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ع لکرد ،موفا ت در کارراهه (مر ر پ ارفت

مقدمه
بررسی تأث ر عواط م احراسات بر رمی به کارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر

مدیریت تأث ر در م ان مقخصصان علرو
رفقاری تو ه زیادی را به خرود لرب کررده
استس ایم ایده برای ام م بار توسط گراف م

1

( )1959مطرح شردس بره زعرم گراف م ،افرراد
برای شکل بخای بره هویرت خرود ،ترأث رات
مورد نظر خرود برر رمی دیگرران را مردیریت
میکنندس مدیریت تأث ر اشراره بره رفقارهرایی
دارد که افراد با اسق اده از آن ،تصویری را که
دیگران از آنها دارنرد ،کنقررد مریکننردس برر
متنای تعامالت ان با محر ط م برازخوری کره
دریافت میکن م ،اهداف م برنامره های ران را
برای کرب پ امدهای مطلوب م حداقل کردن
پ امررردهای نرررامطلوب تنظرر م مررریکنرر م
) .(schlenker, 1980اسچلنکر ب ان ن ود کره
ایم اهداف تا حدمدی از طریق مدیریت تأث ر
به دست میآیندس تعرداد زیرادی از تحا ارات
نارران مرریدهنررد کرره بررر اری از افررراد در
سازمانها در رفقارهای مدیریت ترأث ر (بررای
تأث رگذاری بر درکی که دیگران از آنها دارند)
درگ ر میشوندس ب ارقر مطا عرات تبربری در
مورد مدیریت تأث ر یا رمی عوامرل تأث رگرذار
بر اسق اده از تاکق کهای مدیریت تأث ر م یرا
رمی رابطه م ان تاکق کهای مردیریت ترأث ر
با پ امدهایی از قت ل ارتااءها ،سطوح ارزیرابی
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1. Goffman

شغلی) ت رکز کردهانردس بررای مبراد ،مایرم م
فریس )1990( 2به ایم نق به پی بردنرد کره
اسررق اده از تاکق ررک خودشرر رینی از سرروی
کارکنان ،رابطه مبتت م معنراداری برا امق راز
باالی ارزیابی ع لکرد از سوی سرپرست داردس
ه چن م اج م برتز )1994( 3اظهار داشقند
که اسق اده از تاکق ک خودش رینی منبر بره
سطوح براالتری از موفا رت در کارراهره فررد
مرریشررود ،در حررا یکرره اسررق اده از تاکق رک
خودارتارررایی (خرررودتعری ی) بررره سرررطوح
پای متری از موفا ت در کارراهه مریانبامردس
م هررو تاکق رکهررای تررأث ر برررای توص ر
رمشهررایی کرره افررراد بررا اسررق اده از آنهررا
(هانررهزن ری ،اسررقدالد ،محتررت م ص ر

ت،

قاطع رت ،ائررقالفهررا ،م سررایر اسررقرات یهررا)
تص

ات یا رفقارهای ه کاراناان ،مافوقها،

یا زیردسقان خود را تحت تأث ر قرار میدهند،
به کرار مریرمدس در ایرم ماا ره ،رابطره م ران
برخر ری از عوامرررل ایبررراد کننرررده م نرررو
تاکق ک های مردیریت ترأث ر مرورد اسرق اده،
بررسی مریشرودس عوامرل تأث رگرذار برر رمی
تاکق ک های مدیریت تأث ر در اینبرا ،عاط ره
مبترررت م من ر ری مررریباشرررندس ه چنر ر م،
تاکق کهای مدیریت تأث ر مورد تو ه در ایم
2. Wayme & Ferris
3. Judge & Bretz

عاط ه یک مقغ ر ت امت فردی (می گری هرای

مرریزننرردس مرردیریت تررأث ر شررامل رفقارهررایی

شخصی) مهم میباشد که در ادب ات تحا رق

مرریشررود کرره بخا ری از شرررح شررغلی فرررد

ک قررررر برررره آن تو رررره شررررده اسررررت

ن رقندس مدیریت تأث ر اغلب بد تعت ر میشود

)(Perrewe&Spector, 2002س تحا اررات در

م افرادی را در ذهم مبرم میکند که قصرد

مورد ارتتاط م ان عاط ره من ری م مبترت برا

سوء اسق اده از دیگران را دارند

به کارگ ری تاکق ک های مقنو مدیریت تأث ر

)1980س به زعم اسچلنکر ،افراد سعی میکنند

پ ارفت زیادی نداشقهاند م ایرم مقغ رهرا در

تررا «پ امرردهای مطلرروب خررود را حررداکبر م

ب اقر تحا اات به عنوان مقغ ر کنقرد مرورد

پ امدهای نامطلوب خرود را حرداقل کننرد»س

اسق اده قرار گرفقهاندس

افراد مع والً به منظرور تأث رگرذاری برر رمی

(Schlenker,

بررسی ادب ات تحا ق ناان میدهد کره

تصررویری کرره در ذهررم دیگررران دارنررد ،از

تاکنون مطا عات اساسری در زم نره مردیریت

تاکق کهای مدیریت تأث ر اسق اده میکننرد؛

م احراسات انبا ناده اسرتس

«ما سرعی مریکنر م نگررشهرا م رفقارهرای

به ه م د ل ،انبا ایم تحا رق بره م رزان

دیگررران را تحررت تررأث ر قرررار ده ر مسسس م برره

زیادی مخاطتان را برا م راه م م اصرطالحات

اهداف ان برس م» م تصویری را ا اا کن م کره

مدیریت تأث ر آشنا میکنردس هررمرت دیگرر،

متقنی بر ادراکات شخصیمان استس

تأث ر ،عواط

مراعدت تحا ق بره ادب رات مردیریت ترأث ر

تعررداد بررر ار زیررادی از تاکق ررکهررا م

میباشرد ،زیررا هنر م تحا اراتی در ادب رات

مع ارهای مدیریت ترأث ر در ادب رات تحا رق

مدیریت تأث ر پ ارفت هندانی نداشقهاندس

داناگاهی مورد بحث قرار گرفقهاندس مطا عاتی

 -1تاکتیکهای مدیریت تأثیر

در ایم زم نه انبا شده ،اما توافرق ک ری در

در امایل دهه  ،1980صاحتنظران ب ران
کردند که افراد سرعی مریکننرد ترا ترأث رات
مورد نظر خود بر دیگرران را مردیریت کننرد
)(Goffman, 1959س ایم کار م کم اسرت یرا



م خلررق م خوهررای خاصرری ه ررراه هرررقندس

دیگران درباره خود دسرت بره ایرم اقردامات



ارعاب م تهدیدس هر کدا از عواط با حراالت

)(Schlenker, 1980س افراد برای تغ ر دیدگاه
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ماا ه عتارتاند از خودش رینی ،حامیسازی م

به صورت آگاهانه انبرا پرذیرد یرا ناآگاهانره

مورد یرک طتارهبنردی ت صر لی م رام از
تاکق ررکهررای مرردیریت تررأث ر م ررود دارد
) .(Mowday, 1978مودی تاکق کهای تأث ر
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رم به باال از

