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تاریخ پذیرش مقاله)3171/39/92 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تملق کارکنان و ارتباط آن با پیشرفت شغلی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
بود .روش تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردي بود که به شكل میدانی انجام شد .جامعه آماري این پژوهش ،کلیه
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود .ازآنجاییکه حجم جامعة آماري کم بود 99( ،نفر) نمونه آماري برابر با جامعه
آماري در نظر گرفته شد .با استفاده از سنجههاي مطالعات پیشین پرسشنامه تحقیق طراحی شد ،براي اطمینان از روایی پرسشنامه،
پرسشنامة نهایی با تأیید و جمعبندي نظرات  21تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تنظیم شد .پایایی پرسشنامههاي در یک پایلوت اولیه
و با  03نفر نمونه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي همه پرسشنامهها بیشتر از  3/03محاسبه گردید .براي تجزیهوتحلیل دادهها از
روشهاي آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد .نتایج نشان داد متغیرهاي فردي یعنی کانون
کنترل و ماکیاولیزم با تملق ارتباط معناداري داشتند ( )p≤0/05اما از بین دو متغیر موقعیت شامل سبک رهبري و ابهام نقش تنها متغیر
سبک رهبري با تملق ارتباط معنادار داشت ( .)p≤0/05همچنین ،معناداري رابطه مثبت بین تملق کارکنان و پیشرفت شغلی آنها مورد
تأیید قرار گرفت ( .)p≤0/05همچنین مشخص شد ،سبک رهبري نسبت به ماکیاولیزم و کانون کنترل پیش بینی کننده بهتري براي
تملق کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان است و تملق کارکنان با ضریب  )3/231(Betaپیشبینی کننده مناسبی براي
پیشرفت شغلی کارکنان میباشد ،درنتیجه مشخص شد فاکتور منفی تملق بر پیشرفت شغلی کارکنان تأثیرگذار است.
واژگان کلیدی :تملق ،عوامل فردي ،عوامل موقعیتی ،پیشرفت شغلی

 .2مربی دانشگاه پیام نور شهرکرد (نویسنده مسئول) salim.abbasi@gmail.com
 .1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 .0استادیار دانشگاه تهران
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مقدمه

فراهم سرازد و از ایرن طریرق امكران آگراهی را برراي مردیران

امررروزه کارکنرران سررازمانهرراي کسرربوکار برره اسررتفاده از

فراهم کند .از سوي دیگر با توجه به اثراتی که تملق در فرایند

استراتژيهاي مدیریت مسیر شرغلی برراي پیشررفت و موفقیرت

ارزشیابی کارکنان و پیشرفت آنها در مسریر شرغلیشران دارد،

حرفهاي خرود تمایرل زیرادي نشران مریدهنرد .یرک راه برراي

سازمانها میتوانند نتایج این تحقیق را برهمنظور جلروگیري از

افزایش نفوذ و موقعیت حرفهاي ،نشران دادن سرطب بهررهوري

بهکارگماري افراد غیر شایسته در پستهاي حساس سازمانی و

باال در کار است و بهرهوري باال به میرزان زیرادي در موفقیرت

پیامدهاي مخرج آن بهکارگیرند.

حرفهاي فرد و پاداشهاي دریافتی وي مؤثر است؛ اما در کنرار

یكی از انواع رفتار سیاسی سازمانها ،تملق است کره افرراد

آن براي اعضاي سازمان این امكران وجرود دارد کره موفقیرت

در سازمان براي رسیدن به اهداف خود از آن استفاده میکنند.

حرفهاي خویش را از طریرق یكسرري رفتارهراي سیاسری نظیرر

وقوع تملق در سطوا باالتر سازمانی بیشتر است .در هر سرطب

تملق و چاپلوسری بهبرود بخشرند (ورتمرن ،لینسررنمیر:2900 ،2

سررازمانی افررراد مررافول تمایررل کمتررري برره اسررتفاده ازاینگونرره

.)202

رفتارها نسبت به زیردسرتان دارنرد (کنری 0و همكراران:1322 ،

بهطورکلی همه افراد تمایل دارنرد مطلروج جلروه نماینرد و

.)284

دیگران نیز از رفتارهاي مطلوج آنها مطلع گردند؛ اما تعریف

تئوريها و مطالعات حراکی از آن اسرت کره افرراد برهطور

و تمجیررد بیجررا و بیشازحررد (تملررق) رفترراري ناپسررند تلقرری

منظم به پیامها و صحبتهایی که داراي یرک مفهروم مثبرت و

میگردد .هرچند برخی از صاحبنظران علوم رفتاري معتقدند

تمجید براي آنها است عاقه نشان میدهنرد و دوسرت دارنرد

که تملق خفیف در اول هر جلسه بره ایجراد صرمیمیت کمرک

دیگران آنها را موردتمجید و ستایش قرار دهند و ناخودآگاه

میکند (اکتینگ.)2 :1330 ،1

درصدد جبران آن برمیآینرد (فیسرک و تیلرور.)118 :1338 ،2

در فرهنگ ما ایرانیان تملق همواره تقبیب شده است؛ امرا ایرن

برخورد مناسب با اطاعاتی که به مدیر میرسد از مهارتهاي

نوع رفتار همواره بهعنوان جزئی جدانشدنی از رفتار اجتمراعی

بسرریار مهررم مرردیران اثررربخش اسررت .افررراد بررا دادن و گرررفتن

عدهاي از مرردم بروده اسرت (نعمتری و همكراران.)24 :2091 ،

بازخورد در تفكرات و احساسات با یكدیگر سهیم مریشروند.

