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چکيده 
اين پژوهش با هدف آزمون مدل فرآيندی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان و
تبين روابط ميان اجزای آن با استفاده از روشهای آميختة اکتشافی انجام شده است .به اين منظور
نمونهای  181نفری از کارکنان يکی از سازمانهای دولتی بهطور تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامة
پژوهشگر ساختهای که  101گوية آن از دل دادههای کيفی مستخرج از مرحلة نخست پژوهش تدوين
شده بودند ،گردآوری شد .نتايج حاکی از آن بود که شرايط علّی در ميل به مديريت تصويرپردازی
زيادهطلبانة چند سويه در اعضای سازمان و اين متغير نيز در کنار بستر (ويژگیهای رفتاری خاص
کنشگران اوليه ،ثانويه و ويژگیهای رفتاری مشترک ميان ايشان) و شرايط مداخلهگر مديريتی و
سازمانی در رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان اثر مثبت دارند؛ پيامدهای اين رفتارها
ضمن تأثيرپذيری از شرايط مداخلهگر عبارتند از پيامدهای فردی  -خاص کنشگران اوليه ،ثانويه و
تماشاگران درستکار و نيز مشترک بين کنشگران ثانويه و تماشاگران ناتوان -و پيامدهای سازمانی
شامل کاهش اعتماد بين فردی ،سکوت سازمانی و تکثير رفتارهای مزبور در سازمان.
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.1مقدمه 

بعضی از اعضای سازمان با انجام برخی رفتارها منافع خود را بر منافع سازمان مقدم
میدارند؛ به اين رفتارها رفتارهای سياسی در سازمان گفته میشود ( Kacmar & Baron,
 )1999که گونههای مختلفی برای آنها برشمردهاند .يکی از اين انواع اين رفتارها« ،رفتارهای
منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان» است :گاه اعضای سازمان در دستکم دو موقعيت
ارتباطی بين فردی با ديگر ذينفعان سازمان ،متفاوت و گاهی متناقضی رفتار می کنند ،به
نحوی که تنها يکی از آن رفتارها با نگرش واقعی ايشان سازگار است يا هيچ يك از آنها با
نگرش واقعیشان تطبيق ندارد؛ پارهای از اوقات سازمان به قدری دچار اين پديده میشود که
بر تمام ارتباطات بين فردی میگويند .گسترش چنين رفتاری در سازمان را رفتارهای منافقانه
در ارتباطات بين فردی در سازمان اطالق میشود (هادوی نژاد و همکاران .)1381 ،اهميت اين
رفتار سازمانی از آن روست که میتواند اعتماد بين فردی در سازمان را مخدوش سازد و
اعتماد يکی از اثرگذارترين متغيرها؛ در رفتار ميان فردی است ( & Golembiewski
 ،)McConkie, 1975چراکه کارايی و دقت ارتباطات را تحت تأثير قرار میدهد ( Salam,
 .)2000يکی از حوزههای سهگانة اعتماد ،اعتماد بين فردی است ( .)Scott, 1980اعتماد،
انتظاری مثبت از طرف مقابل است مبنی بر اينکه وی در گفتار يا کردار خود ،فرصتطلبانه
عمل نخواهد کرد ( .)Boon & Holmes, 1991اما واقعيت اين است که هر رابطهای که از
سر اعتماد برقرار شود ،به صورت بالقوه آبستن مخاطره و آسيب است ( )Rempel, 1985و در
هر شرايطی نيز امکان شکستهشدن آن وجود دارد (.)Johnson-George & Swap, 1982
اعتماد زمانی مخدوش میشود که دست کم يکی از ابعاد آن آسيب ببينند؛ اين ابعاد عبارتند از
صداقت ،سازگاری ،وفاداری ،شايستگی و گشودگی (.)Schindler & Thomas, 1993
صداقت ،به راستی و درستی اشاره دارد و از ديگر ابعاد اعتماد بهمراتب مهمتر است ( & Tan
)Tan, 2000؛ سازگاری به همگونی گفتار و کردار اشاره دارد؛ گشودگی يعنی اظهار حقايق؛
وفاداری به معنای در امان بودن از دست و زبان فرد ،و شايستگی نيز داشتن مهارت و دانش
فنی و بين فردی است ( .)Robbins & Judge, 2007با چنين ابعادی از اعتماد ،در صورت
آشکار شدن رفتارهای دوگانه يا چندگانة مزبور ،ارتباطات بين فردی دستخوش عدم اعتماد
خواهند شد .کسی که نفاقش توسط ديگران ادراک شده است ،به نادرستی ،ناهمگونی بين
نگرشهای اظهار شده و کتمان حقيقت متهم میشود؛ ضمن اينکه نمیتوان از دست و زبان
چنين فردی در امان بود ،زيرا در موقعيتهای ارتباطی گوناگون رنگ جديدی به خود میگيرد
و در اثر همين امر است که معلوم نمیشود آيا واقعاً مهارت و تخصصی را که فرد مدعی داشتن
آن است ،حقيقت دارد يا خير؛ به اين ترتيب رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در
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سازمان ،مستعد زوال اعتماد ميان فردی هستند .پيامد شکستهشدن اعتماد ،بهويژه در سطح
گروه ،کاهش عملکرد است ()Dirks & Ferrin, 2002؛ اعتماد بين افراد گروه ،عامل بسيار
مهمی در ثبات بلندمدت سازمان و آرامش اعضای سازمان محسوب میشود ( Cook &Wall,
.)1980
هادوی نژاد و همکاران ( )1381برای نخستين بار به طرح نظری رفتارهای منافقانه در
ارتباطات بين فردی در سازمان پرداختند و فرآيند آن را در قالب نظريهای داده بنياد کاوش
نمودند؛ پژوهش حاضر درصدد بررسی تعميمپذيری يافتههای آن پژوهش و آزمون فرضيهها
منطبق با مدل مستخرج از آن است.
.2مبانینظریوپيشينةپژوهش 

نفاق .طبق تعريف مفهومی ،نفاق نوعی دروغ است که بر پاية آن ،فرد نگرشی خاص را
وانمود میکند تا نزد ديگران قدسی يا موجه جلوه کند ()Gilby, 1979؛ بهعبارت ديگر فرد
منافق درصدد است تا بر خالف واقع ،خوب و جذاب بنمايد ()Price, 1986؛ بر اين اساس
نفاق ،رفتاری جعلی و فريبکارانه است که اوالً به نگرشی ناهمگون با نگرش واقعی فرد اشاره
دارد؛ دوم اينکه هدف از انجام آن جلب نظر مثبت و نفوذ در مخاطب است .دقت در اين دو
ويژگی نشان میدهد که نفاق برابرنهاد خودشيرينی است .خودشيرينی عبارتست از آن دسته
رفتارهای راهبردی که افراد برای نفوذ غيرمجاز و نامشروع در ديگران از طريق جذاب جلوه
دادن ويژگیهای شخصی خود نزد آنها استفاده میکنند ()Jones, 1964؛ به عبارت ديگر
خودشيرينی تالشی در جهت کسب منافع فردی به هزينهکرد ديگران است ()Ralston, 1985
و از همين روی يکی از مصاديق رفتارهای سياسی محسوب میشود .اين رفتار يکی از
تاکتيكهای مستقيم فزونخواهی در مديريت تصويرپردازی است ( Rosenfeld et al.,
 .)1995توضيح آنکه مديريت تصويرپردازی ،تالش فرد برای کنترل تصاوير و دريافتی است
که ديگران مبتنی بر رفتارهای وی از او دارند ( .)Leary & Kowalski, 1990افراد از طريق
مديريت تصويرپردازی ،آگاهانه ادراکات ديگران از خود را شکل میدهند ،کنترل يا مديريت
میکنند ( .)Tan & Tan, 2000
رفتارهایمنافقانه.از آنجا که ارتباطات فريبکارانه بسيار پيچيدهاند ،اغلب ضمن يك ارتباط
واحد ،ردپايی از خود بر جای نمیگذارند ( McCornack, 1997; Buller & Burgoon,
)1996؛ از اين رو نفاق رفتاری پوشيده است ،چرا که کسی از نيت فرد عامل آگاه نيست .به
تعبير اپلبام و هيوز ،برای مدير بسيار دشوار است که معنای واقعی رفتار زيردستان خود را
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بفهمد ،زيرا نيت حقيقی کسی که خودشيرينی میکند دقيقاً قابل درک نيست ( Applebaum

