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 چکيده
سازمان های دولتی ایران در استان اصفهان بوده است. از نظر هدف هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر رفتار منافقانه در 

تحقیق، این پژوهش کاربردی و از نظر بدست آوردن داده ها، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 

نمونه آماری با توجه به جدول کوکران بالغ  نفر می باشند تشکیل دادند. حجم 424تعدادی از سازمان های دولتی استان اصفهان که شامل 

نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است.  201بر 

اسمیرنوف  –غیرها از آزمون کولموگروفبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. برای سنجش نرمال بودن مت

و برای آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون و برای مشخص شدن ترتیب عوامل مطرح شده در پژوهش از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی 

ایین تر بود. نفاق ( پ3عوامل استفاده گردید. طبق بررسی مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرها، میانگین تمام متغیرها از حد متوسط )

کمترین میانگین با انحراف معیار  2.45و متغیر حکمرانی خوب با میانگین  0.90بیشترین میانگین با انحراف معیار  2.۸2سازمانی با میانگین 

 0.05بیشتر از  را در بین متغیرهای تحقیق به خود اختصاص داده اند. در تحقیق حاضر اعتبار آزمون برای تمام متغیرهای مورد بررسی 0.79

بوده است بنابراین توزیع داده ها از نوع نرمال می باشد. از آنجایی که سطح معناداری آزمون فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه های متغیر 

ین مؤلفه شد، بنابراین تفاوت بین مؤلفه های آن معنی دار بوده و میزان اهمیت عوامل متفاوت است. به طوری که مهمتر 0.000وابسته برابر 

می  ها به ترتیب نفاق روانشناختی مدیریت سازمان، رفتار منافقانه سازمان های دولتی ایران و رفتار منافقانه مدیران در ارتباطات بین فردی

فه باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده و اطالعات کسب شده از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گرفت که حکمرانی خوب سه مؤل

 رفتار منافقانه را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

 در فردی بین ارتباطات در مدیران منافقانه رفتارهای سازمانی، نفاق منافقانه، رفتارهای خوب، حکمرانی دولتی، سازمان :يديکل واژگان

 سازمان. مدیریت روانشناختی نفاق ، سازمان

 

 
  

 

 

 یرانا یدولت يخوب بر رفتار منافقانه در سازمان ها یحکمران يرتأث

 2دي، مهدي محم1نجمه نصرازادانی
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 :مقدمه
، 2)فنلاستفاده می شود  1، مدیریت دولتی و به طور ویژه در مدیریت توسعهر در علم سیاستفهومی است که بیشتحکمرانی خوب ماخیرا 

مطرح  ۸و توسعه پایدار 7، حقوق اجتماعی6، حقوق بشر5، مشارکت مدنی4، جامعه مدنی3(. این مفهوم در کنار واژگانی چون مردم ساالری200۸

ه توسعه پایدار انسانی با بستر حکمرانی خوب آغاز شده است. امروزه برخالف گذشته قرن جدید با تعهدی بی سابقه برای دستیابی ب .می باشد

توسعه با سطح درآمد معنا نمی شود بلکه با حقوق انسانی ، امنیت و آسایش روان بشر لحاظ شده و بدان توجه ویژه ای شده است . توسعه 

(. 2012،  9رادایم در جهت کمک به نسل های آتی گام برمی دارد )کاردوسبودن بیانگر آن است که این پا« پایدار»پایدار انسانی با وصف 

 11یا بازیگران 10حکمرانی خوب ، واژه ای است که حاکی از تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت ها می باشد. حکمرانی تنها در مورد دستگاه ها

(. 2003،  12خص ها و ابعادی آن را تشریح می کند )ابدالتیفنمی باشد ، بلکه از آن مهم تر در مورد کیفیت حکمرانی است که توسط شا

حکمرانی خوب در واقع مشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فرایند تصمیم گیری می باشد. حکمرانی خوب یعنی شفافیت ، پاسخگویی، 

مه مردم، زمانی که تصمیمات اخذ و منابع تخصیص . لذا حکمرانی خوب باعث می شود که صدای عاتقاء تساوی افراد در برابر قانونعدالت و ار

 (. 2005، 13می یابند، به گوش برسد. این حکمرانی است که متعلق به مردم است و توسط مردم شکل می گیرد )یندپ

(. از آن جا 7919، 14، فرد نگرش خاصی را وانمود می کند تا نزد دیگران خوب یا موجه جلوه کند ) گیلبیقاق نوعی دروغ است که بر پایۀ آنن

جز خود (، نفاق ، رفتاری مخفی و پوشیده از دیگران است و 199۸، 15که هیچ کس به خودی خود از نیت دیگران آگاهی ندارد )اپلبام و هیوز

موضوع نگرش  ، بروز رفتارهای ناهمگون دربارۀین شواهد؛ اما برخی شواهد می تواند پرده از نفاق بردارند از جملۀ افرد کسی بر آن وقوف ندارد

فتارها ؛ مشروط بر این که نخست شاهدی دال بر تغییر نگرش فرد وجود نداشته باشد و دوم اینکه دست کم یکی از رواحد از سوی فرد است

ون که . این تلوّن رفتاری موجب می شود سایر ارتباط برقرار کنندگان ، نفاق فرد را درک کنند. این رفتارهای ناهمگفراتر از هنجار ادراک شود

وا و نامیده می شود. شرط دوم موجب می شود رفتار منافقانه از رفتارهای همن 16خودشیرینی آن برای دیگران درک پذیر است، رفتار منافقانه

ر پی ، هدف از آن ها بر خالف رفتار منافقانه که دت؛ زیرا اگر چه برخی از این رفتارها خالف نگرش واقعی فرد اسسازگار با هنجار متمایز شود

 . یت از تبعات منفی هنجار شکنی استافزایش منافع فردی از طریق خودشیرینی است مصون

فقانه را در سازمان پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تأثیر حکمرانی خوب بر رفتار منا موضوع در سازمان های دولتی کشور،با توجه به اهمیت 

