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، ماکیاولیسم و رفتار غیر  پولروابط بین عالقه به ارائه الگوی مناسب در بررسی  

 کارکنان  )مورد مطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک(  اخالقی

 
 علی کنعانی کاشانی 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی ) شهر ری( 
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 چکیده 

کارکنان    روابط بین عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیالگوی مناسب در بررسی   یق ، تالش شد که در این تحق 

، شناخت کسب شود که براساس چارچوب و مدل مفهومی مورد نظر مورد تحلیل   )مورد مطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک( 

جامعه مورد بررسی عبارت است ازکلیه فرضیه فرعی  است. شش و قرار گرفته است. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی 

تحقیق انتخاب گردیده اند و ، بعنوان جامعه آماری نفر می باشند 024غ بر المدیران شرکت ارتباطات الکترونیک که بکارکنان و 

دآوری اطالعات از نفر محاسبه گردیده است. همچنین در این پژوهش جهت گر 244حجم نمونه براساس فرمول  کوکران  

استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته  پرسشنامه

استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده های جمع  LIZRELو  SPSSاست. جهت تجزیه تحلیل داده ها داده ها از نرم افزار 

طبق نتایج پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفت.  آوری شده از طریق

بدست آمده از تحلیل های آماری بین متغیرهای مستقل  اهمیت ، ثروت ، قدرت ، موفقیت و شر ماکیاولیسم و رفتار غیر 

رابطه  کارکنان  تقل  انگیزه ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیرابطه معنا داری وجود دارد و بین متغیرهای مس کارکنان  اخالقی

 .معنا داری وجود ندارد

 

 

 عالقه به پول ، ماکیاولیسم ، رفتار غیر اخالقی کارکنان ، انگیزه ، قدرت  واژگان کلیدی: 
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   مقدمه 

 موثر در همچنین و شغل یک تخابان برای موثر عامل یک ماکیاولی شخصیتی ویژگی که است داده نشان گذشته تحقیقات 

 و در ایران، کارکنان ماکیاولی صفت میزان بررسی هدف با مطالعهای .می کنند رفتار کار محل در مردم که است روشی

 ایدئولوژی و نسبیت، گرایی آرمان مفاهیم از استفاده با آن در که است شده انجام ماکیاولی و شغلی رضایت بین رابطه همچنین

 .است شده ارزیابی نیز رکنانکا اخالقی

 با کاربران برای است ممکن مقررات این .است کرده ممنوع را استفاده( سوء و فریب )یعنی ماکیاولی رفتار ای، حرفه رفتار آیین

 رضایت عدم به منجر است ممکن و کند فراهم را شان درونی میل با تعارض و ها محدودیت از برخی ماکیاولی از باالیی سطح

اخالق  به باید نیز آنها تخصص، بر عالوه و دارند خاص اخالقی مسئولیت ای حرفه های گروه دیگر مانند کارکنان  .شود شغلی

 مورد شرکت ارتباطات الکترونیک ، جامعه در آن غالب نرخ و ماکیاولی صفت تحقیق این در .بگذارند احترام خود حرفه ای

 مد نظر بوده است .  کارکنان   قه به پول ، و رفتار غیر اخالقیعال  بین ارتباط همچنین و گرفته بررسی قرار

 

 مبانی نظری پژوهش   -1

 به پول  عالقه -1-1

تحقیقات نشان می دهد فکر کردن درباره کلمات مربوط به پول باعث می شود بیشتر به خودمان تکیه و کمتر به دیگران کمک 

روکار داشتن می تواند سختی انزوای اجتماعی را کم کند و حتی کنیم. موضوع، عجیب ترهم می شود وقتی بدانید که با پول س

یک  "از درد جسمی بکاهد. زمانی این امر عجیب تر به نظر می رسد که بدانیم کار پول چیست. برای اقتصاددانان، پول صرفا

بریدن درخت را برای انسان  همان گونه که تبر امکان( 2442،  1)لوابزار مبادله است که زندگی اقتصادی را کارآمدتر می کند. 

فراهم میکند، پول به ما اجازه می دهد که بازارهایی داشته باشیم که به گفته اقتصاددانان سنتی، بهای هر چیزی از یک قرص 

هیجان ایجاد می کند و به نظر  یا روحی فشار  نان تا تابلویی از پیکاسو را معین می کند.اما پول بیش از تبر یا ریشه، حسادت،

رابطه ما با پول جنبه های بسیاری دارد به نظر می رسد برخی به . می رسد نمی توانیم به طور منطقی با آن برخورد کنیم

انباشتن آن معتاد هستند در حالی که برخی دیگر نمی توانند جلوی خرج کردن خود را بگیرند و نمی توانند برای روز مبادا 

با آنکه اطالعات بیشتری در باره تاثیر پول بر خودمان به دست می آوریم، معلوم می  همزمان( 2442،  2)ویتلپس انداز کنند. 