سازمانها بهعنوان بخشی از زندگی اجتماعی ما از وجرود ایرن

(اسلوکام و همكاران.)189 :1338 ،5

نرروع رفتررار مسررتثنی نیسررتند .بسرریاري از مررا بارهررا شرراهد تملررق

تملق یک سري رفتارهاي استراتژیک اسرت کره بهصرورت

همكاران خود یا سایر کارکنان در سازمانها برراي رسریدن بره

نامشروع براي نفوذ بر یک فرد خا

با توجه بره ویژگریهرا و

مطامع خود بودهایم .اگر تملق بهصورت افراطی به کار گرفتره

جذابیتهاي شخصی ،طراحیشدهاند .این تاکتیک رفتارهرایی

اینكره

مانند تعریف و تمجید ،تحسین و یا لطف به همكاران یرا افرراد

شود ،میتواند براي سازمان زیرانآور باشرد بهخصرو

این رفتار نهتنها در سطب فرردي بلكره بهصرورت سرازمانی هرم

مافول را در برمیگیرد (لیندن و میشل.)504 :2988 ،4

مطرررا اسررت .ازآنجرراییکرره وجررود اینگونرره رفتارهررا در هررر

مدیران در سازمان جهت تصمیمگیري به اطاعات صحیب نیاز

و آگراهی از ایرن نروع رفتارهرا

دارند .گاه اطرافیان مدیر ممكن است از ارائه اطاعات صحیب

بررراي مرردیران جهررت کنترررل و مرردیریت آنهررا در سررازمان و

به مدیر خودداري کنند و با ستایش نابجا مدیر را اغفال نمایند.

جلرروگیري از بررروز اثرررات منف ریشرران کرراماً ضررروري اسررت

چاپلوسی اعتمراد را از برین بررده و شرنونده را خروار مریکنرد.

(نعمتی و همكاران.)20-24 :2091 ،

همچنین به اعتبار و صداقت فرد چاپلوس لطمره وارد مریکنرد

سازمانی متحمل اسرت ،در

مقاله حاضر بر آن است ترا برا شناسرایی عمردهترین عوامرل
مؤثر بر رفتار مبتنی بر تملق یرا چاپلوسری و تعیرین میرزان پریش
بینیکنندگی آنها زمینه را براي اقردامات اصراحی در آینرده
1. Wortman & Linsemeienr
2. Akiteng

(نصر اصفهانی)95 :2089 ،
تملق نوعی رفتار استراتژیک است که توسط فرد براي افزایش
3. kenny
4. Fiske & Taylor
5. Slocum
6. Linden & Mitchell
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جذابیتهاي خویش در نزد دیگران انتخراج مریشروند .تملرق

موقعیتی هستند .فرد باید باور کند که آیا وضرعیت موجرود در

یک نوع استراتژي رفتاري اسرت کره فررد از آن برراي کسرب

سازمان تملق را تشویق میکند یا خیر؟ برخی سازمانهرا داراي

وجهه مناسب و درنتیجه پیشرفت و ارتقاي شغلی بهره میگیرد

ساختار و فرهنگی هستند که خودبهخود تملق را موردحمایرت

و اگر با زیرکی انتخاج گردد کارکنان را به جلرو سرول مری-

و تشویق قرار مریدهنرد .ارزیرابی شرخص از ایرن وضرعیت در

دهد .تصمیم به انتخاج تملق بهعنوان یک استراتژي نفوذ و نیز

انتخراج اسررتراتژي تملررق مرؤثر اسررت (لینرردن و میشررل:2988 ،

نرروع ایررن رفتررار در سررازمان ،کرراماً شخصرری اسررت .ازای رنرو

.)500

و ارزیرابی شرخص از

بررر اسرراس مطالعررهاي کرره توسررط آریرره 2و دیگررران ()2990

میزان ریسكی دارد کره در ایرن رفترار موجرود اسرت .ارزیرابی

صررورت گرفترره اسررت ،مهمترررین عامررل شخصرریتی کرره رابطرره

میزان ریسک موجود در این رفتار با توجره بره معیارهراي ذیرل

معناداري با بروز رفتار تملقآمیز در فرد دارد ،نیاز بره موفقیرت

صورت میگیرد:

در فرد است .بر این اساس افرادي که به دنبال ترقی و پیشرفت

الف) دالیل تملق :تملق میتواند دودسته دلیل داشته باشد:

در سازمانهرا هسرتند تمایرل بیشرتري دارنرد ترا در فراینردهاي

دالیل تدافعی :تملق تدافعی بهمنظور حفاظت شخصی از نترایج

سیاسی کسرب موفقیرت درگیرر شروند .همچنرین در پژوهشری

عملكرد ضعیف صورت میگیررد در ایرن حالرت فررد ممكرن

دیگر نصر اصرفهانی ( )2089چهرار عامرل را از دالیرل وجرود

است بهمنظور بررانگیختن حرد دلسروزي سرپرسرت خرود بره

تملق در سازمان نام برد ،برقراري روابط بهتر با دیگران ،ناامنی،

اینگونه رفتار کند.

جذاج و مراهر نشران دادن خرود ،پیشررفت در سرازمان( .نصرر

د الیل سوداگرانه :تملق سوداگرانه واکنشی نیست بلكه اهداف

اصفهانی.)234-235 :2089 ،

انتخاج استراتژي تملق بستگی بره در

بلندمدتی را دنبال میکند و اغلب توسط فرد به عنوان وسیلهاي

کاسمار 1و همكارانش ( )1332تأثیر دودسته عوامل موقعیتی

براي ارتقاء و یرا شریوهاي برراي دسرتیابی بره اهرداف شخصری

(ابهام نقش ،رابطه رهبر -عضو) و متغیرهراي غیرر مروقعیتی یرا

استفاده میشود.

فردي (عزتنفد -نیاز به قدرت-مشارکت شغلی – کمرویی)

ج) ارزیابی فرد از نسبت هزینه -فایده ایرن رفترار :هزینرههراي

را بر بروز رفتار متملقانه در سازمان بررسی کردنرد .یافترههراي

تملق معموالً بستگی به این دارد که فرد هدف تا چه حد معتقد

آنها حاکی از آن بود که عوامل فردي یا غیر موقعیتی بیشتر از

است که فرد متملق داراي مقاصد سوء و انگیزههاي پنهرانی از

عوامل موقعیتی بر بروز رفتار متملقانه کارکنان در سازمان تأثیر

این رفتار است .هزینههراي احتمرالی چنرین رفتراري مریتوانرد

میگذارد (کاسمار .)018 :1332 ،با توجه به تحقیقات کاسمار

تمسخر عمومی و یا از دست دادن اعتماد نزد سرپرسرت باشرد.