سازمان های دولتی را  ، کارشناسان و مدیراننتایج این پژوهش می تواند محققانهد . های دولتی ایران در استان اصفهان مورد بررسی قرار د

ولتی فراهم آورد. به با مؤلفه های حکمرانی خوب و رفتار منافقانه افراد آشنا نماید و همچنین اطالعات ارزشمندی را برای سازمان های د

 زمان های دولتی ایران در: حکمرانی خوب بر رفتار منافقانه افراد در سات که آیااسخ به این سؤال اصلی اسعبارت دیگر ، این مطالعه در پی پ

 ؟ استان اصفهان تأثیر دارد یا خیر

 :مرور ادبيات
 حکمرانی خوب 

، ظیر )حکمرانی مطلوب(، )حکمرانی خوب(، )به زمام داری(( که در ایران با اصطالحاتی ن17، نظریه )حکمرانی خوبیش از دو دهه استب

ت داری خوب( و )اداره مطلوب امور( شناخته شده است. حکمرانی مطلوب چنان چه از نام آن برمی آید بر تبیین چگونگی حکمرانی )حکوم

دولت ها و به طور خاص بر رابطه حکومت ها با شهروندان داللت داشته و صفت مطلوب در مهمترین شاخصه های آن از جمله تأکید بر 

                                                             
1  Development Government 
2  Fennell 
3  Democracy 
4  Civil society 
5   Popular participation 
6   Human rights 
7   Social rights  
8   Sustainable development  
9   Kardos,mihaele 
1 0  Organs 
1 1  Actors 
1 2  Abdellatif 
1 3  UNDP 
1 4  Gilby 
1 5  Appelaum & Hughes  
1 6  Hypocristical behavior 
1 7   Good Governance 
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، کارایی و سئولیت پذیری و عدالت جویی حکومت، مسترده مردم در فرآیند حکومت داری، مشارکت گلت هاحاکمیت قانون ، پاسخگویی دو

 . (97: 13۸9اثربخشی آن انعکاس یافته است .)نقیبی منفرد ،
 

 :را می توان از سه منظر تعریف کردحکمرانی خوب 

، حکمرانی جامعه مدنی و بخش خصوصی می باشد. ثانیاً ،ه بین دولتحمایتی و تشریک مساعان، رانی خوب شامل ارتباطات دو جانبه، حکموالًا

یا بخشی از آن بر طبق مشارکت، شفافیت سازی تصمیمات، پاسخگویی، تساوی در برابر قانون، پیش بینی  1۸خوب به عنوان دارایی برای همه

د. العات بعضی وقت ها به این لیست اضافه می گردنپذیری مطرح می باشد. فعالیت های مردم ساالرانه، آزادی های مدنی و دسترسی به اط

، ارزشی است که توسط نهادها و سازمان ر بنای حکمرانی را فراهم می آورد، هنجاری می باشد. ارزشی که زیثالثاً، حکمرانی خوب در مفهوم

 .(2004، 19های بین المللی تقاضا گردیده است )پانیاراتا

 تعاریف حکمرانی 1جدول 
 

 انیتعاریف حکمر

 (60، ص 199۸ادارۀ امور ملت ها ) بانک جهانی،  اعمال قدرت سیاسی برای

داخله ای تمامی بازیگران می ، یا پیامد تأثیر کوشش های مظاهر می شود« 20مشترک» سیاسی به عنوان یک نتیجه  –الگو یا ساختاری که در سیستم اجتماعی 

 (25۸، ص 1993، 21.) کوئینا گروهی از بازیگران را کاهش دهدط یک بازیگر یهای ایجاد شده توس . این الگو نمی تواند پیامدباشد
، مشارکت دم ساالریبه عنوان سیستمی که در آن شفافیت، پاسخگویی، عدالت، انصاف، مر، حکمرانی خوب را در اولین کنفرانس جهانی حکمرانی ما شرکت کنندگان

 (1999، )بیانیۀ مانیل در مورده حکمرانی .، تعریف می کنیمه باشدو پاسخگویی نسبت به نیازهای مردم وجود داشت

 

 242( ، ص 1393منبع : بووارد و لوفر)

 :شاخص هاي حکمرانی خوب

ه بیان شاخص ب. در این راستا عده ای در تعریف و شناسایی حکمرانی خوب برای معرفی و سنجش یک پدیده است شاخص، ساز و کار مناسب

بپردازند. مختلف  ، با استفاده از این شاخص ها به اندازه گیری و سنجش آن در جوامعشناسایی حکمرانی خوب ند ، تا ضمنهای آن پرداخت

. اما نکته ی نموده اندرای حکمرانی خوب معرف، گروه ها و نهادهای ملی و بین المللی هر یک شاخص ها و ویژگی هایی ببرای این منظور افراد

 :اط صحیح بخش های زیر حاصل می شوداست که حکمرانی خوب از مشارکت و ارتبای که بایستی بدان توجه شود این 

 نظارت قوه مجریه بر تمام سیستم ها دولت : 

 جایی که خط مشی ها به اجرا گذاشته می شوند.اداره امور دولتی : 

 و نزاع ها در آن جا بررسی می شود: جایی که مناقشات و مشاجرات قوه قضائیه. 

 ار و بخش های خصوصی و دولتی داردشاره به باز: ا22جامعه اقتصادی. 

 ع اجتماعی در آن جا گرد آمده است: جایی که مناف23جامعه سیاسی. 

 هی پیدا می کنند: جایی که مردم در رایطه با موضوعات سیاسی آگا24جامعه مدنی. 

