
 

 

مطالعاترفتارسازمانیفصلنامه
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 الگوی رفتاری کهن سازمان دورو، ثمره فرهنگ سازمانی نامطلوب:

 یاولی و تصویرپردازی هدفمند از خودمدیران ماک

 

 **احمدی مسعود ،رحمان غفاری

 ***نیا یحیی رستم

39/38/31تاریخدریافت:

73/31/31تاریخپذیرش:

 چکیده
کند.هدفسازماندورو،ثمرهفرهنگسازمانینامطلوباستکهرفتارمدیران،بسترآنرافراهممی

گراییاستدرپرتوایجادنفاقسازمانیازطریقمدیرانماکیاولاینپژوهش،شناختشاکلۀسازماندورو
می ارائه خود منافع درجهت تصاویری که نظرات دستگاه743نمایند. ازمدیر استفاده با دولتی های

نحوهپرسشنامه ازنظر و کاربردی هدف، ازحیث پژوهش، این گرفت. قرار تحلیل مورد استاندارد، های
ازگردآوریداده بهشمارمینوعتحقیقاتتوصیفیبهها تحلیلرودکه شدهاست. صورتپیمایشیاجرا

Smart-PLSافزارساختاریباروشحداقلمربعاتجزئیازطریقنرمسازیمعادالتهابارویکردمدلداده
هوبراساسهایاینپژوهشنشاندادکهمدلپیشنهادیپژوهش،موردتأییدواقعشدانجامشدهاست.یافته

اینامرباعثایجادسازمان و تصویرپردازیازخودمنجرشده اخالقماکیاولیمدیرانبهمدیریت آن،
( میدورو سازمانی( اخالقنفاق بین رابطه در خود از تصویرپردازی مدیریت متغیرهای همچنین شود.

کنند.نتایجاینپژوهشسهمبسزاییماکیاولیمدیرانوسازماندورو)نفاقسازمانی(نقشمیانجیایفامی
مؤلفه تبیین کژکارکردیدر از منبعث که مدیران نامطلوب رفتاری درهای اداری بوروکراسی نظام های

هایدولتیاست،دارد.اصولرفتاریماکیاولی،نفوذغیرمتعارفدررفتاردیگراناستکهپیشنهادسازمان
تاکتیکمی آموزشبهکارکنان، رفتارهایهنجاریمطلوبراشودبا تا معرفینموده بهآنها هاینفوذرا

تشخیصدهند.


 سازماندورو)نفاقسازمانی(؛اخالقماکیاولی؛مدیریتتصویرپردازیازخود: کلیدواژه

                                                                                                                                        

.مسئول(سندهی)نواستادیارگروهمدیریت،دانشگاهآزاداسالمیساری،ساری،ایرانrghaffari@ut.ac.ir

** استادیارگروهمدیریت،دانشگاهآزاداسالمیساری،ساری،ایران.
*** مانی،دانشگاهپیامنورتهراندانشجویدکتریمدیریت،گرایشرفتارساز.
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 مقدمه
پذیرد.درکناررفتارمدیران،سااختارساازمانوفرهنگسازمانی،ازرفتارمدیرانآنتأثیرمی

هاایایآنهم،برفرهنگیکسازماناثرگذاراند.اماروزهرفتاارسیاسایدرساازمانهپیچیدگی

دولتی،جزءالینفکزندگیاجتماعیوسازمانیکارکنانشدهاست.رفتاارسیاسایازناوعمنفای

ایافکنومخربیراایجادخواهدکردکهآثارمنفایفزاینادهها،محیطکاریتفرقهآندرسازمان

کفاایتیصاالحیتوبایبهخطرشیوععادم(.باتوجه7934:33دارد)شیریوهمکاران،برسازمان

مدیریتیورفتارغیراخالقیمدیران،پژوهشگرانتوجاهخااخخاودرادرطاولدهاۀگذشاتهباه

شناساییعواملیمتمرکزکردندکهبهرفتارهاایغیراثاربخشوفقادانصاداقتدرمیاانمادیران

گیرساازمانشاودوپازازایکهممکناستگریبانرفتارهایغیراخالقیشود.یکیازمنجرمی

است7شدهدریکسازمانتبدیلشود،رفتارهایمنافقانهچندصباحی،بهارزشوفرهنگنهادینه

اعتقاادداشاتکاههارگوناهتاکتیاکماؤثر،8(.نیکولاوماکیااول7933نژادوهمکاران،)هادوی

باهایان(.محققاانباتوجاه9،8333قابلقباولاسات)جاونزوپااولوسنظرازاخالقیاتآن،صرف

گاروافارادیعناوانافارادیمتقلاح،حیلاهاعتقاد،افارادبااساطخشخصایتماکیااولیبااالراباه

(.بهنظار5،8377:72وکمپبلوهمکاران4،8378غیراخالقیتوصیفکردند)اوبویلوهمکاران

نیازوجاوددارد6رهایماکیاولیومادیریتتصاویرپردازیازخاودرسدنوعیتعاملمیانرفتامی

(اینپژوهشباهدفشناختمیزانتأثیررفتاارماکیااولیمادیران7938:32)شریفیونرگسیان،

دهیبهسازماندوروباتأکیدبرمتغیرهایینظیرارائهتصاویرخوشااینددرذهانکارکنااندرشکل

نفساهمعالاالتیرالتیانجامپذیرفتهاست.بوروکراسیاداریفیهایدوتوسطمدیراندرسازمان

:7936نیاا،شود)غفاریورستمهایاداریمیهاییدرنظامهمهمراهداردوباعثایجادنابسامانی

ساالریاساتوبااصخص(.یکیازکژکاردهایبوروکراسیدرایران،ضعفدرنظامشایسته932

هایهایدولتیکشورماباارزش،ساختارفعلیبوروکراسیدردستگاهاینکهبهاذعانپژوهشگران

                                                                                                                                        

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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ااسالمیوویژگی :7923تارانطبااقدارد)فقیهایوهمکااران،هایفرهنگیعقالییماکمایرانی