( )1332مریترروان آنهررا را برره دودسررته کلرری عوامررل فررردي و

فواید بالقوهاي هم براي این رفتار نظیر احتمال ارتقا و پیشرفت

موقعیتی تقسیم کرد.

متصور است .فرد باید هزینهها و فواید احتمالی را در این رفتار

الف) ویژگیهاي فردي( 0رفتارهاي شخصری) :از ایرن منظرور

ارزیابی و سپد نسبت به انتخاج این اسرتراتژي تصرمیمگیرري

تملق تنها یک تصرمیم و رفترار شخصری اسرت و از متغیرهراي

کند (وارتمن و لینزنمیر.)209 :2900 ،

محیطی تأثیر نمریپرذیرد .رالسرتون )2985( 2سره عامرل فرردي

ج)ارزیررابی فرررد از میررزان تأثیرپررذیري طرررف مقابررل از تملررق:

ماکیاولیسم ،مرکز کنترل و منحصر بودن وظیفه کاري فررد در

ارزیابی شخص از میزان تأثیرپذیري فرد هدف از تملق بستگی

سازمان از عوامل تملرق مریدانرد .در ایرن میران ماکیاولیسرم و

به شناخت فرد متملق از شخصیت فرد هدف دارد .تملق زمانی

مرکز کنترل عوامل کاماً شخصیتی هسرتند امرا منحصرر برودن

مؤثر است که فرد هردف بره صرادقانه برودن آن اعتقراد داشرته

وظیفه کاري فرد در سازمان نوعی ویژگی اکتسابی است که بر

باشد .اگر فرد متملق فررد هردف را شخصری سراده و زودبراور

اساس مهارتها و توانرائیهراي فرردي تعیرین مریشرود .افرراد

بدانررد ،احتمررال اسررتفاده از اسررتراتژي تملررق توسررط وي بیشررتر
خواهد بود.
د) میزان حمایت عوامل موقعیتی از تملق :آخرین معیار عوامرل

1. Aryee
2. Kacmar
3. individual factors
4. Ralston
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ماکیرراولگرررا ترراش م ریکننررد از طریررق دغلکرراري و فریررب

موقعیتی باهم ارتباط دارند و توسط سازمانها تعیین مریشروند.

دیگران قدرت و نفوذ خویش را گسترش دهنرد و بره اهرداف

بنابراین ،سازمانهرا در میزانری کره تملرق درون سرازمان شرایع

خویش دسرت یابنرد .ایرن افرراد توجره کمری بره احساسرات و

است ،نقش کلیدي بازي میکنند .اولین متغیر موقعیتی ،سربک

وضعیت دیگران دارند نسبت به طبیعرت انسران دیردگاه منفری

رهبري و مدیریت در سرازمان اسرت .در ایرن زمینره دو سربک

دارند (انسانها قابلاعتماد و مسئولیتپذیر نیستند)؛ و از شیوه-

عمده شناختهشده رهبرري سربک دیكتراتوري و دموکراتیرک

هاي ارتباطی فریبکارانه استفاده مریکننرد (رالسرتون:2985 ،

است (کنی و همكاران .)288 :1322
ازآنجاییکه در مدیریت دیكتاتوري فرصتهاي خاقیت و

.)281
مطالعات نشان میدهد افرادي که داراي شخصیت ماکیراول

نوآوري به کارکنان داده نمیشود ،لذا زیردستان از شیوههراي

هسررتند از تكنیررک تملررق بررراي کنترررل و نفرروذ دیگررران بیشررتر

دیگري نظیر تملق براي تمیز دادن خودشان از دیگران اسرتفاده

استفاده میکنند(پندي و راستوگی .)111 :2909 ،2وقتری یرک

میکنند؛ بنابراین ،سبک رهبري دیكتراتوري تملرق را بیشرتر از

فرد موفقیتها و شكستهاي خویش را به علرتهراي درونری

سبک دموکراتیک ترغیب میکند .دومین متغیر موقعیتی ،ابهام

نسبت میدهد یا بیرونی این در مورد موضوع مرکز کنترل می-

نقش است .ابهام نقش زمانی وجود دارد که اهداف بهصرورت

باشد .وقتی معتقدند سرنوشت زندگی و پیرروزي و شكسرت-

دقیق توسط مدیر براي کارمند مشخص نشده باشرند .در چنرین

هایشان تحت کنترل خود و تاششان است ،داراي مرکز کنترل

شرایطی فردي نسبت به اینكه آیرا عملكررد فعلری وي در کرار

درونی و افرادي که اعتقاد به این دارنرد کره حروادن زنردگی

نتیجه موردنظر را خواهد داشت یا خیر ،مطمئن نیست مطالعات

تحت تأثیر نیروهاي خارج از کنترل و نفوذ آنان اسرت ،داراي

نشان میدهد هر چه میزان رسرمیت در سرازمان براالتر باشرد و

مرکز کنترل بیرونی است .افراد با مرکز کنترل درونری ،تراش

اهررداف ،نقررشهررا و رویررههرراي کرراري بهصررورت دقیررقتررري

بیشتري براي پیشرفت و ارتقا از خود نشان میدهنرد ،بره دنبرال

مشخصشده باشد ،به دلیل کاهش ابهام اعضاي سازمان نسبت

برقراري ارتباط مناسب با افرادند و داراي خاقیت و ایدههراي

به اهداف موردنظر ،رفتار سیاسی کمتري در آنران دیرده مری-

نو هستند .پاداشهاي درونری کرار از قبیرل موفقیرت در کرار و

شود.