 (14: 2007،  26. )یوان ایی سی اییشامل تمام روابط پیرامون می شود :25توسعه پایدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 8   Possession for all 
1 9   Punyaratabandlhu  
2 0   Common 
2 1   KOOIMAN 
2 2   Economic society 
2 3   Political society 
2 4   Civil society 
2 5   Sustainable Development 
2 6   UNECE. 
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 در ادامه شاخص های حکمرانی خوب از سایر دیدگاه ها بطور خالصه آورده شده است:
 

 : شاخص های حکمرانی خوب2جدول 

 

 منافقانه يرفتار ها دهیپد

و از براساس پدیدۀ ناهمگونی شناختی )ناسازگاری بین نگرش ها ، یا نگرش و رفتار فرد (  ، گاه رفتار انسان ها با نگرش آن ها متفاوت است ؛ 

دیگر رفتار ارتباطی انسان ها تغییر پذیر است . به گونه ایی که قادرند در مورد یک واقعیت به گونه ایی متفاوت عمل کنند. واقعیت یاد سوی 

ی شده ممکن است موضوعی نگرشی باشد که در فرایند ارتباط بین فردی به عنوان پیام مبادله می شود . بنابراین هر آینه امکان وقوع رفتارها

نه یا چندگانه از سوی افراد وجود دارد .گاه انسان ها ضمن ارتباطات بین فردی خود با دیگران ، به صورت آگاهانه، ارادی و هدفمند دوگا

رشی فریبکارانه عمل می کنند ؛ این فریبکاری می تواند قالب های گوناگونی به خود بگیرد ، که از جملۀ آن ها بروز رفتار یا وانمود کردن نگ

می « خودشیرینی»خالف نگرش واقعی ، برای جذاب جلوه کردن نزد دیگران و نفوذ در آن هاست . این گونه رفتارها را در اصطالح خاص بر

برابر نهاد چنین رفتاری است ؛ چه طبق تعریف ، « نفاق»نامند ؛ خودشیرینی از جمله رفتارهای سیاسی با هدف جلب منافع فردی است . 

بر پایۀ آن ، فرد نگرشی خاص راوانمود می کند تا نزد دیگران خوب یا موجه جلوه کند . دغدغه اصلی پژوهشگران نفاق نوعی دروغ است که 

 این حوزه در ارتباط با نفاق ، بررسی راهبردهای مورد استفاده فرد برای دفع آزردگی روانشناختی ناشی از ناهمگونی شناختی متعاقب رفتار

 دوگانۀ اوست .

، فرد نگرش خاص را وانمود می کند تا نزد دیگران خوب یا موجه جلوه کند ؛ به فاق نوعی دروغ است که بر پایۀ آن، نیطبق تعریف مفهوم

، رفتاری جعلی و فریبکارانه است که اوالَ منافق درصدد است تا بر خالف واقع، خوب و جذاب جلوه کند؛ بر این اساس نفاقعبارت دیگر فرد 

. تدقیق در این دو لب نظر مثبت و نفوذ در مخاطب است؛ دوم اینکه هدف از انجام آن جواقعی فرد اشاره دارد ون با نگرشبه نگرشی ناهمگ

، این گونه ارتباطات به سبب ات ارتباطات فریبکارانۀ پیش گفته. بر اساس مطالعنفاق برابر نهاد خود شیرینی است ویژگی نشان می دهد که

؛ به همین قیاس، نفاق رفتاری مستور است، زیرا کسی از نیت فرد ردپایی از خود بر جای نمی گذارندپیچیدگی، اغلب ضمن یک ارتباط واحد 

، تار زیردستان خود را فراچنگ آورد(، برای مدیر بسیار دشوار است که معنای واقعی عقبۀ رف199۸عامل آگاه نیست. به تعبیر اپل بام و هیوز )

 .ند دقیقاَ قابل ادراک نیستی می کزیرا نیت حقیقی کسی که خود شیرین

، زۀ عمل رفتار منافقانه در سازمان؛ به این معنی که نفاق مستور و رفتار منافقانه آشکار است. حومنافقانه و نفاق در ظهور و خفاستفرق رفتار 

ار یا رفتارهای غیر کالمی ارتباطات بین فردی در سازمان است؛ چه رفتارهای ناهمگون، ضمن ارتباطات بین فردی و در قالب گفتار، نوشت

تکوین پدیده ای رفتاری به نام  ظهور می کنند. شیوع و تکثر رفتار منافقانه در سطوح گوناگون ارتباطات بین فردی در سازمان، موجب

 .خواهد شد« ت بین فردی در سازمانرفتارهای منافقانه در ارتباطا»

 

                                                             
2 7   UNESCAP. 
2 8   United Nation Development Programme 

 شاخص ها از دیدگاه منبع

 دیدگاه بانک جهانی (.4-1:  2007) کافمن ، 
نده، هدشنیداری و پاسخگویی، ثبات سیاسی و دوری از خشونت، اثربخشی حکومت، کیفیت نظم 

 تساوی افراد در برابر قانون، کنترل فساد

 (28سازمان ملل متحد )یو ان دی پی (2002، 27)یونسکاپ 
فراگیر بودن،  مشارکت، تساوی در برابر قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع گرایی، عدالت و

 کارایی و اثربخشی، پاسخگویی،

) یوان ایی سی ایی ، 

2007  :13 ،14) 
 مشارکت، انطباق با قانون، شفافیت، پاسخگویی، انصاف، کارایی صادی اتحادیه اروپاکمیسیون اقت

.)اُ پی ام و سیپفا ، 

2004 :7) 
 ، پاسخگویی،اثربخشی نقش ها و وظائف، ارتقاء ارزشها، شفاف سازی، ظرفیت سازی نتیجه گرایی، در سازمان های دولتی و خدماتی

 نهج البالغه نهج البالغه
انین، و حق اظهار نظر، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت قوپاسخ گویی 

 حاکمیت قانون، کنترل فساد،
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 در سطح فرد – هم خانواده های رفتاری نفاق در سازمان -3جدول 
 

 ارتباطات کانون تمرکز پدیدۀ رفتاری
ادارک مخاطب از 

 ناهمگونی رفتاری
 هدف جذابیت نزد مخاطب

 مورد توجه دور از نظر بین فردی ؛ از پایین به باال جذابیت برای نفوذ در مخاطب خودشیرینی