 .)& Hughes, 1998تنها نشانه ناسازگاری بين نگرش واقعی و رفتار فرد  ،بروز دستکم يك
رفتار ديگر از اوست که علیرغم اختصاص به همان موضوع نگرشی ،با رفتار ياد شده ناسازگار
است و البته اين ناسازگاری به سبب تغيير نگرش نيست؛ در چنين صورتی اگر يکی از رفتارها
فراتر از هنجار  -در سازمان ،هنجار سازمانی -ادراک شود ،از نوع خودشيرينی تلقی خواهد شد.
ما به اين گونه رفتار که حامل نفاق است« ،رفتار منافقانه» میگوييم؛ به عبارت ديگر رفتار
منافقانه ،نفاق يا خودشيرينی قابل ادراک از ميان رفتارهای متلون است .به هيچ يك از اعضای
سازمان نمیتوان برچسب نفاق زد ،مگر اينکه نفاق وی ادراک شده باشد و اين در صورتی
است که از او رفتار منافقانه بروز کرده باشد؛ يعنی رفتاری که بر اساس آن ،عضو سازمان -
بدون اينکه نگرشش تغيير کرده باشد -رفتارهای ناهمگونی در قبال يك موضوع نگرشی از
خود بروز داده باشد ،به نحوی که دستکم يکی از آنها فراتر از هنجار سازمانی ادراک شده
باشند؛ در چنين صورتی رفتار ادراک شده ،خودشيرينی يا نفاق ،و مجموعة اين منظومة رفتاری،
پديدة رفتار منافقانه است .
به اين ترتيب ،فرق رفتار منافقانه و نفاق در ظهور و خفاست؛ به اين معنی که نفاق پنهان
و رفتار منافقانه آشکار است .حوزة عمل رفتار منافقانه در سازمان ،ارتباطات بين فردی است؛
چراکه رفتارهای ناهمگون ،ضمن ارتباطات بين فردی و در قالب گفتار ،نوشتار يا رفتارهای
غيرکالمی ظهور میکنند .شيوع و تکثير رفتار منافقانه در سطوح گوناگون ارتباطات بين فردی
در سازمان ،موجب تکوين پديدهای رفتاری به نام رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در
سازمان خواهد شد.
مطالعاتنفاقدرحوزههایعلومرفتاریوسازمان:ترسيمجايگاهنظریرفتارهای

منافقانه درارتباطاتبينفردیدرسازمان.از آنجا که مطالعهها و پژوهشهای سازمانی
انجامشده دربارة خودشيرينی نتوانستهاند بين نفاق و رفتارهای منافقانه تمايز قائل شوند و در
نتيجه مرز بين خودشيرينی و خودشيرينی ادراک شده را مشخص نکردهاند ،به هنگام بررسی
رابطة بين خودشيرينی و ارزيابی عملکرد کارکنان در سازمان ،به نتايج متفاوت و گاه متناقضی
دست يافتهاند (مانند & Aryee et al., 1993; Cardy & Dobbins, 1986; Judge
;Bretz, 1994; Kipnis & Vanderveer, 1971; Leary & Kowalski, 1990
)Thacker & Wayne, 1995؛ به عبارت ديگر در اين پژوهشها از آنجا که مديران هنگام
ارزيابی عملکرد کارکنان از نيت آنها برای خودشيرينی واقف نيستند ( & Applebaum

 ،)Hughes, 1998برخی رفتار آنها را از نوع خودشيرينی و برخی ديگر حقيقی ادراک کردهاند
و در نتيجه رابطة يادشده بهروشنی بررسی نشده است .
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همچنين ،علیرغم علم به اين که خودشيرينی يکی از تاکتيكهای نفوذ است ( Yukl et