داشتهوبایمحدودیافقفکراند،بهرهیبیوتخصصیازقدرتشخصیدولترانیمدیبرخ(.84

ایان.کننادیخاودراادارهمارمجموعاهیکارکناانزه،یازوروجباروتنبزاساتفادهایعنی؛تیآمر

شاانباهانجاامایجازنفاوذدرکارکناانووادارکاردندلیلضعفدرتخصاص،چاارهمدیرانبه

کاهدهنادیمراشکلیطیمح،آنانبارواجچاپلوسىوسایرآفاتاخالقىهاندارند.دستورالعمل

خاودیهاایکااراست،توزیاعنشاودوباانادانمقیافرادالۀهکهشایستگونهاآنهاونقشمنزلت

رفتااری7الگاویگاراکهانمادیرانماکیااول.دهنادیراهادرمایبودجه،امکاناتومنابعسازمان

بسااینهنجاررفتاریراازمدیرانسابقبهارثباردهباشاند.شاایدکنندکهچهمرسومیایجادمی

بعالًانااتوانینظاامبوروکراسایاداریدرپارورشمادیرانشایساته،افارادیبتواناذعاننمودکه

دهدکهاینمدیرانخودالگویرفتاریزیردستانخواهندبود،اینسیرتطاورمستأصلراارتقامی

رودکهاخالقاینمدیرانتبدیلبهنظامارزشیمرجخشدهودیگرانبایدازاینتاجاییپیشمی

نااآرامیهاارابهسامتساازمانیدولتیهاسازمانرانیمد،جهیدرنت،تبعیتکنند.الگویرفتاری

افاراد)رواجافساردگیوخماودگی(،هباودنانگیازوموجحعدمثباتشغلی،پایینبرندیمشیپ

،عادمرعایاتدورویساازمانپاایین،فرهناگیایاگرمشارکتضعیف،اختالفاتزیاد،تخصاص

یزیاگرفساادبااالیاداریوقاانونیی،راساتگوونفازهمچاونعازتواالیانساانییهاارزش

دریرفتاهونااامننیباازیاستکاهاعتمااداجتمااعنی(.چن7923:6،همکارانویهی)فقشوندیم

وایاورریاساازمانراباهتزویساتیاولیماکتیریومادشودیآندرجامعهحاکممتبعسازمانوبه

هایدولتایاساتان)نظیرسازمانهایدولتیسازمان(.7924خلفازاده،)کشاندیواختالسمیدزد

بدناهررادایگساتردهراتتغییاهاا،دولاتراتییاباتغیاسیوسیدولتهاینهادعنوانبهزینایالم(

.باشاندیفاقدتخصصالزممیگاه،یانتخابرانیمدنیازایوبرخکنندیخودمشاهدهمیتیریمد

ندارناد،موجاحیتیریمادهاایپساتیتصدیالزمرابرایستگیکهعمدتاًشارانیمدنیوجودا

وینیریخودشا،یپراکناعهیشاا،یچاپلوسا،یزنرآبیز،یچوننفاقسازمانیاسیسیبروزرفتارها

.دهادیگفتاهشاد،ساوقماترشایکاهپیامرسازمانراباهسامتنااآرامنیکهاشودیمنظایرآن

                                                                                                                                        

1. Archetype 
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درجامعاهازمنظاریشاتریبیتبعاتمنفای،دولتیهادرسازمانرانیمدیاخالقیهایکژکارکرد

یدولتیهادرسازمانارکنان(.ک7935:96،یمیمقوی)غفارخواهدداشتیکاهشاعتمادعموم

کاهیطیمحنکهیمگراشودینمسریمنیدارندکهباعشقکارکنند.اتیاحساستعلقوهویزمان

حکمفرمابودهی،باشدوجومتخلقبهاخالقکارایورریازتزویعارکنندیمتیآنهادرآنفعال

ریونظاایپراکنعهیشا،یرنفاق،چاپلوسینظیرفتارکیتاریهاتبلورلبهیسازمانطیباشد.اگرمح

یوفرهناگساازمانافتاهیافرادکااهشنیبزیآمعاشقانهورفتارمحبتتیبهفعالاقیآنباشد،اشت

تیزاهمئآنهاحایدرسازمان،بررسهامؤلفهنیاتیبهاهمباتوجه،نی.بنابراگیردمینزجینامطلوب

رانیمدیاولیرفتارماکایدادهاستکهآکلشگونهاینپژوهشرانیایاستوسؤالاصلیفراوان

دورو)فرهنااگنفاااقسااازمانیریااگدرشااکلیریازخااودتااأثیرپردازیتصااوتیریماادطریااقاز

ارد؟دسازمانی(



 ادبیات نظری
هاااسات.گیاریفرهناگناامطلوبدرساازمانحاصلشاکل (،7سازماندورو)نفاقسازمانی

درایوانمودکندکهخاالفبااطنشباشاد،ما الًگونهآناستکهانسانظاهرشرابه«دورویی»

اقرانفاحالاتدهدکهبهکسیمحبتدارد،امادرحقیقاتخاالفآنباشاد،ایاننشانمیظاهر

کنادتاا.نفاق،نوعیدروغاستکهبرپایهآن،فردنگرشیخاخراوانمودمینامندمینیز8عملی

اساس،نفاق،رفتاریجعلیوفریبکارانهاستکاهاوالًنزددیگرانخوبیاموجهجلوهکند.براین

ن،جلحنظردادنآبرنگرشیناهمگونبانگرشواقعیفردداللتدارد،دوماینکههدفازانجام

(.طبقتعریف،نفاقنوعیدروغ7923:24نژادوهمکاران،م بتونفوذدرمخاطحاست)هادوی

کندتانزددیگرانقدسییاموجهجلاوهکناداستکهبرپایهآن،فردنگرشیخاخراوانمودمی

اریدرماان(.سازماندورو،تزلزلرفتاریخواهدداشتواگرایانآنارشایرفتا9،7313)گیلبای

دهد.سازماندورودیگارتنهاابارایکارکناانخاودمخااطرهنشود،شخصیتسازمانراشکلمی

                                                                                                                                        

1. Organizational Hypocrisy 

2. Practical Hypocrisy 

3. Gilby 
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ایکاهجازءملکااتنفساانیساازمانشادهاساتبااکند،بلکهباتظاهررفتاریاخالقیایجادنمی

هاراینسازمانتوانرفتاراکندونمینفعان،جامعه،رقباوغیرهنیزصادقانهرفتارنمیمشتریان،ذی

بندیچهارگانه،پدیدهسازماندوروراباهچهارگوناهمجازاتقسایمبینینمود.دریکتقسیمپیش

؛نوعخاصیازناهمگونیشناختیاستکاهدرآنباینگفتاار7شناختی.دوروییروان7اند:کرده

 دورویای .8.درونیفاردنازدعماوموبرخایازرفتارهاایاودرگذشاتهناساازگاریوجاوددارد

کارشودوآنچهدرعملبهگاهدرسازمانبینآنچهتوسطاعالادرلفظادعامی؛8درونی سازمانی

شود،فاصلهبسیاریوجوددارد.بنابراین،شاهدآنهستیمکاهمادیرواعالاایساازمان،گرفتهمی

ارد.آنهااباهایانکنندکهدرعمالباارفتارشاانانطبااقنادهاواصولیرامطرحمیباورها،ارزش

فاردیدردرارتباطاتبین9رفتارهایمنافقانه .9گویند.ناسازگاری،نفاقسازمانیادارکشدهمی

فاردیباادیگارکامدوموقعیاتارتبااطیباینسازمان؛گاهعالاویازاعالاایساازماندردسات

حادباروزنفعانسازمان،رفتارهایمتفااوتوگااهمتناقالایدرباارهیاکموضاوعنگرشایواذی

(7938ناژادوهمکااران،دهدکهحداک ریکیازآنهابانگرشواقعیاوسازگاراست)هادویمی

صورتآگاهانه،ارادیفردیخودبادیگران،بههاضمنارتباطاتبینگاهانسان؛4.خودشیرینی4و

خاودبگیاردیباههایگوناگونتواندقالحکاریمیکنند؛اینفریحکارانهعملمیوهدفمند،فریح

کردننگرشیخااخبارخالفنگارشواقعایبارایجاذابکهازجملهآنهابروزرفتاریاوانمود

نامنادگونهرفتارهارادراصاطالحخودشایرینیمایکردننزددیگرانونفوذدرآنهاست.اینجلوه

 (.7923:28نژادوهمکاران،)هادوی



 گرایی ماکیاول

مادارومتفکارایتالیااییسیاستکهبانامنیکولوماکیااول،سیاساتایسیاماکیاولیسم،نظریه

کااربردنمعنایبه(.ماکیاولیسم،به7926:89(معروفشدهاست)اطمینانوحلبی،7463-7581)

بودنآن(برایرسیدنبههدفاستوبراساسدودیادگاهعماده:هرروشی)فارغازقیداخالقی

                                                                                                                                        

1. Psychological Hypocrisy  
2. Internal Organizational Hypocrisy  
3. Hypocritical behavior 
4. Ingratiation 

http://barsadic.com/W.aspx?eid=245375
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دوسات،اساتواراسات)فرقاان«کردن،مطابقمیلمردمصحبت»و«کندهدف،وسیلهراتوجیهمی»