شود که مغز برخی افراد طوری به آن واکنش نشان می دهد، در حالی که پول برای پاره ای افراد مانند یک دوست است. برخی 

د و البته از آنجا که داشتن پول زیاد سبب می مطالعات نشان می دهد که میل به پول حتی با اشتها نسبت به غذا رابطه دار

مترادف با موقعیت اجتماعی است، به طوری که از دست دادن آن باعث افسردگی  "شود که بتوانید چیزهاِی زیادی بخرید، عمال

روان  در روزگاری که مشکالت اقتصادی بر زندگی بسیاری از افراد سایه افکنده است، پی بردن به .و حتی خودکشی می شود

هنوز معلوم نیست چرا بعضی افراد این قدر به پول اهمیت می  .شناسی پول می تواند نحوه برخورد ما را با آن بهبود بخشد

کسانی که به قدری بی پول هستند که از چیزهای ( 2410،  3)رمضیدهند، در حالی که برای عده ای دیگر این گونه نیست. 
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تشنه موقعیت اجتماعی  "یستند؛ ممکن است عده ای حریص و برخی دیگر نیازمند ) مثالمعتاد ن "دیگر غفلت می کنند، لزوما

یا استفاده از پول برای جبران برخی کمبودها ( باشند. آنچه معلوم است، این است که پول احساسات و کشمکش های ذهنی 

 (2442،  1)دهلینگ.بزرگی در انسان پدید می آورد

( در این تحقیق از مدل عشق به پول )تورن 2442،  2چن)  و مقیاس رفتار اندازه گیری می شود عشق به پول با اتخاذ باور پول

 مولفه )انگیزه ، اهمیت ، ثروت ، قدرت ، موفقیت ، شر( می باشد استفاده می کنیم .   2( که شامل 2412و همکاران ،

 ماکیاولیسم-1-2

ماکیاولیست و ماکیاولیسم زیاد به گوش می رسد اغلب مردم به کسانی کثرا در محافل و بحث های روزمره در میان مردم واژه ا

ولی واقعا  ماکیاولیست می خوانند.سیاستمداران  مخصوصا –که احساس می کنندنسبت به جامعه تعهد اخالقی ندارند 

     یاولیماکیاولیسم چیست و چه مشخصاتی دارد. ماکیاولیسم مجموعه اصول و روش های دستوری است که نیکولو ماک

سیاستمدار ایتالیایی برای زمامداری و حکومت بر مردم ارائه داد.و در آن زمان شوک فرهنگی بزرگ ایجاد نمود  (1022-1221)

زیرا این اصول با باورها و اعتقادات مردم منافات داشت. به نظر برخی از صاحبنظران داستان جامعه شناسی و حتی علم سیاسی 

و 3)آلمون در اوج دوره رنسانس در ایتالیا منتشر کرد 1213ریار آغاز می شود، کتابی که او در سال جدید با ماکیاولی و شه

 ( 2444همکاران ، 

یکی از متغیرهایی که بر رفتار ارتباطی انسان ها اثر شگرف می گذارد، میزانی از نفوذ و سلطه است که او بر طرف مقابل خود 

ر به انجام خواسته های خود می کند. دو طرف ارتباط، هر یک اثر و نفوذی بر دیگری در یک ارتباط دارد و آن طرف را وادا

دارند. هر اندازه این نفوذ در یک طرف ارتباط بیشتر باشد، می تواند طرف مقابل خود را بیشتر به سمت آن چه می خواهد 

یرد. با باال رفتن میزان نفوذ در یک فرد، سوق دهد. میزان نفوذ، مهارتی انکار ناپذیر است و از عوامل مختلفی شکل می گ

دیگران در چنگ او درمی آیند، و آن را که او می خواهد انجام می دهند و آن می شوند که او توقع داشته است. اصطالحا گفته 

افراد  ( 3244،  0)بیوهستند.« ماکیاولی»می شود که افراد دارای توانایی زیاد برای نفوذ و سلطه بر دیگران، دارای شخصیت 

دارای شخصیت ماکیاولی، زمانی که مجبور به عدم پیروی از رفتار مورد نظر خود شوند، از خود واکنش های عاطفی کمتری 

نشان می دهند و بی تفاوتی رفتاری از خود نشان می دهند. کودکان دارای شخصیت باالی ماکیاولی، تصور نمی کنند که در 

در مواردی که الزم است افراد با ویژگی ماکیاولی باال تغییر جهت داده و وضعی بر  .ار باشندبازی باید به طرف مقابل خود وفاد

خالف باورهای خود بگیرند، دشواری چندانی نداشته و به راحتی تغییر جهت می دهند، در حالی که افراد با ویژگی پایین 

د. افراد با ویژگی ماکیاولی باال، بیشتر به سلطه و نفوذ ماکیاولی، چنین نمی کنند و دچار ناراحتی و واکنش های شدید می شون

)زین و بر دیگران می پردازند، بیشتر به برد تمایل نشان می دهند، بیشتر دیگران را متقاعد می کنند و کمتر متقاعد می شوند. 
ست نه چیز دیگر. به عبارت توجه اساسی آن ها به چیزی که در دست دارند یا کاری که باید انجام دهند ا( 2411همکاران ، 2

دیگر، آن ها به وظیفه ای که برایشان مطرح است به شدت گرایش دارند و می خواهند بدان جامه عمل بپوشانند. آن ها را می 
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و پر سروصدا نامگذاری )حساس( در مقابل افراد با ویژگی پایین شخصیتی ماکیاولی، به عنوان  .قلمداد کردد(  خونسر)توان 

آنان در وهله نخست در مقابل نفوذ اجتماعی، بیشتر مستعد هستند. آن ها بیشتر به خواسته های دیگران ترتیب اثر شده اند. 

