماکیاولیمادیران
زماندورو،پیشنهادمی شودکهدرانتخااب،انتصاابوارتقاایافارادباهسامتمادیریتیدر

برسا
سازمان هایدولتیایران،یکبررسیدقیقازشخصیتافرادبااساتفادهازآزماونهاایاساتاندارد
هایشخصیتی(جهتسنجشمیزانبرخورداریمدیرازویژگیهایماکیاولیستی)

سنجشویژگی
ایتخصصیتوسطکانونارزیابیدرسازمانهایدولتیانجامپذیرد.الزماهایانکاار

ومصاحبهه
هایدولتیجهتجذب،ارتقاوانتصابافراددرردههاای

ایجادکانونارزیابی)AC(7درسازمان
مدیریتیاست.
میلبهمدیریتتصویرپزدازیدرمدیران،ناشیازوجودخویماکیاولیدرآنهااورفتارهاای
دورویاحتیچندسوئیرفتاریدرسازماناست.درسازمانهایدولتیایرانوجودچنینمدیرانی
شود،باتغییرموازنهقدرتوجابهجاییقدرتحزبایدرمادیریتساازمانی،چهارهایان

باعثمی
مدیرانتغییرنمودهوچهره ایموجهازخودنشاندهنادکاهماوردپاذیرشقادرتحااکمباشاد.
میان،مدیرانماکیاولیستبرایحفظقدرتوجایگاهخودهرکاریمیکنند؛چونمعتقدند

درا 
ین
«هدفوسیلهراتوجیهمیکند »8وباهماهچیاز(حتایماراوداتعاادیساازمانی)ابازاریبرخاود
میکنند.مدیرانماکیاول گراتمایلدارندهموارهخودرابهکساانیکاهدرحفاظقادرتوحتای
ارتقایآنهااثربخشهستند،نزدیکمیکنندوباتاکتیکهایمختلفدرآنهانفوذنمودهوخاود
راموجهنشانمیدهند.اینرفتار،باعثایجاادجاونفااقودورویایدرکالساازمانمایشاودو
کارکنانیظاهرنما،چاپلوسومتملقراپرورشمیدهاد.یکایازدالیالظهاوروباروزمادیریت
تصویرپرداز یازخود،ضعفدرتوانمندیمدیرانوادراکازمشروعیتخوداست.زماانیکاه،
شودومیداندکهعلتتصادی


مدیریکسازماندولتیدرایرانمتوجهضعفتوانمندیخودمی

1. Assessment Center

 .8اینجملهمعروفآقاینیکولوماکیاولیدرکتاب«شهریار»است.
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اینجایگاهفرایندهایسیاسیوحزبیبودهاست،تمامتالشخودراخواهادداشاتتااتصاویری
کارممکناستکهازهرچیزیبهعنوانابزاراستفادهکند.این


وبرایاین
موجهازخودنشاندهد
مدیراندرمقابلافرادباالدستخودازتاکتیکخودشیرینیودرمقابلافرادزیردستازتاکتیک
دوروییدرونیاستفادهمینمایند.بهاعتقادنویسندهیکیازقابلیاتهاایبااالیبرخایمادیراندر
دستگاهها یدولتیایرانکاهباعاثایجاادرفتاارماکیااولیومادیریتتصاویرپردازیازخاوددر
سازمانمی شود،برخورداریزیادآنهاازهوشعاطفیوسیاسایاسات.ایانمادیراناگارهاوش
شدتکاهشمییافت.


داشتند،چنینرفتارهاییدرسازمانبه

سازمانیباالییهممی
باتوجهبهنتایجفرضیهاولپیشنهادمیشود،مدیراندستگاههایاجراییدرفالاییغیرسیاسیو
بااستفادهازفرایندهایعقالییانتخابشوند؛زیراوجودفالایغبارآلودسیاسی،بهظهورمدیران
ماکیاولیمنجرشادهوپیامادیجازساازماندورونادارد.درراساتای،نتیجاهفرضایهدومپیشانهاد
ماایشااود،جهااتجلااوگیریازرفتارهااایسااوءدرسااازمانهااایدولتااینظیاارماکیاااولگرایاای،
خودشیفتگی،خودشیرینیوغیره،نظارتبیشتریبراعمالمدیرانتوسطنهادهاایباالدساتیشاان
صورت مستمرویاحتایتصاادفیباشاد،تااباامراجعاهباه


تواندبه

هامی

صورتپذیرد.ایننظارت
کارکنانسازمانومشاهدهوبررسایاسانادومادارکموجاود،باهمیازانانحارافهاایرفتااری
کارکنانکهممکناستناشیازانحرافاترفتاریمدیرانباشاد،پایببرناد.مبناایاساسایرفتاار
ماکیاولی،نفوذدررفتاردیگراناستکهبایدباآموزشبهکارکنان،تاکتیکهاینفوذرابهآنهاا
معرفینمودتاضمنشناساییرفتارهایدرست،ازاستفادهاینتاکتیکهااپرهیازنمایناد.پیشانهاد
مبتنی برنتیجهفرضیهسومایناستکهباایجادیکساازوکاررسامی،تماامیارتقااوانتصاابهاا
براساسنظامشایستگیودربسترطبقه بنادیمشااغل(گریادینگشاغلی)انجاامپاذیردتااازایان

طریق،افرادبهخوداجازهرفتار غیرهنجاریندهندوبههرطریقینخواهندکهبرایحفظمنافعیاا
ارتقیسازمانیخود،دردیگراننفوذکنند.
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