له تهدیرد ،4اخق رار ماررم ،5

اسقدالد های مقااعدکننده ،6پراداش ،محترت

بوده م برر رمی دیگرران ت رکرز دارنرد (مبرل
خودش رینی)س

بررسی تأث ر عواط م احراسات بر رمی به کارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر

به دیگران م کنقرد مخ انره 7افرراد را مرورد

ایم ماا ه به مطا عه م بررسی بخاری از

مطا عررره م بررسر ری قررررار دادس ک پنر ر س م

ایررم تاکق ررکهررا ،از

لرره خودشرر رینی،

ه کارانش یک طتاه بنردی از تاکق رک هرای
مدیریت تأث ر شامل تاکق کهرای قاطع رت،8

حامیسرازی ،م ارعراب م تهدیرد مریپرردازدس
ه چن م ،ماا ه تاکق رک هرا را بره دم دسرقه

خودش رینی ،9عاالن رت ،تصردیق م تأی رد،10

تاکق ک های سخت م نر طتاهبندی میکندس

متاد ه ،ا ق اس م خرواهش 11از ماامرات براال،

خودش رینی شرامل فعا رت هرایی از

لره

ایباد سد کرردن ،12م ائرقالف را ارائره دادنرد

تعری ر از ه کرراران ،محتررت برره دیگررران ،م

) .(Kipnis et al, 1980اغلب کارهای بو نو م

اظهررار عالقرره برره زنرردگی شخص ری افررراد در

ترنل ری کرره اخ رراً انبررا گرفقرره ،بررر متنررای

مح ط کار میشود )(Bolino&Turnl, 1999س

کارهررای ررونز م پ رق م اسررقوار برروده م در

خودش رینی فاط برای تغ رر تصرویر ذهنری

بررسیهایاان رمی تاکق رکهرایی از لره
خودارتاررایی ،13مبرراد زدن م ن ونرره آمردن،14

دیگران از فرد بره کرار مریرمد ،در حرا یکره
تاکق ک ارعاب م تهدید قراط ترر بروده م بره

حامیسازی ،خودش رینی  ،15م ارعاب 16تاک د

منظور تغ ر فعا تها م اقدامات دیگران (نره

کردهاند )(Bolino&Turnl, 1999س

فاط شناخت) مورد اسق اده قرار میگ ردس در

بعضرری از ایررم تاکق ررکهررا قاطع ررت

ماق  ،تاکق ک خودش رینی نرتت به تاکق ک

ب اررقری داشررقه م مقک ری برره خررود شررخ

ارعاب م تهدید منعط تر م مالیمتر میباشردس

هرررررقند (برررررای مبرررراد آمردن مبرررراد م

تاکق ک ارعاب م تهدید با پ امردهایی ه رراه

خودارتاایی) ،در حا ی که مرابای منعطر ترر

اسررت ،ایررم پ امرردها عتررارتانررد از :رفقررار
سق زه ویانه با ه کاران هنگا دخا رت آنهرا
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4. Threat
5. Legitimate authority
6. Persuasive arguments
7. Clandestine manipulation
8. Assertiveness
9. Ingratiation
10. Sanction
11. Appeal
12. Blocking
13. Self-promotion
14. Exemplification
15. Supplication
16. Intimidation

در کارتان ،برقراری ارتتاط بره منظرور ایبراد
ماکل در زندگی ه کارانقان (در صورتی کره
آنها قصد تحت فاار قرار دادن ش ا را داشرقه
باشرند) م اسررق اده از ارعرراب برررای ماداشررقم

)(Bolino&Turnl, 1999س

خواهد شد ،عواط مبتت م من ری بخاری از

تاکق ک حامی سازی ن ز شامل رفقارهای
ان عا ی از

له تظراهر بره ن ازمنردی بررای

تظرراهر برره درد نادرسررت از مظ رره ای برره
میباشد)(Bolino&Turnl, 1999س

شررررایط مررروقع قی م کرررم اسرررت
تاکق ک های مدیریت تأث ر مرورد اسرق اده را
تحت تأث ر قرار دهندس برای مبراد ،عرواملی از
لرره ابهررا ناررش ،متاد رره رهتررر – عضررو

 -2عوامللت ت للکیت دهنللده

) ،(Kacmar et al, 2004سررطوح سلرررله

تاکتیکهای مدیریت تأثیر

مراتتری ،پاسرخگویی ،م ابهرا

(Ferris et al,

اگررر هرره اسررچلنکر ب ران مرریکنررد کرره

) 1997در تحا ارررات مرررورد بررسرری قررررار

تاکق ک های مدیریت تأث ر م کرم اسرت بره

گرفقهاندس بعضی از تحا اات ن ز رابطره م ران

صورت عادی م ناخودآگاه در ریان تعرامالت

فرهنگ سرازمانی برا تاکق رکهرای مردیریت

رمزمره افراد با هم برهکرار رمنرد (Schlenker,

) ،1980محااان دیگری معقادند که شررایط

تأث ر خاصری را مرورد بررسری قررار داده انرد
)(Christianen et al, 1997س

مرروقع قی (از قت ررل ابهررا ) م می گرریهررای

تنهررا یررک مطا عرره ،ناررش موقع ررت م

شخصرری منبررر برره فرآینرردهای آگاهانرره م

می گرریهررای شخص ری را (در کنررار هررم) در

سنب ده رفقارهای س اسی م مردیریت ترأث ر

تت م اسق اده از تاکق ک های مدیریت ترأث ر

میشوندس) (Ferris et al, 1997در قر ت زیر

در مح ط کار مورد بررسی قرار داده استس در

بعضی از عوامل تاک لدهنرده تاکق رکهرای

ایم تحا ق ترک تی از عوامل از له اعق راد
به ن س ،ن از به قدرت ،مارارکت شرغلی ،17م

بررسی قرار گرفقه اند ،ب ران مریکنر مس ایرم

خبا ت م ک رمیی مورد اسق اده قرار گرفقنرد

عوامررل برره دم دسررقه تار ر م مرریشرروند1 :س

).(Kacmar et al, 2004ا تقره ایرم مطا عره

شرایط موقع قی 2س می گی های شخصیس ایرم

بررسرری خررود را برره تاکق ررک خودشرر رینی

مدیریت تأث ر را که در ادب ات تحا رق مرورد

ماا ه بره بررسری ترأث رات عواطر

مبترت م

من ی برر رمی تاکق رکهرای مردیریت ترأث ر



منظررور ا قنرراب از ی رک مظ رره ناخوشررایند

 -1-2شرایط موقعیتی



دسررق ابی برره ک ررک م ه رردردی دیگررران ،م

می گیهای شخصی هرقندس
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دیگررران بررره ک رررک م مرررراعدت از شرر ا

میپردازدس ه انطور که در قر ت زیر بحرث

محدمد کرده استس
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17. Job involvement