هاااثارفاردیانساان(.یکیازمتغیرهاییکهبررفتاروارتباطاتبین7939:49حقیقیوهمکاران،

گذارد،میزانیازنفوذوسلطهاستکهاوبرطرفمقابلخوددریاکارتباادداردوشگرفمی

کند.افرادباویژگیماکیاولیباال،بیشتربهسلطهوهایخودوادارمیستهآنطرفرابهانجامخوا

شاوندتارمتقاعادماینفوذبردیگران،توفیقدررقابتومتقاعدکردندیگرانتمایلدارنادوکام

ایکهبرایشاانمطارحاسات،(.آنهابهوظیفه7935کنعانیکاشانی،و7،8377:1زینوهمکاران)

(.8،8378:95خواهندبدان،جامعهعملبپوشانند)سردزوسکاوتانگشدارندومیبهشدتگرای

هایدیگرانودرواداشتنافراددیگارباهکانشیااعمالگرایاندرجهتنفوذدرنگرشماکیاول

-گوییوگرایشبهنیرنگ،فریاحطورکلی،دروغ(.به9،8375:712ترند)ایگانوهمکارانموفق

افکنی،تخریحشخصیتطلبی،جعلشخصیتواقعی،تفرقهوضاعبهنفعخود،جاهکاری،کنترلا

گرفتن)است مار(دیگران،احترامبهافرادصاححثروت،قدرتوشاهرت،تحمیاقبردگیافراد،به

-منظورنیلبههادفازجملاهویژگایکردنومطابقمیلدیگرانرفتارکردنبهبازیدیگران،نقش

(.ایانناوعاز4،8333وجاجوهمکاران7922تماکیاولیسماست)فرهنگی،هایافرادباشخصی

هاویااطاعتازاستانداردهایاخالقایومعناویهساتندکردنروشترمتمایلبهدنبالرهبرانکم

(.5،8377:76وسیندی7934:738)شیریودیگران،



 مدیریت تصویرپردازی از خود

(توسطاغلحپژوهشگرانرفتااریدرجهاتمناافعخاودIM)مدیریتتصویرپردازیازخود

زعاماو،افارادبارای(مطرحشد.به7358)6بارتوسطگافمنمعرفیشدهاست.اینایدهبرایاولین

دیگار،عبارتکنند.بهبخشیبههویتخود،تأثیراتموردنظرخودبردیگرانرامدیریتمیشکل

هاایهااوپاساخایتحریاکوکنتارلاثاراتوارزیاابیمدیریتتصویرپردازیازخود،تالشبر

                                                                                                                                        

1. Zin et al 
2. Sardzoska & Tang  
3. Egan et al 
4. Judge et al 
5. Sindy 
6. Goffman 
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(.مدیریتتصویرپردازیرفتارهاییراشاامل7،8375:92دیگرانبهحالورورفتارماست)گوآل

شودکهبخشیازشرحشغلیفردنیستندوکارکنانازآنبارایایجااد،حفاظیاامحافظاتازمی

هاایتوانناداهادافوبرناماهطریق،میکنندوبدینتصویریکهدیگرانازآنهادارند،استفادهمی

خودرابرایرسیدنبهموفقیتتعیینکردهونتایجمطلوبراحداک رونتایجنامطلوبراحاداقل

ماادیریت(.7939:752وطبرساااومعیناایکربکناادی،8،8379:866کننااد)بولینااووهمکاااران

کنادتااکنندهنیست،بلکاهفاردازآناساتفادهمایهمیشهیکرفتارگمراهازخود،تصویرپردازی

فهمیجلوگیریکند.درواقع،فاردازمادیریتطوردقیقمنتقلکندویاازکجاطالعاتمهمرابه

هااوخواهادمنتقالکنادیااباورهاا،ارزشکنادتااپیغاامیراکاهمایتصویرپردازیاساتفادهمای

:7924اآنهابهنتیجهدلخواههدایتشوند)رضائیان،هایگیرندگانپیغامراهماهنگکندتنگرش

هاایمادیریتایازتاکتیاکهاییکهبسیارکاربردداردوطیافگساتردهبندی(.یکیازطبقه55

(صورتگرفته7328)9ایاستکهتوسطجونزوپیتمنبندیگیرد،طبقهتصویرپردازیرادربرمی

،تاکتیاک4هاایخودارتقاائیهایخودشیرینی،تاکتیاککهاعبارتنداز:تاکتیاست.اینتاکتیک

)طبرسااومعینایکربکنادی،1وتاکتیاکارعااب6ساازی،تاکتیاکحاامی5دادنخاودجلوهنمونه

7939.)



 پیشینۀ پژوهش
فردیایبهبررسیرفتارهایمنافقانهدرارتباطاتبین(،درمقاله7934نژادوبهارلویی)هادوی

دهاوپیامدهایسازمانیپرداختندوبهایننتیجهدستیافتندکاهساهمتغیارجاودرسازمان:پیشاین

نظارتی،پیشاایندهایرفتارهاایمنافقاناهدر–فردیسیاسیوضعفقانونیسکوت،ارتباطاتبین

فردی،پیامادهایآنسازمانیوزوالاعتمادبینفردیدرسازمانندودومتغیرسکوتارتباطاتبین

                                                                                                                                        

1. Gwal 

2. Bolino et al 
3. Jones & Pitman 
4. Self- promotion 
5. Exemplification 
6. Supplication 

7. Intimidation 



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

741 

گاریمادیریت(،باهبررساینقاشمیاانجی8375)7شاوند.وناگوچیناگچاناگمحسوبمای

پیروپرداختنادونتاایجنشااندادکاه-تصویرپردازیدررابطهبینصفاتشخصیتیومبادلهرهبر

توجهیبرمبادلهرهبرواعالایهیئتمدیرهدارند.همچنینرفتارهایشخصیتی،تأثیرقابلویژگی

عالاودارد.-هایشخصیتیومبادلهرهبار)تأثیر(نقشمیانجیبینویژگیمدیریتتصویرپردازی

ایباعنوانمدیریتتصویرپردازیوخودپندارهبهایننتیجه(،درمقاله8376)8اولیویراوهمکاران

گذارد.لایدستیافتندکهپیامدهایسازمانیبرپذیرشراهبردمدیریتتصویرپردازی،تأثیرنمی

هاینفوذبهایننتیجاهدساتیافتنادکاه(،بایکبررسیفراتحلیلازتاکتیک8376)9وهمکاران

بخش،تعریف،همکاری،انگیزش،مشاورهورابطهم بتبیننتایجوقالاوتمنطقی،انگیزشالهام

(،بهبررسیرابطاهباین7939دیانتیدیلمیورضاپورپرورش) رابطهمنفیبینفشارونتایجاست.

