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Abstract
When the employees of an organization behave in a way incompatible with their
own real attitude, they are conducting hypocritical behavior. Studies conducted to
identify factors affecting such deviant behaviors are not integrated and do not
provide an integrated result. Hence, this research is aimed at conducting a metaanalysis of previous studies on the drivers and barriers of hypocritical behavior of
Iranian organizations. As a result of this investigation, 28 related documents were
found, 13 of which were confirmed to be analyzed based on meta-analysis criteria.
The results indicated that only three variables of communication network, evaluation
system, and control center, with P values greater than 5%, were reported to have no
effect on hypocritical behavior in the organization. Furthermore, the variables of
narcissism and organizational gossips, with the effect size of 0.625 and 0.330
respectively, explained the highest and the smallest percentage of changes in
hypocritical behavior in the organization.
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چكيده
چنانچه کارکنان سازمان رفتاری از خود بروز دهند که با نگرش واقعی آنها سازگار نباشد به این کنش ،رفتار
منافقانه گفته میشود .تحقیقات انجام شده برای پایش عوامل مؤثر بر اینگونه رفتارهای انحرافی در سازمان پراکنده
است و نتیجه جامعی ارائه نمیدهد .این پژوهش با هدف فراتحلیل پژوهشها دربارۀ محرکها و بازدارندههای رفتار
منافقانه در سازمانهای ایرانی انجام شده است .در نتیجه جستجوی پژوهشها  82سند مرتبط با موضوع یافت شد
که براساس معیارهای فراتحلیل  31مورد آن تأیید و مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج این پژوهش نشاندهنده
این است که از میان متغیرهای بررسیشده تنها سه متغیر شبکه ارتباطات ،نظام ارزیابی و مرکز کنترل درونی با
مقدار معنیداری ( )P Valueبیشاز پنج درصد ،بدون تأثیر بر رفتار منافقانه در سازمان گزارش شده است.
همچنین ،متغیر خودشیفتگی و شایعه سازمانی بهترتیب با اندازه اثر  0/586و  0/110بیشترین و کمترین درصد
تغییرات رفتار منافقانه در سازمان را تبیین کرده است.
كليدواژهها :رفتارهای منافقانه در سازمان ،ریاکاری ،مدیریت برداشت و تصویر ،خودشیفتگی ،فراتحلیل
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مقدمه
وجود سازمانهای سالم در هر جامعه حاکی از سالمت جامعه است؛ بنابراین در جامعه اسالمی،
سازمانها وظیفه دارند همواره تفکر اسالمی را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند؛ از اینرو ،یکی از
موضوعات جدیدی که توسط پژوهشگران در حوزه مدیریت اسالمی بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد ،اخالق کار اسالمی است (ملکی مینباش رزگاه و همکاران .)849 :8931 ،بهرغم این
مهم ،رفتارهای سیاسی و فریبکارانه در سازمان افزایش یافته و به یکی از چالشهای مهم سازمانهای
کنونی مبدل شده است .به تقدم منافع فردی بر منافع سازمانی ،که ممکن است توسط عضوی از
اعضای سازمان رخ دهد ،رفتارهای سیاسی گفته میشود (کایا و همکاران .)651 :6182 ،8رفتار
سیاسی به برخی رفتار عمدی شامل شیوههای نفوذ ،خودنمایی ،مدیریت احساسات اشاره دارد
(زارعیمحمودآبادی و شاکراردکانی .)863 :8931 ،یکی از مهمترین نوع رفتارهای سیاسی
رفتارهای منافقانه است .نفاق ،مفهومی ضد ارزش ،و در مفاهیم دینی اسالم نیز این رفتار منفور شده
است .حضرت علی(ع) میفرمایند« :دورویى و نفاق آدمى ناشى از حقارت و ذلتى است که در
ضمیر خود احساس میکند» (آمدی .)581 :8911 ،رفتارهای منافقانه بیانگر تناقضی است که ممکن
است بین گفتار کنونی فرد و افعال گذشته وی و سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی مشاهده شود؛
بهعبارتدیگر ،چنانچه کارکنان سازمان ،رفتاری را از خود بروز دهند که با نگرش واقعی آنها
سازگار نباشد به این کنش ،رفتار منافقانه گفته میشود (حدادیان و همکاران.)828 :6185 ،6
مدیران بهدشواری میتوانند معنای واقعی رفتارهای زیردستان خود را بفهمند؛ از اینرو،
رفتارهای منافقانه ،پوشیده و مخفی است (اپلبوم و هیگز .)12 :8331 ،9مهمترین عالمت ناسازگاری
نگرش واقعی و رفتار فرد ،ظهور حداقل یك رفتار متناقض و ناسازگار با آن نگرش خواهد بود به
شرط اینکه نگرش فرد در آن موضوع خاص تغییر نکرده باشد .چنانچه یکی از این رفتارها فراتر از
هنجارهای سازمانی رخ دهد به آن خودشیرینی اطالق میشود (هادوینژاد و عبادی.)51 :8939 ،
بروز و شیوع رفتارهای فریبکارانه و منافقانه در سازمان باعث مخدوش شدن اعتماد افراد
سازمان به یکدیگر شده و سلب اعتماد گروهی و سازمانی در سازمان به کاهش عملکرد گروهی و