 )al., 1993و نفوذ میتواند در ارتباطات از پايين به باال ،از باال به پايين يا مورب اعمال شود
( ،)Nelson & Quick, 2002در پژوهشهای مرتبط با خودشيرينی ،کانون توجه اغلب آنها
به ارتباطات از پايين به باال معطوف بوده است (مانند ;Applebaum & Hughes, 1998
 ،)Aryee et al., 1996; Ralston, 1985به نحوی که گاه از آن به «دستبوسی» مدير
تعبير کردهاند ()Applebaum & Hughes, 1998؛ اين در حالی است که کانون توجه در
رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،همة جهتهای ارتباطی است.
پديدة نفاق در دو حوزة علمی روانشناسی اجتماعی و مطالعات سازمان و مديريت ،کانون
توجه انديشمندان واقع شده است .روانشناسان اجتماعی ،ذيل سرفصل ناهمگونی شناختی،
کوشيدهاند به بررسی راهبردهای گوناگونی بپردازند که فرد دچار اين پديدة نگرشی ،برای
خالصی از آزردگی روانشناختی ناشی از آن اعمال میکند ( & Aronson, 1992; Cooper
 .)Fazio, 1984; Steele, 1988به ديگر سخن ،سطح تحليل اين پديده نزد روانشناسان
اجتماعی ،سطح فرد است .به زعم ايشان ،نفاق نوع خاصی از ناهمگونی شناختی است
( & Aronson, 1999; Aronson et al., 1991; Dickerson et al., 1992; Fried
 )Aronson, 1995; Stone et al, 1994که در آن بين گفتار کنونی فرد نزد عموم  -که
معرف نگرش اوست -و برخی رفتارهای او در گذشته ناسازگاری وجود دارد؛ که اين امر منجر
به کشمکش درونی و آزردگی روانشناختی میشود ،و دليل اصلی اين کشمکش و آزردگی ،به
خاطر آوردن همان نمونه رفتارهای ناهمگون گذشته با اظهارات کنونی فرد نزد عموم است
(  .)Gilbert & Jones, 1986; Jones & Pittman, 1982چنين فردی اغلب میکوشد
برای کاهش آزردگی روانشناختی خود ،با اتخاذ راهبرد مستقيم ،رفتارهای آتیاش را با گفته-
های کنونی خود سازگار کند ( Aronson et al., 1991; Dickerson et al., 1992; Fried
 )& Aronson, 1995; Stone et al., 1994يا در صورتی که استفاده از راهبرد غيرمستقيم
تنها راه ممکن باشد ،به آن متوسل شود ( .)Stone et al., 1997بنابراين ،روانشناسان
اجتماعی در تعريف نفاق ،ناهمگونی رفتارها را در نظر داشتهاند و از اين رو نفاق را تقريباً
معادل رفتار منافقانه تعريف کردهاند؛ همچنين از تعابيری همچون خوداظهاری ذهنی و نمونه-
گری بر میآيد که غرض از نفاق (جذاب و خوب جلوه کردن) مورد نظر پژوهشگران اين
موضوع بوده است؛ بهعالوه کانون توجه ايشان به ناهمگونی شناختی ناشی از نفاق و نيز نحوة
دست و پنجه نرم کردن منافق با آن معطوف بوده است .اين دو مطلب در کنار هم تلويحاً
نشان میدهند که بهزعم روانشناسان اجتماعی ،ناهمگونی شناختی محصول نفاق ادراکپذير
توسط ديگران و به تعبير آنها ،دوگانگی بين عمل گذشته و قول حال است.
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آرگريس و شان ( )1114برای نخستين بار در حوزة مطالعات مديريت و سازمان ،با طرح
مقولة «نظريه در عمل» ،نگاه نظری معناداری به ناهمگونیهای درون سازمانی معطوف
داشتند؛ بهزعم ايشان در سازمانها گاه بين آنچه در لفظ ادعا میشود و آنچه در عمل به کار
گرفته میشود ،فاصلة بسياری وجود دارد؛ از اين رو شاهد آن هستيم که مدير و اعضای
سازمان از باورها ،ارزشها و اصولی دم میزنند که در عمل با رفتار ايشان هيچ همخوانی
ندارد؛ آرگريس و شان به اين ناسازگاری ادراک شده بين قول و عمل« ،نفاق سازمانی ادراک
شده» میگويند در همين راستا ،استيون کر به طور مشخص از ناهمگونیهای مرتبط با نظام
پرداخت سازمان ياد میکند ،به طوری که بين انتظارات ايجاد شده در کارکنان در اثر
گفتههای مديران سازمان ،و آنچه در عمل به کارکنان پرداخت میشود ،ناسازگاری وجود دارد
( .)Kerr, 1975برانسون اينگونه ناهمگونیها در سازمان را ناگزير و نفاق سازمانی را
سازماندهی و مديريت همين ناهمگونیها و شکافها میداند؛ به تعبير وی نفاق سازمانی جزء
جدانشدنی زندگی سازمانی است ( .)Brunsson, 1989فرناندز -رويولتا پرز و رابسون،
ناسازگاریهای يادشده را محصول سه عامل محتمل میدانند :سخنی که موجب توافقهايی
غيررسمی شده است؛ تصميمهايی که خطمشیهايی رسمی را با خود بهدنبال داشتهاند؛ و/يا
کنشهايی که بازيگران سازمان انجام میدهند ،اما با آنچه رسماً موافقت خود را با آن اعالم
کردهاند ،يا بهطور غيررسمی به آن اذعان داشتهاند ،مغاير است ( Fernandez-Revuelta
 .)Perez & Robson, 1999کوزس و پازنر نفاق سازمانی را به دليل ايجاد انتظارات غلط و
متعارض در کارکنان ،عاملی برای کاهش ظرفيت عملکردی کارکنان در شغلشان شناسايی
کردند ( .)Kouzes & Posner, 1993مؤيد چنين ادعايی ،نتايج پارهای از مطالعات است که
به بررسی اثر ادراک ناهمگونیهای سازمانی در برخی متغيرهای وابستة رفتار سازمانی ،از
قبيل رضايت شغلی ،تعهد سازمانی ،تمايل به ترک سازمان و غيبت کارکنان ،پرداختهاند؛ آنجا
که ادراک ناهمگونیهای سازمانی سبب کاهش رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و
افزايش تمايل به ترک سازمان و غيبت کارکنان میشود ( & Brusson, 1993; Jansen
 .)Von Gilnow, 1985; Philippe & Koehler, 2004بسياری از اين مطالعات،
ناسازگاری بين قول و عمل مديران ارشد سازمان را مظهر نفاق سازمانی دانستهاند؛ شايد بتوان
دليل اصلی چنين جهتگيری را در اين مطالعات ،بزرگنمايی ناسازگاری بين قول و عمل
مديران ارشد توسط کارکنان دانست (.)Deal & Kennedy, 1982
به اين ترتيب ،رويکرد غالب در مطالعات مربوط به پديدة نفاق سازمانی ،معطوف به
ناسازگاری قول گذشته و عمل کنونی مديران ارشد و رهبران سازمآنهاست؛ هم از اين رو در
يکی از جديدترين تعاريف نفاق سازمانی ادراک شده ،فيليپه و کولر آن را ادراک کارکنان از
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ناسازگاری بين گفتارهای پيشين و کردارهای پسين فرد متولی و امين سازمان معرفی کردهاند؛
بهزعم ايشان رهبران سازمانها در انتظارات رفتاری کارکنان تأثير میگذارند ،اما عمالً در
راستای برآورده ساختن آن انتظارات قدمی بر نمیدارند؛ آنها در پژوهش خود ،ادراک کارکنان
از کنش های مديريت ،فرهنگ و پاداش را سه عامل مؤثر در ادراک کارکنان از نفاق سازمانی
شناسايی نمودند ( .)Philippe & Koehler, 2004چا و ادموندسون در پژوهش خود ،بر
امکان ادراک نفاق سازمانی توسط کارکنان دربارة رهبران فرهمند خبر دادهاند و از آن به
«پويايی اسناد نفاق» تعبير کردهاند .بهزعم ايشان ،پيامد اسناد نفاق به رفتارهای رهبر،
سرخوردگی پيروان خواهد بود (.)Cha & Edmondson, 2006
دوايت والدو در توجيه علت بروز ناسازگاری بين قول و عمل مديران ارشد سازمانها،
بويژه سازمانهای دولتی ،نفاق را تجلی همجوشی دموکراسی و بوروکراسی میداند؛ پيچيدگی
و چندساحتی بودن اين دو از يك سو ،و نيز واگرايی آنها در بيشتر مواقع از سوی ديگر،
موجب بروز نفاق در سازمان میشود ( .)Waldo, 1977گاثروپ در تبيين انديشة والدو ،رخداد
نفاق در سازمان را به اين سبب میداند که دموکراسی در سازمان طوری طراحی شده است که
با مديريت سازمان تطابق داشته باشد؛ حال آنکه مدير عميقاً در چارچوب سيستمهای
بروکراتيك سازمان قرار دارد؛ اين دوگانگی ،مدير را دچار نفاق میکند (.)Gawthrop, 1997
مروری بر مطالعهها و پژوهشهای انجام شده در ارتباط با نفاق سازمانی ،نشان میدهد
که اوالً آنچه مورد توجه صاحبنظران در اين حوزة مطالعاتی بوده است  -همچنان که آرگريس
و شان اذعان کردهاند -نفاق ادراک شده است و اين مداقّة علمی با آنچه در آغاز اين سرفصل
در خصوص تفاوت نفاق و رفتار منافقانه در مقولة ادراک رفتاری طرح شد ،همخوانی دارد؛ دوم
اينکه به جز توجه نظری آرگريس و شان ،نفاق سازمانی در اغلب مطالعات به عنوان پديدهای
رفتاری طرح شده است که تنها از سوی مديران سازمان رخ میدهد؛ به عبارت ديگر جريان
ارتباطی نفاق سازمانی از باال به پايين است؛ اين در حالی است که پديدة مورد مطالعة اين
پژوهش (رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان) ،همة جهات ارتباطی در
سازمان را در نظر دارد؛ سوم اينکه سهم نفاق سازمانی از دوگانگی رفتاری ،تنها به اختالف
بين قول گذشته و عمل کنونی مديران خالصه شده است و دستکم وقتی سخن گذشته را در
نظر دارد ،يعنی در اين مورد شکل کالمی ارتباطات بين فردی محدود شده است؛ حال آنکه
رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،همة اشکال ارتباطات بين فردی را اعم
از کالمی ،نوشتاری و غيرکالمی در نظر دارد؛ ضمن اينکه پديدة رفتاری مورد نظر اين
مطالعه ،معنای مستتر در دل تعريف مفهومی نفاق را نيز در نظر دارد؛ چرا که يکی از ارکان
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تعريف يادشده ،جلی نظر مخاطب و جذاب نشان دادن خود است؛ در حالی که نفاق سازمانی
اين امر را در نظر نگرفته است.
برخی نفاق سازمانی يادشده را «نفاق سازمانی درونی» خواندهاند و کوشيدهاند از اين
طريق آن را از نوعی نفاق سازمانی ديگر به نام «نفاق سازمانی بيرونی» متمايز سازند؛ توضيح
آنکه مقصود از نفاق سازمانی بيرونی ،نوعی ناهمگونی است که محيط بيرونی سازمان بين
رسالت مورد ادعای سازمان و آنچه در عمل از آن سر میزند ،ادراک میکند ( Charette,
)2006؛ روشن است که وجه اختالف اصلی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در
سازمان و نفاق سازمانی بيرونی ،واحد تحليل آنهاست؛ چه واحد تحليل اولی فرد و ديگری
سازمان است؛ از اين رو اين دو پديده کامالً از يکديگر متمايز و به همين سبب ما ميان نفاق
سازمانی بيرونی و ساير همخانوادههای رفتار فردیاش تمايز قائل می شويم .جدول  ،1به
مقايسة پديدههای رفتاری خودشيرينی ،نفاق از نگاه روانشناسی اجتماعی ،نفاق سازمانی درونی
و رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،به لحاظ کانون تمرکز ،ارتباطات،
توجه به ادراک مخاطب از ناهمگونی رفتاری و توجه به هدف جذابيت نزد مخاطب پرداخته
است .همان گونه که از نتايج اين جدول و نيز توضيحات فوق بر میآيد ،پديدة «رفتارهای
منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان» به سبب نقاط متمايزی که از ساير رقبای هم
خانوادهاش دارد ،در حکم قطعة گمشده اين چارچوب نظری محسوب میشود.