شرکتی،مسئولیتاجتماعیوماکیاولیسمبافرارمالیااتیپرداختنادوباهایاننتیجاهدساتاخالق

اجتمااعیومیازانیافتندکهبینمیزاناعتقادمدیرانمالیبهاخاالقشارکتیوپاذیرشمسائولیت

داروجودندارد.همچناین،باینمیازانگارایشهایفرارمالیاتی،رابطهمعنیمخالفتآنهابابرنامه

اجتمااعی،رابطاهمنفایماکیاولیستیمدیرانمالیومیزاناعتقادآنهابهاخالقشرکتیومسائولیت

(،درپژوهشیبهبررسینفااقمادیریتارشادومقاومات7939نژادوعبادی)وجوددارد.هادوی

ایجنشاانکارکناندربرابرتغییر:تبییننقشمیانجیاعتمادبهمدیریتارشدسازمانپرداختندونتا

عناواندادکهنفاقمدیریتارشدسازماندراعتمادکارکنانبهایشاناثریمنفایواعتماادنیازباه

(،بهبررسیرابطه8374)4متغیرمیانجیاثریکاهندهدرمقاومتبرابرتغییردارد.یزدیوماستامیل

ننتیجاهدساتیافتنادکاهشناختیپرداختندوبهایاماکیاولیسموخودشیفتگیوتوانمندسازیروان

شااناختیدارد؛امااارابطااهبااینماکیاولیسااموخودشاایفتگیرابطااۀم بتاایباااتوانمندسااازیروان

دارنیست.شناختیمعنیتوانمندسازیروان

هایگذشتهمعطوفبهمطالعۀپیشینۀپژوهشجهتتحلیلشکافنظرینشاندادکهپژوهش

هایحاضراست.نگاهغالاحایانتحقیقاات،ایپژوهشبررسییکتادومتغیرازمجموعمتغیره

                                                                                                                                        

1. Weng & Ching Chang 
2. Oliveira & et al 
3. Lee et al 
4. Yazdi & Mustamil 
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بررسیروابطدوسویهحاصلازتأثیرگذارییکیازاینمتغیرهابریکجنباهکاارکردیساازمان

است؛م الًتأثیرماکیاولیسمبراخالقسازمانیویارفتارمنافقانهبرارتباطاتساازمانیباودهاسات.

رفتاریدرسازمانموردتوجهقرارهایسوءعنوانمؤلفهیررابهزمانچندمتغطورهماینپژوهشبه

هااهاایرفتااریدرساازمانافزایایکژکااردیتواندبههامهامیزماناینمؤلفهدادهکهوجودهم

عنوانیکمؤلفاهمنفایکمکنماید.هدفاینپژوهش،بررسیتأثیراخالقماکیاولیمدیران)به

عنوانعارضهمنفیمتأثرگیریسازماندورو)نفاقسازمانی()به(برشکلازرفتارسازمانیمدیران

ازمیاان،متغیارمادیریتتصاویرپردازیاینازوجوداخالقماکیاولیمدیران(درسازماناست.در

دهناد،شودتصااویرغیرواقعایازآنچاههساتندراازخاودارائاهخودتوسطمدیرانکهباعثمی

کننااد.زورهااایی)متغیاارمیااانجی(درجهااتتسااریعایاانتااأثیروتااأثراتعماالماایم ابااهکاتالیبااه

رفتارهاایطورکهدربیانمسئلههاماشاارهشادهاسات،باروزوظهاوررفتاارسیاسایوساوءهمان

هاایگذشاتهماوردتوجاهقارارتردرپاژوهشهایدولتیبیشتراستولیکمسازمانیدرسازمان

دهادکاهدرآن،رفتاارماکیااولیفهومیپژوهشحاضررانشانمی(،مدلم7گرفتهاست.شکل)

ازبین،سازماندوروبهعناوانمتغیارماالکومادیریتتصاویرپردازیعنوانمتغیرپیشمدیرانبه

کارگرفتهشدهاست.عنوانمتغیرمیانجیبهخودبه




 

 

 




 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش7شکل 

 

رفتار

 ماکیاولی
 سازماندورو

H2 

H1 

H3 

H4 

مدیریت

 تصویرپردازیازخود
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هاایپاژوهشباهشارحزیارشدهدرالگویمفهومیپژوهش،فرضایهبینیپیشبرمبنایروابط

اند:مطرحشده

گیریساازماندورو)نفااقساازمانی(.رفتارماکیاولیمدیرانتأثیرمستقیمیبرشکل7فرضیه

دارد.

.رفتارماکیاولیمادیرانتاأثیرمساتقیمیبارمادیریتتصاویرپردازیازخاودتوساط8فرضیه

د.مدیراندار

گیاریساازماندورو)نفااق.مدیریتتصویرپردازیازخودتأثیرمستقیمیبارشاکل9فرضیه

سازمانی(دارد.

.مدیریتتصویرپردازیازخود،نقشمیانجیدرارتبادبینرفتارماکیاولیمدیرانو4فرضیه

 گیریسازماندورو)نفاقسازمانی(دارد.شکل


 شناسی پژوهش روش
هااازناوعتحقیقااتهادف،کااربردیوازنظارنحاوهگاردآوریدادهاینپاژوهشازحیاث

صورتپیمایشیاجراشدهاست.جامعهآماریاینپاژوهش،شااملرودکهبهشمارمیتوصیفیبه

باشاند.روشنفرمی873هایدولتیاستانایالماستکهتعدادآنهاکلیهمدیرانشاغلدرسازمان
ایاسات.باهایانصاورتکاهبراسااسقاانونصادفیازنوعخوشهگیریدراینپژوهش،تنمونه

ااجتماعی،زیربنایی،خادماتیو خدماتکشوری،کلیهاداراتدولتیرادرچهارخوشهفرهنگی
هااازباینمادیران،بندیکردیم.سپزازهرخوشهچندادارهکلتعیاینونموناهاقتصادیخوشه

798اند.حجمنمونهآماریبراسااسجادولمورگاانابشدهمعاونینومشاورانایناداراتانتخ

743ها،تعادادمنظوراطمینانبیشتربهنتایجوباالبودندرصدبازگشتپرسشنامهنفربرآوردشد.به
منظاورسانجشمتغیاراخاالقماکیااولیمادیرانازعددپرسشنامهبیننمونهپژوهشتوزیعشد.به

گویاهاساتو76(استفادهشد.ایانپرسشانامهشاامل8333)7ویپرسشنامهداهلینگ،ویتاکرول
(،تمایالباه2تاا6داشاتن)ساؤاالت(،تمایالباهپایگااه5تاا7اخالقای)ساؤاالتچهارمؤلفهبی

(راموردسنجشقرار76تا78(وعدماعتمادبهدیگران)سؤاالت77تا3داشتن)سؤاالتکنترل

                                                                                                                                        

1. Dahling, Whitaker & Levy 
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(اساتفاده7923نژادوهمکااران)غیرنفاقسازمانیازپرسشنامههادویمنظورسنجشمتدهد.بهمی

(،نفااق73تا71گویهاستوسهمؤلفهنفاقسازمانی)سؤاالت78شدهاست.اینپرسشنامهشامل
(ورفتاارمنافقاناهمادیریتارشاددرارتباطاات88تاا83شناختیمادیریتارشاد)ساؤاالتروان
دهااد.باارایساانجشمتغیاارماادیریت(رامااوردساانجشقاارارماای82اتاا89فااردی)سااؤاالتبااین

(استفادهشدهکهپنج7333سؤالیبولینووترنلی)88تصویرپردازیازخودازپرسشنامهاستاندارد
(،نموناهجلاوهدادنخاود18تا63(،خودشیرینی)سؤاالت62تا65مؤلفهخودارتقائی)سؤاالت

(راماورد26تاا28(وحاامیساازی)ساؤاالت27تاا11)ساؤاالت(،ارعااب16تا19)سؤاالت
هایسنجشمتغیرهایهاومؤلفهطورکهذکرشدهاست،تمامیشاخصدهد.همانسنجشقرارمی

است.درادامه،پرسشانامهدراختیاارچناداینپژوهشازمبانینظریذکرشدهگذشتهاقتباسشده
واییمحتواییآنتأییدشد.ضمناًابزارپژوهشازرواییسازهنظرانقرارگرفتورنفرازصاحح

نیزبرخورداراستکهباتحلیلعاملیتأییدینیزاینرواییتأییدشدهاست.