داده و آن ها را اجابت می کنند. آنان به گونه ای عاطفی درگیر مسائل شده و سعی در جلب رضایت طرف مقابل خود دارند. 

به افراد با ویژگی های ماکیاولی باال و بی توجهی به این باخت است. افراد  این خود یک دلیل بارز باخت مکرر آن ها در بازی

، 1)ساردزکوکا و همکاران  .است« وظیفه مداری»کمتر ماکیاولی گرایش اجتماعی دارند اما گرایش افراد ماکیاولی باال، گرایش 

2412) 

ویژه ای می شود زیرا افراد با میزان باالیی از این توجه « ماکیاولیسم» در مطالعات مربوط به ارتباطات، به ویژگی شخصیتی 

خصوصیت شخصیتی، کامال متفاوت و متمایز از افراد دیگر رفتار می کنند. به ویژه در یک رابطه چهره به چهره و یا رابطه ای 

  (فرصت طلبی )را آن  (ماکیاولیسم ) که از نظر ساختاری مالیم تر بوده و از چفت و بست کمتری شکل گرفته باشد. منتقدان

 ( 2442، 2)تانگ و همکاران  .نسبت می دهند   )واقع گرایی( نامگذاری می کنند و دوستداران آن، آن را به

، مناظره و  باال ، در روابط چهره به چهره ظاهرا موفق ترند. به ویژه زمانی که درگیر چانه زنی« ماکیاولیسم»افراد با شخصیت 

وند. از این رو می توان گفت آنان در نفوذ در نگرش های دیگران و در واداشتن افراد دیگر به متقاعدسازی با دیگران می ش

 ( 2412و همکاران ،  3)ایگن.کنش یا عمل موفق ترند

در تفکر خلق الساعه و حاضر جوابی ستودنی است. آنان این « ماکیاولیسم»استعداد و مهارت باالی افراد با ویژگی شخصیتی 

رند که بالفاصله پاسخ نسبتا مناسبی به سوال طرف مقابل خود بدهند و بدون توجه به حضور دیگران و سر و صدا و توانایی را دا

 ( 2442)ویتل ، .عوامل بازدارنده دیگر، بیاندیشند. چنین به نظر می رسد که آنان همواره پاسخ مناسبی برای هر سوال دارند

مدیران در انتخاب افراد برای مشاغلی که به چنین مهارت ها و صفاتی با توجه به ویژگی های یاد شده می توان گفت 

نیازمندند، می باید بسیار دقیق باشند. فردی که برای مذاکره و مناظره با عده ای دیگر انتخاب می شود، می باید از ویژگی 

در اموری که به تفاهم و صداقت نیاز باالی ماکیاولیسم برخوردار باشد وگرنه در کار خود توفیق چندانی نخواهد یافت. برعکس 

 ( 2442)چن ، .بیشتری است، این افراد ناموفق خواهند بود

نیز آموختنی است. کودکان از والدین خود آن را فرا می گیرند و با « ماکیاولی»برخی از مطالعات نشان داده اند که ویژگی 

ه کودکان پاداش داده می شود و در مراحل بعدی کودکان اجرای آن ها به گونه ای نامحسوس و غیر عمدی از سوی والدین ب

 ( 2444)آلمون و همکاران ، .تراز و رسانه های جمعی می آموزند آن را از گروه هماالن یا گروه های هم

 رفتارهای غیر اخالقی کارکنان -1-3

 رفتارهای رفتارها، این از دسته یک .میگیرد بر در را و وسیعی متنوع طیف کار محیطهای نظیر مختلف محیطهای در افراد رفتاری واکنشهای

 طور به تواند می که است کار محل سازمان و ارزشهای هنجارها با متعارض رفتارهای کار، محیط در غیراخالقی غیراخالقی است رفتارهای

 رکیک های حرف تبادل همکاران، ختنسا حرمت بی رفتارها، این بارز های نمونه .افکند مخاطره به را سازمان مجموعه و افراد سالمت جدی
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 و امکانات به رسانی آسیب مدیران، و سرپرستان دستورات از اطاعت عدم شخصی، منافع راستای در سازمان وسایل از استفاده ناپسند، و