1. Kaya & et al
2. Hadadian & et al
3. Applebaum & Hughes
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سازمانی منجر خواهد شد (دیرک و فرین .)289 :6116 ،8بر این اساس ،عامل حیاتی موفقیت
سازمانها اخالقمداری و راستکرداری است که در نتیجه آن ،بهرهوری ،عملکرد شغلی ،تعهد
سازمانی رضایت شغلی و ...در سازمان افزایش مییابد (ضرغامیفرد.)8 :8932 ،
بهرغم نوپایی مفهوم رفتاری منافقانه در سازمان ،پژوهشهای متعددی در سالهای اخیر در این
حوزه صورت گرفته است که بر اهمیت این پدیده داللت میکند .در بسیاری از این مطالعات به
درک چرایی و چگونگی شکلگیری نفاق سازمانی پرداخته شده است .هادوینژاد و همکارانش
( )8913برای نخستین بار به طرح نظری رفتارهای منافقانه در سازمانهای ایرانی پرداخته و فرایند
شکلگیری آن را در قالب نظریه برخاسته از دادهها توسعه دادهاند .پساز آن ،پژوهشهای متعددی
به واکاوی این رفتار انحرافی و پیشایندها و پسایندهای آن در سازمانهای ایرانی پرداخته ،و عوامل
مؤثر بر رشد و تقویت این رفتار را بررسی کردهاند .بهرغم پژوهشهای متعدد بهمنظور بررسی عوامل
شکلگیری نفاق سازمانی بهدلیل پراکنده بودن آنها و نبود اعتبار علمی در برخی از آنها ،یکدست
نبودن شیوه و رویکرد کارهای پژوهشی ،عدم امکان تعمیمپذیری در برخی پژوهشها ،عدم امکان
مقایسه نتایج بهدلیل تفاوت در رفتارها ،ابزارهای اندازهگیری ،روشها و موقعیتهای پژوهشی و
همچنین عدم امکان قضاوت در مورد کفایت و اعتبار آنها بهدلیل گزارش نادرست ،نمیتوان حکم
یکسانی دربارۀ فرضیه محرکها و بازدارندههای نفاق سازمانی صادر کرد؛ بهعبارت دیگر بهدلیل
پراکنده بودن پژوهشها و عدم ارائه نتیجهای جامع نمیتوان در سطوح کالن به تحلیل و تبیین عوامل
مؤثر بر شکلگیری این پدیده پرداخت و سیاستگذاریهای کاربردی و مناسب برای کاهش این
رفتار زیانبار ارائه کرد .بر این اساس ،هدف این مطالعه ،فراتحلیل پژوهشهای حوزه رفتارهای
منافقانه در سازمان ،اثرگذارترین متغیرها و پیشرانهای آن در سازمان را بازشناسایی ،و اندازه
اثرهای 6آنها را مشخص کرده است تا از طریق شناسایی این عوامل و میزان اثرگذاری آن بتواند
توصیههایی در جهت کاهش این نوع رفتارهای انحرافی در سازمان ارائه کند.
بنابراین ،پژوهش با هدف پاسخ به دو سؤال پژوهشی ذیل انجام شده است:
ـ محرکها و بازدارندههای رفتار منافقانه در سازمانهای ایرانی با استفاده از فراتحلیل چیست؟
ـ اندازه اثر هر یك از محرکها و بازدارندههای شناساییشده مؤثر بر رفتار منافقانه در سازمانهای
ایرانی چقدر است؟
1. Dirks & Ferrin
2. Effect Size
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مبانی نظری و پيشينه پژوهش
جایگزین شدن رفتارهای دوگانه یا چند پهلوی ناسازگار در شبکه تعامالت درونسازمانی
بهجای صداقت و شفافیت را نفاق 8میگویند (هادوینژاد و امیرخانلو .)651 :8935 ،گاه بین
باورها ،ارزشها و اصول کارکنان سازمان ،فاصله بسیاری وجود دارد؛ بهعبارتدیگر ،کارکنان
سازمانی را مطرح میکنند که در عمل با رفتارشان انطباق ندارد که به آن نفاق سازمانی 6گفته
میشود .نفاق از نظر مفهومی ،نوعی دروغ است که بر پایه آن ،فرد سعی میکند با بیان نگرشی که
خود نیز به آن اعتقاد ندارد ،چهره جذاب و خوبی از خود به نمایش بگذارد (گیلبی:8313 ،9
 .)8156بر این اساس نفاق ،رفتاری دروغین و فریبکارانه است که دو ویژگی دارد :اوالً با نگرش
واقعی فرد تناقض دارد و ثانیاً با هدف جلب نظر مثبت و نفوذ در مخاطب انجام میگیرد .در این
رفتار ،فرد با بیان نگرشهای متفاوت و گاه متناقض با نگرش واقعی خود و سازگار و موافق با
نگرشهای مخاطبان به خودشیرینی و نفوذ در مخاطبان اقدام میکند .معموالً اولین کسانی که
مرتکب رفتارهای منافقانه در سازمان میشوند به لحاظ شخصیتی ،روحیه ماکیاولیسم قوی دارند در
حالیکه ادراک از بیعدالتی در سازمان نیز محرک اصلی دیگر کارکنان سازمان است که درپی
رفتارهای منافقانه گروه اول از خود نشان میدهند (هادوینژاد و همکاران.)884 :8913 ،
نفاق رفتاری ،مخفی و پوشیده است؛ چرا که هیچکس از نیت دیگری آگاه نیست (اپلبوم و
هیگز .)15 :8331 ،فرق رفتار منافقانه و نفاق نیز همین ظهور و خفاست؛ بهاین معنی که نفاق ،پنهان
و رفتار منافقانه آشکار است .رفتار منافقانه در سازمان در فرایند ارتباطات سازمانی شکل میگیرد و
افراد ممکن است ضمن تعامل با یکدیگر و در قالب گفتار ،نوشتار یا رفتارهای غیرکالمی کنشهای
منافقانه را بروز دهند (هادوینژاد و همکاران)19 :8913 ،؛ بهعبارتدیگر ،برخی شواهد میتواند
پرده از نفاق بردارد؛ از جمله این شواهد ،بروز رفتارهای ناسازگار و متناقض درباره موضوع
نگرشی یکسان است مشروط بر اینکه اوالً شاهدی مبنی بر تغییر نگرش فرد نباشد و ثانیاً حداقل
یکی از رفتارهای فرد با نگرش وی تطابق نداشته باشد.
رفتارهای منافقانه در سازمان از تقاطع نظری ارتباطات فریبکارانه 4و ناسازگاری شناختی