نفاق از دیدگاه روانشناسی 

 اجتماعی

ناهمگونی شناختی ناشی از 

ین عمل گذشته و قول ناسازگاری ب

 کنونی عضو جامعه

 مورد توجه مورد توجه عمومی ؛ یک جانبه

 نفاق سازمانی درونی

ناهمگونی ادراک شده ناشی از 

ناسازگاری بین قول گذشته و عمل 

 کنونی مدیر سازمان

 دور از نظر مورد توجه بین فردی ؛ از باال به پایین

رفتارهای منافقانه در 

در ارتباطات بین فردی 

 سازمان

خودشیرینی ادراک شده و شایع 

 میان اعضای سازمان
 مورد توجه مورد توجه بین فردی ؛ همه جانبه

 50( ، ص1390منبع : هادوي نژاد )

 خالصه از پژوهش هایی که در مورد متغیرهای پژوهش صورت گرفته در جدول زیر آمده است:
 

 سابقه پژوهش های داخلی و خارجی - 4جدول 
 

 نتيجه عنوان (محقق)سال

آیریکیان و محمد 

(2012) 

خلق اکوسیستم نوآور: حکمرانی 

 و رشد اقتصاد دانش بنیان
 نتایج پژوهش حاکی از نقش مثبت حکمرانی خوب در توسعه اقتصاد دانش بنیان است

چندرا و یوکویاما 

(2010) 

نقش حاکمیت خوب در رشد 

 اقتصاد دانش بینان

ها در جذب سرمایه گذاری خارجی در بهبود و ارتقای اقتصاد  شاخص های حکمرانی خوب و نقش آن

 دانش بنیان در کشورهای منتخب تأثیر مثبت دارد

ارنست و هارت 

(2007) 

حکمرانی در اقتصاد دانش بنیان 

 جهانی  شکاف ذهنی

شکاف موجود می تواند منافع بالقوه را به خطر اندازد و همچنین منجر به کم شدن سرعت رشد و حتی 

 وقف اقتصاد دانش بنیان جهانی شودت

زارع و همکاران 

(1397) 

رابطه رهبری قلدرمآبانه و 

رفتارمنافقانه : نقش جو و 

سکوت ادراک شده و اعتماد بین 

 فردی

رهبری قلدرمآبانه بر بروز رفتارهای منافقانه دارای تأثیر مثبت و معنادار و بر اعتماد بین فردی دارای 

می باشد و اعتماد بین فردی بر بروز رفتارهای منافقانه تأثیر منفی و معنادار دارد . تأثیر منفی و معنادار 

همچچنین بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که جو سکوت ادراک شده به عنوان متغیر تعدیل گر در 

رابطه بین اعتماد بین فردی و رفتارهای منافقانه دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد . در نهایت 

مشخص شد رهبری قلدرمآبانه به صورت غیر مستقیم و با توجه به نقش متغیر میانجی اعتماد بین 

 فردی بر بروز رفتارهای منافقانه تأثیر دارد .

 موسوی و زارع 

(1396) 

بررسی نقش رفتارهای سیاسی 

بر بروز رفتارهای منافقانه با 

 توجه به نقش میانجی معنویت

و معنی داری بر رفتارهای منافقانه دارد و معنویت ، رابطه معوس و معنی رفتارهای سیاسی رابطه مثب 

داری دارد . رفتارهای سیاسی از طریق معنویت می تواند باعث کاهش رفتارهای منافقانه شود . به عالوه 

 نتایج پژوهش ، حاکی از آن است که رفتارهای واکنشی ، بیشترین تأثیر را بر رفتارهای منافقانه دارد .

امیر خانلو و 

هادوی نژاد 

(1395) 

پرده برداری از نفاق در سازمان 

با به کارگیری پدیدارنگاری 

 )فهمی از دریافت های متکثر(

در این پزوهش پس از تحلیل مصاحبه ها ، پنج دیدگاه به دست آمد که عبارت بودند از مفاهیم مبتنی 

ایت ( ، نیت نفع طلبانۀ مستتر فرد ) حفظ بر فنون رفتاری مدیریت تصویر پردازی ) خودشیرینی و سع

مقام ، ارتقای مقام و طلب منافع مادی ( ، ویژگی های فعال سالوسانۀ فرد ) خود پایشی و یادگیری 

 رفتاری غیر کارکردی سیاسی ( ، چاپلوس پروری مدیریتی و فرهنگ سوت و سکوت سیاسی .

 

شیری و همکاران 

(1394) 

بررسی ارتباط خود شیفتگی 

یران و رفتارهای منافقانه با مد

 –نقش میانجی رفتار ماکیاولی 

گرایانۀ مدیران در سازمان های 

 دولتی شهر کرمانشاه

است  74/0نتایج حاکی از آن بود که خودشیفتگی مدیران بر رفتار ماکیاولی گرایانه دارای اثر مستقیم و معنا داری برابر با  -

بر رفتار منافقانه می باشد . رفتار ماکیاولی گرایانه  0//۸7معنا داری برابر با همچنین خودشیفتگی نیز دارای اثر مستقیم 

است ؛ پس میانجی بودن رفتار ماکیاولی گری در ارتباط  66/0نیز بر رفتار منافقانه دارای اثر مستقیم و معنا داری برابر با 

 د .بین خودشیفتگی مدیران و رفتار منافقانه مدیران در این پژوهش تأیید ش
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 ( مدل مفهومی تحقيق1شکل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :فرضيه هاي پژوهش

 :فرضيه اصلی

 حکمرانی خوب بر رفتار منافقانه افراد در سازمان های دولتی ایران تأثیرمعنی داری دارد .