 ( 2442،  1)نیلسونبرد نام را دزدی و کار محیط در فیزیکی پرخاشگری سازمان، وسایل

برای  را زمینه گزاف، های هزینه تحمیل بر عالوه و افکنند مخاطره به را ها سازمان و افراد سالمتی بالقوه صورت هب توانند می رفتارهایی، چنین

 در موقعیتی و فردی مختلف عوامل تاثیر تحت میتوانند غیراخالقی رفتارهای آورند فراهم سازمانی و فردی کارایی و اثربخشی کاهش

 اخالقی ایدئولوژیهای و فرهنگی های ارزش غیراخالقی رفتارهای بر تاثیرگذار بالقوه عوامل از ستهد یک .کنند پیدا اشاعه کار محیطهای

 ( 2410، 2)زاگنسکی و همکاران  .هستند

قدرت  فاصله شامل اند بوده نیز توجهی قابل محور پژوهشهای تاکنون که آکادمیکی و علمی مجامع در فرهنگی ارزشهای ترین مطرح

 و  مطرح اخالقی ایدئولوژی سه به مردانگی و گرایش برابر در زنانگی به گرایش گرایی جمع برابر در عیت  فردگراییاز عدم قط اجتناب

 .دارند فسلفه در ریشه گرایی نسبیت و گرایی آل ایده تاریخی، لحاظ از.گرایی و  ماکیاولیسم هستند  آل گرایی ایده نسبیت سنجش قابل

 برای گرایانه آل ایده اخالقی اصول با همراه مطلوب، غایت عنوان به حوادث، و امور پیرامون مطلق حقیقت به دستیابی بر فالسفه از گروهی

 شده پذیرفته ارزشهای پایه بر که یدانستند م نسبی امری را آل ایده و اخالقی امور دیگر گروهی مقابل در .نمودند می تأکید دنیا این در زندگی

 موردنظر تأکیدات لحاظ به دسته دو این .بودند آن پی در ول  ا گروه که آنگونه شمول جهان و مطلق اصول پایه بر نه و شوند می تعیین فرد توسط

 پابرجا علم مختلف های عرصه در تاکنون گرایی و نسبیت گرایی آل ایده بین بنیادین نامیده شدهاند تمایز گرا نسبیت و گرا هآل اید خود

 ( 2442)نیلسون ، .است مانده

 دف اصلی ه -

کارکنان و تست آن در شرکت  روابط بین عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیارائه الگوی مناسب در بررسی  

 ارتباطات الکترونیک 

 :است حصول قابل نیز زیر فرعی هدف راستا، این در

 شرکت ارتباطات الکترونیک  در کنانکار  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیعالقه به پول  بر موثر فاکتورهای شناسایی

 فرضیه های تحقیق به صورت ذیل است و مدل های ارائه شده  با توجه به مبانی نظری پژوهش 

 فرضیه اصلی :     

 وجود دارد .  کارکنان  رابطه معنا داری بین  عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی -

 فرضیه های فرعی : 

 وجود دارد .  کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی انگیزهبین  رابطه معنا داری   -

 وجود دارد .  کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی اهمیترابطه معنا داری بین   -

 وجود دارد .  کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی ثروترابطه معنا داری بین   -

 وجود دارد .  کارکنان  اکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی، م قدرترابطه معنا داری بین   -

                                                           
1 Nilsson 

2 Zagenczyk & el 
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 وجود دارد .  کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی موفقیت رابطه معنا داری بین   -

 وجود دارد .  کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی شررابطه معنا داری بین   -

 

 ضرورت تحقیق  -2

 ارائه رفتاری، های آئین چنین تهیه از اساسی هدف .اند کرده تهیه رفتار آئین یک خود برای   شده شناخته حرفه های تمامی 

 آئین .بخشد بهبود را آنها حرفه ضوابط کیفیت که است ای گونه به ای حرفه تفکر طرز داشتن برای اعضا به عملی رهنمودهای

 باشد، ذهنی های ایده شامل نباید و .است آن ایبق ضامن و نموده مشخص را حرفه های مشی خط مهترین ای حرفه رفتار

 و صاحبکاران ای، حرفه رفتار آئین وجود .باشد کار برای اجرا قابل و عملی مقررات و یافتنی دست های هدف دارای باید بلکه

 می ملزم نآ رعایت به را اعضا از یک هر و باشد داشته خوبی عمل استاندارد خواهد می حرفه که سازد می مطمئن را جامعه

 همه وظیفه ، حرفه از استفاده در آنان اعتماد کسب بنابراین شوند؛ می محسوب اقتصادی چرخه محرکان کار صاحبان.  کند

 و صداقت درستکاری، های ارزش داشتن به منوط حرفه آینده بنابراین .شود تضمین حرفه آینده تا است حرفه در شاغالن

 آورد دست به دولتمردان نزد در ویژه به و ایران جامعه در جایگاهی است نتوانسته وزهن کارکنان که شرایطی در .است تخصص