بعضی از شرایط موقع قی که در ادب رات
تحا ق مورد تو ه قرار گرفقه اند ،عتارت انرد

گرایش به ترد کار مریشرود

& (Ortavisit

)wincent, 2006س

بررسی تأث ر عواط م احراسات بر رمی به کارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر

فریس م ه کارانش ب ان کردند که عرد

از:
عوامت استرسزای شغلی

اط نان م ابها  ،رابطه معناداری با رفقارهای

در نظر برر اری از افرراد ،عوامرل ایبراد
کننرده اسرقرس ،18مقرای کراری ،شررایط یرا

مطا عهای دیگر به ایم نق به رس د که مققری

ا زاماتی هرقند که منبر به فاار ادراکری در

افراد عوامل ایبادکننده اسرقرس در نارش را

میشوندس عوامرل اسرقرسزای شرغلی

تبربرره مرریکننررد ،در صررورتی کرره م ررزان

عتررارتانررد از تعررارن ناررش ،ابهررا ناررش م

تعهدسازمانی آنها قوی باشد ،خرود را درگ رر

اهافهبار ناشس تعارن ناش درکی است که از

رفقارهای س اسی نخواهند کرردس

تااهاهای مقضاد در م ان دم یا هنرد بخرش،

)Ganster, 1988

شخ

س

اسررری دارنررردس )(Ferris et al, 1997

& (Mayes

دسقورات متهم ،م مناب ناکافی بررای ا ررای

در بررسی دیگری از تاکق کهرای ترأث ر

مظ ه ناشی میشودس ابها ناش ن ز به عنوان

رم به باال (کره برر رمی فرمشرندگان صرورت

عررد اط نرران در مررورد اخق رارات فررردی،

گرفت) ،تعارن ناش با تاکق ک های قاط ترر

مرررلو تهررا ،م انقظررارات تعریر مرریشررود

م با ذبه ب اقر م ابها ناش با تاکق کهرای

)(Rizzo et al, 1970س برره فارردان مقررت م

متاد رره م ایبرراد ائررقالف رابطرره معنرریداری

فرصررت کررافی برررای انبررا مظررای محررود،

داشتس )(Nonis et al, 1996

اهافه بار ناش مریگوینردس یرک فراتحل رل از

محاا م مذکور به ایم نق بره رسر دند

ابها نارش م تعرارن نارش در محر طهرای

که اسق اده از تاکق کهای زیرکانه در شرایط

کاری ناان داد که ع وماً افراد معقادنرد کره

ابها  ،به مهوح ناشها (ک رک بره ارتتاطرات

ماکنش نرتت به ابهرا م تعرارن منبرر بره

باز م ش اف کرردن موقع رت) مریانبامردس در

لرره کرراهش رهررایت شررغلی،

شرایط تعارن ناش ،اسق اده از تاکق کهرای

نقررایبی از

کاهش تعهرد سرازمانی ،م ع لکررد پرای مترر
(گررررزارش خررررود شررررخ

قاطعانه برای کاهش نقایج من ی (بررای رفر

م دیگررررران)،

تعررارنهررا م ح ررم منرراب مطلرروب) عوامررل

شخص تزدایی ،تنش ،خررقگی احراسری ،م

اسقرسزای ناش هرمری است (Nonis et al,

)1996س
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18. Job stressors

در نهایت ،در شرایط اهافهبار نارش کره

 -2-2ویژگیهای شخصی

مانند تاکق ک حامی سازی مؤثر ماق میشودس

مدیریت تأث ر ،پ ارفت هنردانی نداشرقه انرد

هدف از بهکارگ ری ایم تاکق کها خرودداری

;(Brown et al, 2002; Kacmar, 2004

از پررذیرش مرررلو تهررای اهررافی م ح ررم

)Ferris, 2002س صاحتنظرانی که ایم رابطه را

زمانهای ارزش ند م مناب انرژی میباشدس

بررس ری کررردهانررد ،عوامررل تاررک ل دهنررده

سلسله مراتب سازمانی

می گیهای شخصی را بر ار مقنو میداننردس



را ندارنررد ،اسررق اده از تاکق رکهررای ان عررا ی

شخصرری بررا اشررکاد مقعرردد تاکق ررکهررای

تاکق ررکهررای مرردیریت تررأث ر را در درمن

اشخاصی که ن از باالیی به قدرت دارند ،بررای

سازمان بررسی کردهاند ،تو ه می های به ماا

کرب قدرت از تاکق کهای رم به باالی تأث ر

(Kacmar et al,

اسرررق اده مررریکننرررد )(Mowday, 1978س

)2004س زیرا اکبر امقات ماا با سلرله مراتب

ه چن م ،مودی معقاد اسرت کره رفقارهرای

سررازمانی در ارتترراط برروده اسررت م برره نظررر

س اسی در مح ط کاری با شدت ن ازهای فرد

برر اری از محاارران تاکق رکهررای مرردیریت

م ادراکات شخصی از قدرت رابطه معنی داری

تأث ر را تحت تأث ر قرار میدهندس

دارندس مکچ و م ساسر م اظهرار داشرقند کره
ماک امدگرایی 19به طور معنیداری با تاکق ک

فرهنگ سازمانی
افراد در درمن سازمانهایی به کار خرود

مدیریت تأث ر انرداد (ایباد مان ) در ارتتراط

ادامه میدهنرد کره برا فرهنرگ سرازمانی آن

است )(Wecchio & Sussmann, 1991س آنهرا

سازگار باشندس فرهنرگهرای سرازمانی کره از

تأث ر رم به پای م را هم مورد بررسی قرار داده

تاکق ک های مدیریت ترأث ر خاصری ح ایرت

م در تحا اات خود به ایم نق به رس دند که

میکنند ،احق راد بره کرارگ ری یرک هنر م

افررراد بررا م رزان سررازگاری برراال (برره حررا

تاکق کهایی را توسط افراد سرازمان افرزایش

ا ق اعی) ت ایل زیادی به عوا فریتی دارنردس

میدهندس

ه چن م از نظر آنها افراد برا ن راز براال بررای



برخررری از مطا عرررات سرررازمانی کررره

برای مباد ،مودی به ایرم نق بره رسر د کره

م موقع ت سازمانی داشقهاند

ش اره پنباه م سه ساد هبدهم زمرقان 1388

کارکنان توانایی پذیرش مرلو تهای اهافی

تحا اات در مرورد رابطره می گری هرای

کررررب قررردرت ،از تاکق ر رکهرررای ترررأث ر
81
19. Machiavellianism

بررسی تأث ر عواط م احراسات بر رمی به کارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر

سررود ویانهای کرره باعررث بهرررهکارری از

دخا ت 22رابطه معنیداری داردس

زیردسقان میشود ،اسق اده میکنندس به زعرم

)Burger, 1997س من ایردک نگ م ه کرارانش

بو نرررو م ترنلررری ،خرررودکنقر ی م ت کرررر

ن ز رابطه م ان تاکق ک هرای مردیریت ترأث ر

ماک ام رقی نو تاکق ک های مورد اسرق اده

مرورد اسرق اده نامزدهرای شرغلی را برا ابعرراد

& (Bolino

خاصی از می گیهای شخص قی مورد بررسری

)Turnley, 2003س آنهررا ایرم گونرره اسررقدالد

قرار دادهانردس )(Van Iddekinge et al, 2003

فرد را تحت تأث ر قرار میدهنردس

کردند :افرادی که خودکنقر ی براالیی دارنرد،
نرتت به تصویری که از خود ارائه میدهنرد،

آنها به ایم نق بره رسر دند کره بعرد ایبرار

23

24

موردپرررند بررودن برره طررور من رری بررا
25

حررراستررر هرررقندس برره ه رر م د ررل از

تاکق رکهررای دفرراعی م بعررد خررودتنظ ی

بهکارگ ری تاکق کهای حامیسازی م ارعراب

م دان (مظ هشناسری) بره طرور مبتقری برا

م تهدید خودداری میکننردس در عرون ،آنهرا

تاکق کهای دفاعی در ارتتاط استس بعضری از

لرره

محاا م معقادند که می گی های شخصر قی،

خودشررر رینی ،خودارتارررایی ،م مبررراد زدن

افراد را برای بهکارگ ری تاکق کهای مدیریت

اسق اده میکنندس

تأث ر خاصری مررقعد مریکننرد م ه چنر م

مع رروالً از تاکق ررکهررای مبتررت از

ک تل م اج به ایم نکقه پی بردنرد کره

شرایط موقع قی ،ت ایالت شخصر قی خاصری

افرادی که عصرتان ت ک قرری دارنرد ،ط ر

را فعاد میکنند )(Tett & Burnett, 2003س با

مس عی از تاکق کهای مدیریت تأث ر از له
ذاب تهای ا هامی ،20خودش رینی ،رذاب ت

م ود اینکه من ایدک نگ م ه کارانش نارش
مه ی در مراعدت به درد ما از کاربردهرای

(Cable

مق امت تاکق ک های مدیریت تأث ر داشقهاند،

)& Jadge, 2003س زیررا آنهرا دارای کنقررد م

مطا عات آنها ه انند مطا عه کریرق

بررامن

اعق اد الز بررای مرذاکره م تعامرل مرؤثر برا

به نامزدهای شغلی پ ش از اسقخدا محردمد

دیگران میباشندس کا دمد م برگرر ن رز اظهرار

شدس مطا عات در مرورد رابطره م ران عاط ره

داشقند که خودکنقر ی م ت ایل به کنقرد باال

من ی م مبتت برا برهکرارگ ری تاکق رکهرای

در فرد با برهکرارگ ری تاکق رکهرای مقنرو
مدیریت ترأث ر از لره ترغ رب منطاری 21م

مقنررو مرردیریت تررأث ر پ ارررفت هنرردانی

شخصی ،م متاد ه را بهکار میگ رندس
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& (Cldwell

20. Inspirational appeals
21. Rational Persuasion

22. Involvement
23. Altruism
24. Agreeableness
25. Self-discipline

ایم مقغ رها در ب ارقر تحا ارات بره عنروان

راغب بره اسرق اده از تاکق رکهرای مردیریت

مقغ ر کنقرد مورد اسق اده قرار گرفقهاندس

تأث ر خاصی از قت ل ارعاب م تهدید میکندس

نیاز به موفقیت

نیاز به تسلط و کنترل دیگران

تر ح میدهند ،بره دنتراد هرا ش هررقند،

رقبوی ناشهای رهترری فعراد ،م ترالش

برای تعا ی تالش ن وده م به خوبی به رقابرت

برای کنقرد رمیدادها دارندس به نظر مریرسرد

پاسخ میدهندس نقایج تحا اات بر اری ناان

ایم گونه افراد ت ایرل زیرادی بره اسرق اده از

میدهند که افراد بام دان (که مع والً ت ایل

تاکق ک خودش رینی در ریران تعامالتاران

زیادی به موفا ت دارند) از تاکق کهای تأث ر

داشقه باشندس

م ن وذ ا ق راعی از قت رل رذاب ت منطاری

عاطفه منفی

دارند ،مظای

اسق اده میکنند )(Cable & Judge, 2003س
نیاز به تعلق



کاری ماکل م قابل حصرود را

ب ان عااید ،تالش برای مقااعدسازی دیگران،



اشخاصی کره ن راز براالیی بره موفا رت

ایم افراد ت ایل زیادی به ارائه پ ارنهاد،

ش اره پنباه م سه ساد هبدهم زمرقان 1388

نداشرقهانرد ) (Perrewe & Spector, 2002م

به کار ت ی ندارنردس ایرم می گریهرا ،آنهرا را

27

عاط ه من ی با حا تها م خلق م خوهای
احراسی من ری از قت رل شرر  ،عصرتان ت م

اشخاص با ن از قوی به تعلق ،26ت ایل به

ترس ه ترقگی نزدیکری داردس

(Watson et

تأی د از انرب دیگرران داشرقه م خرود را برا

) al, 1988در ایم تحا رق  11بعرد احرراس

خواسررقههررای دیگررران ه گررا مرریکننررد،

رنج ،ناراحقی م د خوری ،عصتان ت ،اهرطراب

ه چن ر م عالقرره صررادقانهای برره احراسررات

م نگرانی ،تررس م محارت ،احرراس گنراه م

دیگران ناان میدهندس ظاهراً ایم می گری هرا

تاص ر ،زمدرنبی ،خاونت م تخاصم ،عبلره م

در فررررد منبرررر بررره اسرررق اده از تاکق ر رک

بیقراری ،مقرصرد خطرر یرا مارکل برودن م

خودش رینی شودس

شرمندگی م شرمراری به عنوان ابعاد عاط ره

نیاز به استقالل

من ی در نظر گرفقه شده استس

اشخاصی با م زان ن از براال بره اسرقاالد

افرادی که عواط من ری براالیی دارنرد،

ت ایل زیادی به تنها کرار کرردن دارنرد ،آنهرا

رفقارهررای کرراری غ ررر بهرررهمری از

لرره

اغلب کار خودشان را میکنند م ت ایل زیادی

رفقارهای تها ی م توه م آم رز نررتت بره

26. Affiliation

27. Negative affectivity
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فرهرر ه دم  :م ررود عاط رره من رری در

ه کاران ،خرابکراری ،سررقت ،م هردر دادن
بررسی تأث ر عواط م احراسات بر رمی به کارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر

مقت ) (Douglas & Martinko, 2001از خود

شخ

برمز میدهندس ایم یافقهها ناان میدهرد کره

ارعاب میشودس

ایم افراد (عاط ه من ی براال) م کرم اسرت از

مو ب بهکارگ ری تاکق رک تهدیرد م
فره ر ه سررو  :م رود عاط رره من ری در

تاکق ررک ارعرراب م تهدیررد اسررق اده کننرردس

شخ

عصتان ت م عصتی بودن (یعنری یرک م هرو

رابطه علّی معنادار م معکوسی داردس

مرروازی بررا عاط رره من رری) رابطرره مبتررت م

با بهکرارگ ری تاکق رک خودشر رینی

عاطفه مثبت

29

معنیداری با بهکارگ ری رفقارهای پسرفت م
ماپررس زده 28دارد )(Busset et al, 1987س

بوده ) (Perrewe & Spector, 2002که رابطه

ه چن م عصتان ت رابطه من ی م معنریداری

مبتررت م معنرریداری بررا حرراالت م خلررق م

برررا رفقارهرررای شرررهرمندی سرررازمانی دارد

خوهای احراسی مبترت از

لره اشرق اق م

)(Borman et al, 2001س عواطر من ری براال

عالقهمنردی دارد )(Watson et al, 1988س در

مع والً به صحتت از نتههای من ی کرار برا

ایرم تحا رق  9بعررد احررراس عالقررهمنرردی،

& (Zellars

ه برران ،ن رممنرردی ،اشررق اق ،عررزت ن ررس،

)Perrewe, 2001س بنررابرایم ،اشخاصرری کرره

قاطع ت ،فعاد م پرر انررژی برودن ،احرراس

عاط ه من ی باالیی دارند ،به م زان ب ارقری

ا ها م شهود م دقت م تو ه به عنروان ابعراد

از تاکق رک حررامیسررازی (یعن ری ،شررکلی از

عاط ه من ی در نظر گرفقه شده استس

ه کرراران مربرروط مرریشررود

عاط ه مبتت یک می گی عاط ی آگاهانه

پس رفت م شانه خرا ی کرردن از مررلو ت)

مقخصصان علو رفقاری به عاط ه مبتت

اسق اده میکنند ،در حا یکه آنها در شررایط

در ماایره برا عاط ره من ری تو ره ک قرری

مخقل ک قر از تاکق ک خودش رینی اسق اده

کردهاندس ) (Perrewe & Spector, 2002شاید

میکنندس با تو ه به ایم ت اس ر فره ات زیرر

علت اصرلی ،فاردان دادههرای کرافی در ایرم

قابل تعری میباشندس

مورد باشدس در شرایط طت عی ،عواط مبترت

فرهرر ه امد :م ررود عاط رره من رری در

منبررر برره رفقارهررای کرراری غ ررر بهرررهمر

مو رررب برررهکرررارگ ری تاکق ر رک

ن یشوندس ا تقه یک اسرقبنا م رود دارد م آن

شرررخ

حامیسازی میشودس

زمانی است که رهایت شرغلی پرای م بروده م
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28. Regression

29. Positive affectivity

احراسی م فاط به م زان اندکی با رفقارهرای

تاکق ک های ارعاب م تهدید را بهکرار گ رنردس

شهرمندی سازمانی در ارتتاط استس عالمه برر

با تو ه به توه حات باال فرهر ات زیرر قابرل

ایم ،برمنگرایی (که رابطه نزدیکی با عواطر

تعری میباشندس
فره ه ههار  :م رود عاط ره مبترت در

مبتررت دارد) رابطرره مبتررت م معنرریداری بررا
ا تقه نقایج تحا اات در ایرم مرورد مقنرو م

تاکق ک حامیسازی داردس
فره ه پرنبم :م رود عاط ره مبترت در

(Perrewe & Spector,

)2002س با ایم حاد عدهای معقادند که عاط ه

شخ

مبتررت در ماایررره بررا برررمنگرایرری ،قرردرت

رابطه علی م معکوسی داردس

پر شب نری ب ارقری داردس

(Borman et al,

با بهکارگ ری تاکق ک تهدید م ارعراب
فره ه شام :عاط ه مبترت در شرخ

) 2001در مصرراحتهای کرره توسررط محاا ر م

مو ررب بررهکررارگ ری تاکق رک خودش ر رینی

مرورد بررسری قررار گرفرت ،ثترات احراسری

میشودس

رابطه مبترت م معنریداری برا تاکق رکهرای

 -3مدل مفهومی تحقیق

مدیریت تأث ر مق رکز بر دیگران (برای مباد،
تعری ر از عاای رد دیگررران) داشررتس برره نظررر
میرسد افررادی کره عواطر

مبترت براالیی

دارند ،از تاکق کهای مدیریت ترأث ر مق رکرز
بررر دیگررران از

لرره خودش ر رینی اسررق اده

کننرردس برررمنگرایرری (کرره رابطرره نزدیکرری بررا
عواطرر مبتررت دارد) برره طررور مبتقرری بررا
اسقدالد ،انگ زش ا هامی م مالحظره م تو ره
در رهتری تحودگرا در ارتتاط است

(Buss et

)al, 1987س عالمه بر ایم م ان رفقارهای کاری
غ ر بهرهمر م برهکرارگ ری تاکق رک تهدیرد م



رفقارهای شهرمندی سرازمانی داشرقه اسرت،

شخ

مق ررامت بررودهانررد

رابطه علّی م معکوسی با برهکرارگ ری



شودس عاط ه مبتت به طور من ی برا خررقگی

ه م د ل بع د به نظر میرسد که ایم افراد
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دمره تصدی یک شغل بررای فرردی طروالنی

ارعرراب ه ترررقگی نزدیک ری م ررود داردس برره

مدد نظری تحا ق در ایم ماا ره شرامل
عوامل ایبادکننده تاکق ک های مدیریت تأث ر
میباشدس فره ات تحا ق که در بخش بعردی
تحا ق از آنها صحتت خواهد شد ،متقنی برر
ادب ات تحا ق میباشند م رابطه م ان عاط ره
(مبتت م من ی) با تاکق کهای مدیریت تأث ر
را ب ان میکنندس عوامل ایبادکننده مورد نظر
در مدد نظری ما عتارت اند از عاط ه مبتت م
عاط ه من یس تعرداد زیرادی از تاکق رکهرای
مدیریت تأث ر در ادب ات تحا ق مورد بررسی
قرار گرفقهاند ،امرا در هرارهوب نظرری ایرم

85

بررسی تأث ر عواط م احراسات بر رمی به کارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر

تحا ق تع داً به بررسی سه تاکق ک مق رامت

 217 )1386ن ر در نظر گرفقه شده استس در

(خودشر ر رینی ،حرررامیسرررازی م ارعررراب م

ایررم تحا ررق از رمش ن ونررهگ ررری هنررد

تهدید)می پردازیمس هر یک از ایم تاکق کهرا

مرحلهای اسق اده شدس به ایم ترت ب که ابقدا

ن ایانگر سه نو رفقار مق امت نر  ،ان عرا ی م

شهرسقان قم از حا

غراف رایی بره نرواحی

تها ی میباشندس در ماقر ایرم تاکق رکهرا

ههارگانه به اهافه ناح ه مرکزی تار م شرد

ط ی از رفقارهای نر تا تها ی را به خوبی

م سپس با تو ه به ایم مناطق م نواحی اصلی

میکنند م امع ت قابل قتو ی دارندس

آنهرا ،از هررر ناح ره تاریتررا  40ن ررر برره طررور

توص

شررکل ی رک مرردد نظررری تحا رق را نارران

تصادفی ساده انقخاب شدندس

میدهدس

 -2-4ابزار اصلی گردآوری داده ها
و روایی و پایایی
ابزارهای اندازهگ ری عتارت بودنرد از1 :س
پرساررنامه اطالعررات شخص ری (کارمنرردان م