5

1. Hypocrisy
2. Organizational Hypocrisy
3. Gilby
4. Deceptive Communication
5. Cognitive Dissonance
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خودشیرینی 8شکل میگیرد (هادوینژاد و بهارلویی .)935 :8934 ،براساس پدیدۀ ناسازگاری
شناختی ،گاهی رفتار فرد با نگرش وی تفاوت دارد؛ بهعبارت دیگر ،ناسازگاری شناختی ،نوعی
تنش است که از تعارض دو یا چند نگرش ناسازگار در فرد بهوجود میآید و ممکن است به
تعارض و تفاوت نگرش با رفتار فرد ایجاد شود (فستینگر .)8351 ،6بنابراین ،سطح تحلیل این پدیده
در روانشناسی اجتماعی ،سطح فرد است که در آن تالش میشود تا راهبردهایی برای خالصی افراد
از آزردگی روانشناختی این پدیده نگرشی توصیه شود (هادوینژاد و همکاران.)83 :8936 ،
بسیاری از پژوهشگرانِ حوزه رفتارهای سیاسی در سازمان ،رفتارهای منافقانه را در سازمان با
خودشیرینی برابر میدانند (هادوینژاد و همکاران8913 ،؛ هادوینژاد و امیرخانلو.)8935 ،
خودشیرینی ،رفتارهایی است که فرد بهمنظور نفوذ نامشروع در مخاطبان و از طریق مدیریت
تصویرپردازی خود و جذاب جلوه دادن ویژگیهای شخصی خود نزد دیگران نشان میدهد؛ بههمین
دلیل خودشیرینی یکی از مصداقهایی رفتارهای سیاسی بهشمار میرود (اِری و همکاران:8332 ،9
 .)838تنها تفاوتی که در این دو مفهوم دیده شده ،نوع نگاه و تحلیل پژوهشگران به این دو پدیده
است .بهرغم اینکه خودشیرینی یکی از شیوههای نفوذ است و ممکن است در تمامی
جهتگیریهای ارتباطی اعمال شود ،کانون توجه اغلب پژوهشهای مرتبط با خودشیرینی ،ارتباطات
از پایین به باالست بهگونهای که گاه از آن به «دستبوسی» تعبیر کردهاند (هادوینژاد و همکاران،
 .)83 :8936بهزعم هادوینژاد و امیرخانلو ( )8935رفتار منافقانه در سازمان ممکن است در
شکلهایی مانند مدیریت تصویرپردازی (خودشیرینی و سعایت) ،نیت نفعطلبانه (حفظ مقام ،ارتقای
مقام و جلب منافع مادی) ،ویژگیهای فعال سالوسانه (خودپایشی و یادگیری رفتارهای
غیرکارکردی سیاسی) ،چاپلوسپروری مدیریتی و فرهنگ آوا و سکوت سیاسی پدیدار شود.
پدیده نفاق از دیدگاه دین
نفاق در آموزههای دینی بهعنوان یکی از بزرگترین رذایل اخالقی شناخته میشود که خود
منشأ بسیاری از زشتیهای دیگر است .نفاق ،تفاوت و مخالفت ظاهر و باطن انسان است؛ که خواه
این دورویی و ناسازگاری در ایمان فرد باشد و خواه در معاشرت با دیگران ،خواه با هدف
منفعتطلبی باشد یا خیر (نراقی .)546 :8919 ،شهید مطهری(ره) در بحثی دربارۀ نفاق میفرمایند:
1. Ingratiation
2. Festinger
3. Aryee, et. al
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«منافق کسی است که فکر و اندیشهاش یكجور میگوید و زبانش جور دیگر؛ درست بر ضد آن؛
احساسات و عواطفش در یك جهت است ،ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر . ...لغت نفاق
از واژه نفق است .نفق یعنی راه؛ البته راههای مخفی و پنهانی (مطهری.)611 :8913 ،
نفاق در آیات و روایات بشدت مذمت شده است .با توجه به آیات قرآن ،بعد از کفر ،هیچ
معصیتی به بزرگی آن نیست .در آیات فراوانی در قرآن کریم به بحث دربارۀ نفاق و منافقان
پرداخته شده است .پیامبر گرامی اسالم (صلیاهللعلیهوآله) نسبت به منافقان در جامعه اسالمی همیشه
احساس خطر میکردند و همواره نسبت به آنها هشدار میدادند .ایشان در حدیثی ،مسلمانان را به
اهمیت و بزرگی خطر آنان چنین توجه میدهند« :اِنّیال أخاف علی أُمّتی مؤمناً و ال مشرکاً؛
انّماالمُؤمِن »...من نسبت به امّت خود از مؤمن و مشرک نگرانی ندارم؛ چراکه مؤمن را خداوند
بهوسیله ایمانش از ضرر رسانیدن به امّت منع میکند و مشرک را بهوسیله شرکش به خواری
میکشاند؛ ولی بر شما از منافقی هراس دارم که خوشزبان و آگاه به سخن گفتن است؛ آنچه را
شما نیك میشمارید بر زبان جاری میکند و آنچه را شما زشت میدانید ،عمل میکند (نمازی
شاهروودی8483 ،ق .)891 :حضرت امام خمینی(ره) میفرمایند« :بزرگترین معصیت ،امروز در
کشور ،ایجاد اختالف است؛ ایجاد نفاق است» (امام خمینی .)495 :8913 ،رهبر معظم انقالب
اسالمی نیز دربارۀ جریان نفاق میفرمایند« :با پدیده نفاق هوشمندانه برخورد کنید .پدیده نفاق
خطرناک است؛ چیزی که توانست در صدراسالم ،کوشش مجاهدین و مؤمنین را درنهایت معطل
بگذارد ،نیروها و لشگریان قدارهکش نبودند ،بلکه حیلهها و مکرها و خدعههای دشمنان نقابدار
منافق بود» (امام خامنهای.)8911 ،
ریشهیابی نفاق و رفتار منافقانه حاکی است که اهل نفاق نشانهها و انگیزههای مختلفی برای
اینگونه رفتارها دارند .در آیات  8تا  1سوره منافقون ویژگی اصلی منافقان را شامل این موارد
میداند :دروغگویی صریح و آشکار ،عدم درک واقعیات ،داشتن ظاهری آراسته و چربزبانی،
عدم انعطاف در مقابل حق ،بدگمانی و ترس و وحشت مستمر ،خیانت ،تمسخر حق ،احساس
مالکیت نسبت به همهچیز ،تصور عزت خود و ذلت دیگران .تحقیق در آیات و روایات و آثار
بزرگان دین نشان میدهد که بزرگترین و مهمترین عامل دوری از یاد خدا ،دوستی دنیا و مادیات و
بهعبارت دیگر دنیاپرستی است و چون فراموشی یاد خدا ،علت فراموشی خود است ،علت نفاق نیز
هست؛ چون نفاق نتیجه فراموشی نفس است .بزرگزاده ( )8911در پژوهش خود دربارۀ نفاق و
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منافقین از دیدگاه قرآن به سه ویژگی فردی اصلی در منافقان اشاره میکند که شامل ریاستطلبی،
خودبرتربینی و ضعف روحیه و نبود شخصیت است که دو ویژگی اول در کنشگران اولیه نفاق
مشاهده میشود و ویژگی سوم در کنشگران ثانویه آنها وجود دارد.
نفاق هرگونه دوگانگی ظاهر و باطن را دربرمیگیرد و رفتار و جریانی همیشگی است .شهید
مطهری در این مورد میفرمایند« :انسان هرچه از نظر تمدن پیش میرود ،قدرت نفاق بیشتری
مییابد .بشر هزار سال قبل یكصدم نفاق بشر امروز را نداشت و هرچه انسان بدویتر باشد ،نفاقش
کمتر است برخالف حیوانات که معموالً یا اکثریت قدرت بر نفاق ندارند .انسان چون موجود
تکاملیافتهتری است ،قدرت زیادی بر مصنع و ظاهرسازی دارد (مطهری 843 :8914 ،ـ .)851