 تبیین و تشریح برای.  داشت خواهد مشاغل پایدار توسعه در مخربی نقش علت و دلیل هر به کارکنان به اعتمادی بی افزایش

 وجود ای، حرفه مشابه های پدیده بینی پیش و موجود های پدیده تشریح و شناخت کسب برای و حرفه یک چرایی و چیستی

 همچون هم، به متصل و مرتبط مجموعه یک در هم، از جدا و مستقل ظاهراً عقاید و ها ه اید بنابراین، .است ضروری اول، عامل

 تئوری با ها پدیده منطقی، الل استد و زم ال آزمونهای تجربی، های مشاهده با .شود می ارائه تئوری قالب در دانش یک پیکره

 . شود سنجیده آن قدرت تا شود می داده تطبیق شده مطرح

 

 مرور ادبیات و سوابق مربوطه-3

 

کارکنان با نقش  رفتار غیر اخالقی با فرهنگ سازمانی که اند داده نشان پژوهشی در ( 1323)دانش پژوه و همکاران ، -

 فرهنگ و فضا در حمایت و تعهد وقتی اند که داده شانن اخص طور به پژوهشگران این .است رابطه دارای میانجی ماکیاولیسم 

 فرهنگ که است آن از حاکی داخلی پژوهشی شواهد این بر عالوه .کنند می را تجربه کمتری استرس افراد باشد حاکم سازمان

 رابطه دارند . شغلی فرسودگی با آفرینی کار و ماموریتی مشارکتی، بورکراتیک، قالب در بر سازمان حاکم

 مدنی های رفتار و انحرافی های رفتار بر اخالقی سازمان جو های مولفه نقش بررسی به پژوهشی (  در1322همکاران ،  و پرور)گل -

مراقبت  و مثبت رابطه دارای انحرافی های رفتار با اخالقی اصول در شخصی طلبی که استقالل اند داده نشان و پرداخته سازمانی و

 .هستند منفی ماکیاولیسم رابطه با سازمان اخالقی جو در دیگر بعد دو بعنوان رسانی خدمت و

 و نگرشها ادراکات، بر اثرگذار بالقوه متغیر دو قدرت فاصله و گرایی ی ماد که اند داده نشان(  1324،نادی و نادی و پرور )گل -

 مسائل بتدریج گیرد، می نیرو ادافر در گرایانه مادی تمایالت وقتی نظری لحاظ به .هستند کار محیطهای در افراد رفتارهای

 افراد به را عدالتی بی و تبعیض مختلف اشکال ماهیتاً قدرت فاصله دیگر طرف از .گیرند می قرار غفلت مورد روحانی و معنوی
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 کارکنان تمایل ساز زمینه جدی بطور عدالتی بی و تبعیض این و این به سبب افراد ماکیاولی در سیستم می باشد کند می تحمیل

 شود می انحرافی و غیراخالقی رفتارهای به کار های محیط  در

 توانند می سازمان بر حاکم فرهنگ نظیر متعددی عناصر کار های محیط در که اند داده ( نشان2442، 1)پترسون و همکاران  -

 کار های محیط و سازمانها القیاخ جو و فرهنگ که باورند این بر پژوهشگران این .بنمایند غیراخالقی رفتارهای به متمایل را افراد

 و ابزاری ماهیت سازمان بر حاکم فرهنگ وقتی اما .کنند می بازداری غیراخالقی رفتارهای سوی به رفتن از را آنها باثباتی طور به

 .کنند می پیدا اخالقی غیر های رفتار به بیشتری تمایل افراد گیرد، می خود به گرایانه مادی

 پیوند اما .دارند توجهی قابل رابطه غیراخالقی رفتارهای با ماکیاولیستی رفتاری های مشخصه که نموده (  مطرح2441،  2)رن -

 از که تحقیقاتی نمونه .است گرفته قرار توجه مورد کمتری حد در غیراخالقی رفتارهای با گرایی نسبیت و گرایی آل ه اید بین

 با اخالقی لوژی ایدئو دو این بین پیوند از غیرمستقیم طور به ای اندازه تا شده استفاده آنها در گرایی آل ایده و گرایی نسبیت

 .نماید می حمایت غیراخالقی رفتارهای

 بد مقابل در بودن خوب از مطلق ارزیابی نظام یک تحمیل با گرایی آل ایده به باور که داده نشان خود پژوهش ( طی2442،  3)لو -

 که است آن گویای ضمنی بطور خود امر این .دارد منفی رابطه مدیران گیری تصمیم های هروی در عدالت رعایت به باور با بودن،

 .دهد می قرار تأثیر تحت را آنها رفتار آن متعاقب و افراد داوری کلی شکل گرایی آل ایده

 اخالقی مقاصد یا اتنی با گرایی ،نسبیت گرایی ایده آل و گرایی نسبیت بین از که داد نشان پژوهشی (  در2442،  0) جانسون -

 .است داری معنا و مثبت رابطه دارای

 

 

 روش شناسی پژوهش  -4

 توصیفی اطالعات  جمع آوری نحوۀ از نظر کاربردی، هدف نظر از حاضر پژوهش .کرد بررسی می توان مختلف ابعاد از را پژوهش روش

در این تحقیق به منظور گردآوری اطالعات از ابزار هایی  .است پهنانگر به لحاظ ژرفایی، و مقطعی زمان، نظر از همبستگی، پیمایشی

 33(  که مجموعا شامل 2412از پرسشنامه طراحی شده توسط )تورن ،   ها داده آوردن دست به برای نظیر پرسشنامه استفاده می گردد.