حسن انجام کار براي آنها مطلوجتر است .در مقابل پراداش-

بنابراین ،باوجودآنكه سرطب مناسربی از ابهرام برراي اجتنراج از

هاي مطلوج افراد با مرکز کنترل بیرونی مانند حقول و امنیرت

رکود و تشویق به نوآوري براي سازمان مطلوج اسرت امرا هرر

شغلی است .این افراد به نسربت افرراد برا مرکرز کنتررل بیرونری

چه میزان ابهام در وظایف و اهداف بیشتر باشد ،براي اطمینران

داراي درآمدهاي باالتر و مشاغلی با رتبره و جایگراه اجتمراعی

از رضایت مافول احتمال استفاده از تملق در فرد بیشتر خواهرد

باالتر هستند .در مقایسه افرادي که مرکز کنترل درونری دارنرد

بود .سومین عامل موقعیتی که تملق را موجب میشرود کمبرود

به دلیل تاش براي کنترل و نفوذ بر دیگران ،تمایل بیشتري بره

منابع است مدیران در سازمانها کنترل منابع و نیز پراداشهرایی

استفاده از تملق از خود نشران مریدهنرد (جنیفرر و لنرا:1320 ،1

که زیردستان دریافت میدارند ،در دست دارد .زیردستان نفوذ

 ) 109بنابراین با توجه به اهمیت دو متغیر شخصیتی ماکیراولیزم

رسمی بر سرپرستان خود ندارند ،بنابراین هنگامیکه منابع نسبتاً

و کانون کنتررل ،ترأثیر آنهرا برر چاپلوسری موردبررسری قررار

کمیاج باشد اغلب با استفاده از دیگر شیوههاي نفوذ سعی می-

گرفت.

کنند به منابع موردنیاز خود و پاداش موردنظر دسرت یابنرد .در

ج) عوامل موقعیتی :0در مطالعه کنی 2و همكاران ( )1322سره

این حالت رفتار متملقانه درصردد افرزایش جرذابیت خرود نرزد

عامل موقعیتی سبک رهبري و تصمیمگیري ،میزان ابهام نقرش

سرپرستان و درنتیجه افزایش نفوذ خرویش برر آنران هسرتند ترا

و کمبود منابع را عامل تملق مطررا مریکننرد .ایرن سره عامرل

منابع و پاداشهراي بیشرتري را در سرازمان از آن خرود سرازند

1. Pandey & Rastogi
2. Jennifer and Lena
3. situational factors
4. kenny

(رالستون .)280-281 :2985 ،با توجه به اینكه ترأثیر متغیرهراي
سرربک رهبررري و ابهررام نقررش بررر تملررق در مطالعرره کاسررمار و
همكاران ( )1332نیز تأییدشده است و با توجه به اهمیرت ایرن
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دو متغیر مروقعیتی ،ترأثیر ایرن متغیرهرا برر چاپلوسری کارکنران

درباره وي نادیده بگیرد .اگرچره بسریاري از مطالعرات تجربری

موردبررسی قرار گرفت.

گذشته همبستگی و ارتباط تملق و موفقیرت حرفرهاي را تأییرد

کارکنان امروزي بیشتر از گذشرته دربراره زنردگی کراري

کردهاند اما مطالعات دیگري وجود دارند کره نترایج متضراد و

خود فكرر مریکننرد و نگرران هسرتند ،آنهرا شرغل مطمرئن،

متفاوتی را نشان میدهند .در این مطالعات بیانشرده اسرت کره

درازمدت و ارضاکننده میخواهند و مایلاند در شرغل خرود

تملق بر روي پادشهایی که فررد از سرازمان دریافرت مریدارد

رشد و توسعه پیردا کننرد .از سروي دیگرر کارمنردان اغلرب

بیتأثیر و یا کم تأثیر است (مارتین .)214 :1323 ،0یک پاسر

حرفه خود را با امید و انتظاراتی ویژه براي رسیدن به باالترین

مناسررب بررراي توضرریب ایررن تفاوتهررا اسررت کرره مرردیران برره

سطب در سازمان شروع میکننرد و اکثرر آنهرا بره پیشررفت

تاشهرراي متملقانرره و اهررداف آن برره صررورتی انتقررادي و

خود ،رسیدن به قدرت ،کسب باالترین مسئولیتها و پاداش-

تردیدآمیز مینگرند.

ها اهمیت میدهند (احمدي و همكاران.)21 :2092 ،

همانطور که بیان شد ،تحقیقات پیشین عوامرل متعرددي را

وارما 2و همكاران ( )1334بیان میکنند که تملق میتوانرد برر

بر بروي تملق در سازمان مؤثر دانستهاند .اما وجه مشتر

پیشرفتهاي شغلی افراد مؤثر باشد .بهعنوانمثال رزومهاي کره

آنهررا ،تقس ریمبندي ایررن عوامررل برره دودسررته عوامررل فررردي و

همراه با یک برنامه تملقآمیز باشد نسبت به رزومهاي کره ایرن

موقعیتی است (کاسمار1332 ،؛ رالستون .)2985 ،بامطالعه ایرن

نامه را ندارد اثرگذارتر است .میتوان گفت کره ارزیرابیهراي

تحقیقات محقق به این نتیجه رسید که مهمترین عوامل فرردي،

ذهنی مدیران و سرپرستان از زیردستانشان راه را برراي تملرق و

ماکیاولیزم و کانون کنترل و مهمترین عوامل مروقعیتی ،سربک

البی آنها باز میکند و منجر به یرک قضراوت جانبدارانره و

رهبري مدیر و میزان ابهام نقش کارکنان است.