نفاق سازمانی درونی
خودشيرينی

رفتارهای منافقانه در
ارتباطات بين فردی در سازمان
نفاق از ديدگاه روانشناسی
اجتماعی

شکل  . 1رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان :قطعة گمشدة جورچين مطالعات نفاق در سازمان
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جدول  .1همخانوادههای رفتاری نفاق در سازمان
ادراكمخاطب 

هدف

ازناهمگونی

جذابيت 

رفتاری 

نزدمخاطب 
مورد توجه

پديدةرفتاری 

کانونتمرکز 

ارتباطات 

خودشيرينی 

جذابيت برای نفوذ در مخاطب

بين فردی؛
از پايين به باال

دور از نظر

نفاقازديدگاه

ناهمگونی شناختی ناشی از
ناسازگاری بين عمل گذشته و
قول کنونی عضو جامعه

عمومی؛
يكجانبه

مورد توجه

ناهمگونی ادراک شده ناشی از
ناسازگاری بين قول گذشته و
عمل کنونی مدير سازمان

بين فردی؛
از باال به پايين

مورد توجه

خودشيرينی ادراک شده و
شايع ميان اعضای سازمان

بين فردی؛
همه جانبه

مورد توجه

روانشناسی
اجتماعی 
نفاقسازمانی
درونی 

رفتارهایمنافقانه 
درارتباطاتبين
فردیدرسازمان 

مورد توجه

دور از نظر

مورد توجه



توسعةفرضيههاومدلمفهومی.هادوی نژاد و همکاران ( ،)1381با هدف کاوش فرآيند
رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،ضمن انجام پژوهشی با راهبرد نظرية
داده بنياد در يکی از سازمانهای دولتی ايران ،مدلی برای اين پديدة رفتاری ارائه نمودند
(شکل .)2
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شکل  .2مدل فرآيندی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان

طبق اين مدل« ،ميل به مديريت تصويرپردازی زيادهطلبانة چندسويه در اعضای سازمان»
پديدة اصلی مبيّن رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در اين سازمان محسوب میشد؛
بر اساس اين پديده ،اعضای سازمان مورد مطالعه تمايل داشتند در اذهان اعضای مختلف
سازمان از طيفها و گروههای گوناگون ،بهويژه نزد قدرتمداران بالفعل و بالقوة سازمان-
چهرهای موجه از خود پديد آورند .دليل ظهور اين گرايش در افراد ،سه مقولة ماکياوليسم
(مؤلفة فردی) ،سياست جذبی -دفعی مديريت در قبال منابع انسانی سازمان (مؤلفة گروهی) و
احتمال جابجايی قدرت در سازمان (مؤلفة سازمانی) بهعنوان شرايط علّی بود .از يك سو،
ماکياوليست ها که برای رسيدن به قدرت بيشتر معتقدند هدف وسيله را توجيه میکند ،همواره
به سوی منبع قدرت کشش دارند؛ ايشان نهتنها به حال ،بلکه برای کسب قدرتی ماندگار و
پايدار ،به اوضاع آينده نيز توجه معنادار دارند؛ هم از اين رو و نيز به سبب آنکه سازمان مورد
مطالعه سازمانی دولتی بود که هر آينه احتمال میرفت با تغيير دولتها ساختار قدرت در آن
دگرگون شود ،ماکياوليستهای سازمان تمايل داشتند تا نزد کسانی که شانس جلب و کسب
قدرت فرمانرانی در سازمان را داشتند ،خوب و موجه جلوه کنند تا به اين وسيله آنها نيز از
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سه م قدرت منتفع شوند .از سوی ديگر ،مديريت سازمان دو سياست را در قبال منابع انسانی
سازمان در پيش گرفته بود :سياست طرد و دفع قديمیهای نامقبول (کسانی که در به جان
خريدن رنج واپسين روزهای تکوين سازمان نقش بسزايی داشتند اما متأثر از سياست مديريتی
يا مديريت سياسی ،نزد مديريت جديد سازمان وجاهت و جايگاهی نداشتند) و سياست جذب و
حمايت از تازهواردهای نامشروع (کسانی که بعضاً از طرق مشتبه قانونی وارد سازمان شده
بودند و ضمن کسب حمايتهای مادی و معنوی مديريت جديد ،تعدادی از سمتهای مهم
سازمان را علیرغم کفايت اشغال کرده بودند و در نتيجه نزد کارکنان سازمان مشروعيتی
نداشتند) .خروج قديمیهای نامقبول برای خروج از بحران مقبوليت ،نياز به اعادة حيثيت نزد
مديريت سازمان ،در عين حفظ و تقويت مقبوليت پيشين نزد ساير کارکنان بهويژه قدرتمداران
بالقوه داشتند ،چرا که بيم تکرار سياست طرد و دفع در زمان به قدرت رسيدن ايشان متأثر از
احتمال جابجايی قدرت در سازمان وجود داشت؛ جمع بين اين دو ،ميل به مديريت
تصويرپردازی زيادهطلبانة چندسويه را در اين اليه از کارکنان سازمان رقم میزد .همچنين ميل
ياد شده در گروهی از کارکنان ،به جز تازهواردها که شاهد اين سياست دفعی مديريت بودند ،از
سر احتياط و برای اينکه آنها هم مشمول سياست مزبور نشوند ،شکل میگرفت .از آن سو ،باز
هم متأثر از «احتمال جابجايی قدرت در سازمان» ،تازهواردهای نامشروع راه برونرفت خود از
گرداب نامشروعيت ،در عين حفظ و تقويت مقبوليت کنونی نزد مديريت سازمان ،در گرو خوش
درخشيدن نزد کسانی میدانستند آنان را نامشروع میدانستند که در اين ميان سهم قدرتمداران
بالقوه  -از بيم اجرای سياست طرد و دفع در زمان به قدرت رسيدن احتمالی ايشان -بهمراتب
پررنگتر بود؛ اين امر سبب بروز ميل به مديريت تصويرپردازی زيادهطلبانة چندسويه در اين
اليه از منابع انسانی سازمان نيز میشود .توضيح آنکه به سبب نقش تعيينکنندة مديريت در
جذب و حمايت تازهواردهای نامشروع ،مديريت خود نيز در مظان اتهام کارکنان قرار میگرفت
و مشروعيتش زير سؤال میرفت .ضمن اينکه آن دسته از کارکنانی هم که بهصورت مشروع
وارد سازمان شده بودند ،زير چتر بدگمانی کارکنان ،مشمول تعميم اسناد نامشروعيت میشدند؛
بنابراين ،اين دو گروه نيز دچار بحران عدم مشروعيت میشدند و در پس آن برای خالصی،
ميل به مديريت تصويرپردازی زيادهطلبانة چندسويه در آنها پديد میآمد .کوته سخن آنکه،
ادراک کمبود مقبوليت در گروهی از کارکنان و نيز ادراک نبود مشروعيت در گروهی ديگر
سبب ظهور ميل به مديريت تصويرپردازی زيادهطلبانة چندسويه در اعضای سازمان میشد .
يکی از راهبردهای دستيابی به هدف ،رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی بود .در
اين راهبرد ،کنشگر نگرشهايی متفاوت و گاه متناقض ،اما مساعد ،متناسب و سازگار با
نگرشهای مخاطبان خود ارائه میدهد که دستکم يکی از آنها برای خودشيرينی است .آنچه
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باعث میشد بعضی از افراد مايل به مديريت تصويرپردازی زيادهطلبانة چندسويه در سازمان به
اين رفتارها مبادرت ورزند ،برخی ويژگیهای رفتاری در کنشگران اين رفتارها از يك سو
(بستر) ،وجود پارهای محرکهای محيطی و نيز نبود موانع محيطی در اين مسير از سوی ديگر
(شرايط مداخلهگر مديريتی و سازمانی) بود .يافتههای پژوهش نشان میداد نخستين کسانی که
مرتکب رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان میشدند (کنشگران اوليه) ،به
لحاظ رفتاری ماکياوليسم بااليی داشتند و برای رسيدن به قدرت بيشتر حاضر بودند از هر
ابزاری بهره گيرند؛ آنها در اين راستا و برای اجابت ميل به مديريت تصويرپردازی زيادهطلبانة
چندسويه ،به رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی اقدام میکردند و از آنجا که از شرايط
مداخلهگر چراغ سبز دريافت میکردند و عامل بازدارندهای هم سد راه آنها نبود ،بر اساس
شرطی شدن عامل ياد میگرفتند که دامنة اين رفتارها را در سازمان توسعه بخشند .گروهی
ديگر از کارکنان (کنشگران ثانويه) وقتی مشاهده میکردند که کنشگران اوليه با انجام اين
رفتارها و نه بر اساس کفايت و شايستگی به قدرت و منافع مطلوب خود در سازمان دست
میيابند ،ادراک بیعدالتی میکردند و از آنجا که ادراک باالی سياست سازمانی نيز داشتند
(میپنداشتند به اين ترتيب از سهم منافع ايشان در سازمان بشدت کاسته میشود) ،آنها نيز به
تبع کنشگران اوليه به رفتارهای مزبور مبادرت میورزيدند؛ چه بر اساس يادگيری اجتماعی
میآموختند که اين گونه رفتارها در سازمان ،باعث دستيابی به هدف میشود و دستکم بهزعم
ايشان برای احقاق حق و کاهش شکاف بیعدالتی در سازمان کارگر میافتد .در کنار
ويژگیهای رفتاری خاص کنشگران اوليه و ثانويه ،ويژگیهای مشترک رفتاری ايشان نيز