 2 گویه مولفه ثروت ،  0ولفه اهمیت ، گویه م 2  گویه مولفه انگیزه ،  0تایی می باشد استفاده شده که شامل  2گویه با طیف لیکرت 

گویه مولفه رفتار غیر اخالقی کارکنان است 1گویه مولفه ماکیاولیسم ، 1گویه مولفه شر،  2گویه مولفه موفقیت، 2گویه مولفه قدرت ، 

                                                           
1 Peterson & el 

2 Ren 
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، مورد تائید مدیران روایی اعتبار : در این پژوهش در بحت اعتبار ابزار ، منظور اعتبار صوری پرسشنامه است که گویه های آن .  

در این زمینه قرار گرفته است . پایایی اعتبار : یک اندازه گیری دارای قابلیت اعتماد است که در   شرکت ارتباطات الکترونیک

موقیعت تکراری نتایج یکسان بدست آوریم . برای سنجش قابلیت اعتماد شاخص هایی وجود دارد . این شاخصها برای قابلیت اعتماد 

آلفای  %21ائی بکار می رودکه در آن ، مجموعه ای از سئواالت برای سنجش یک مفهوم بکار می رود . در این پژوهش طیف ه

و  عه مورد بررسی عبارت است ازکلیه مدیراندر تحقیق حاضر، جامکرونباخ برای بررسی قابلت اعتماد سازه ها استفاده شده است .

نفر می باشند . نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای است. به دلیل  024داد آنان که تع شرکت ارتباطات الکترونیک کارکنان 

جامعه درنظر گرفته اینکه تعداد کارمندان مشخص است از فرمول جامعه محدود برای اندازه گیری تعداد نمونه استفاده می شود. 

برای  روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده می گردد . واز شودشده در این تحقیق مجموع کارکنان و مدیران درنظر گرفته می

نفری، تعداد حجم نمونه  024تعیین حجم نمونه فرمول کلی حجم نمونه )فرمول کوکران( استفاده خواهد شد ، و با توجه به جامعه 

 نفر بدست آمد. 244

کارکنان    ار غیر اخالقیروابط بین عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتتوسعه الگوی فرآیند شکل گیری  -5

 شرکت ارتباطات لکترونیک 

 

عالقه به پول  زمینه در بومی یه الگویی ارا به مختلف خبرگان با مصاحبه و موضوع ادبیات مطالعه به توجه با قسمت این در

عالقه به پول از  مقاله این در ، شد ذکر مقاله ابتدای در که طور همان شده پرداخته کارکنان  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی

و رفتار غیر  مدار و فیلسوف ایتالیاییتسیاس نیکولو ماکیاولی(  و نظریه ماکیاولیسم از نظریه پرداز معروف 2412، 1مدل ) تورن 

 استخراج و گردآوری نمودیم .( 2442، 2)راواس و همکاران غیر اخالقی کارکنان را از شاخصهای 

 کارکنان و شکل گیری آنها ختم می شود  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیعالقه به پول شد به نقش  یه خواهد ارا که یی الگو در

 

                                                           
1 Aygül turan   

2 Rawas & el 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88_%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C
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 کارکنان  عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیل گیری الگوی شک -1-1شکل 

 یافته های پژوهش  -6

جمعیت  ویژگیهای( سؤالهای عمومی داده های تحلیل برای توصیفی آمار از فرضیه ها، آزمون و دادهها تحلیل و تجزیه برای

 و SPSS استفاده، مورد نرم افزارهای .شد استفاده معادله های ساختاری مدلسازی سطح در استنباطی، آمار از و )شناختی

LISREL  نمونة ویژگیهای به مربوط اطالعات اول، بخش در .می شود بیان بخش دو در درادامه و تحلیل، نتایج .بودند 

 :ارائه می شود آماری

 شاخص فراوانی

 جنسیت  مرد                    زن

4523%                4501% 

 سن  به باال 24     24تا  04بین    04تا  34ین سال    ب 34یر ز

4542%             4502%              4521%             4512% 

 تحصیالت  دیپلم    فوق دیپلم     لیسانس         فوق لیسانس و باالتر 

4512%          4511%             4522%                4512% 

 سابقه شغلی  سال به باال  24      24تا  14بین      14تا  2ین سال     ب 2زیر 

4514%        4533%             4521%              4542% 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 نمونه افراد جمعیت شناختی ویژگیهای -1جدول 