روش پژوهش و جامعه آماری
این پژوهش از نوع فرا تحلیل 8کمی است .فرا تحلیل ،ترکیب ،انسجامبخشی و یکدستسازی
مطالعات در زمینهای مشخص است .این روش ،شیوهای آماری است که برای مرور نظاممندی

6

استفاده میشود تا با ترکیب کردن نتایج تعداد زیادی از مطالعات بهصورت کمی ،متوسط اندازه اثر
متغیرهای مستقل مؤثر بر یك متغیر وابسته را محاسبه کند (سهرابیفرد .)823 :8915 ،بنابراین،
هدف فراتحلیل ،که روشی معتبر در حوزه مطالعاتی عصر نوین شناخته شده است ،دستیابی بهاندازه
اثر است .شاخص اندازه اثر بهنوعی ،نسبت آزمون معنیداری به حجم نمونه است و از طریق
محاسبه اندازه اثر ،محقق درمییابد که متغیرهای مستقل تا چه اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته
است .در واقع ،اندازه اثر همان محاسبه نمره استاندارد است که وضعیت متغیر اثرگذار بر متغیر
وابسته را نشان میدهد .برای اندازه اثر دو خانواده عمده  dو  rوجود دارد در خانواده  dسه عنصر
مهم و نسبتاً مشابه یعنی  dکوهن g ،هدگز و دلتای گالس وجود دارد .در این پژوهش برای تحلیل
اطالعات از شاخص  rاستفاده شده است که در آن اندازه اثرهای بین  1/8تا  1/9کوچك 1/9 ،تا
 1/5متوسط ،بیشاز  1/5بزرگ تفسیر میشود (سهرابیفرد .)811 :8915 ،روش فراتحلیل پنج
مرحله .8 :تنظیم سؤال  .6مرور نظاممند ادبیات  .9انتخاب تحقیقات واجد شرایط  .4استخراج
دادهها و ارزیابی کیفیت و اعتبار آن  .5ترکیب ،تعبیر و تفسیر گزارش دارد (نیازی و همکاران،
1. Meta analysis
2. Systematic rewive
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.)8935
برای این پژوهش پساز تنظیم سؤال پژوهش با استفاده از مرور نظاممند تمامی پژوهشهای معتبر
سالهای  8931ـ  8931مرتبط با «نفاق سازمانی» ،که در پایگاههای پژوهشگاه علوم و فناوری
اطالعات ایران ،8مجالت تخصصی نورمگز ،6اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 9و پایگاه بانك
اطالعات نشریات کشور 4ثبت شده استخراج شده است .مرور نظاممند با جستجوی ساختارمند و
ارزشیابی کیفیتی مطالعات پیشین و تحلیل نتایج آنها ،اطالعات دقیقتر و جامعتری را در اختیار
سیاستگذاران و مدیران قرار میدهد .روش ساختارمند جستجو به افزایش پایایی نتایج و ارزشیابی
کیفیت مطالعات قبلی و استفاده از نتایج مطالعات با کیفیت به افزایش دقت نتایج مرور نظاممند
نسبت به دیگر مطالعات مروری منجر میشود .در این مرحله ،تعبیرهای «نفاق در سازمان»« ،نفاق
سازمانی»« ،رفتارهای سیاسی در سازمان»« ،رفتارهای ریاکارانه در سازمان»« ،رفتارهای منافقانه در
سازمان»« ،خودشیرینی سازمانی»« ،مدیریت برداشت در سازمان»« ،مدیریت تصویرپردازی در
سازمان» جستجو شد که در نتیجه آن  61سند مرتبط با موضوع یافت گردید .از این اسناد ،یازده
سند بهدلیل رویکرد صرفاً کیفی به موضوع و یا اینکه متغیر مورد بررسی در پژوهش ،متغیر مستقل
درنظر گرفته شده بود از مجموع مطالعات حذف شد .سه سند نیز بهدلیل مشابه بودن نتایج
(پژوهشها هم بهصورت پایاننامه و هم بهصورت مقاله گزارش شده بود ).از مجموع اسناد کنار
گذاشته شد .از چهارده مورد باقیمانده سرانجام سیزده سند پژوهشی متناسب با مالکهای فراتحلیل
کمی (ضریب همبستگی ،حجم نمونه ،سطح معنیداری ،کیفیت پژوهش ،اعتبار و روایی پژوهش،
پیمایش) انتخاب شد (جدول شماره  .)8پساز دستهبندی اولیه مطالعات ،سنخشناسی و توصیف آن
درنهایت متغیرهای مستقل پژوهشها که حداقل دو بار در مطالعات تکرار شده است برای تعیین
اندازه اثر و ضریب همبستگی ،وارد نرمافزار  CMA2گردید .از آزمون همبستگی برای تعیین
اندازه اثر و از آزمون  Qبرای تعیین ناهمگونی و سوگیری نشر استفاده شده است.

1. Irandoc
2. Noormags
3. Sid
4. Magiran
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جدول  .1پژوهشهای منتخب حوزه نفاق سازمانی
عنوان مقاله

ردیف

نویسنده /نویسندگان (سال)

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای ریاکارانه در
3

شرکتهای دولتی ایران و ارائه راهکارهای مبتنی بر متون اسالمی،

اشگرف و امیری ()3131

موردکاوی شرکت پاالیش گاز پارسیان
8
1
1
6
5
1
2
3
30
33
38
31

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی
شایعه سازمانی؛ مورد مطالعه :سازمانهای دولتی بندرعباس
تأثیر رفتار خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای ریاکارانه در استانداری
کرمانشاه
رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان؛ پیشایندها و
پیامدهای سازمانی
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نفاق در سازمان با نقش میانجی
شایعهپراکنی در الیههای سازمان
تأثیر رهبری قلدرمآبانه در بروز رفتارهای منافقانه ،تبیین نقش
میانجیگری سکوت سازمانی
بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش
میانجی رفتار ماکیاولی مدیران در سازمانهای دولتی شهر کرمانشاه
واکاوی پیشایندهای فردی و موقعیتی مؤثر بر چاپلوسی و تأثیر آن بر
پیشرفتهای شغلی کارکنان
رابطه رهبری قلدرمآبانه و رفتار منافقانه ،نقش جو سکوت ادراکشده
و اعتماد بین فردی
نقش نظام ارزیابی عملکرد در بروز پدیده ریاکاری سازمانی ،اثر
تعدیلکنندگی جوسازمانی
جستجویی پیرامون عوامل مؤثر بر شکلگیری رفتار سیاسی در سازمان
بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت کارکنان دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
تأثیر مهارتهای سیاسی بر توانایی استفاده از فنون مدیریت
تصویرپردازی ذهنی دیگران ،کارکنان استانداری خراسانشمالی