 :فرضيه هاي فرعی

 .ردولتی ایران تأثیر معنی داری داالف( حکمرانی خوب بر نفاق سازمانی در سازمان های د

 .ولتی ایران تأثیر معنی داری داردب( حکمرانی خوب بر نفاق روانشناختی مدیریت در سازمان های د

 .ولتی ایران تأثیر معنی داری داردج( حکمرانی خوب بر رفتار منافقانه مدیران در ارتباطات بین فردی شان در سازمان های د

 :روش پژوهش

پردازد لذا پژوهش  یم رانیا یدولت یخوب بر رفتار منافقانه در سازمان ها یحکمران ریتأث یکه محقق به بررس ییپژوهش از آنجا نیدر ا

، یعی، اداره کل منابع طبیدر پژوهش حاضر شامل اداره کل جهاد کشاورز یجامعه آمار باشد. یم یو از نوع همبستگ یفیو توص یکاربرد

، ی، دانشگاه صنعتدولت آباد ی، فرماندارشهر نیشاه ی، فرماندارغاتیزمان تبلاز شعب، سا یبانک سپه و تعدا تیری، مداداره کل ثبت احوال

از جدول کوکران  قیتحق نیدر ا. دی باشنفر م  424ها  نسازما نیکه تعداد کارمندان ا ی باشدشهر م نینور شاه امی، دانشگاه پدانشگاه اصفهان

که روش  باشدینفر م 201 قیتحق نینفر، حجم نمونه در ا 424 یجامعه آمارحجم نمونه استفاده شده است، با توجه به اندازه  نییتع یبرا

 نمونه گیری تصادفی ساده به کار رفته است. پرسشنامه از بومی سازی پرسشنامه های مقاالت چاپ شده معتبر علمی استفاده شد. ابعاد، شماره

 آمده است: 1سواالت و منبع پرسشنامه هریک از متغیرها در جدول 
 

 بر اساس متغیرها توزیع سئواالت -4لجدو
 

 رفتارهای منافقانه

 9،  7،  6سوال  نفاق سازمانی

 15،  14،  10سوال  نفاق روانشناختی مدیریت سازمان

رفتار منافقانه مدیران در ارتیاطات بین 

 فردی
 26،  25،  24،  21،  20،  16سوال 

 حکمرانی خوب

 11،  5سوال  نتیجه گرایی

 2۸،  13،  12سوال  قش ها و وظایفاثربخشی ن

 رفتار منافقانه حکمرانی خوب

 نفاق سازمانی

 نفاق روانشناختی 

ارتباطات بین 

 فردی
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 1۸،  17،  1سوال  ارتقا ارزش ها

 22،  2سوال  ظرفیت سازی

 23،  4،  3سوال  پاسخگویی

 27،  19،  ۸سوال  شفاف سازی

 

 

 :روایی پرسشنامه

مله اساتید راهنما و مشاور رسیده های مذکور به تایید جمعیاز اساتید محترم  و مدیران مجرب ازجروایی صوری و محتوایی سواالت پرسشنامه

 است. 

 :آلفاي کرونباخ پرسشنامه ها 29پایایی

های دهد و پایدار است. از مهمترین روشگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میپایایی بدین معنی است که ابزار اندازه

های های معادل نام برد. در روش آزمون و بازآزمون دادهکردن، و روش فرمتوان از روش آزمون و بازآزمون روش دونیمسنجش پایایی، می

شود. در روش آلفای کرونباخ، در صورتی ها محاسبه میوارد شده و همبستگی آن 19اس اس  آوری شده در هر یک از مراحل در اس پیجمع

 (.212، ص 13۸۸)طبیبی، ملکی، دلگشایی، صدم باشد، پایایی سازگاری درونی قابل قبول است  70که ضریب آلفا بیش از 
 

 هاي پرسشنامهشاخصضریب آلفاي کرونباخ براي محاسبه پایایی  -5جدول

 

 ضریب آلفاي کرونباخ متغير 

 رفتار منافقانه

 0.۸13 نفاق سازمانی

 0.۸25 نفاق روانشناختی مدیریت سازمان

 0.7۸۸ یرفتارهای منافقانه مدیران در ارتباطات بین فرد

 حکمرانی خوب

 0.7۸9 نتیجه گرایی

 0.706 اثربخشی نقش ها و وظایف

 0.741 ارتقاء ارزش ها

 0.762 ظرفیت سازی

 0.725 پاسخگویی

 

بیشتر بوده و لذا پایایی باالی  7/0توان گفت، ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش از ، می5با توجه به نتایج مندرج در جدول 

 گردد. یید میپرسشنامه تأ

 :نتایج تجزیه و تحليل داده ها

  رنوفياسم -آزمون کولموگروف

 بودن نرمال است الزم داابت است، متغیرها آماری توزیع بودن نرمال پارامتری، های توجه به اینکه یکی از پیش نیازهای استفاده از آزمون با

 نماییم. آزمون را مدل متغیرها توزیع
 

 متغیرهای مورد بررسی رایباسمیرنوف -نتایج حاصل از آزمون کلموگروف -6جدول 
 

 آزمون مقادیر آماره سميرنوفا-کلموگروف متغير

 0.219 1.051 حکمرانی خوب

 0.092 2.372 نفاق سازمانی

 0.102 1.۸92 نفاق روانشناختی مدیریت سازمان

 0.0۸1 1.535 رفتار منافقانه مدیران در ارتباطات بين فردي

 0.123 1.1۸1 انیرا لتیدو يها نمازسا منافقانه رفتار

 

یج جدول وقتی توزیع متغیر از نوع نرمال باشد باید از آزمون های پارامتریک و اگر غیر نرمال باشد از آزمون های ناپارامتریک استفاده کرد. نتا

شناختی مدیریت سازمانی، متغیر ق سازمانی، متغیر نفاق رواننشان می دهد مقادیر آماره آزمون برای متغیر حکمرانی خوب، متغیر نفا 4-7

                                                             
1 Reliability 
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 0.0۸1، 0.102، 0.092، 0.219رفتار منافقانه مدیران در ارتباطات بین فردی و متغیر رفتار منافقانه سازمان های دولتی ایران به ترتیب برابر 

است بنابراین توزیع داده  0.05م متغیرهای مورد بررسی بیشتر از می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر اعتبار آزمون برای تما 0.123و 

 ها از نوع نرمال می باشد.
 