 از ها فرضیه آزمون و تحلیل برای .شد خواهند داده پاسخ پژوهش های فرضیه و میشوند ارزیابی متغیرها دوم، بخش در

 از یکی روش، این در .است مشاهده شده و پنهان متغیرهای زمینة در جامع نگرشی که شده استفاده ساختاری معادلة مدلسازی

 خوب حد چه تا مفروض مدل یعنی دارد، تناسب مدل شود می گفته وقتی ساده، بیان به .مدل است برازش ارزیابی مهم، مراحل

 این مقادیر .است ثانویه های شاخص سایر و کای مجذور آزمون مدل، تناسب شاخص همترینم.  است شده طراحی درست و

 :است شده بیان زیر جدول در حاضر پژوهش برای شاخصها

 شاخص برازش -2جدول 

 نتیجه حد مجاز مقدار شاخص های برازش

 قبول قابل و معنادار ≥3 1522 آزادی درجة بر دو کای

RMSEA  میانگین )ریشة 

 )برآورد خطای عاتمرب

 قبول قابل و معنادار ≥451 45414

GFI (قبول قابل و معنادار ≤452 45234 )برازش نیکویی 

CFI (قبول قابل و معنادار ≤452 45214 )تعدیل یافته برازندگی 

NFI (قبول قابل و معنادار ≤452 45224 )نرم شده برازندگی 

NNFI (قبول قابل و رمعنادا ≤452 45214 )نرم نشده برازندگی 
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 مدل ساختاری پژوهش در حالت معنی دار -3شکل 
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 مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد  -0شکل 

 

 t آمارۀ مقدار می شود اگر استفاده   t و آمارۀ مسیر ضریب مقادیر از پژوهش، های فرضیه سنجش برای  :پژوهش فرضیه های به پاسخ

 .  می شود تأیید درصد 95 اطمینان سطح در فرضیه این باشد ، یعنی 22/1تا  -22/1بازۀ  از خارج

 است شده خالصه 3 جدول در پژوهش های فرضیه بررسی نتایج

 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش  -3جدول 

 نتیجه فرضیه tآماره  ضریب مسیر فرضیه ها

 فرضیه اصلی

 تایید 11521 4522 وجود دارد . کارکنان  ولیسم و رفتار غیر اخالقیرابطه معنا داری بین  عالقه به پول ، ماکیا

 

 رد 4531 4543 وجود دارد .  کارکنان  رابطه معنا داری بین  انگیزه ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی

ییدتا 22512 4524 وجود دارد .  کارکنان  رابطه معنا داری بین  اهمیت ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی  
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 تایید 12522 4524 وجود دارد .  کارکنان  رابطه معنا داری بین  ثروت ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی

 تایید 21514 4523 وجود دارد .  کارکنان  رابطه معنا داری بین  قدرت ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی

 تایید 12522 4524 وجود دارد .  کارکنان  خالقیرابطه معنا داری بین  موفقیت  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر ا

 تایید 11523 4511 وجود دارد  کارکنان  رابطه معنا داری بین  شر ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی

 

 

 بحث و نتیجه گیری    .1

 

 :که می شود مشاهده پژوهش از حاصل یافته های و داده ها تحلیل و تجزیه طریق از

. با توجه به نتایج وجود دارد کارکنان  بطه معنا داری بین  عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیرا  فرضیه اصلی  :  

  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی،  عالقه به پولتوان گفت که بین متغیر مستقل ( می4522آزمون )مقدار همبستگی برابر با 

 شده است . تائیدمسئله بیانگر این است که این فرضیه رابطه معنا داری وجود ندارد  و این  کارکنان

. با توجه به نتایج آزمون وجود دارد کارکنان  رابطه معنا داری بین  انگیزه ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی :    1فرضیه فرعی 

رابطه  کارکنان  تار غیر اخالقیماکیاولیسم و رفمتغیر مستقل انگیزه ، بین توان گفت که ( می4543)مقدار همبستگی برابر با 

 شده است . ردمعنا داری وجود ندارد  و این مسئله بیانگر این است که این فرضیه 

. با توجه به نتایج وجود دارد کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی اهمیترابطه معنا داری بین    :    2فرضیه فرعی 

 کارکنان  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیمتغیر مستقل انگیزه ، بین توان گفت که می( 4524آزمون )مقدار همبستگی برابر با 

 شده است .تائید رابطه معنا داری وجود ندارد  و این مسئله بیانگر این است که این فرضیه 

. با توجه به نتایج آزمون دوجود دار کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی ثروترابطه معنا داری بین    :   3فرضیه فرعی 

رابطه  کارکنان  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی،  ثروتمتغیر مستقل بین توان گفت که ( می4524)مقدار همبستگی برابر با 

 شده است .تائید معنا داری وجود ندارد  و این مسئله بیانگر این است که این فرضیه 

. با توجه به نتایج آزمون وجود دارد کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی قدرترابطه معنا داری بین    :   0فرضیه فرعی 