حسینی ()3131
منصوری و همکاران ()3136
هادوینژاد و بهارلویی ()3131
شیری و همکاران ()3131
حسینی و زارع ()3135
شیری و همکاران ()3131
رضازادهبرفویی و همکاران ()3138
زارع و همکاران ()3131
رستگار و همکاران ()3135
فانی و همکاران ()3131
لطفیعلمداری و رشادتجو ()3135
یزدانیزیارت و رستگار ()3131

سال  ،22شماره  ،6بهار 6311
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یافتههای پژوهش
یافتهها در دو بخش ارائه شده است :در ابتدا و در بخش توصیفی به ارائه خالصه وضعیت
مطالعات بررسیشده از نظر روششناسی پژوهش پرداخته شد که نتایج آن در جدولهای شماره  6تا
 4قابلمشاهده است.
جدول  .2خالصه وضعيت پژوهشهای منتخب براساس حجم جامعه آماری و روش تحقيق
ردیف

حجم جامعه

حجم نمونه

روش تحقيق

ابزار جمعآوری داده

3

ـ

30

کمی

مصاحبه

8

1130

155

آمیخته

پرسشنامه و مصاحبه

1

103

331

کمی

پرسشنامه

1

3000

820

کمی

پرسشنامه

6

1130

155

کمی

پرسشنامه و مصاحبه

5

ـ

336

کمی

پرسشنامه

1

1622

166

کمی

پرسشنامه

2

3100

832

کمی

پرسشنامه

3

ـ

23

کمی

پرسشنامه

30

500

811

کمی

پرسشنامه

33

ـ

686

کمی

پرسشنامه

38

13

13

کمی

پرسشنامه

31

810

52

کمی

پرسشنامه

در جدول ،حجم جامعه و نمونه ،روش تحقیق و ابزار جمعآوری دادههای پژوهشها ارائه شده
است.
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جدول  .3خالصه وضعيت پژوهشهای منتخب براساس مكان و صنعت پژوهش
مكان پژوهش

صنعت تحقيق

فراوانی/درصد

1

فراوانی/درصد

قم

3

1/1

شرکت پاالیش گاز

3

5/1

بندرعباس

8

36/1

سازمان دولتی

1

85/1

کرمانشاه

8

36/1

استانداری

8

31/1

نجفآباد

3

1/1

نهاد انتظامی

8

31/1

فارس

3

1/1

کارکنان و استادان دانشگاه

1

85/1

مشهد

3

1/1

صنعت آب

3

5/1

قزوین

3

1/1

صنعت پتروشیمی

3

5/1

ایالم

3

1/1

مجموع

36

300

تهران

3

1/1

خراسان شمالی

3

1/1

کل کشور

3

1/1

مجموع

31

300

در جدول  9مکان پژوهش و صنعت تحقیق ارائه شده است.
جدول  .4خالصه وضعيت حوزه تحقيقاتی پژوهشگران و نوع پژوهش
حوزه تحقيقاتی پژوهشگران