نمللودار یللک :عوامللت ایجادکننللده و
تاکتیکهای مدیریت تأثیر

 -4روش تحقیق
 -1-4جامعه و نمونه آماری
امعرره آمرراری ایررم تحا ررق را کل رره
کارکنان م کارمندان ادارات آموزش م پرمرش
شهرسقان قم (ناح ه یک ،دم ،سره ،ههرار بره
اهافه اداره مرکزی) تاک ل میدهندس امعره
فرروقا ررذکر از افرررادی بررا ترک ررب سررنی،
نر قی ،تحص لی مقنو تاک ل شده استس
ن ونه آماری ایم تحا ق بر اساس حبرم
86

ن ونه مقناسب با

ع ت مورد مطا عره م برر

اسرراس رردمد کرروهم م ه کرراران (مررؤمنی،

کارکنان) که شامل می گیهای فرردی (سرم،
نس ،ساباه ،مدرد تحص لی) مریشرودس 2س
ما اس های عواط

مبتت م من ی 3س ما اس

سنبش تاکق کهای مدیریت تأث ر
ما راس عاط رره مبتررت م من ری شررامل
ب رت ماده است که بررای هرر بعرد عراط ی
تاریتا ده ماژه که توص

کننده احراسرات م

ه بانات مق امت میباشد ،در نظر مریگ ررد
)(Watson et al, 1988س
نظر شرکتکنندگان در مورد هر یرک از
ایم ماژهها ،با یک ما راس پرنج در رهای برا
اسق اده از ط ر

کررت ارزیرابی مریشرودس

ه ترررقگی درمنری م ثتررات درمنری (هررریب
آ ای کرمنترا ) کره توسرط سرازندگان ایرم

ه ترقگی ب م عاط ه من ی م مبتت ه رواره

اسررق اده مرریکنن رد ،بررهکررار مرریرمدس پاسررخ

پای م بوده م ب م /12س -تا /23س -گزارش شده

دهندگان با پر کرردن اهرای خرا ی ،تروا ی

است )(Watson et al, 1988س هر کدا از ایم

اسررق اده از ایررم تاکق ررکهررا را در ماابررل

عواط از مواد خاصی تاک ل شدهانردس بررای

ه کاران م سرپرسقان خود ناان مریدهنردس

مباد عاط ه مبتت شامل مواد احراس عرزت

م زان آ رای کرمنترا بررای خررده ما راس

ن س م سرافرازی ،قاطع ت ،اشق اق مسسس بروده

خودشرر رینی /88س ،برررای خرررده ما رراس

لره

حامی سازی /93س م برای خرده ما اس تهدید

شر  ،ترس ،زمدرنبی ،خاونت مسسس میباشردس

م ارعاب /88س به دست آمدس ه چن م آزمرون

برره منظررور تع رر م پایررایی پرساررنامه30 ،

اعقتار عاملی پرسانامه ن ز با ک رک تحل رل

پرساررنامه توزی ر م گررردآمری شرردسدر ای رم

عاملی تأی دی م با اسق اده از نر افرزار رزرد

تحا ق برای عاط ره مبترت آ رای کرمنترا

 8/53انبررا گرفررتس نقررایج تحل ررل عرراملی

/94س م برای عاط ه من ی /96س به دست آمدس

تأی دی برای ما اسها در نگارههرای ( 2 ،1م

م عاط ه من ری ن رز شرامل مروادی از

ما اسی که برای سنبش تاکق رکهرای

 )3ماخ

شده استس

مدیریت تأث ر بهکار مریرمد ،دارای سره بعرد

نگاره ( :)1مدل اندازهگیری عاطفه مثبت

استس ) (Balino&Turnley, 2003ایرم ابعراد

(واتسون ،کالرک و تلجن

(Watson et al,

عتررارتانررد از :خودش ر رینی ،حررامیسررازی م

))1988

ارعرراب تهدیردس هررر یرک از ایرم ابعرراد دارای

عاط ه مبتت

tvalue

مرروادی هرررقند :تاکق ررک خودشرر رینی (4

هریب
اسقاندارد

1س احراس عالقهمندی م د ترقگی

/46س

9/31

مرراده) ،تاکق ررک حررامیسررازی ( 5مرراده) م

2س احراس شور م ه بان (مبتت)

/45س

9/26

تاکق ک ارعاب م تهدید ( 5ماده)س هرر یرک از

3س احراس ن رممندی م قوی بودن

/51س

9/52

4س احراس اشق اق

/60س

9/79

ایم مواد با اسق اده از ما اس ( 1تا  )5مرورد

5س احراس عزت ن س م سرافرازی

/42س

9/15

6س احراس قاطع ت م مص م بودن

/50س

9/48

7س احراس فعاد م پرانرژی بودن

/59س

9/76

8س احراس ا ها م شهود

/30س

8/29

9س دقت م تو ه

/44س

9/26

ارزیابی قرار گرفقندس کره یرک ناران دهنرده
عتررارت "کررامالً مرروافام" م  5نارراندهنررده



/84س تر را /87س رتتررره بنررردی شرررده اسرررتس

ماابررل سرپرسررقان م ه کرراران خررود از آنهررا



/86س تا /90س درصرد م بررای عاط ره من ری از

برای سنبش تاکق کهایی کره کارمنردان در
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ما اس به دست آمده ،برای عاط ره مبترت از

عتارت "کامالً مخا م" میباشدس ایم ما راس

87

نگاره ( :)2مدل اندازه گیری عاطفه منفی
(واتسون ،کالرک و تلجن

(Watson et al,

بررسی تأث ر عواط م احراسات بر رمی به کارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر

))1988

5س اگر دیگران زیاد در کار دخا ت کنند به
/08س 5/37
تندی رفقار میکنمس (ارعاب م تهدید)
 .6به دیگران میفه انم که اگر زیاد به مم

عاط ه من ی
1س احراس رنج (عذاب م درماندگی)

هریب
tاسقاندارد value
/52س

10/10

2س ناراحقی م د خوری

/28س

9/57

3س احراس گناه م تاص ر

/34س

9/77

4س خاونت م تخاصم

/32س

9/71

5س زمدرنبی

/30س

9/63

6س مقرصد خطر یا ماکل بودن

/29س

9/60

7س شرمندگی م شرمراری

/27س

9/52

8س احراس عصتان ت

/23س

9/32

9س احراس ترس م محات

/18س

8/93

10س احراس اهطراب م نگرانی

/20س

9/13

11س عبله م بی قراری

/17س

8/77

نگاره ( :)3مدل اندازه گیری تاکتیکهای
ملللللدیریت تلللللأثیر(بولینلللللو و
ترنلی))(Bolino&Turnley, 2003
هریب اسقاندارد

t-value

ما اس سنبش تاکق کهای مدیریت تأث ر

1س طوری ناان میدهم که در مورد مرلله
کاری خاصی ک قر میدانم تا سرپرست مم
/11س 5/69
انقظار ک قری از مم داشقه باشد م کارهای
ک قری به مم محود کندس (خودش رینی)
2ساز طریق ن ازمند ناان دادن خود به
دیگران در بعضی از حوزههای کاری تالش
/22س 8/35
میکنم تا ه د ی م ک ک آنها را لب کنمس
(خودش رینی)