رابطه  کارکنان  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی،  قدرتمتغیر مستقل بین توان گفت که ( می4523)مقدار همبستگی برابر با 

 شده است .ائید تمعنا داری وجود ندارد  و این مسئله بیانگر این است که این فرضیه 

. با توجه به نتایج وجود دارد کارکنان  ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی موفقیترابطه معنا داری بین    :    :   2فرضیه فرعی 

 کارکنان  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی،  موفقیتمتغیر مستقل بین توان گفت که ( می4524آزمون )مقدار همبستگی برابر با 

 شده است .تائید معنا داری وجود ندارد  و این مسئله بیانگر این است که این فرضیه رابطه 
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. با توجه به نتایج آزمون وجود دارد کارکنان  رابطه معنا داری بین  شر ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی  :   2فرضیه فرعی 

رابطه معنا  کارکنان  ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیشر ،  توان گفت که بین متغیر مستقل( می4511)مقدار همبستگی برابر با 

 داری وجود ندارد  و این مسئله بیانگر این است که این فرضیه تائید شده است .

( و بررسی و مطالعه تحقیقات پیشین و مقاالت معتبر  نسبت به 2412تورن و همکاران ،)مدلازاستفادهباابتدامقالهایندر 

  اقدام نمودیم مل و شکل گیری الگو تحقیق شناسایی عوا

کارکنان    روابط بین عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیارائه الگوی مناسب در بررسی   در این تحقیق که با عنوان 

مورد  کارکنان  خالقی، انجام شد، ابعاد عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر ا )مورد مطالعه شرکت ارتباطات الکترونیک(

 بررسی قرار گرفت. 

، فرضیه هایی براساس مدل کارکنان    در این تحقیق، با هدف بررسی ابعاد عالقه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی

مفهومی تحقیق، تدوین شدند. سپس به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، پرداخته شد، که ضمن بیان تعاریف و ویژگی های 

 ، پرداخته شد. کارکنان    قه به پول ، ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقیعال

به منظور کسب اطالعات دقیق در مورد یک جامعه، بررسی یکایک عناصر جامعه مطلوب به نظر می رسد ولی معموال اینکار 

نمونه باید حاصل انتخاب تصادفی   غیرممکن ویا غیر عملی است، بنابراین تنها می توان نمونه ای از آن جامعه را مشاهده کرد.

طبقه ای عناصر جامعه باشد. از این رو، در تحقیق حاضر، جامعه مورد بررسی عبارت است از: کلیه مدیران و کارکنان شرکت 

نفر بدست می آید. تحقیق  244نفر  هستند که براساس فرمول کوکران  حجم نمونه  024که بالغ بر  ارتباطات الکترونیک 

 فرضیه فرعی بود، که براساس مدل مفهومی تحقیق تدوین شده بودند.  ششده، دارای یک فرضیه اصلی و انجام ش

تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل 

  استنباطی، انجام گرفت.

یل توصیفی داده های جمعیت شناختی )سن، جنسیت، و سطح تحصیالت سطح تجزیه و تحلیل توصیفی شامل تجزیه و تحل

مشتری یا کاربر(، و تجزیه و تحلیل توصیفی داده ای اختصاصی تحقیق )فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، وانحراف معیار  بود، و 

تحلیل داده، جهت تائید و  یا رد سطح تجزیه و تحلیل استنباطی، با استفاده از آزمون های فرض آماری مربوطه، به تجزیه و 

اهمیت ، ثروت ، قدرت ، متغیرهای مستقل  بین فرضیه های تحقیق، پرداخت. طبق نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری 

رابطه معنا داری وجود دارد و بین متغیرهای مستقل  انگیزه  کارکنان  موفقیت و شر ماکیاولیسم و رفتار غیر اخالقی

 .رابطه معنا داری وجود ندارد کارکنان  رفتار غیر اخالقیماکیاولیسم و 
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 منابع  .8

 ،هیات اعضای در شغلی روانی فشار و فرهنگ سازمانی میان رابطه بررسی .(1323 ) .ن زارع، و .غ ده بزرگی، .ا.ع حسینی، .ف دانش پژوه 

  123-100( صص 14)پیاپی  3و 2شماره  3سال . .شیراز پزشکی علوم دانشگاه علمی

 تحقیقات فصلنامه .خدمت ترک و شغلی -رضایت  سازمانی، عدالت :انصاف و فرهنگی های ( ارزش1322)   ح .م نادی، و .م پرور، گل 

 222-241 .  صص ،1 شماره ،3 سال فرهنگی،

 آهن  ذوب سهامی شرکت در سازمانی رفتارهای انحرافی و هیجانی فرسودگی استرس، رابطه .(  1324 ) .ع مهداد، و .ش نیری، .م پرور، گل 

 شماره ،2 سال ،(روانشناسی -12.در  نو های یافته) اجتماعی روانشناسی مجله .جبران  تعادل( فرسودگی)عدم  استرس مدل برای شواهدی

 30ص  ،2
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