 

 :آزمون فرضيه ها

 .دارد معنی داري رفتار منافقانه سازمان هاي دولتی ایران تأثير بر حکمرانی خوب :آزمون فرضيه اصلی
عملکرد مراکز مؤلفه های متغیر مستقل بر  از کی کدام که شود مشخص تا شود یم استفاده ونیرگرس آزمون از پژوهش، اتیفرض آزمون یبرا

د. مقادیر آماره آزمون وهای گردآوری شده اطمینان حاصل شاز اعتبار دادهباید در مدل رگرسیونی ابتدا  تاثیر دارند. و واحدهای پیام نور

نسبتًا ها از اعتبار ان را برای محقق ایجاد می کند که داده، که این اطمیناست 1.۸70واتسون برای مدل رگرسیونی در حدود عدد  -دوربین

مستقل )حکمرانی خوب(، متغیر وابسته رفتار منافقانه بیانگر آن است که متغیر از این جدول، نتایج حاصل همچنین،  کافی برخوردار هستند.

می باشد، و این یافته بدین معناست که متغیر وارد  0.657 برابر ضریب تعیین . هم چنین مقدارسازمان های دولتی ایران را تبیین می کند

 را تبیین نماید.به رفتار منافقانه سازمان های دولتی ایران  از واریانس تغییرات مربوط 0.657 ستشده به معادله توانسته ا
 

 متغير حکمرانی خوب و رفتار منافقانه سازمان هاي دولتی ایراننتایج آزمون تحليل رگرسيون  -7جدول 
 

رفتار منافقانه سازمان هاي دولتی 

 ایران

 سطح معناداري F تحليل واریانس خطاي معيار )2R( ضریب تعيين دوربين واتسون

1.۸70 0.657 0.490 ۸09.605 0.000 
 

قانه سازمان های )رفتار منافتغییرات متغیر وابسته  ،دار و مناسبی یمدل رگرسیون می تواند به طور معن، نشان می دهد 7جدول همانطور که 

در واقع، از نظر این که آیا رابطه رگرسیونی بین متغیرها برقرار است یا نه، باید به معنی داری آزمون رگرسیون را پیش بینی کند. دولتی ایران( 

توان گفت بین متغیر بنابراین می  است 0.05و کمتر از  0.000برابر  (sig) آزمون رگرسیون مراجعه کرد. با توجه به اینکه سطح معنی داری

 برقرار است.معنی دار رگرسیونی رابطه ، ولتی ایرانرفتار منافقانه سازمان های د )وابسته( مستقل و متغیر
 

 حکمرانی خوب و رفتار منافقانه سازمان هاي دولتی ایران آزمون رگرسيون بين متغير - 8 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 :آزمون فرضيه هاي فرعی

 .دارد معنی داري تأثير نفاق سازمانی بر آزمون فرضيه فرعی اول: حکمرانی خوب

متغیر حکمرانی خوب بر متغیرهای نفاق  بنابراین. است 0.05از  رکمت برای ثابت مدل اعتبار آزموننشان می دهد  9همانطور که جدول  

  سازمانی تأثیر معنی داری دارد.

 حکمرانی خوب با نفاق سازمانیآزمون رگرسيون بين  - 9 جدول

 T Sig ضرایب استاندارد شده یباانحراف استاندارد ضر یباضر مدل

 0.000 ۸.16۸  0.077 0.633 ثابت مدل

 0.000 2۸.454 0.۸11 0.030 0.۸53 حکمرانی خوب

 T Sig ضرایب استاندارد شده یباانحراف استاندارد ضر یباضر مدل 

 0.000 ۸.935  0.106 0.951 ثابت مدل نفاق سازمانی

 0.000 1۸.475 0.669 0.041 0.762 کمرانی خوبح 

شناختی مدیریت نفاق روان

 سازمان
 0.000 5.922  0.099 0.5۸4 ثابت مدل

 0.000 22.۸66 0.744 0.03۸ 0.۸73 حکمرانی خوب 

 0.000 3.509  0.103 0.362 ثابت مدل
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متغیر حکمرانی خوب بر متغیرهای نفاق تأثیر  بنابراین. است 0.05از  کمتر برای ثابت مدل اعتبار آزموننشان می دهد  9مانطور که جدول ه

 معنی داری دارد.
 

 

 

 :آزمون فریدمن

 مون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل استفاده می شود.برای مشخص شدن ترتیب اهمیت عوامل مطرح شده در پژوهش، از آز
 

 آزمون فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه های متغیر وابسته-10جدول
 

 Chi square Sig رتبه ميانگين متغير

 2.53 نفاق روانشناختی مدیریت سازمان

34.92 
 

 

0.000 
 2.23 رفتار منافقانه مدیران در ارتباطات بين فردي

 2.52 انیرا لتیدو يها نمازسا منافقانه رفتار

 

شد،  0.00رتبه بندی مؤلفه های متغیر وابسته برابر  فریدمن برای نشان می دهد، از آنجایی که سطح معناداری آزمون 10همانطور که جدول 

ه ها به ترتیب نفاق روانشناختی بنابراین تفاوت بین مؤلفه های آن معنی دار بوده و میزان اهمیت عوامل متفاوت است. بطوری که مهمترین مؤلف

 مدیریت سازمان، رفتار منافقانه سازمان های دولتی ایران و رفتار منافقانه مدیران در ارتباطات بین فردی می باشد.

 :بحث و تفسير نتایج پژوهش

ه به تحقیقات انجام شده چه در رفتار منافقانه سازمان های دولتی ایران بود، با توج بر در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر حکمرانی خوب

 گذشته و چه در حال متوجه شدیم که رفتارهای منافقانه در سازمان ها، محیط کاری تفرقه افکن و مخربی را ایجاد خواهند کرد که آثار منفی

در سازمان ها با خلق و آزمون  ( به کاوش پدیدۀ رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی1390فزاینده ایی بر سازمان ها دارد. هادوی نژاد )

نظریه ای داده بنیاد با استفاده از پژوهش روش های آمیختۀ اکتشافی پرداخت و به این نتیجه دست یافت که شرایط علًی در میل به مدیریت 

تی و سازمانی در رفتارهای تصویرپردازی زیاده طلبانۀ چند سویه در اعضای سازمان و این متغیر نیز در کنار بستر و شرایط مداخله گر مدیری

( در تحقیق نقش رفتارهای سیاسی بر بروز 1396. همچنین زارع و موسوی )در سازمان اثر مثبت معنادار داردمنافقانه در ارتباطات بین فردی 