 های پژوهش یافته
ساازیمعاادالتشدهمیانمتغیرهایموجوددرمدلمفهومی،ازمدلبرایبررسیروابطفرض

ساازیمعاادالتاستفادهشد.مدلSmart-PLSافزاریونرمساختاریباروشحداقلمربعاتجزئ

گیریوپزازآنمدلساختاری.شود؛ابتدامدلاندازهساختاریدردومرحلهتحلیلوتفسیرمی

هاوبارهایمتغیرهاایمکناونومنظاورازبررسایگیری،بررسیوزنمنظورازبررسیمدلاندازه

بینمتغیرهایمکنوناست.مدلساختاریبررسیضرایحمسیر


 گیریهای اندازهالف( مدل

شادهدرساتیتوساطمتغیرهاایمشااهدهشودکهآیامفاهیمنظریباهدراینمرحلهارزیابیمی

شاود.منظور،رواییوپایاییآنهاابررسایمایاندیاخیر؟بدینگیریشده)سؤاالتتحقیق(اندازه

ایمکنونوسازگاریدرونیوبارایبررسایروایایازهایمتغیرهبرایبررسیپایاییازشاخص

هاایمتغیارروشبررسیرواییهمگرااستفادهشدهاست.ارزشهریکازبارهایعاملیشاخص

باشد.مقدارضریحآلفایکرونباخنیزبایدبزرگتریا5/3تریامساویمکنونمربوطه،بایدبزرگ

شود.گیریسهمتغیراصلیپژوهشارائهمیهایاندازهلباشد.درقالحاشکالزیر،مد1/3مساوی
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 گیری متغیر رفتار ماکیاولی مدیران . مدل اندازه8شکل 

 


















 گیری متغیر سازمان دورو )نفاق سازمانی( . مدل اندازه9شکل 

3.538 

3.114 

3.114 

3.121 

3.245 

3.259 

3.214 

3.291 

3.248 

3.264 

3.298 

3.237 

3.256 

3.119 

3.286 

3.243 

333/3 

3.232 

3.225 

3.257 

3.237 

 عدماعتمادبهدیگران

 تمایلبهکنترلدیگران

 تمایلبهپایگاهداشتن

 بیاخالقی

 رفتارماکیاولی

3.346 

3.388 

3.347 

3.341 

9/3  

8/3 

4/3  

5/3  

7/3  

6/3  

1/3  

2/3  

73/3  

77/3  

78/3  

76/3  

75/3  

74/3  

79/3  

3/3  

3.565 

3.672 

3.632 

3.133 

3.136 

3.243 

3.298 

3.278 

3.283 

3.284 

3.298 

333/3 

935/3 

983/3 

853/3 

 رفتارمنافقانهمدیریتارشد

 شناختینفاقروان

 نفاقسازمانی

 سازماندورو

533/3 

566/3 

559/3 

71/3  

72/3  

73/3  

83/3  

87/3  

89/3  

81/3  

86/3  

85/3  

84/3  

88/3  

82/3  

3.538 
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 ی از خودگیری متغیر مدیریت تصویرپرداز. مدل اندازه4شکل 



هاشاملپایاییمرکحبرایارزیابیساازگاریدرونای،پایااییهارمعارفوسنجشاینمدل

(7)شاادهباارایارزیااابیروایاایهمگراساات.درادامااهدرجاادولمیااانگینواریااانزاسااتخراج

شود.گیریانعکاسیفوقپرداختهمیهایاندازهبهمعیارهایارزیابیمدل

3.244 

3.284 

3.273 

3.164 

3.245 

3.296 

3.191 

3.198 

3.274 

3.297 

3.291 

3.233 

3.231 

3.272 

3.252 

333/3 

3.238 

3.356 

3.316 

3.319 

 سازیحامی

 خودجلوهدادن

 خودشیرینی

 خودارتقایی

3.346 

3.388 

3.347 

3.341 

66/3  

65/3  

63/3  

61/3  

62/3  

13/3  

17/3  

18/3  

19/3  

14/3  

16/3  

23/3  

13/3  

12/3  

11/3  

15/3  

3.135 

27/3  

 ارعاب

28/3  

24/3  

26/3  

25/3  

29/3  

3.248 

3.154 

3.248 

3.244 

3.275 

3.318 

ی
از
رد
رپ
وی
ص
ت ت

ری
دی
م

 

 

3.138 
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 گیری اندازه . خالصه نتایج مدل7جدول 

متغیر 

 اصلی
 معرف ها متغیر مکنون

بارهای 

 عاملی

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

روایی 

 همگرا

(AVE) 

ان
دیر

یم
اول

کی
ما

الق
اخ

 

بیاخالقی

q1 237/3 

239/3 388/3 138/3 

q2 243/3 

q3 286/3 

q4 119/3 

q5 256/3 

تمایلبهپایگاه

داشتن

q6 298/3 

238/3 229/3 176/3 q7 264/3 

q8 248/3 

تمایلبهکنترل

کردن

q9 259/3 

286/3 237/3 197/3 q10 291/3 

q11 214/3 

عدماعتمادبه

دیگران

q12 245/3 

134/3 253/3 551/3 

q13 121/3 

q14 114/3 

q15 114/3 

q16 538/3 
رو

دو
ن

زما
سا


ی(

مان
ساز

ق
نفا

(


نفاقسازمانی
q17 298/3

161/3265/3627/3 q18 284/3

q19 283/3

نفاقروان

شناختی

q20 278/3

111/3213/3637/3 q21 298/3

q22 243/3

رفتارمنافقانه

مدیریتارشددر

ارتباطاتبین

فردی

q23 136/3

145/3233/3537/3

q24 133/3

q25 632/3

q26 672/3

q27 565/3

q28 538/3
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 گیری . خالصه نتایج مدل اندازه7)ادامه(    جدول 

متغیر 

 اصلی
 معرف ها متغیر مکنون

بارهای 

 عاملی

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

روایی 

 همگرا

(AVE) 

ود
خ

از
ی

داز
رپر

صوی
تت

یری
مد

 

خودارتقائی

q65252/3 

264/3 232/3 178/3 
q66272/3 

q67231/3 

q68233/3 

خودشیرینی

q69135/3 

276/3 215/3 692/3 
q70291/3 

q71297/3 

q72 274/3

نمونهجلوهدادن

خود

q73198/3 

172/3 234/3 578/3 
q74191/3 

q75296/3 

q76 588/3 

رعابا

q77164/3 

213/3 377/3 618/3 

q78273/3 

q79284/3 

q80 244/3 

q81 245/3 

حامیسازی

q82 154/3

218/3232/3672/3

q83 248/3

q84 244/3

q85 248/3

q86 276/3



خاوبیبارآوردهرازشمدلباههایبشود،کلیهشاخص(مشاهدهمی7درجدول)طورکههمان

(وهمچناینمیاانگین3.5دارهساتند)مقاادیربااالیبهاینکهبارهاایعااملیمعنایاند.باتوجهشده

شادهاستوپایاییترکیبینیزازمیانگینواریانزاساتخراج3.5شدهبزرگترازواریانزاستخراج

رقراراست.تواننتیجهگرفتکهرواییافتراقیببزرگتراست،لذامی
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 ب( مدل ساختاری

شود:مدلساختاریاینپژوهشدرقالحشکلزیرارائهمی






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل ساختاری پژوهش1شکل 



(گزارششدهاست9هادرقالحجدول)نتایجبررسیفرضیه


 های تحقیق . بررسی نتایج فرضیه9جدول 

نتیجه 

 فرضیه

مقادیر 

 معناداری
 هافرضیه tمقادیر 

333/3 تأیید 232/6
سازماندورو

 )نفاقسازمانی(


اخالقماکیاولی

333/3 تأیید 361/5
مدیریت

 خودازتصویرپردازی

 