فراوانی /درصد

نوع پژوهش

فراوانی /درصد

مدیریت

6

12/6

مقاله

38

38/1

مدیریت دولتی

1

81/3

پایاننامه

3

1/1

مدیریت رفتار سازمانی

3

1/1

مدیریت و علوم اداری

3

1/1

مدیریت و اقتصاد

3

1/1

مدیریت منابع

8

36/1

مجموع

31

300

مجموع

31

300

مطابق با یافتههای جدول  ،4حوزه تحقیقاتی  91/5درصد پژوهشها ،مدیریت و  69/8درصد،
مدیریت دولتی 85/4 ،درصد ،مدیریت منابع و دیگر حوزهها ،مدیریت رفتار سازمانی ،مدیریت و
 .3برخی پژوهشها در چند صنعت تحقیق (جامعه آماری) شده است.
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علوم اداری و مدیریت و اقتصاد ،هر یك  1/1درصد از حوزههای تحقیقاتی پژوهشهای
انتخابشده را به خود اختصاص داده است.
سوگيری (تورش) انتشار
یکی از فرضیههای اصلی فراتحلیل ،خطای انتشار است که ناشی از انتشار پژوهشهای چاپشده
و عدم انتشار پژوهشهای چاپنشده و انواع خطاها است .از جمله مشکالتی که موجب مخدوش
شدن اعتبار نتایج فراتحلیل میشود ،عدم دسترسی محقق به تمام مطالعاتی است که در فاصله زمانی
خاص در موضوع مورد بررسی انجام شده است (نیازی و همکاران .)683 :8935 ،سوگیری انتشار
باعث مخدوش شدن نتایج نهایی فراتحلیل خواهد شد .یکی از پراستقبالترین روشهای شناسایی
تورش انتشار ،نمودار پراکندگی فانل یا قیفی است که در آن اثر مداخله برآورد شده از هر مطالعه
در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسم میشود .نمودار متقارن و پراکندگی حول اندازه اثر مداخله
همزمان با افزایش اندازه حاکی از عدم وجود تورش انتشار است (قربانیزاده و همکاران:8939 ،
 .)66بنابراین در نمودار قیفی این پژوهش ،مطالعات خطای استاندار کم دارد و در قسمت باالی
قیف جمع شده که نشاندهنده عدم سوگیری انتشار و یا میزان بسیار کم سوگیری است (زیرا هر
فراتحلیلی بهدالیل روشی دارای حداقلی از خطای تورش است) که بیانگر عدم دسترسی بهبرخی از
تحقیقها و نتایج آنها و یا عدم انتشار بعضی از آنها است.
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در مرحله دوم نیز با استفاده از شاخصهای حجم جامعه و ضریب همبستگی ،اندازه اثر هر یك
از متغیرهای شناسایی شده محاسبه شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که در سطح اطمینان
 35درصد از میان متغیرهای بررسیشده تنها سه متغیر شبکه ارتباطات ،نظام ارزیابی و مرکز کنترل
درونی با مقدار معنیداری ( )P Valueبیشاز  5درصد بدون تأثیر بر رفتار منافقانه در سازمان
گزارش شده است .همچنین متغیر خودشیفتگی و شایعه سازمانی بهترتیب با اندازه اثر  1/265و
 1/991بیشترین و کمترین درصد تغییرات رفتار منافقانه در سازمان را تبیین کرده است (جدول
شماره .)5
در ادامه ،تعریفی کلی از عوامل مؤثر بر رفتار منافقانه ،ارائه شده است:
فرهنگ سازمانی :مجموعه و سیستمی از معناها ،مفاهیم ،ارزشها و فرضیات پذیرفته شده و
مشترک میان اعضای هر سازمان است که آن را از سازمانهای دیگر متمایز میکند (شیری و
همکاران.)661 :8931 ،
شایعه سازمانی :پیام ،اطالع یا خبر گمان زده شده است که شفاهی در میان اعضای سازمان
منتشر میشود؛ ولی واقعیت ،آن را تأیید نمیکند و صحت آن مشخص نیست (شیری و همکاران،
.)681 :8931
سكوت سازمانی :پدیدهای است که در آن کارکنان سازمان بهدالیل متعدد ممکن است از
اظهارنظر و ارائه پیشنهاد در مورد مسائل سازمان خودداری کند (حسینی و زارع.)81 :8932 ،
ماكياوليسم :نوعی ویژگی شخصیتی که فرد مبتال به آن بر این عقیده است که هدف ،وسیله را
توجیه میکند و بر این اساس برای رسیدن به هدف از هر ابزاری حتی غیراخالقی میتوان بهره برد
(هادوینژاد و همکاران.)62 :8936 ،
سبک رهبری :بهروشی گفته میشود که رهبر از قدرت و نفوذش برای کسب اهداف شخصی
و سازمانی استفاده میکند (رضازادهبرفویی و همکاران.)86 :8936 ،
خودشيفتگی :نوعی اختالل شخصیت است که در آن فرد ،خود را بزرگ و مهم میپندارد و
بهگونهای اغراقآمیز احساس توانایی و لیاقت میکند (منصوری و همکاران.)694 :8935 ،
قدرتطلبی :شخصیت قدرتطلب ،تالش میکند برای دستیابی به احساس تسلط و قدرت از
تمامی رویدادهای محیط آگاه شود و نظم و انتظامی عمومی به وجود آورد (منصوری و همکاران،

 / 632نشریه علمی مدیریت اسالمی

سال  ،22شماره  ،6بهار 6311

.)648 :8935
ابهام در نقش :ابهام نقش ،عدم وضوح و روشنی نقش ،اهداف شغلی و حوزه مسئولیت شـغلی
فرد است (رضازادهبرفویی و همکاران.)86 :8936 ،
شبكه ارتباطات :سامانه تعامالت رسمی و غیررسمی که بهمنظور انتقال یا دریافت پیام در
سازمان شکل میگیرد (اشگرف و امیری.)985 :8931 ،
نظام ارزیابی :به فرایندی گفته میشود که با هدف تشخیص درجه کفایت و لیاقت کارکنان
در سازمان انجام میگیرد (رستگار و همکاران 98 :8932 ،ـ .)96
مهارت سياسی :ترکیبی از مهارتهای شخصیتی ،رفتاری و شناختی است که فرد از طریق آن
قصد نفوذ در دیگران و متقاعدسازی آنها را برای رسیدن به اهداف شخصی خود دارد
(یزدانیزیارت و رستگار 884 :8936 ،ـ .)885
مركز كنترل درونی :ادراک فرد نسبت به توانایی کنترل رویدادهای زندگی شخصی خود
(فانی و همکاران)851 :8939 ،
هوش اجتماعی :توانایی درک و کنترل و مدیریت ارتباطات انسانی بهمنظور رفتار خردمندانه
در روابط انسانی (یزدانیزیارت و رستگار)885 :8936 ،
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جدول  .5اندازه اثرهای متغيرهای مستقل بر نفاق سازمانی
متغيرها و ضرایب
انتخابی
فرهنگ سازمانی
()0/830

نویسنده (سال)

عنوان نهایی
انتخابی

فرهنگ سازمانی

شیری و همکاران

فرهنگ

()00830

()3131

شایعه سازمانی ()00100
شایعه سازمانی ()00150
جو سکوت ()00830

()3135
حسینی ()3131
شیری و همکاران
()3131

شایعه
سازمانی

()3131

()00055

()3131

سکوت

سکوت سازمانی

حسینی و زارع

سازمانی

()00631

()3135

سکوت سازمانی

زارع و همکاران

()00633

()3131

تصادفی 00131

00000

متوسط

20231

00013

شیری و همکاران
()3131
رضازاده و همکاران
()3138

ماکیاولیسیم قوی

اشگرف و امیری

()00183

()3131

ماکیاولگرایی ()00350

ثابت

00110

00000

متوسط

00281

00151

هادوینژادوبهارلویی

سکوت سازمانی

ماکیاولیزم ()00110

تصادفی 00106

00000

متوسط

820120

00000

رستگار و همکاران

اشگرف و امیری

رفتار ماکیاولی ()00531

اثر

اثر

آزمون (P Value )Q

حسینی ()3131

سازمانی

جوسازمانی ()00506

نوع اثر

اندازه

P Value

شدت

فرض ناهمگونی

ماکیاولیسم

تصادفی 00136

00018

متوسط

3010161

00000

فانی و همکاران
()3131

سبک رهبری و

اشگرف و همکاران

تصمیمگیری ()00633

()3131

سبک

رهبری قلدرمآبانه

حسینی و زارع

رهبری

()00285

()3135

تصادفی 00635

00002

زیاد

3880315

00000
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ادامه جدول  .5اندازه اثرهای متغيرهای مستقل بر نفاق سازمانی
متغيرها و ضرایب
انتخابی
سبک رهبری ()00820

نویسنده (سال)