متعصبانه از آنها میشود (لیزر و گیبز.)81 :1339 ،1

تملق نیز میتواند بر سازمان اثرات مختلفی بگذارد که در ایرن

گا ه افرادي که اهل چاپلوسی نیستند ،در مسریر تلقری خرود در

تحقیق تأثیر آن بر پیشرفت شغلی کارکنران موردبررسری قررار

سررازمان بررا مررانع جرردي مواجرره مرریشرروند .افرررادي کرره صرررفاً

گرفررت؛ بنررابراین ،در ایررن پررژوهش عوامررل فررردي و مرروقعیتی

درصددند کار خود را خوج انجام دهند ،در رقابرت برا فرردي

بهعنوان متغیرهاي مستقل ،تملق بهعنوان متغیر واسط و پیشرفت

که کار خویش را با تواناییش در چاپلوسری ترکیرب مریکنرد،

شغلی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شوند.

شكست میخورند (نصر اصفهانی.)234 :2089 ،
در بیرران علررت تررأثیر تملررق در موفقیررت حرفررهاي نظریررات
متفاوتی بیانشده است .دستیابی بره پراداشهراي سرازمانی و یرا
نمرات ارزشیابی باال نتیجه کنترل رفتار سرپرسرت توسرط فررد
متملق از طریق فراینده بده بسرتان اجتمراعی و رفتراري متقابرل
است ،به این معنی است که سرپرسرت خرود را ملرزم بره نشران
دادن واکنش مناسب در برابر رفتار مطلوج فرد متملق در برابر
خررویش مرریبینررد (نعمترری و همكرراران .)54 :2091 ،رفتارهرراي
متملقانرره تررأثیر مثبترری بررر روي واکررنش سرپرسررت نسرربت برره
زیردسررتان نظیررر ارزشرریابی عملكرررد آنرران دارد .تملررق شرریوه
یادآوري اطاعات را در سرپرست بهواسطه وجود اثر هالرهاي
تحت تأثیر قرار میدهد که باعث میشود سرپرست رفتارهراي
مثبت کارمند را در نظرر داشرته باشرد و اطاعرات نامناسرب را
1. varma
2. Lazear & Gibbs

اکثر

روششناسی تحقیق
روش تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هردف کراربردي
بود که به شركل میردانی انجرام شرد .جامعره آمراري پرژوهش،
کارکنان اداره کرل ورزش و جوانران اسرتان اصرفهان برود کره
تعداد اعضراي آن در زمران پرژوهش (تابسرتان  99 )2090نفرر
بودند .با توجه به اینكه حجم جامعه تحقیرق زیراد نبرود ،نمونره
آماري برابر با جامعه آماري در نظر گرفتهشده و پرسشنامه بین
تمررامی افررراد توزیررع شررد .درنهایررت 92 ،پرسشررنامه تكمیررل و
دریافت شد.
براي سنجش متغیرها از سرنجههاي اسرتاندارد مورداسرتفاده در
مطالعات خارجی استفاده شد که بهمنظور استفاده در زمینههاي
سازمانی ایرانی بومیسازي شدند .چاپلوسی کارکنران بهوسریله

3. Martin
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 9گویه از پرسشنامه تجدیدنظر شده وستفال و استرن،)1330( 2
موردسررنجش قرررار گرفررت .سررازگاري درونرری ایررن سررنجه بررا
استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  3/85به دست آمرد .کرانون
کنترل بهوسریله  8گویره از سرنجه جراج و همكراران)1331( 1؛

جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد و آلفاي کرونباخ متغیرهاي
تحقیق

تغییر

میانگین

سنجیده شد و ضریب آلفاي آن  3/04بود 23 .گویره از سرنجه
کسررلر و همكرراران ،)1330( 0بررراي انرردازهگیررري ماکیرراولیزم
مورداستفاده قرار گرفت که ضرریب آلفراي آن  3/82محاسربه

کانون

شررد سرربک رهبررري بهوسرریله  9گویرره از پرسشررنامه مررولر و

کنترل

2/22

انحراف

آلفای

معیار

کرونباخ

3/42

3/04

همكاران )1330( 2با ضریب آلفاي  3/01ابهام نقش با  4گویره

ماکیاولیزم

0/31

3/52

3/82

پیشرررفت شررغلی کارکنرران بررا  8گویرره از پرسشررنامه راسررل و

سبک

0/01

3/25

3/01

از سنجه ریزو و همكاران ،)2903( 5با آلفاي  3/89و درنهایرت
آرنولد )1330( 4با آلفاي  3/82اندازهگیري شد.
از آزمررون کلومرروگروف اسررمیرنوف ( )K-Sبررراي تعیررین
طبیعی بودن دادهها اسرتفاده شرد کره مشرخص شرد متغیرهراي
تحقیق داراي توزیرع دادههراي طبیعری بودنرد ،بنرابراین ،برراي
همبستگی گرفتن بین متغیرهراي تحقیرق از آزمرون همبسرتگی
پیرسررون اسررتفاده شررد؛ و نیررز در ادامرره از آزمررون رگرسرریون
چندگانه و رگرسیون خطی ساده استفاده شد.

رهبری
ابهام نقش

1/55

3/04

3/89

تملق

0/09

3/41

3/85

پیشرفت

0/08

3/45

3/82

شغلی

یافتههای تحقیق
مشخصههاي جمعیت شناختی نمونهي آماري نشان میدهد:

میانگین پاس ها براي همهي متغیرها بهجز متغیر ابهام نقش

 81/0درصد از پاسر گویان مررد و  20/0درصرد زن بودهانرد؛

( ،)1/55باالتر از حد متوسط است و بزرگترین مقدار نیز به

 24/5درصررد داراي مرردر

دیررپلم یررا کمتررر 8/9 ،درصررد

متغیر کانون کنترل به مقدار  2/22تعلق دارد.