بسترساز بروز رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان میشد :کانون کنترل درونی
کنشگران سبب میشد تا ايشان خود برای تغيير وضع موجود و نيل به مطلوب خود اقدام عملی
کنند؛ هوش عاطفی باال به ايشان کمك میکرد تا بتوانند از عهدة رصد احساسی خود و
مخاطبين خود برآيند؛ و باألخره خودپايشی باال آنها را قادر میساخت تا بتوانند به اقتضاء
تغيير اوضاع محيطی ،رنگ عوض کنند.
در کنار بستر شکلگيری رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،شرايط
مداخلهگر موجب فراهم آمدن زمينهای عام برای رخداد اين رفتارها میشود .ضعف عملکرد
شغلی مديريت ،يکی از شرايط مداخلهگر مديريتی بود که سبب میشد تا مديريت سازمان برای
کسب اشراف مديريتی ،رأساً به رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی رو کند .ماکياوليسم
باال و سياستپيشگی مديريت موجب تشديد اين وضعيت میشد .همچنين مديريت برای
اينکه بتواند از يك سو بر ضعف مديريتی خود سرپوش بگذارد و از سوی ديگر وانمود کند که
در سازمان از اقتدار مناسبی برخوردار است ،سبك رهبری مبتنی بر مبادلة رهبر با اعضاء را
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اتخاذ نموده بود تا از اين طريق گروهی از کارکنان را يار غار ،خودی و مدافع حريم فرمانرانی
خود قرار دهد؛ در اين راستا و برای جلب حمايت اين کمربند امنيتی پيرامون خود از طريق
پشتيبانی مادی و معنوی از ايشان ،الجرم قانونگريزی را سر لوحة خود قرار داده بود تا بتواند
با تفسير بهرأی مفاد برخی قوانين ،سهم منافع خود و پيروان پشتيبان را فزونی بخشد .به
موازات شرايط مداخلهگر مديريتی ،شرايط مداخلهگر سازمانی سبب شده بود تا اعضای سازمان
از نهی مرتکبان اين رفتارها خودداری ورزند؛ از آن جمله ارتباطات بين فردی مبتنی بر مداهنة
سياسی در سازمان بود که باعث میشد کارکنان با در نظر داشتن منافع متقابل خود با ديگر
اعضای سازمان ،ضمن برقراری نوعی سازش روانی نانوشته با مخاطبان ،چشمانشان را بر روی
اين رفتارها ببندند و بدون واکنش رفتاری آشکار از کنار آنها بگذرند (ارتباطات بين فردی
مبتنی بر مداهنة سياسی) .به عالوه هنجار مراودات ضمنی در سازمان ،کارکنان را بر آن
میداشت تا حتی جدیترين نقدها را به صورت کنايه و در لفافه به يکديگر منتقل کنند و در
نتيجه نقدها اغلب کند و بیاثر شده بود .در اين ميان ،شدت روابط غير رسمی و نيز ضعف
قانونساالری در سازمان ،بر شدت ارتباطات بين فردی مبتنی بر مداهنة سياسی و عمق
نهادينگی مراودات ضمنی در سازمان افزوده بود ،به نحوی که انجام مکرر امور به صورت
فراقانونی برای نيل به اهداف شخصی يا گروهی باعث شده بود تا بسياری از قانونگريزان
وامدار يکديگر شوند و الجرم از نقد مستقيم و نهی خطاهای رفتاری يکديگر پرهيز کنند .به
عالوه جو سکوت نيز مزيد بر علت شده بود تا در آن فضا کارکنان تمايلی به طرح مشکالت و
ارائة انتقادهای خود پيرامون مسائل سازمانی نداشته باشند .همچنين ضعف نظام ارزيابی
عملکرد عاملی بود که باعث میشد تا کسانی که قصد دارند ميل به مديريت تصويرپردازی
زيادهطلبانة چندسوية خود را با راهبرد نمونهگری (عرضة عملکرد شغلی مساعد و فوق انتظار)
ارضاء کنند ،از انتخاب آن راهبرد پشيمان شوند و راهبرد رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين
فردی را اتخاذ کنند ،چه اينکه مجرب و کارگشا مینمود.
بر اساس يافتههای پژوهش ،متأثر از رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان
و نيز شرايط مداخلهگر در بروز آنها ،دو دسته پيامد سازمانی و فردی حاصل میشد .نخستين
پيامد سازمانی ،کاهش اعتماد بين فردی در سازمان بود .سکوت سازمانی و تکثير پديدة مورد
بررسی ،دو پيامد سازمانی ديگر رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان محسوب
میشدند .افزايش رضايت شغلی ،بروز ناهمگونی شناختی و افزايش فشار روانی ،به ترتيب
پيامدهای رفتاری خاص کنشگران اوليه ،کنشگران ثانويه و تماشاگران درستکار (آن دسته از
اعضای سازمان که شاهد رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان بودند و از
اساس رغبتی به انجام اين رفتارها نداشتند) محسوب میشدند؛ همچنين افزايش ميل به ترک
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خدمت و فشار روانی ،و نيز کاهش انگيزش درونی ،بهرهوری و رضايت شغلی نيز پيامدهای
فر دی مشترک بين کنشگران ثانويه و تماشاگران ناتوان (آن دسته از اعضای سازمان که شاهد
رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان بودند و علیرغم تمايل ،توان و قابليت
الزم را برای انجام اين رفتارها نداشتند) قلمداد میشدند .با در نظر داشتن يافتههای اين
پژوهش ،بررسی کمّی آنها جهت تبيين مدل و روابط ميان اجزای آن و نيز تعميم يافتهها،
پژوهشی مستقل را میطلبيد که پژوهش حاضر در همين راستا انجام و تدوين شد .به عبارت
ديگر ،هدف از انجام اين پژوهش ،آزمون کمّی مدل فرآيندی رفتارهای منافقانه در ارتباطات
بين فردی در سازمان و نيز تبيين روابط ميان اجزای آن است.
فرضيههای اين پژوهش ،مبتنی بر شکل  ،2برای نيل به پاسخ پرسش پژوهش (چگونه
نتايج کمّی ،يافتههای کيفی به دست آمده را دربارة نحوة شکلگيری رفتارهای منافقانه در
ارتباطات بين فردی در سازمان تعميم میبخشند؟) به شرح زير تدوين شدهاند:
ـ شرايط علّی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،در ميل به مديريت
تصويرپردازی زيادهطلبانة چندسويه در اعضای سازمان اثر مثبت دارد؛
ـ ميل به مديريت تصويرپردازی زياده طلبانة چندسويه در اعضای سازمان در رفتارهای
منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان اثر مثبت دارد؛
ـ بستر رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان در اين رفتارها اثر مثبت دارد؛
ـ شرايط مداخله گر رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان در اين رفتارها
اثر مثبت دارد؛
ـ رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان در پيامدهای اين رفتارها اثر مثبت
دارند؛
ـ شرايط مداخله گر رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،در پيامدهای اين
رفتارها اثر مثبت دارد.
.3روششناسی 