ان ها را کاهش قانه در سازمرفتارهای منافقانه مولفه معنویت را بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که معنویت می تواند رفتارهای مناف

. تمام شاخص ای دولتی در شهر اصفهان پرداختیم. ما نیز به بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر رفتارهای منافقانه در سازمان هدهد

ایی بررسی شدند و ، اثربخشی نقش ها و وظایف و نتیجه گر، ارتقاء ارزش ها، ظرفیت سازی، شفاف سازیسخگوییهای حکمرانی ازجمله پا

. با توجه به اطالعات بدست آمده از این بر رفتارهای منافقانه داشته باشددریافتیم که اجرا و ارتقاء این شاخص ها می تواند تاثیر معناداری 

را در  پدیده ناهمگونتحقیق رفتارهای منافقانه در سازمان های دولتی مشاهده می شود اما سازمان ها می توانند با ایجاد حکمرانی خوب این 

 .افقانه در این پژوهش ارائه گردید. راهکارهایی برای ایجاد و ارتقاء حکمرانی خوب و کاهش رفتارهای منسازمان های خود کاهش دهند

برای ثابت  اعتبار آزمون متغیرهای نفاق پرداخته شد در زمینه نفاق سازمانی بر در زمینه فرضیات فرعی که به بررسی تاثیر حکمرانی خوب

( در پژوهش خود به 1974یر معنی داری دارد.  آرگریس )متغیر حکمرانی خوب بر متغیر نفاق سازمانی تأثبنابراین . است 0.05از  کمتر مدل

 این دست یافت که گاه در سازمان ها بین آنچه از سوی مدیریت سازمان در لفظ ادعا می شود و آنچه در عمل به کار گرفته می شود فاصله

او هیچ همخوانی و  ، ارزش ها و اصولی دم می زند که در عمل با رفتار، که مدیریت از باورهاآن هستیم بسیاری وجود دارد، از این رو شاهد

. در پژوهش حاضر ما با بررسی تاثیر ، نفاق سازمانی گفته می شودادارک شده بین قول و عمل مدیریت . به این ناسازگاریانطباقی ندارد

 در انمدیر منافقانه رفتار

 در شانديفر بين تتباطاار

 نمازسا

 0.000 23.140 0.74۸ 0.040 0.924 وبحکمرانی خ
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درسازمان های دولتی  2.52خص های حکمرانی خوب بر مولفه نفاق سازمانی به این نتیجه رسیدیم که مولفه نفاق سازمانی با رتبه میانگین شا

 .پدیده را در سازمان ها کاهش داد ایران در شهر اصفهان مشاهده می شود اما با ارتقاء شاخص های حکمرانی خوب می توان این

برای ثابت  بود که نتایج نشان داد اعتبار آزمون شناختی مدیریت سازماننفاق روان بر دف بررسی تاثیر حکمرانی خوبدر فرضیه دوم فرعی ه

تأثیر معنی داری دارد و فرضیه تأیید  شناختی مدیریت سازمان متغیر حکمرانی خوب بر متغیر نفاق روانبنابراین . است 0.05از  کمتر مدل

، تبین نقش میانجی و مقاومت کارکنان در برابر تغییرنفاق مدیریت ارشد »( در پژوهش خود تحت عنوان 1393می شود. خانم فاطمه عبادی )

. به ایشان اثر منفی معناداری داردبه این نتیجه رسید که نفاق مدیریت ارشد سازمان در اعتماد کارکنان « اعتماد به مدیریت ارشد سازمان

. همچنین دبیستری در مورد آن ها صدق می کند بیستر زیر ذره بین هستند و درنتیجه این قاعده با شدت ایشان بیان می کنند مدیران ارش

اگر بین گفتار و کردار مدیریت ارشد سازمانی تطابق و همخوانی وجود نداشته باشد و در نتیجه مصادیق نفاق روانشناختی و نفاق سازمانی 

عتماد سازمانی ظار می رود از اعتماد کارکنان به مدیریت ارشد سازمان کاسته شود و ابعاد امدیریت ارشد در سازمان به چشم بخورد انت

، که نوع خاصی از ناهمگونی شناختی استبه عقیده هادوی نژاد، نفاق  .( مخدوش می شودشایستگی و گشودی ،، وفاداری، سازگاریصداقت)

. طبق بررسی های انجام او در گذشته ناسازگاری وجود دارد، و برخی رفتارهای نگرش اوست، که معرف آن بین گفتار کنونی فرد نزد عمومدر 

شده و اطالعات بدست آمده  به این نتیجه رسیدیم که در سازمان های دولتی ایران در شهر اصفهان مولفه نفاق روانشناختی مدیریت سازمان 

دیران می توانند با اجرای دقیق شاخص های حکمرانی خوب بر این مولفه تاثیر معنی بیشترین رتبه میانگین را به خود اختصاص می دهد اما م

 تأثیر نمازسا در شاندیفر بین تتباطاار در انمدیر منافقانه رفتار بر داری بگذارند . فرضیه فرعی سوم نیز عبارت بود از : حکمرانی خوب

 تتباطاار در انمدیر منافقانه رفتامتغیر حکمرانی خوب بر متغیر ربنابراین . است 0.05از  کمتر برای ثابت مدل ااعتبار آزمون .دارد معنی داری

کاوش » ( در مقاله خود تحت عنوان 1390تأثیر معنی داری دارد و فرضیه سوم تأیید می شود. آقای هادوی نژاد) نمازسا در شاندیفر بین

به این نتیجه رسید که ویژگی های رفتاری خاص « با استفاده از نظریه داده بنیاد فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان 

کنشگران اولیه )ماکیاولیسم باال، یادگیری شرطی شدن عامل رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی ( و کنشگران ثانویه) ادراک باالی 

ای منافقانه در ارتباطات بین فردی ( بر رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین سیاست سازمانی ، ادراک بی عدالتی ، یادگیری اجتماعی رفتاره