عنوان نهایی
انتخابی

همکاران ()3138

رهبری قلدرمآبانه

زارع و همکاران

سبک

()00633

()3131

مشارکت در

فانی و همکاران

تصمیمگیری ()00021

()3131

خودشیفتگی ()00661
برتریجویی ()00630

()3131
منصوری و همکاران

خودشیفتگی تصادفی 00586

منصوری و همکاران
()3136

قدرت ()00812

()3131

قدرتطلبی

ثابت

00601

00000

زیاد

00633

00113

اشگرف و امیری
()3131

ابهام در

رضازادهبرفویی و

نقش

ثابت

00133

00000

متوسط

30158

00881

همکاران ()3138

نفوذ بین شخصی

یزدانیزیارت و

()00582

رستگار ()3131

هنجار مراودات

اشگرف و امیری

شبکه

غیررسمی ()00368

()3131

ارتباطات

ارتباط با مدیر ()00026

00000

زیاد

60681

00033

()3136

قدرتطلبی و نیاز به

ابهام نقش ()00630

تصادفی 00635

00002

زیاد

3880315

00000

شیری و همکاران

اشگرف و امیری

ابهام در نقش ()00032

اثر

اثر

آزمون (P Value )Q

رضازادهبرفویی و

رهبری

خودشیفتگی ()00528

نوع اثر

اندازه

P Value

شدت

فرض ناهمگونی

تصادفی 00113

00333

فاقد
اثر

810510

00000

فانی و همکاران
()3131

نظام ضعیف ارزیابی

اشگرف و امیری

عملکرد ()00812

()3131

نظام ارزیابی عملکرد

رستگار و همکاران

()00236

()3135

سیاست پیشگی مدیران

اشگرف و امیری

مهارت

()00101

()3131

سیاسی

نظام ارزیابی تصادفی 00515

تصادفی 00612

00028

00003

فاقد
اثر

زیاد

60138

30633

00033

00003
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ادامه جدول  .5اندازه اثرهای متغيرهای مستقل بر نفاق سازمانی
متغيرها و ضرایب
انتخابی

نویسنده (سال)

عنوان نهایی
انتخابی

نوع اثر

اندازه
اثر

P Value

شدت

فرض ناهمگونی

اثر

آزمون (P Value )Q

ارتباط بین فردی سیاسی هادوینژاد و بهارلویی
()00110

()3131

مهارت
سیاسی

مهارتهای سیاسی

یزدانیزیارت و

()00106

رستگار ()3131

مرکز کنترل درونی

اشگرف و امیری

()00331

()3131

مرکز کنترل

فانی و همکاران

درونی

کانون کنترل ()00083
هوش فرهنگی ()00686

تصادفی 00612

ثابت

00081

00003

00633

زیاد

فاقد
اثر

30633

00880

00003

00513

()3131
لطفیعلمداری و
رشادتجو ()3135

هوش عاطفی قوی

اشگرف و امیری

هوش

()00011

()3131

اجتماعی

هوشیاری اجتماعی

یزدانیزیارت و

()00515

رستگار ()3131

ثابت

00628

00000

زیاد

10630

00355

نتایج جدول نشان میدهد:
ـ متغیر مستقل فرهنگ سازمانی با  ،P Value = 1/111تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/415درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 61/911و  ،P Value = 1/111میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
ناهمگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل شایعه سازمانی با ،P Value = 1/111تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/991درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 1/164و  ،P Value = 1/924میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
همگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر ثابت استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل سکوت سازمانی با  ،P Value = 1/111تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته
و توانسته است  1/489درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
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ناهمگونی ( )Q = 1/134و  ،P Value = 1/198میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
ناهمگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل ماکیاولیسم با  ،P Value = 1/196تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/485درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 814/454و  ،P Value = 1/111میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
ناهمگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل سبك رهبری با  ،P Value = 1/111تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/582درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 866/892و  ،P Value = 1/111میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
ناهمگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل خودشیفتگی با ،P Value = 1/111تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/265درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 5/564و  ،P Value = 1/183میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
ناهمگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل قدرتطلبی با ،P Value = 1/111تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/519درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 1/583و  ،P Value = 1/418میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
همگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر ثابت استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل ابهام در نقش با ،P Value = 1/111تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/433درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 8/426و  ،P Value = 1/661میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
همگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر ثابت استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل شبکه ارتباطات با  ،P Value = 1/833تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی نداشته
است.
ـ متغیر مستقل نظام ارزیابی با  ،P Value = 1/116تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی نداشته
است.
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ـ متغیر مستقل مهارت سیاسی با  ،P Value = 1/118تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/591درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه به نتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 3/583و  ،P Value = 1/113میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
ناهمگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر تصادفی استفاده شده است.
ـ متغیر مستقل مرکز کنترل درونی با  ،P Value = 1/538تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی
نداشته است.
ـ متغیر مستقل هوش اجتماعی با ،P Value = 1/111تأثیر معنیداری بر نفاق سازمانی داشته و
توانسته است  1/516درصد از تغییرات نفاق سازمانی را تبیین کند .با توجه بهنتایج آزمون
ناهمگونی ( )Q = 9/531و  ،P Value = 1/822میتوان گفت که بین مطالعات صورت گرفته
همگنی وجود دارد و بهاین دلیل از اندازه اثر ثابت استفاده شده است.