راهبرد پژوهش .اين پژوهش ،دومين مرحله از پژوهشی با راهبرد روشهای آميختة
اکتشافی محسوب میشود که در نخستين مرحلة آن ،ضمن انجام مطالعهای کيفی (طرح
نظاممند نظرية داده بنياد) ،مدل پژوهش جهت بررسی کمّی و آزمون فرضيهها در مرحلة بعد
طراحی شده است .هدف اصلی از انجام اين راهبرد پژوهشی کاوش يك پديده است
( )Creswell, 2003و استفاده از آن زمانی مناسب است که پژوهشگر به دنبال آزمون
مؤلفههای نظريهای نوظهور است ( .)Morgan, 1998
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ابزار سنجش ،نمونه و فنون آماری .بهمنظور گردآوری دادهها ،پرسشنامهای پژوهشگر
ساخته با  102گويه ،مبتنی بر نکات ،تعابير و اصطالحات برآمده از نقل قولهای
مشارکتکنندگان در مرحلة کيفی (مرحلة نخست) پژوهش ،بهمنظور حفظ روح زندة حاکم بر
پژوهش تدوين شد؛ با هدف حصول اطمينان از روايی محتوای سنجه ،پرسشنامه برای  8تن از
اساتيد مديريت ارسال گرديد؛ پس از دريافت بازخورد از اين خبرگان ،اصالحات پيشنهادی
انجام و پرسشنامة نهايی با  101گويه تدوين شد .کارکنان همان سازمان دولتی که مرحلة
نخست پژوهش در آن انجام شده بود به تعداد  313نفر -جامعة آماری اين پژوهش را تشکيل
می دادند که حجم نمونة آماری پيشنهادی منطبق با جدول کرجسی و مورگان ( & Krejcie
 ،)Morgan, 1970تعداد  181نفر برآورد میشد .بهمنظور ارزيابی پايايی سنجه ،پرسشنامه به
صورت تصادفی ساده در اختيار نمونة مقدماتی  20نفرهای از کارکنان قرار گرفت .ضرايب
آلفای کرونباخ محاسبه شده برای نمونة مقدماتی ،گويای پايايی مناسب سنجه و مؤلفههای آن
بود (جدول  .)2به اين ترتيب 200 ،پرسشنامة ديگر به صورت تصادفی ساده در اختيار کارکنان
قرار گرفت که در نهايت  184پرسشنامه گردآوری شد؛ به اين ترتيب ،در مجموع تعداد 204
پرسشنامه جمعآوری گرديد (نرخ بازگشت  12/1درصد) که با حذف  11پرسشنامة ناتمام181 ،
پرسشنامة نهايی در اختيار قرار گرفت .نسبت مشارکتکنندگان در پژوهش به حسب جنسيت،
 13درصد مذکر و  24درصد مؤنث بودند .نمونهگيری تصادفی ساده اين امکان را در اختيار قرار
می داد تا به طور بالقوه نظر همة اعضای جامعة آماری هدف با شانسی مساوی بتواند در
پژوهش انعکاس يابد .
جدول  .2پايايی سنجه و مؤلفههای آن
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پيش از انجام تحليلهای آماری الزم برای آزمون فرضيات پژوهش ،نخست نسبت به
انجام تحليل عاملی اکتشافی با استفاده از فن آماری تجزية مؤلفههای اصلی ،با هدف بررسی
روايی سازة سنجه و در صورت لزوم حذف برخی گويههای کاهندة اين روايی (گويههای با
مقادير اشتراک استخراجی کمتر از  )0/1اقدام شد ،اما نتايج به حذف گويهای منجر نشد.
همچنين از آنجا که همة دادههای اين پژوهش بهطور همزمان از افرادی مشخص و با روشی
واحد (پيمايش پرسشنامهای) جمعآوری شده بود ،بهمنظور پرهيز از تهديد پژوهشی «واريانس
روش مشترک» ،پيش از انجام تحليلهای الزم جهت آزمون فرضيهها« ،آزمون يك عاملی
هارمون» اجرا شد ()Podsakoff & Organ, 1986؛ واريانس روش مشترک زمانی وجود دارد
که تنها يك عامل (نخستين عامل يا عمدهترين عامل) ،بيشترين ميزان واريانس را تبيين کند.
نتيجة اجرای تحليل عاملی اکتشافی از طريق تجزية مؤلفههای اصلی 21 ،عامل را با مقادير
ويژة بزرگتر از  1شکل داد که عمدهترين آنها  21/14درصد از کل واريانس را تبيين مینمود؛
بنابراين ،با توجه به پايين بودن اين مقدار ،معلوم شد تهديد مزبور اثر قابل اعتنايی نداشت.
تحليل دادهها .برای انجام تحليلهای آماری الزم جهت آزمون فرضيهها پژوهش ،از
مدليابی معادالت ساختاری ،طبق رويکرد دو مرحلهای اندرسون و گربينگ ( & Anderson
 )Gerbing, 1988و با استفاده از نرم افزار  Amos Graphics 18استفاده شد؛ در رويکرد
مزبور ،نخست با استفاده از تحليل عاملی تأييدی ،روايی مدلهای اندازهگيری بررسی و سپس
از طريق تحليل مسير ،دادهها به مدلهای ساختاری برازش میشوند .اين پژوهش 4 ،مدل
اندازهگيری دارد (شرايط علّی ،بستر ،شرايط مداخلهگر و پيامدها) .نخست ،به سبب نقض نرمال
بودن چندمتغيره در مدلهای اندازهگيری ،خودگردانسازی اجرا شد؛ خودگردان سازی روشی
مبتنی بر بازنمونهگيری با جايگذاری از نمونة مورد مطالعه است که در صورت نقض مفروض
نرمال بودن چندمتغيره قابل انجام است؛ در ادامه معناداری مدل اندازهگيری و روايی همگرای
آن بررسی شد .
بهمنظور بررسی معناداری مدل ،از  3شاخص مهم برازش استفاده شد :معناداری کای
اسکوئر ( )Pکه مقدار بزرگتر از  0/01آن نشاندهندة تأييد مدل اندازهگيری است؛ کای اسکوئر
بهنجار شده ( )CMIN/DFکه مقدار بين  1تا  1آن ،سبب تأييد مدل میشود؛ شاخصهای
برازش افزايشی ( ،)IFIتوکر-لوئيس ( )TLIو برازش تطبيقی ( )CFIکه مقادير بزرگتر مساوی
 0/1آنها نشاندهندة قابل قبول بودن مدل است؛ و در نهايت ريشة دوم مربعات خطای برآورد
( )RMSEAکه مقدار کوچکتر از  0/08آن گويای معناداری مدل است ( & Van den Berg
 .)Lance, 2000همچنين از اين شاخصها برای بررسی برازش دادهها به مدلهای ساختاری
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نيز استفاده شد .طبق نتايج جدول  ،3برآيند شاخصهای ششگانه ،بر تأييد مدلهای
اندازه گيری داللت داشتند؛ ضمن اينکه معناداری هر يك از بارهای عاملی در سطح اطمينان
 11درصد ( )p > 0/001مؤيد روايی همگرای هر يك از مدلهای اندازهگيری بود؛ بنابراين
متغيرهای پنهان پژوهش ،کفايت به کارگيری در مدلهای معادلة ساختاری را برای آزمون
فرضيهها داشتند .در مرحلة دوم ،مدل معادلة ساختاری پژوهش بررسی شد .طبق برآيند
شاخصهای برازش مدل اصالح شده ،مدل نهايی پژوهش مورد تأييد بود (جدول  .)3شايان
ذکر است از ميان اصالحات پيشنهادی نرمافزار ،به ايجاد رابطه بين متغيرهای خطا بسنده شد.1
به سبب معناداری ضرايب رگرسيونی ،هر يك از فرضيهها در سطح معناداری  11درصد تأييد
شدند.
جدول  .3شاخصهای برازش مدلهای اندازهگيری
مدلها