اخالقماکیاولی

333/3 تأیید 574/5
سازماندورو

 )نفاقسازمانی(

 مدیریتتصویرپردازی

ازخود

333/3 تأیید 564/5 نقشمیانجیمدیریتتصویرپردازی

 

 اخالق

 ماکیاولی

سازمان 

 6.232 دورو

 سازماندورو

مدیریت

 تصویرپردازی

 گراییماکیاول

Q

16 
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باودهو7.36شاده،بزرگتارازمحاسابهtشود،مقاادیرطورکهدرجدولفوقمشاهدهمیهمان

تاواننتیجاه(مایباشاند.بناابراین،مای35/3همچنینمقادیرمعنیدارینیزکوچکترازمقدارخطا)

طورکاهدرشاوند.هماانهایاینپژوهشتأییادمایدرصد،فرضه35گرفتکهدرسطخاطمینان

شود،مسیرمستقیممتغیرمستقلاخالقماکیاولیمدیرانبهمتغیروابساتهمشاهدهمی6شکلشماره

(،بنابراین،شرداولیاهبارایبررسایمتغیارمیاانجی=232/6tدارشدهاست))نفاقسازمانی(معنی

دار(،معنای=361/5tبرقراراست.تأثیراخالقماکیاولیمدیرانبرمدیریتتصویرپردازیازخود)

دار(،معنای=574/5tهاست.تأثیرمتغیرمدیریتتصویرپردازیازخودنیازبارنفااقساازمانی)شد

تاواننتیجاهگرفاتکاهمتغیارمادیریت(مای=664/4t)7شدهاست.باااساتفادهازآزماونساوبل

تصویرپردازیازخود،رابطهبینمتغیرمستقلووابستهاخالقماکیاولیمدیرانونفاقساازمانیرا

کنند.گریمیصورتجزئیمیانجیبه



 گیری بحث و نتیجه
گیاریهدفاصلیپژوهشحاضر،شناساییمیزانتاأثیراخاالقماکیااولیمادیرانبارشاکل

هاایبهنقشمتغیرمیانجیمدیریتتصویرپردازیازخوددرساازمانفرهنگسازماندوروباتوجه

داراسات.اباطباینکلیاهمتغیرهاایمادلمعنایدولتیبود.نتایجنهاییپژوهش،نشااندادکاهرو

همچنینمدلبرازشمناسبیداشتهاست.نتایجفرضیهاولنشااندادهاساتکاهاخاالقماکیااولی

حاضاردرایانفرضایهبااکناد.نتاایجپاژوهشمدیرانباهایجاادبساترساازماندوروکماکمای

(،دهقانیاانونیکوبخات7933(،شاریعتوناادری)7923ناژادوهمکااران)هایهاادویپژوهش

زاده(،مسااعودیوساااداتی7939دوسااتوهمکاااران)(،فرقااان7938(،معااززوهمکاااران)7933)

(،ایرنااو8373(،کسالروهمکااران)8333(،جاونزوپااولوس)7935،یوسافیوپیاری)(7934)

(مشابهتداشاتهکاه8371(وکیازادوهمکاران)8375(،پاناگیوتیزوهمکاران)8374همکاران)

                                                                                                                                        

اند.درفرمولسوبلمقادیرقرارگرفته7
)bsas()bsa()asb(

ba
ValueZ

222222



مقادیرa،b،sb ،sa(،5.36)بهترتیح

بودهاست.(3.26(و)3.65(،)5.374)
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اناد.گراییمدیراندرایجادفرهنگسوءرفتارینظیرنفاقسازمانیاشاارهکاردهبهتأثیرماکیاولی

مآبانه)سازماندورو(گراییمدیرانبرایجادفرهنگسازمانینفاقشایدتبیینچراییتأثیرماکیاول

ییبهرفتارماکیاولیستیدارند،باایجادهایدولتیاینباشدکهمدیرانیکهگرایشباالدرسازمان

پراکنناد.ایرادرساازمانمایجویمملوازچاپلوسی،خودشیرینیونظایرآنرفتارهایمزوراناه

شاود؛براسااسایانحادیثپهنمیایاستکهتوسطمدیرانآنسازمانفرهنگسازمانی،سفره

صورت ظااهری  "توانگفتکه،می«7لوکهمالناسعلیدینم»فرمایند:گوهربارازمعصومکهمی

.پزهرچاهمادیراندرساازمانظااهروبااطن"آنهاسترفتار کارکنان در سازمان، سیرت مدیران

کنادوچنانچاهباالعکز،ایداشتهباشند،اینامربهکلساازمانتساریپیادامایخوبوشایسته

شاودکاهیکایازانینامتبوعیایجاادمایمدیرانرفتارمطلوبینداشتهباشند،متعاقباًفرهنگسازم

بارزترینپیامدهایرفتاریآن،سازماندورواست.درفرضیۀدومبهتاأثیرم باتومعنااداررفتاار

ماکیاولیمدیرانبرمدیریتتصویرپردازیهدفمنادمادیرانازخاوددرکارکناانپارداختیم.ایان

(،هوگاوو8374(،جیساوالوباال)8371(،دیماان)8371نتیجهبااپاژوهشرولاینوهمکااران)

(7323(ودیهروهمکاران)7335(،تاکر)8333(،یاماگوچی)8378(،سامسون)8379همکاران)

دهندشدتتمایلدارند،تصویریازخودنشانمشابهتدارد.مدیرانیکهرفتارماکیاولیدارند،به

دهنادکاهفاردمقابالخودشاانراجلاوهمایطوریعبارتی،آنکهدیگراندوستداشتهباشند.به

پسنددودرواقعآنجنباهپنهاانیشخصایتوتماایالتنفساانیوحقیقایخودشاانرامخفایمی

اندکهمدیرانیکهرفتارماکیاولیدارند،درنفوذدردیگارانکنند.محققانبهایننتیجهرسیدهمی

کاردنآنهااباااهادافخودشاان،هماراهجهاتوانتخابتاکتیکمناسحبرایرسوخدرافرادبه

ایهستند.مدیرانیکهرفتارماکیاولیستیباالییدارند،دائماًدرتالشهساتندتاادردیگارانحرفه

هایمتنوعیهماراهاسات:گااهیبااتطمیاع،گااهیباانفوذکنند.ایننفوذدردیگرانباتاکتیک

راساتاکننادتااباهبهتارینهافرادراباخودهامتزویر،گاهیباایجادارعابوغیره،سعیدارندک

سابحوجاودهاایدولتایایارانباهشکلبهمقاصدواهدافمشخصخودنائلآیناد.درساازمان

                                                                                                                                        

المؤمنین)ع(بااینمالمون.سخنمشابهینیزازامیر(8:87)کشفالغمه،جلد(نقلشدهاستاهلللیاینحدیثازپیامبراکرم)ص.7

 .اندتاپدرانشانمانشانبیشترشبیهیعنیمردمبهحاک«مرائهمأشبهمنهمبآبائهماُالناسب»آمدهاست:
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تاریهایبخشخصوصی،رفتاارسیاسایمادیران،نماودعینایتر،نسبتبهسازمانفالاییسیاسی

شودوسایرکارکنانهمازرسازمانمیدارد.اینامرسبحایجادفرهنگنفاق،دوروییوتزویرد

(،لاوپزوفلچار،8371هاایرولاینوهمکااران)کنند.نتاایجپاژوهشاینرفتارهاالگوبرداریمی

(مباینایانادعاسات.چرایای7923نژادوهمکاران)(وهادوی8379(،هوگووهمکاران)8334)