فولدیپلم 59/2 ،درصد لیساند 25/5 ،درصد نیز فوللیسراند

میانگین باالي  0براي متغیر کانون کنترل به این معنی است که

و باالتر بودهاند ازنظر سنی 12/2،درصرد در برازه سرنی 13-03

کانون کنترل بیشتر کارکنانی درونی است (میانگین باالتر از 0

سال  21/2درصد در برازه  02-23سرال 10/4 ،درصرد در برازه

درونی و پایینتر از آن بیرونی است) در مورد متغیر سبک

 22-53سررال برروده و  2/1درصررد برریش از  53سررال داشررتهاند؛

رهبري نیز میانگین  0/01نشانگر این است که سبک رهبري

همچنین  28/9درصد از افراد سابقهي کاري تا  23سرال00/1 ،

بیشتر مدیران بوروکراتیک میباشد (میانگین باالتر از 0

درصررد بررین  22تررا  13سررال و  20/9درصررد برریش از  13سررال

بروکراتیک و پایینتر از دموکراتیک محسوج میشود).

سررابقهي خرردمت داشررتند شرراخصهاي توصرریفی متغیرهرراي
پررژوهش شررامل میررانگین و انحررراف معیررار و پایررایی درونرری
سنجهها (آلفاي کرونباخ)در جدول شماره  2ارائهشدهاند.
1. Westphal & Stern
2. Judge et al
3. Kessler et al
4. Muller et al
5. Risso et al
6. Rothwell & Arnold
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براي بررسی رابطه پیش آیندهاي فردي و موقعیتی
سازمانی بر تملق کارکنان و همچنین ارتباط تملق کارکنان

اصفهان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول
شماره .)1

با پیشرفت شغلی کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان
جدول  .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون

کانون کنترل

ماکیاویلیزم

سبک رهبري

ابهام نقش

تملق

همبستگی

همبستگی

همبستگی

همبستگی

همبستگی

R

R

R

R

R

متغیر

ماکیاویلیزم

3/11

*

**

3/09

*

3/29

سبک رهبري

3/02

ابهام نقش

-3/15

**

*

*

-3/13

تملق

3/24

**

3/08

**

3/51

**

3/32

پیشرفت شغلی

3/22

**

3/00

**

3/01

**

-3/39

**3/05

ضرررایب جرردول برراال نشرران از آن دارد کرره بزرگترررین

نسبت به ماکیاولیزم برا ضرریب ( )3/000و کرانون کنتررل برا

ضریب همبستگی ،مربوط به رابطهي برین متغیرهراي سربک

ضریب ( )3/198پیشبینی کننده بهتري براي تملق کارکنان

رهبري و چاپلوسی به میرزان  3/51و کوچرکترین ضرریب

اداره کل ورزش و جوانران اسرتان اصرفهان اسرت .گرزارش

(غیر معنادار) مربوط به رابطهي بین چاپلوسری و ابهرام نقرش

دوربین واتسون نیز مشخص میکند که این آمارهها در برازه

اسررت .بررهجز ضرررایب همبسررتگی بررین متغیررر ابهررام نقررش بررا

 2/5تا  1/5قرارمیگیرند ( )2/984که میتوان پی برد خطاها

چاپلوسرری و پیشرررفت ش رغلی کرره غیررر معنررادار بودنررد ،بقیرره

از یكدیگر مستقل بوده و میتوان از مدل رگرسیونی استفاده

ضرایب معنادار بودند.

کرد.

برا توجرره بره نتررایج بهدسرتآمده از جرردول شررماره  ،1در

همچنین با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین تملق کارکنان

مواردي که ارتبراط برین عوامرل مروقعیتی و فرردي برا تملرق

و پیشرفت شغلی (جدول  ،)1براي آزمودن این بخش از

معنادار بود از رگرسیون چندگانه استفاده شد؛ کره نترایج در

تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شد.

جدول  0نشان دادهشده است.

نتایج بهدستآمده از جدول شماره  2بیانگر این است که

نتایج بهدستآمده از آزمرون ضرریب رگرسریون چندگانره،

تملق کارکنان با ضریب بتا ( )3/231پیشبینی کننده مناسبی

مؤید این است کره سربک رهبرري برا ضرریب بترا)3/293( 2

براي پیشرفت شغلی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان است.

1. Beta Coefficient
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جدول  .1نتایج رگرسیون چندگانه
مدل

R

سطب معناداري

ضریب تعیین

ضریب تعیین

خطاي معیار

تعدیلشده
2

3/22

3/332

3/20

3/21

3/52

مدل

جمع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

F

سطب معناداري

رگرسیون

2/85

1

3/90

0/05

**3/332

باقیمانده

10/24

88

3/19

کل

18/03

92

ریزمولفه

ضرایب استانداردشده

ضرایب استاندارد نشده
B

خطاي استاندارد

Beta

T

سطب معناداري

کانون کنترل

3/10

3/28

3/03

2/29

*3/34

ماکیاولیزم

3/198

3/202

3/000

1/11

*3/31

سبک رهبري

3/08

3/290

3/293

1/02

*3/32

مدل

R

ضریب تعیین

ضریب تعیین

خطاي معیار

دوربین واتسون

2

3/22

3/20

تعدیلشده
3/21

3/52

3/77

پ

جدول  .4نتایج رگرسیون خطی
مدل

R

سطب معناداري

ضریب تعیین

3

9/13

9/993

9/32

مدل

جمع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

رگرسیون

1/32

3

4/43

باقیمانده

24/97

79

9/27

کل

20/19

73

ضریب تعیین

خطاي معیار

تعدیلشده

ریزمولفه

ضرایب استاندارد نشده
B

خطاي استاندارد

مقدار ثابت

9/13

3/99

تملق

9/394

9/109

ضرایب استانداردشده

9/33
F
32/90

T

9/34
سطب معناداري
9/993

سطب معناداري

Beta

9/13

3/99

9/993

1/49

9/993
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نمیتواند بر بروز تملق کارکنان مؤثر باشد .مشخص است

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی عوامل فردي و

که مدیران جامعه موردمطالعه درزمینه وضوا مسئولیتها و

موقعیتی مؤثر بر رفتارهاي متملقانه در مسیر پیشرفت شغلی

نقش افراد در سازمان به نحو مناسبی عمل کردهاند و

کارکنان ،از تكنیکهاي آماري متعددي استفاده شد .ابتدا

کارکنان در مورد نقشی که باید در سازمان ایفا کنند کمی

تحلیل همبستگی پیرسون به انجام رسید و نتایج آن نشان داد

ابهام دارند و تقریباً اکثر کارکنان میدانند که چه نقشی در

که بهجز ضریب همبستگی بین متغیر ابهام نقش و تملق که

سازمان دارند و اینیک نكته مثبت براي بهرهوري بیشتر در

برخاف پیشینه تحقیق تأیید نمیشود ،ضرایب براي بقیه

سازمان بهحساج میآید ،پد مدیران باید در سازمان

رابطههاي فرض شده بین متغیرها ،قابلقبول و همسو با

ذيربط در مورد ابهام نقش فعالیتهایی را که انجام می-

مطالعات رالستون ( )2985و کاسمار و همكاران ()1332

دادند را همچنان انجام دهند زیرا در کمرنگ کردن این

است.