P

CMIN
/DF

IFI

TLI

CFI

RMSEA

اندازهگيری شرايط علّی

0/232

1/211

0/111

0/112

0/111

0/031

اندازهگيری بستر

0/000

3/211

0/184

0/113

0/184

0/110

اندازهگيری شرايط
مداخلهگر
اندازهگيری پيامدها

0/033

1/420

0/112

0/181

0/112

0/048

0/000

2/112

0/131

معادلة ساختاری

0/000

1/101

0/148
/123
0

0/131

0/013

0/130

0/010

0/130

 .متغيرها در شکلها با حروف انگليسی و مخفف نوشته شده¬اند؛ برای تطبيق معادل فارسی آنها به جدول ضميمه
رجوع شود.
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شکل  .10مدل معادلة ساختاری پژوهش

.4بحثونتيجهگيری.روشن شد که رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان،
يکی از همخانوادههای رفتار فردی نفاق در سازمان است و به لحاظ کانون تمرکز ،ارتباطات،
ادراک مخاطب از ناهمگونی ،و هدف جذابيت نزد مخاطب ،از ساير رقبايش (خودشيرينی ،نفاق
از ديدگاه روانشناسی اجتماعی ،و نفاق سازمانی درونی) متمايز است .هادوی نژاد و همکاران
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( )1381به منظور کاوش فرآيند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،ضمن
انجام پژوهشی با راهبرد نظرية داده بنياد در يکی از سازمآنهای دولتی ايران ،مدلی برای اين
پديدة رفتاری ارائه نمودند که اين پژوهش در پی آزمون کمّی آن مدل انجام گرديد؛ به عبارت
ديگر هدف از انجام اين پژوهش ،آزمون کمّی مدل فرآيندی رفتارهای منافقانه در ارتباطات
بين فردی در سازمان و نيز تبيين روابط ميان اجزای آن بود .نتايج پژوهش ضمن تأييد
فرضيههای پژوهش نشان داد سه مؤلفههای ماکياوليسم (مؤلفة فردی) ،سياست جذبی -دفعی
مديريت در قبال منابع انسانی سازمان (مؤلفة گروهی) و احتمال جابجايی قدرت در سازمان
(مؤلفة سازمانی)  -به عنوان شرايط علّی مبيّن رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در
سازمان -در بروز ميل به مديريت تصويرپردازی زيادهطلبانة چندسويه در اعضای سازمان اثر
دارند .عالوه بر اين متغير که مقولة محوری در تبيين رفتارهای مزبور قلمداد میشود ،بستر و
شرايط مداخلهگری وجود دارند که در صدور رفتارهای ياد شده تأثير میگذارند؛ ماکياوليسم باال
و يادگيری شرطی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،بهعنوان ويژگیهای
رفتاری خاص کنشگران اولية اين رفتارها ،ادراک باالی سياست سازمانی ،ادراک بیعدالتی و
يادگيری اجتماعی رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی سازمان ،به عنوان ويژگیهای
رفتاری خاص کنشگران ثانوية اين رفتارها ،و دست آخر هوش عاطفی باال ،خودپايشی باال و
کانون کنترل درونی ،بهعنوان ويژگیهای شخصيتی مشترک کنشگران رفتارهای منافقانه در
ارتباطات بين فردی در سازمان ،متغيرهای بسترساز اين رفتارها محسوب میشوند .از سوی
ديگر ،عملکرد شغلی ضعيف ،قانونگريزی ،سياستپيشگی ،ماکياوليسم باال و رهبری مبتنی بر
مبادلة رهبر با اعضاء ،شرايط مديريتی مؤثر ،و ارتباطات بينفردی مبتنی بر مداهنة سياسی،
هنجار مراودات ضمنی ،روابط غير رسمی قوی ،ضعف قانونساالری ،نظام ضعيف ارزيابی
عملکرد و جو سکوت ،شرايط سازمانی اثرگذار در بروز اين رفتارها قلمداد میشوند .شرايط
مداخلهگر مديريتی و سازمانی و نيز رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان
پيامدهايی را در دو سطح فرد و سازمان به دنبال دارند؛ کاهش اعتماد بين فردی ،سکوت
سازمانی و تکثير رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،پيامدهای سازمانی
رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان هستند .پيشتر نيز بيان شده بود که اين
رفتارها به سبب مخدوش ساختن دست کم يکی از ابعاد اعتماد ،موجب تزلزل در آن میشود.
افزايش رضايت شغلی ،ناهمگونی شناختی و افزايش فشار روانی ،سه پيامد فردی رفتارهای
منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان ،به ترتيب ،خاص کنشگران اوليه ،کنشگران ثانويه
و تماشاگران درستکار اين رفتارها هستند؛ همچنين افزايش ميل به ترک خدمت ،کاهش
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انگيزش درونی ،کاهش بهرهوری ،افزايش فشار روانی و کاهش رضايت شغلی ،پيامدهای
مشترک بين کنشگران ثانويه و تماشاگران ناتوان در انجام اين رفتارها محسوب میشوند .
از دل نتايج پژوهش ،کاربردهای ضمنی و پيشنهادهای اجرايی زير برای مواجهه با
رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان استخراج میگردند:
 هنگام کارمندگزينی ،تا حد ممکن از جذب کارکنانی با ماکياوليسم باال خودداری شود؛ سياست جذبی -دفعی مديريت در قبال منابع انسانی سازمان ،فارغ از هرگونه مديريتسياسی و بر پاية ميزان شايستگی و کفايت اعضاء صورت پذيرد؛
 هنجارشکنی تغيير مديران دولتی در اثر دست به دست شدن سکان خدمتگزاری در رأسهرم مديريت دولتی کشور ضروری مینمايد؛
 شايستهساالری مديران امری ناگزير برای سازمان است؛ مديران قانونگريز ،سياستپيشه ،باماکياوليسم باال و عملکرد ضعيف ،و نيز مديرانی که در راستای ايجاد کمربندی امنيتی و
پشتيبان برای خود از ميان کارکنان سازمان ،سبك رهبری مبتنی بر مبادلة رهبر با اعضاء را
اختيار میکنند ،بر رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی در سازمان دامن میزنند؛
 الزم است برای شکستن جو سکوت و هنجار مراودات ضمنی ،بستر نقد صريح و شفافاعضاء از يکديگر در سازمان فراهم شود؛ در اين راستا مديريت خود بايد پيشقدم شود؛
 بايد تأکيد بر اجرای دقيق قانون و مقررات برای نيل به نهادينه شدن قانونساالری درسازمان ،جزء دستور کار مديران سازمانها قرار گيرد تا روابط غير رسمی جايگزين آن نشود؛
 ضروری است نظام ارزيابی عملکرد مناسبی در سازمان استقرار يابد تا گروهی از اعضایسازمان ،در عوض در پيش گرفتن رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی ،راهبردهای
مشروعی از قبيل نمونهگری را پيشه سازند.
بهمنظور انجام پژوهشهای آتی در راستای اين مطالعه توصيه میشود ،پژوهشگران
محترم مدل و روابط ميان اجزای آن را در چارچوب فرضيات پژوهش ،در جوامع آماری مختلف
ديگری بازآفرينی و نتايج را با نتايج اين پژوهش مقايسه کنند؛ همچنين با هدف تبيين
پويايیهای رفتاری متغيرهای گوناگون اثرگذار در رفتارهای منافقانه در ارتباطات بينفردی در
سازمان ،انجام پژوهشهايی مستقل که به تبيين روابط درونی ميان متغيرهای مشاهده شده از
قبيل متغيرهای شرايط مداخلهگر سازمانی مدل با عنايت به تأثير آنها در رفتارهای منافقانه در
ارتباطات بين فردی در سازمان میپردازند ،مفيد مینمايد.
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Co3

Co12

يادگيری شرطی شدن عامل رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين فردی

Co31

Co2

ويژگيهای رفتاری خاص کنشگران ثانويه

Co32

Co21

ادراک باالی سياست سازمانی

Co33

IC

شرايط مداخلهگر

OIC

MIC

شرايط مداخلهگر مديريتی

OIC1

MIC1

عملکرد شغلی ضعيف

OIC2

MIC2

قانونگريزی

OIC3

MIC3

سياستپيشگی

OIC4

MIC4

ماکياوليسم باال

OIC5

مخفف

ناممتغير

انگليسی
سياست
جذبی
سياست دفعی
احتمال
جابجايی
قدرت در
سازمان
ادراک باالی
بیعدالتی
يادگيری
اجتماعی
رفتارهای
منافقانه در
ارتباطات بين
فردی
ويژگيهای
شخصيتی
مشترک
کنشگران
هوش عاطفی
باال
خودپايشی
باال
کانون کنترل
درونی
شرايط
مداخلهگر
سازمانی
ارتباطات
بينفردی
مبتنی بر
مداهنة
سياسی
هنجار
مراودات
ضمنی
روابط
غيررسمی
قوی
ضعف
قانونساالری
نظام ضعيف
ارزيابی

CC
CC1
CC2

Co
Co1

Co11

Co12
Co2
Co21
IC

MIC

MIC1

MIC2

MIC3
MIC4
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عملکرد
MIC5

OIC6

MIC5

Cs

CICs2

Cs

CICs3

OCs

OCs1

CICs4

OCs1

OCs2

CICs5

OCs2

OCs3

SICs

OCs3

ICs

SICs1

ICs

CICs

SICs2

CICs

CICs1

SICs3

CICs1

MDIMT

H.Bs

MDIMT

OCs

-