فردی در سازمان اثر دارد . همچنین ویژگی های رفتاری مشترک کنشگران ) هوش عاطفی باال ، خودپایشی باال ، کانون کنترل درونی( می 

می تواند به ناسازگاری بین نگرش واقعی و رفتار فرد رهنمون شود ، بروز دست تواند اینگونه رفتارها را تحت تأثیر قرار دهد . تنها قرینه ای که 

کم یک رفتار دیگر از اوست که علی رغم اختصاص به همان موضوع نگرش ، با رفتار یاد شده ناسازگار است ، و البته این ناسازگاری به سبب 

کالمی و غیر کالمی ، فراتر از هنجار ادراک شود ، از نوع خودشیرینی تلقی تغییر نگرش نیست . در این حالت ، اگر یکی از رفتارها ، اعم از 

اطالق می شود که ضمن ارتباطات بین فردی بروز می یابد)هادوی « رفتار منافقانه » خواهد شد . به این سنخ رفتار که حاصل نفاق است ، 

ولتی ایران در شهر اصفهان به این نتیجه دست یافتیم که گاه مدیران در ( . و ما نیز با بررسی وجود این پدیده در سازمان های د  2010نژاد ،

 ارتباطات خود دچار نفاق می شوند اما براساس بررسی های انجام شده دریافتیم که ارتقاء شاخص های حکمرانی خوب  می تواند اثر این مولفه

 را در رفتارهای بین فردی مدیران کاهش دهد. 

 یج بدست آمد یشنهادات کاربردي جهت کاهش رفتارهاي منافانه در سازمان هاي دولتی ایران :با توجه به آنچه از نتا

 ارزیابی دوره ای سازمان ها می تواند مدیران مافوق را در جریان نوع رفتار کارکنان و مدیران ارشد سازمان قرار دهد . -1

، بر پایه نظام سلسله مراتبی ادارات و وزاتخانه های مربوطه و از سوی  از آن جا که اغلب ، انتخاب مدیران ارشد در سازمان های دولتی -2

 مدیران آن سازمان ها انجام می شود ، به مدیران توصیه می شود از افرادی به عنوان نمایندگان سازمان های خود برای جایگاه مدیریت ارشد

 ارتباطات بین فردی و سازگاری در قول و عمل هستند .  سازمان های دولتی استفاده کنند که دارای پیشینه مناسبی در رفتار ،

مدیران ارشد سازمان ها باید تالش کنند به وعده هایی که به کارکنان داده اند جامعه عمل بپوشانند و از دادن وعده های واهی و طرح  -3

 ؛ تا به نفاق سازمانی متهم نشوند .  مطالبی که احتمال می دهند در آینده مجور می شوند خالف آن ها را اجرا کنند، بپرهیزند

 مدیران ارشد سازمان ها تالش کنند تا با تقویت اجرای حکمرانی خوب ، از میزان رفتارهای منافقانه در سازمان های خود بکاهند . -4

 پيشنهادات کاربردي جهت ارتقاء شاخص هاي حکمرانی خوب در سازمان هاي دولتی ایران:

ایطی را فراهم آورند تا نظرات و پیشنهادات کاربران و افراد غیر کاربر در رابطه با کیفیت خدمات به گوش مسئولین سازمان ها  بایستی شر-1

 ذیربط برسد . سازمان ها نیز بایستی از این اطالعات بدست آمده در فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری استفاده کنند.

در امر تصمیم گیری مسئولیت دارند و همچنین در مورد داشتن شرایط برابری در تصمیم گیری سازمان ها بایستی برای کلیه اعضایی که -2

 ها ، شفاف سازی نمایند .

 تدوین شرح شغل برای کارمندان ، معاونان و مدیران عامل که به آن ها کمک می کند که چه چیزی از آن ها انتظار می رود .-3



 113 - 103صفحات  | 139۸ تابستان|   9شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی    

 

 

 نجمه نصرازادانینام نویسنده مسئول: 

 

الش در جهت اهش نابرابری در ارائه خدمات به کاربران راهکاری برای حفظ ارزش ها در سازمان پاسخگویی به انتظارات مختلف مردم و ت-4

 ها است .

توجه مستمر و مشارکت فعال در تصمیم گیری ها و ارتباط فعاالنه و از روی میل با مردم و کارمندان در یک چارچوب ارتباطی پذیرفته -5

 ای رفتاری موردنظر می باشد .شده راهکارهایی برای شفاف سازی استاندارده

وب می باشد، بی میل و رغبت مدیر نبایستی نسبت به منابع سازمانی برای فراهم آوردن اطالعات و مشاوره ای ه مورد نیاز حکمرانی خ-6

 .باشد

 مدیر بایستی به حدی رسیده باشد که قدرت داوری نسبت به اطالعات مورد نیاز خود را داشته باشد.-7

 ایستی مهارت های الزم مدیران منتصب برای وظائفشان را تشخیص دهد .سازمان ب-۸

 سازمان باید سیاستی را اتخاذ نماید که کی و چگونه کارمندان را در جریان فرایند تصمیم گیری دخیل نماید.-9

 سازمان بایستی سیستمی مؤثر را طراحی نماید که از حقوق کارمندان دفاع نماید.-10

 

 

 :منابع

 ( پرده برداری از نفاق در سازمان با به کارگیری پدیدارنگاری: فهمی از دریافت های 1395امیر خانلو، مریم؛ هادوی نژاد، مصطفی .)

 متکثر، مدیریت فرهنگ سازمانی، دانشگاه ولی عصر.

 ( بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای من1396زارع ، فرجام ؛ موسوی، سید نجم الدین .) افقانه با توجه به نقش میانجی

 . 4معنویت، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره 

 ( بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای 1394شیری، اردشیر؛ خلد شرفی، صیریه؛ دهقانی، مهدی؛ یاسینی، علی .)

لزمان های دولتی شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت گرایانۀ مدیران در س –منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی 

(.نفاق مدیریت ارشد و مقاومت کارکنان در برابر 1393سازمان های دولتی، دانشگاه ایالم. عبادی، فاطمه؛ هادوی نژاد، مصطفی )
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