عامل منفیسازمانی تا حدودي موفق بودهاند .بهجز این متغیر

ازاینرو ارتباط بین ابهام نقش کارکنان با تملق کارکنان
خاف پیشینه تحقیق رد میشود .سایر رابطههاي فرض شده

بقیه متغیرها داراي میانگین باالتر از متوسط (باالتر از )0
بودند.

همسو و موافق با مطالعات گذشته (رالستون2985 ،؛

باالترین میانگین مربوط به کانون کنترل ( )2/22بود که

کاسمارا )1332 ،مورد تأیید قرار گرفت .بر اساس همبستگی

نشان میدهد بیشتر کارکنان داراي کانون کنترل درونی

پیرسون ،رابطه متغیرهاي کانون کنترل ،ماکیاولیزم و سبک

هستند و خودشان را مسئول اصلی موفقیت یا شكستشان

رهبري با چاپلوسی کارکنان مثبت و معنادار بود؛ بنابراین

دانسته و اثر مسائل بیرونی را کمتر دخیل میدانند که این

ارتباط بین این عوامل با تملق کارکنان همسو با پیشینه مورد

نكته نشانگر مناسب بودن وضعیت این متغیر در اداره کل

تأیید قرار گرفت .همچنین نتایج نشان داد که بین تملق

ورزش و جوانان استان اصفهان است ،اما با توجه به معنادار

کارکنان و پیشرفت شغلی آنها رابطه مثبت و معناداري

بودن ارتباط بین کانون کنترل و تملق کارکنان یک دوراهی

وجود داشت .بنابراین ،این ارتباط برخاف مطالعات (آریه،

در سازمان به وجود میآید -2 ،حفظ وضعیت کانون کنترل

2991؛ مارتین 1323؛ واینی و تاچر )2995 2بوده و همسو با

کارمندان سازمان که در پی آن سازمان شاهد افزایش تملق

تحقیقات (لیزر و گیبز1339 ،؛ وارما 1334؛ ورتمن و

خواهد شد -1 .انجام اقداماتی در روند سول دادن کانون

لنسرنمیر )2990 ،تأیید میشود .بیشترین قدرت پیشبینی

کنترل کارمندان به سمت کانون کنترل بیرونی .هر دو این

کنندگی تأییدشده ( )3/231مربوط بهپیش بینی شغلی از

راهکارها براي سازمان سود و ضررهایی دارند که مدیران

طریق تملق و کمترین میزان نیز مربوط بهپیش گویی

سازمان باید یكی از راهکارها که براي سازمان مناسبتر

کنندگی چاپلوسی از طریق متغیر کانون کنترل است.

است را بهکارگیرند.

در مورد تأیید نشدن رابطه متغیر ابهام نقش با چاپلوسی

میانگین  0/01براي متغیر سبک رهبري بیانگر این است

میتوان چنین استنباط کرد که به دلیل ماهیت مشخص و

که بیشتر کارکنان عقیده دارند که مدیران آنها بیشتر از

واضب وظایف و نقشهاي کارکنان جامعه موردبررسی،

سبک آمرانه و بوروکراتیک استفاده میکنند و همانطورکه

افراد ابهام کمی در مورد مسئولیتهاي خویش در سازمان

در پیشینه نیز ذکر شد هر چه مدیران بیشتر از این نوع سبک

دارند که پایین بودن میانگین این متغیر ( )1/55نسبت به سایر

استفاده میکنند ،تملق کارکنان نسبت به آنها افزایش

متغیرهاي تحقیق نیز مؤید این ادعا میباشد بنابراین این متغیر

مییابد ،زیرا این نوع مدیران بیشتر بر مدیریت ذهنی تمرکز
دارند و از مدیریت عینی به دور میدانند و همانطور که

1.Winny and Thatcher

قباً اشاره شد یكی از خصوصیات بارز مدیرانی که آمرانه
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مدیریت میکنند خودشیفتگی آنهاست و افراد خودشیفته

نقاط ضعف این سازمان دانست به این معنی که بهجاي

از تمجید و تملق افراد دیگر خشنود میشوند و میتواند

شایستهساالري در این سازمان یک سري روابط غلط و

ارتباط بهدستآمده بین سبک رهبري و تملق کارکنان به

اشتباه ما

سنجش عملكرد کارکنان سازمان بهحساج

این دلیل باشد که کارکنان به دلیل مناسب دیدن فضا براي

آمده و این عامل میتواند در بلندمدت به سازمان ضربه وارد

تملق (مدیریت آمرانه ،بوروکرات) دست به استفاده از این

کند ،زیرا درصورتیکه افراد بتوانند با استفاده از تملق

تكنیک سیاسی منفی میزنند و با توجه به ارتباط مثبت و

بهمراتب باالي شغلی و سازمانی برسند از این دو جهت به

معنادار بین سبک رهبري و تملق کارکنان میتوان گفت که

سازمان لطمه وارد میشود ،اوالً به دلیل عدم شایستگی این

سبک رهبري مدیران در این جامعه چندان مناسب نیست.