یدکهخودراموجهنشاندهدویابارایشود،فردتالشنماآمدنرفتارهاییکهباعثمیوجودبه

خواهیدردیگراننفاوذکناددرافارادمختلافمتفااوتاسات.یاکعادهازحفظمنافعیازیاده

ساازیدلیلضعفعملکردیخود،دائماًبهفکرشبکههایدولتیهستندکهبهکارکناندرسازمان

کنناد.ایانابازارگااهیرسامیاستفادهمیدادنخودنشانارتباطیبودهوازهرابزاریبرایموجه

صاورتغیرمتعاارفصاورتسازیوگزارشکارهایمالااعفوگااهیهامباهاست؛م لسند

هاانشااندادهپذیردم لچاپلوسیوتملقکهابزارهایتصویرپردازیهستند.متأسفانهپاژوهشمی

کارکنان)حتیباعملکردبهتار(استکهاینافرادگاهاًرشدسازمانیبسیارزیادینسبتبهدیگر

شودکهبهکارکناندیگراینحازالقااشاودهادرسازمانسبحمیعدالتیدارند.مشاهدهاینبی

کهبرایرشدوپیشرفتویاحتیحفظموقعیات،بایادباهایانرفتارهاایمزوراناهاقادامکننادو

ولتمامساازمانوکارکنااندرکمکلسازماندچاردوروییخواهدشد.اگردرهمانوهلهاکم

مقابلرفتارچندگانهکارکنانماکیاولیمقاومتکردهوواکنشنشاندهناد،دیگارآنهاااحسااس

 دهند.امنیتنکردهورفتارخودراتغییرمی

همچنیننتایجفرضیۀسومنشاندادکهمدیریتتصویرپردازیازخودبرایجادسازماندورو،

(،8375(،گااال)8376(،جاجااا)7923نااژادوهمکاااران)داریدارد.هااادویتااأثیرم بااتومعناای

(وساایریننیازباهنتاایج8379(،کلوزهودانیلز)8374(،جیوالوبال)8375آبهاوانساوگاتری)

اند.هرچنددرادبیاتمطالعۀمدیریترفتارسازمانی،بحثمدیریتتصاویرپردازیمشابهیرسیده

عناوانابازارهااینفاوذدرافاراداساتودرکشاورهایغربایازآنباهاکتیاکازخودیکایازت

شود،اینابزاردرکشورهایاسالمیباصخصایران،یکیازرذائالتأثیرگذاریدردیگرانیادمی

م ابهرفتارمنافقانه،ریاکارانهوچندرویینامبرد.یکیدیگرشودوبایدازآنبهاخالقیشمردهمی

هایاینپژوهشنشانازتأثیرگذاریمدیریتتصویرپردازیازخودبرانتخابتاکتیاکضیهازفر

(وهوگاووهمکااران8334(،لاوپزوفلچار)8371نفوذفرددردیگراناست.باوردیجورولاین)
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(همگیمعتقدند،وجودمدیریتتصویرپردازیازخوددرافرادبهانتخابتاکتیکخااخ8379)

رخنهونفوذکردندرفکروذهندیگرانتأثیرگذاراست.الجرمافرادیکاهمادیریتاینفرددر

هایاقناعیخاصایبارایتصویرپردازیم بتوخوشایندازخوددرذهندیگراندارند،تاکتیک

بهتأثیررفتارماکیاولیمادیرانتردردیگراننفوذکنند.باتوجهگزینندکهبتوانندراحتخودبرمی

شودکهدرانتخااب،انتصاابوارتقاایافارادباهسامتمادیریتیدرزماندورو،پیشنهادمیبرسا

هاایاساتانداردهایدولتیایران،یکبررسیدقیقازشخصیتافرادبااساتفادهازآزماونسازمان

هایماکیاولیستی(هایشخصیتی)جهتسنجشمیزانبرخورداریمدیرازویژگیسنجشویژگی

هایدولتیانجامپذیرد.الزماهایانکاارایتخصصیتوسطکانونارزیابیدرسازمانهومصاحبه

هاایهایدولتیجهتجذب،ارتقاوانتصابافراددررده(درسازمانAC)7ایجادکانونارزیابی

مدیریتیاست.

یمیلبهمدیریتتصویرپزدازیدرمدیران،ناشیازوجودخویماکیاولیدرآنهااورفتارهاا

هایدولتیایرانوجودچنینمدیرانیدورویاحتیچندسوئیرفتاریدرسازماناست.درسازمان

جاییقدرتحزبایدرمادیریتساازمانی،چهارهایانشود،باتغییرموازنهقدرتوجابهباعثمی

ایموجهازخودنشاندهنادکاهماوردپاذیرشقادرتحااکمباشاد.مدیرانتغییرنمودهوچهره

کنند؛چونمعتقدندمیان،مدیرانماکیاولیستبرایحفظقدرتوجایگاهخودهرکاریمییندرا

وباهماهچیاز)حتایماراوداتعاادیساازمانی(ابازاریبرخاود«8کندهدفوسیلهراتوجیهمی»

گراتمایلدارندهموارهخودرابهکساانیکاهدرحفاظقادرتوحتایکنند.مدیرانماکیاولمی

هایمختلفدرآنهانفوذنمودهوخاودکنندوباتاکتیکآنهااثربخشهستند،نزدیکمیارتقای

شاودومایدهند.اینرفتار،باعثایجاادجاونفااقودورویایدرکالساازمانراموجهنشانمی

یکایازدالیالظهاوروباروزمادیریتدهاد.کارکنانیظاهرنما،چاپلوسومتملقراپرورشمی

کاه،یازخود،ضعفدرتوانمندیمدیرانوادراکازمشروعیتخوداست.زماانیتصویرپرداز

داندکهعلتتصادیشودومیمدیریکسازماندولتیدرایرانمتوجهضعفتوانمندیخودمی

                                                                                                                                        

1. Assessment Center 

 است.«شهریار»اینجملهمعروفآقاینیکولوماکیاولیدرکتاب.8
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اینجایگاهفرایندهایسیاسیوحزبیبودهاست،تمامتالشخودراخواهادداشاتتااتصاویری

عنوانابزاراستفادهکند.اینکارممکناستکهازهرچیزیبهوبرایاینموجهازخودنشاندهد

مدیراندرمقابلافرادباالدستخودازتاکتیکخودشیرینیودرمقابلافرادزیردستازتاکتیک

هاایبااالیبرخایمادیراندرنمایند.بهاعتقادنویسندهیکیازقابلیاتدوروییدرونیاستفادهمی

یدولتیایرانکاهباعاثایجاادرفتاارماکیااولیومادیریتتصاویرپردازیازخاوددرهادستگاه

شود،برخورداریزیادآنهاازهوشعاطفیوسیاسایاسات.ایانمادیراناگارهاوشسازمانمی

یافت.شدتکاهشمیداشتند،چنینرفتارهاییدرسازمانبهسازمانیباالییهممی

هایاجراییدرفالاییغیرسیاسیوشود،مدیراندستگاهپیشنهادمیبهنتایجفرضیهاولباتوجه

بااستفادهازفرایندهایعقالییانتخابشوند؛زیراوجودفالایغبارآلودسیاسی،بهظهورمدیران

ماکیاولیمنجرشادهوپیامادیجازساازماندورونادارد.درراساتای،نتیجاهفرضایهدومپیشانهاد

گرایاای،هااایدولتااینظیاارماکیاااولزرفتارهااایسااوءدرسااازمانشااود،جهااتجلااوگیریاماای