88

آنها را لب کنمس (ارعاب م تهدید)

3س به گونه ای ع ل میکنم که گویی ن ازمند
ک ک دیگران هرقم تا ک ک آنها را لب
کنمس (خودش رینی)

/28س 8/88

4س در ماابل دیگران تظاهر میکنم که بعضی
از ه زها را ن یفه م تا مراعدت م ه کری

/22س 8/28

فاار ب امرند میتوانم امها را سخت کنمس
(ارعاب م تهدید)

/18س 8/24

7س برای انبا کارهایم گاهی باید از ارعاب م
تهدید اسق اده کنمس (ارعاب م تهدید)

/21س 8/64

8س گاهی از رفقار تند م ارعاب اسق اده میکنم
تا دیگران درست رفقار کنندس (ارعاب م تهدید)

/19س 8/32

9س نرتت به زندگی شخصی سرپرسقان م
ه کارانم عالقه ناان میدهم تا دمسقی خود /08س 5/11
را به آنها ناان دهمس (حامیسازی)
10س از دیگران (سرپرسقان م ه کارانم) تعری
میکنم تا آنها مم را انران دمست داشقنی
ارزیابی کنندس (حامیسازی)

/18س 8/32

11س به دیگران (سرپرسقان م ه کارانم)
ک کهای شخصی م دامطلتانه میکنم تا از /16س 7/76
مم خوش شان ب ایدس (حامیسازی)
12س از دیگران (سرپرسقان م ه کارانم) به
خاطر موفا ت هایاان تعری میکنم تا آد
خوبی به نظر برسمس (حامیسازی)

/27س 9/18

نقایج خرم ی زرد نگاره هرای ( 2 ،1م
 )3نارران مرریدهررد کرره مرردد انرردازهگ رری
مقغ رهای تحا ق مدد مناستی استس ماردار
کای دم م  RMSEAمناسب بوده ،نرتت کای
دم به در ه آزادی در ه ه مرددهرا ک قرر از
سه میباشد م ن ز مادار  GFIم  AGFAآنهرا
باالی  90درصرد اسرتس کل ره مارادیر  tن رز
معنی دار میباشندس مب و ایم نقرایج ب رانگر
آن هرقند که پرسارنامههرای ایرم تحا رق
دارای رمایی م پایایی باالیی هرقندس



ش اره پنباه م سه ساد هبدهم زمرقان 1388


 -3-4روش های تجزیه و تحلیلت
دادهها و یافتههای تحقیق
به منظور آزمون فره ات ،ابقدا از آزمون
ه ترقگی رتترهای اسرپ رمم برا اسرق اده از
نر افزار  ،SPSS 15هت سنبش ه ترقگی
ب م مقغ رها اسق اده شدس سپس رابطره علری
ب م مقغ رهای مرقال م مابررقه تحا رق ،برا
اسرررق اده از رمش مررردد سرررازی معرررادالت
ساخقاری ،با ک رک نرر افرزار

LISREL 8.5

آزمون شدس ایم کار عالمه بر اینکه قد نهرایی
تحل ل عاملی تأی دی است که پ شترر ،رمی
ما اسهای سنبش تحا ق انبرا گرفرت ،از
طریق شاخ های برازش مدد ،اعقترار مردد
م هومی پ انهاد شده را ن ز ناان میدهدس
ه ان طور کره در ن رودار ( )1ماراهده
میشود ،اعقتار م برازندگی مناسرب مردد هرا
تأی د میشود ،هرا که مادار کرای دم ،ماردار

 AGFAدر ه رره مررددهررا برراالی  90درصررد
استس
تاکق ک خودش رینی با  ،INGRتاکق ک
تهدید م ارعاب با  ،INTتاکق ک حامی سرازی
برا  ،SUPعاط ره مبترت برا  POAFم عاط رره
من ی با  NEAFدر ن ودار ش اره یرک ناران
داده شدهاندس اثرات عاط ه من ی برر رمی هرر
سه تاکق ک معنیدار بوده م تأی رد مریشرودس
در مورد عاط ه مبتت ،اثررات آن برر رمی دم
تاکق ک خودش رینی م تهدید م ارعاب تأی رد
میشودس ماادیر  tبرای ایم پنج مورد معنیدار
میباشدس ماادیر  tناان میدهد که فرهر ات
 5 ،3 ،2 ،1م  6تأی د میشوند م فره ه  4که
رابطه معکوسی را پ شب نی کرده بود ،تأی رد
میشود م ی به د رل ماردار  tپرای مترر از 2
معنیدار نتوده م رد میشودس

 -5فرجام

 RMSEAم نرتت کرای دم بره در ره آزادی

ما میدان م که مرد ه واره به پنداشت

هر سره آنهرا کرم بروده م ن رز ماردار  GFIم

م قضامت دیگران درباره خود تو ه میکنند م

89

بررسی تأث ر عواط م احراسات بر رمی به کارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر
90