نتيجهگيری و بحث و بررسی
نفاق ،نوعی بیماری ،و ممکن است عوامل فردی و سازمانی متعددی ،زمینهساز این رفتار شود.
قابلتوجه است که نفاق بیشاز اینکه مفهومی اجتماعی یا سازمانی باشد ،فردی و روانشناختی است
بهطوریکه میتوان گفت اولین حوزهای که بهبررسی مفهوم نفاق تحت عنوان نظریه ناهماهنگی
شناختی پرداخت ،علوم روانشناسی بوده است .نتایج این پژوهش نیز مؤید این مهم است؛ چراکه
بیشترین سهم را در بروز رفتارهای منافقانه ،ویژگیهای شخصیتی کنشگرها داشته است .نتایج این
پژوهش ،که فراتحلیل تمامی پژوهشهای معتبر در زمینۀ عوامل مؤثر بر رفتار منافقانه در سازمانهای
ایرانی است ،حاکی است که متغیرهای فردی خودشیفتگی ،هوش اجتماعی ،مهارتهای سیاسی و
قدرتطلبی با اندازه اثرهای بیشاز  1/5بیشترین نقش را در تبیین این رفتار ایفا میکند .در مقابل از
میان متغیر سازمانی ،سبك رهبری قلدرمآبانه با اندازه اثر  1/582اثرگذارترین عامل سازمانی بر
ظهور رفتارهای منافقانه در سازمان است .جاناتان ادواردز ،فیلسوف امریکایی ،عصاره همه بدیها و
ریشه همه نفاقها را خودشیفتگی میداند (پژوهنده و دروگر .)8931 ،در پژوهش بزرگزاده
( )8911نیز ،که از دیدگاه قرآن به مسئله نفاق پرداخته ،این ویژگی ،عامل اصلی بروز نفاق معرفی
شده است.
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از سویی دیگر ،همانگونه که اشاره شده ،تأثیرگذارترین متغیر سازمانی که زمینهساز رفتارهای
منافقانه در سازمان است ،سبك رهبری قلدرمآبانه است .رهبران قلدرمآب از طریق ایجاد ترس و
تهدید (مانند تهدید به اخراج یا کم کردن درآمد) و با اعمال رفتارهای خشونتآمیز سعی میکنند
بر کارکنان کنترل و تسلط داشته باشند و از این طریق باعث ایجاد جو نفاق در سازمان میشوند.
کارکنان از ترس آسیبهای محتمل از رفتارهای قلدرمآبانه رهبران خود ممکن است رویکرد منافقانه
را در سازمان درپیش بگیرند (زارع و همکاران .)8931 ،از سویی دیگر ،قلدرمآبی میتواند باعث
تشویق تمایل به سکوت در سازمان شود (هاروی 8و همکاران .)6111 ،سکوت سازمانی وضعیتی
است که براساس آن اعضای سازمان ترجیح میدهند بهجای طرح نظرها و دیدگاههایشان درباره
مسائل سازمانی ،خاموش باشند و دم برنیاورند (هادوینژاد و همکاران )8934 ،و این سکوت
سازمانی بهنوبه خود میتواند رفتارهای ریاکارانه را در سازمان تشدید کند .زمانی که جو غالب،
خواهان شنیدن نظریاتی همسو با خود است ،فرد ناخودآگاه گرایش دارد تا چنین نظریاتی را بیان
کند .از نظر روانشناسی اجتماعی این پدیده همرنگی نام دارد که این همرنگی تنها با جو غالب
نیست بلکه ممکن است با مرجع قدرت نیز صورت گیرد.

پيشنهادها
براساس یافتههای فراتحلیلِ پژوهشهای داخلی در حوزه نفاق سازمانی ،پیشنهادهای کاربردی و
پژوهشی در ادامه ارائه میشود:
ـ از آنجا که اثرگذارترین متغیرهای بروز نفاق در سازمان ،متغیرهای شخصیتی است و
شخصیتِ افراد در سالهای اولیه زندگی آنها شکل میگیرد و بسختی قابل تغییر است ،الزم است
هنگام کارمند گزینی در سازمان نهایت دقت و بررسی صورت گیرد و از طریق آزمونها و روشهای
مختلف تالش شود تا از ورود افراد خودشیفته ،قلدرمآب و ماکیاولیست به سازمان جلوگیری شود
تا از هزینهها و آفات بالقوه اینگونه ویژگیها (بویژه نفاق) در سازمان پیشگیری شود.
ـ هرساله و پیوسته ،آزمونهای شخصیت از کارکنان سازمان گرفته شود تا در نتیجه این پایش،
افرادی که ویژگیهای نامطلوب دارند ،شناسایی ،و از روشهای درمانگری روانشناسی نسبت به بهبود
1. Harvey
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آنها اقدام شود.
ـ بهمنظور پیشگیری از آسیبهای فشار روانی منفی در سازمان ،فرصت بیان احساسات منفی به
افراد داده شود تا در فضایی مثبت ،تعاملی و خیرخواهانه ،افراد به نقد منصفانه و اصولی خود و
دیگر همکاران بپردازند.
ـ از آنجا که نفاق ،ضدارزش و ضداخالقی قلمداد میشود ،تدوین و آموزش اصولی اخالقی و
توجه دادن کارکنان و مدیران به مسائل معنوی و سبك رهبری و اخالقی ائمه معصومین(س) بویژه
اگر رهبران و مدیران سازمان خود پیشگام و به رعایت آن مقید باشند ،میتواند مانع رفتارهای
انحرافی بویژه نفاق در سازمان شود.
ـ توسعه و بهبود فرهنگ سازمانی از طریق تغییر در ارزشهای کارکردی سازمان ،هنجارها و
نظامنامهها ،تمایل رهبران سازمان به مشارکت افراد در مدیریت سازمان از طریق تقویت کار
گروهی و جلوگیری از فردگرایی و افزایش مسئولیتپذیری و تعهد کاری کارکنان میتواند یکی
از راههای مقابله با این بیماری باشد .از طریق فرهنگ سازمانی میتوان جو بیاعتمادی ،ریاکاری،
غیبت و خودشیرینی را به جو همراه با اعتماد عمومی و عمیق تبدیل کرد.
ـ با توجه بهاینکه ویژگیهای شخصیتی خودشیفتگی ،قلدرمآبی و ماکیاولیستی تأثیر قابلتوجهی
بر بروز رفتارهای منافقانه در سازمان دارد در پژوهشهای جداگانه تالش شود تا پیشایندها و
محرکهای ایجاد چنین ویژگیهایی شناسایی ،و راهکارهای تعدیل و کنترل آن ارائه شود.
ـ مهارتهای سیاسی و هوش اجتماعی همانند شمشیری دو لبه است .کسانی که رفتارهای
ریاکارانه دارند ،معموالً مهارتهای سیاسی و هوش اجتماعی قوی دارند؛ اگرچه کسانی که دارای
این دو مهارت هستند ،الزاماً رفتارهای منافقانه ندارند .پژوهشهای جداگانهای الزم است تا به بررسی
و ارائه راهکارها و توصیه اهرمهای کنترلی بپردازد که در آن سازمان از یكسو از مزایای این دو
ویژگی مهم کارکنان خود بهترین بهرهبرداری را بکند و از سوی دیگر از آسیبهای ناشی از تبدیل
آن به نفاق در امان بماند.
ـ از آنجا که منشأ قلدری در سازمان متعدد است ( ،)Zapf & Einarsen, 2003شایسته است
تا پژوهشی در زمینۀ نوع و منشأ قلدری در سازمان انجام گیرد و بهمنظور کاهش رفتار منافقانه منتج
از رهبری قلدرمآبانه در سازمان ،توصیههای مناسبی براساس آن ارائه شود.

سال  ،22شماره  ،6بهار 6311
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