شاانخودشیفتگی،خودشیرینیوغیره،نظارتبیشتریبراعمالمدیرانتوسطنهادهاایباالدساتی

مستمرویاحتایتصاادفیباشاد،تااباامراجعاهباهصورتتواندبههامیصورتپذیرد.ایننظارت

هاایرفتااریاسانادومادارکموجاود،باهمیازانانحارافکارکنانسازمانومشاهدهوبررسای

کارکنانکهممکناستناشیازانحرافاترفتاریمدیرانباشاد،پایببرناد.مبناایاساسایرفتاار

هاینفوذرابهآنهااماکیاولی،نفوذدررفتاردیگراناستکهبایدباآموزشبهکارکنان،تاکتیک

هااپرهیازنمایناد.پیشانهادهایدرست،ازاستفادهاینتاکتیکمعرفینمودتاضمنشناساییرفتار

هاابرنتیجهفرضیهسومایناستکهباایجادیکساازوکاررسامی،تماامیارتقااوانتصاابمبتنی

بنادیمشااغل)گریادینگشاغلی(انجاامپاذیردتااازایانبراساسنظامشایستگیودربسترطبقه

غیرهنجاریندهندوبههرطریقینخواهندکهبرایحفظمنافعیااطریق،افرادبهخوداجازهرفتار

ارتقیسازمانیخود،دردیگراننفوذکنند.
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 منابع
ودمنهومرزبانناماههایمندرجدرکلیه(.ماکیاولیسمومشابهت7926اصغر)اطمینان،خدیجهوحلبی،علی

،سالهفتم،شمارهاول.پیک نورباآن.

(.مدیریتتصویرازخاودوعادالتساازمانی:باازیگرانموفاقیاا7937ساکی،محمدرضا)حبیبی،رؤیاو

 ،سالچهارم،شمارهدوم.فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشیمدیرانموفق.

،چاا اول،مهرنادتهاران:انتشاارات.نژاد و احتمال کارآمادی دولت احمدی(.7924)اسماعیل،خلفازاده

تهران.

نگاهیبهاخالقماکیاولی.ودمنهبانیمگراییدرکلیله(.نقداخالق7933ونیکوبخت،ناصر)دهقانیان،جواد

 .799-74.753،سالچهارم،شمارهفصلنامه نقد ادبی

(.رابطاهبایناخاالقشارکتی،مسائولیتاجتمااعیو7939دیانتیدیلمی،زهراورضااپورپارورش،رؤیاا)

.78-4،7،سالنهم،شمارهنامه اخالق در علوم و فناوریفصلماکیاولیسمبافرارمالیاتی.

،تهران:انتشاراتسمت.انتظار عدالت و عدالت در سازمان.7924رضائیان،علی)

الادین(.جدالاخالقوسیاستدراندیشاهخواجاهنصایر7933اناری،مهدی)شریعت،فرشادونادریباب

.21-7،776،سالهفتم،شمارهسیاسیپژوهشنامه علوم طوسیونیکولوماکیاولی.

(.بررسیرابطهبینمدیریتتأثیربااپیامادهایرفتااریآندر7938شریفی،سیدمهدیونرگسیان،عباس)

مجلاه تحقیقاات کتاباداری و ا االا رساانی      هاایدانشاگاهتهاران.بینمادیرانوکارکناانکتابخاناه

 .778-7،31،شماره41،دورهدانشگاهی

(.بررسیارتبادبینخودشایفتگی7934ردشیر؛خلدشرفی،صبریه؛دهقانی،مهدیویاسینی،علی)شیری،ا

هاایدولتایگرایانهمدیراندرساازمانگریرفتارماکیاولیمدیرانورفتارهایمنافقانهبانقشمیانجی

.774-77،31،سالسوم،شمارههای دولتیفصلنامه مدیریت سازمانشهرکرمانشاه.

(.بررسیرابطاهمادیریتتصاویرپردازیوفرساودگی7939رسا،غالمعلیومعینیکربکندی،منصوره)طب

 .726-16،751،شماره89سال،فصلنامه مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(شغلی.

هاایفرهناگ(.اینرسیسازمانیوتنبلایاجتمااعی:کژکاارکردی7936نیا،یحیی)غفاری،رحمانورستم

.998-8،931،شماره3،دورهفصلنامه مدیریت دولتیبوروکراتیک.سازمانی

هاایکردناخاالقدرساازمان(.اخالقدردولت:آگزیوماتیزه7935غفاری،رحمانومقیمی،سیدمحمد)

.53-99،95،شماره9،دورههای مدیریت عمومی پژوهشدولتی.
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(.بررسایتطبیقایماکیاولیساممیاان7939مهادی)مهد،بهمنوولایلار،دوستحقیقی،کامبیز؛بنیفرقان

،شاماره6،سالهای حسابداری مالی و حسابرسیپژوهشحسابداران،حسابرسان،پزشکانومهندسان.

88،47-59.

تهران:نشررسا.،ارتبا ات انسانی(.7922اکبر)فرهنگی،علی

تعامالبوروکراسایوفرهناگدرایاران.(.تاأملیبار7923فقیهی،ابوالحسن؛واعظی،رضاوآغاز،عسل)

 .97-73،7،سالپنجم،شمارهفصلنامه علوم مدیریت ایران

(.ارائهالگویمناسحدربررسیروابطبینعاقالنهبهپول،ماکیاولیسمورفتاار7935کنعانیکاشانی،علی)

المللاای  بااین دومااین کنفااران غیراخالقاایکارکنااان)موردمطالعااه:شاارکتارتباطاااتالکترونیااک(.

.35،ایران،تهران،تیررویکردهای نوین در علوم انسانی

فصالنامه اخاالق در علاوم و    (.رابطهاخاالقوسیاسات.7934زاده،سیدسجاد)مسعودی،جهانگیروساداتی

.73-9،82،سالدهم،شمارهفناوری

یرابطاهفرهناگساازمانیباا(.بررسا7938معزز،الهه؛حسینی،داود؛نیکونسبتی،محمدوخیاری،حاماد)

،دانشگاهعالمهطباطبایی.یازدهمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران ماکیاولیسم.

نفاقمدیریتارشدومقاومتکارکناندربرابرتغییار:تبیاین(.7939نژاد،مصطفیوعبادی،فاطمه)هادوی

-78،53،سالششم،شامارهپژوهشنامه مدیریت تحول.نقشمیانجیاعتمادبهمدیریتارشدسازمان

17. 

کارگیریپدیدارنگاری،برداریازنفاقدرسازمانبابه(.پرده7935نژاد،مصطفیوامیرخانلو،مریم)هادوی

 .812-7،843،شماره74،دورهمجله مدیریت فرهنگ سازمانیهایمتک ر.ریافتفهمیازد

فااردیدرسااازمان:(.رفتارهااایمنافقانااهدرارتباطاااتبااین7934نااژاد،مصااطفیوبهااارلویی،الهااه)هااادوی

.478-8،939،شماره1،دورهفصلنامه مدیریت دولتیپیشایندهاوپیامدهایسازمانی.

(.رفتارهاایمنافقاناهدر7938الهی،احمدعلی)فرد،حسن؛آذر،عادلوخائفصطفی؛دانایینژاد،مهادوی

.43-79،75،شمارهانداز مدیریت دولتی چشمفردیسازمان.ارتباطاتبین

(.کااوشفرایناد7923الهای،احمادعلی)فارد،حسان؛آذر،عاادلوخاائفناژاد،مصاطفی؛دانااییهادوی

اندیشاه مادیریت   بنیااد.فردیدرساازمانباااساتفادهازنظریاهدادهرارتباطاتبینرفتارهایمنافقانهد

.793-27،سالچهارم،شمارهاول،راهبردی

مجلاه  سنجینسخهفارسیپرسشنامهدوجینک یاف.هایروان(.ویژگی7935یوسفی،رحیموپیری،فائزه)

.61-7،16م،شمارهودو،سالبیستشناسی بالینی ایران پزشکی و روان روان

http://ensani.ir/fa/article/352617/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/352617/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/352617/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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