افراد ،بهرهوري در سازمان کاهش مییابد .ثانیاً در بلندمدت

پیشنهاد میشود اگر در استراتژي سازمان حذف و یا کم-

این نوع رفتار تبدیل به یک فرهنگ میشود که سازمان را

رنگ کردن تملق کارکنان در نظر گرفتهشده است در

از وجود انتقادات سازنده و خاقیت تهی میسازد ،به این

انتخاج افراد براي ردههاي مدیریتی در اداره کل ورزش و

معنا که کارکنان بهجاي انتقاد در برخی مراحل که به

جوانان استان اصفهان از مدیران با سبک دموکراتیک

نظرشان خطایی در کار رخداده و یا کارها از روند و مسیر

استفاده شود.

خود خارجشدهاند به تملق روي میآورند زیرا در صورت

میانگین متغیر رفتار ماکیاولی کارکنان نیز اگرچه در حد

انجام رفتار دیگر پیشرفت شغلی خود را در معرض خطر

متوسط است اما به دلیل مضر بودن این نوع رفتار براي

میبینند .از دیدگاه سازمانی ،کسبوکارهایی که به افراد

سازمان (هدف وسیله را توجیه میکند) ،مدیران باید در

متملق پاداش میدهند از کمبود ایدههاي خال و انتقادات

بلندمدت به فكر کنترل و کاهش چنین رفتاري در کارکنان

موشكافانه و سازنده رنج میبرند؛ و سازمانهاي موفق توسط

خود باشند زیرا در حد متوسط بودن این رفتار در بین

افرادي هدایت میشوند که تملق فریبنده زیردستان را نادیده

کارکنان نیز میتواند براي سازمان زیانآور باشد .با توجه به

میگیرند و به مهمترین ویژگی کارکنان مثل صداقت و

تفكرات افراد ماکیاول مبنی بر رسیدن به هدف از هر طریق

درستکاري پاداش میدهند.

میتوان چنین استنباط کرد که کارکنان درراه رسیدن به

ازآنجاکه ادارات کل ورزش و جوانان سالیانه

اهدافشان از تملق نیز استفاده کنند ،با توجه به ارتباط

ورزشكاران زیادي را تربیت و وارد جامعه و میادین ورزشی

بهدستآمده بین رفتار ماکیاولیزم و تملق کارکنان پیشنهاد

میکند ،وجود چنین فضایی میتواند در بلندمدت بر

میشود ،مدیران سازمان بیشتر جو و فرهنگ معنوي را در

ورزشكاران آنها و نهایتا بر پیكره ورزشی جامعه تأثیر منفی

سازمان بهجاي جو و فرهنگ مادي گسترش و اشاعه دهند،

بگذارد؛ بنابراین مدیران آنها باید در جهت کاهش و

از این طریق احتماالً بتوان تفكر ماکیاولیزم را در سازمان به

مدیریت چنین رفتارهایی اقدام کنند .در این راستا پیشنهاد

حداقل رسان و لذا رفتار متملقانه نیز در بین کارکنان سازمان

میشود که اوالً تا جایی که ممكن است نظام ارزیابی

کاهش مییابد.

عملكرد کارکنان بر مبناي ما هاي عینی طراحی شود و

با توجه به تأیید رابطه مثبت بین تملق و پیشرفت شغلی

اثر قضاوتهاي ذهنی کاهش یابد ثانیاً به مدیران و

کارکنان میتوان چنین نتیجه گرفت که در جامعه

سرپرستان توصیه میشود که تا حد امكان رابطه خود با

موردمطالعه افرادي که در طول دوره خدمتشان از رفتارهاي

زیردستان را بهبود بخشند و از برخوردهاي تحكیم آمیز با

متملقانه در برابر مدیران و سرپرستان خود استفاده کردهاند

آنها فاصله بگیرند و به سمت مدیریت مشارکتی و

بیشتر از کسانی که این نوع رفتار را نداشتهاند ،در شغل خود

دموکراتیک حرکت کنند ،همچنین مدیران میتوانند با

پیشرفت کردهاند که این پدیده را میتوان بهعنوان یكی از

نادیده گرفتن رفتار متملقانه و حتی در برخی موارد تنبیهاتی
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براي این نوع رفتار ،کمکم زمینه را براي کم کردن این نوع

بود .همچنین معنیداري رابطه بین چاپلوسی کارکنان و

رفتار در سازمان و حتی ریشهکن کردن آن فراهم آورند و

پیشرفت شغلی آنها بررسی و مورد تائید قرار گرفت.

درنهایت طی دورههاي آموزشی ،نحوه شناسایی و برخورد

پیشنهاد میشود در مطالعات آتی از سایر متغیرهاي فردي

مدیران با رفتارهاي متملقانه کارکنان آموزش داده شود تا

مانند عزتنفد ،خودباوري ،میزان نیاز به قدرت و کمرویی

اثرات منفی آن به حداقل کاهش یابد.

و متغیرهاي موقعیتی مثل کمبود منابع و امكانات ،رابطه

در این تحقیق متغیرهاي فردي (کانون کنترل و

رهبر -عضو و عجین شدگی شغلی بهعنوان متغیرهاي مستقل

ماکیاولیزم) و موقعیتی (سبک رهبري و ابهام نقش) بهعنوان

اثرگذار بر تملق کارکنان استفاده شود .همچنین در این

متغیرهاي مستقل مؤثر بر تملق در نظر گرفته شد که

پژوهش تأثیر تملق بر پیشرفت شغلی کارکنان بررسی شد

معنیداري رابطه بین متغیرهاي فردي کانون کنترل و

در مطالعات بعدي محققین میتوانند اثر تملق کارکنان را بر

ماکیاولیزم با چاپلوسی تائید گردید و از میان متغیرهاي

سایر متغیرهاي سازمانی مانند میزان خاقیت در سازمان و

موقعیتی تنها رابطه بین سبک رهبري و چاپلوسی معنیدار

تصمیمگیري استراتژیک مدیران نیز موردبررسی قرار دهند.
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