به آن اه ت میدهندس برای مباد بر اری از

تررأث ر در موقع ررتهررای ماقضرری م رعایررت

مرد در آمریکا م ارمپا م ل اردهرا دالر صررف

اسقانداردهای اخالقی به نقایج قابرل ترو هی

زیتررایی انرردا  ،حررق عضررویت در باشررگاههررا،

دست یافتس

مسایل آرایش م راحی پالسق ک مریکننرد

مطا عات ناران مریدهنرد کره عوامرل

تا از دیدگاه دیگران ذابتر به نظرر برسرندس

مخقل ی در شکل گ رری رفقارهرای مردیریت

اگر فرد به گونه ای رفقار کند که نظر موافرق

تررأث ر اثرگررذار هرررقندس شرررایط مرروقع قی م

دیگران را به خود لب کند ،از ایم راه سرود

می گیهای فردی که مربوط به خرود شرخ

فرامان خواهد بردس برای مباد ،فررد مریتوانرد

میباشند ،در ایباد رفقارهای مردیریت ترأث ر

هر شغلی را که میخواهد در سازمان بهدست

ب اقریم نارش را دارنردس ت رکرز اصرلی ایرم

آمرد م پس از اسقخدا مرورد طر رئر س م

تحا ق ،می گریهرای شخصری م فرردی فررد

سرپرست خود ماقر شرود؛ بره گونرهای کره

میباشدس نو احراسرات م عرواط ی کره هرر

هنگا ارزیرابی ع لکررد م افرزایش حاروق از

فردی در ب اقر مواقر م شررایط بره صرورت

امق ازات میر های برخروردار شرودس ه چنر م

پایرردار از خررود برررمز مرریدهررد ،بخارری از

امکان دارد که ام س رقم توزی م مزایا را بره

می گیهای شخصی فررد بره شر ار مریآیردس

س ت مناف خود مق ایل کندس فرآینردی کره

درد ایم موهو کره هره عرواط ی در فررد

فرد میکوشد بدان مسر له احراسراتی را کره

منبر به شکل گ ری رفقارهای مع م مدیریت

دیگران نررتت بره می دارنرد ،کنقررد کنرد،

تأث ر میشود ،ک ک بر اری بره مردیریت در

مدیریت تأث ر نام ده میشودس به ترازگی ایرم

هدایت م کنقرد ایم گونه رفقارهرا مریکنردس

موهو نظر پ مهاگران رفقار سازمانی را بره

شاید رفقارهای مدیریت تأث ر را بقوان به یک

خود لب کرده استس مدیریت تأث ر اغلب بد

ش ا ر دم ته تات ه کرد که اگر به درسرقی

تعت ر مریشرود م از آن بره عنروان مسر لهای

درد م کنقرد ناوند ،مضررات زیرادی بررای

برررای فریررب مرررد نررا برررده مرریشررود

سازمان خواهند داشتس

)(Schelenker, 1980س م ی باید به ایرم نکقره

در ایم ماا ه تالش شد تا رابطه هر یرک

تو رره داشررت کرره مرردیریت تررأث ر ا زامرراً

از مقغ رهای عاط ه مبتت م عاط ه من ری برا

درمغگویی م فریب مرد ن رت ،بلکه میتوان

بهکارگ ری تاکق کهای مدیریت ترأث ر مرورد

با به کارگ ری تاکق ک های مناسرب مردیریت

بررسی قرار گ رد؛ بدیم منظور کره مارخ

شود که افراد دارای عواط

مارخ

از هره

) Perrewe, 2001م ب ره ه ر م د ررل مرردا

بررهکررارگ ری تاکق رک خودشر رینی ،عاط رره

ه چن م افراد برا عاط ره من ری براال ت ایرل

من ی با بهکارگ ری تاکق کهای حامیسرازی

زیادی به بی قراری ،ترس ،اهطراب م نگرانری

م تهدید م ارعاب م رابطه من ری م معنراداری

دارنرد م در مواقر برررمز شررایط اسررقرسزا م

م ان دم مقغ ر عاط ه من ری برا برهکرارگ ری

بحرانی به علت فادان اعق اد به ن س کافی از

تاکق ک خودش رینی را تأی د کردس ه چنر م

تاکق ک حامیسازی اسق اده میکنندس به طور

بررسی رابطه م ان دم مقغ ر عاط ره مبترت م

کلی مدیران آگاه م با بص رت باید شرایطی را

بهکارگ ری تاکق ک حامیسازی ناان داد که

در سازمان ایباد کنند که از بررمز رفقارهرای

رابطه معکوسی م ران ایرم دم مقغ رر م رود

مخرب س اسری در کارمنردان لروگ ری بره

داردس

ع رررل آمردس رفقارهرررای س اسررری ماننرررد
نقایج فره ه امد تحا ق ناان مریدهرد

به کارگ ری تاکق ک های حامی سازی م تهدید

که م ان عواط من ی م بهکارگ ری تاکق رک

م ارعاب رفقارهای مخربی میباشندس زیرا ایرم

حامیسازی رابطه مبترت م معنراداری م رود

رفقارها نه تنها سازمان ،بلکه سالمت رمحی م

داردس ایم نق به تا حدی با نقرایج یافقرههرای

رمانی فرد را در درازمردت تهدیرد مریکننردس

قتل ری ه خرروانی داردس برررای مبرراد ،م هررو

حقی ایم احق اد م ود دارد که ایم رفقارهرا

عصتان ت در تحا اات زیادی ،رابطه مبترت م

زندگی شخصی فرد را ن رز تحرت ترأث ر قررار

معنیداری برا اسرق اده از رفقرار پرسرفرت م

دهررد م فرررد در درازمرردت دهررار اخررقالالت

ماپس زده (یعنی ،عنق بودن م برا خرود قهرر

شخص قی شرودس امرا از سروی دیگرر فرهر ه

بررودن) ،م کوهررک انگرراری (یعنرری ،خررود را

ش اره ههرار رابطره م ران دم مقغ رر عاط ره

کوهک ش ردن یرا احرراس پررقی کرردن)

مبتت م بهکارگ ری تاکق رک حرامیسرازی را

داشقه اسرتس ) (Buss et al, 1987ایرم گونره

مورد بررسی قرار میدهدس آزمون ایرم رابطره

افراد ت ایل زیادی به صرحتت از نترههرای

ناان میدهد که رابطه معکوسری م ران ایرم

& (Zellars

دم مقغ ر م ود داردس از آنبایی که ایم گونره

من ی مح ط کرار خرود داشرقه



معنیداری م ان مقغ رهای عاط ره مبترت برا

از دیگررران درخواسررت ک ررک مرریکننرردس



میکنندس یافقه هرای تحا رق رابطره مبترت م

به ر دیگران میکاند م با حم عا زانرهای
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تاکق رکهررایی برررای اع رراد تررأث ر اسررق اده

سخقی مرلو ت م سنگ نی مظرای خرود را
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افراد (افراد با عاط ه مبتت باال) ت ایل زیرادی

ایم شکرتها تبربهای برای آینده میباشندس

به ماقاق ،قوی ،عالقهمنرد م برا عرزت ن رس

رهتران توان ند با اسق اده از رسا ت سازمان م

بودن دارنرد ،احق راد برهکرارگ ری تاکق رک

ت ررر ر آن برره شررکل مرروثر م مناسررب رمح

حامیسازی بع د به نظر میرسدس

فعا ررت م قاطع ررت م انرررژی را در اعضررای

در ماق ایم فره ه ب ان میدارد ه ران

سازمان به م ود میآمرنردس م رانگ م عاط ره

طور که م ود عواطر من ری در سرازمان برا

من ی در ایرم تحا رق از یرک ما راس پرنج

بررهکررارگ ری تاکق رک حررامیسررازی رابطرره

ن رهای  3/811برود کره از م رانگ م عاط ره

مرقا ی دارد ،تاویرت م گررقرش عواطر

مبتت که برابر  2/96بود ،ب اقر میباشدس

مبتررت در سررازمان احق رراد برررمز هنرر م

فره ه ش اره دم رابطه م ران دم مقغ رر

رفقارهرایی را کراهش مرریدهردس ایرم مطلررب

عاط ررره من ر ری م برررهکرررارگ ری تاکق ر رک

نویدبخش استس بره ایرم د رل کره مردیران

خودش رینی را مورد بررسری قررار مریدهردس

مناب انررانی مریتواننرد برا اتخراذ ترداب ر م

آزمون ایم رابطه ناان داد که رابطه من ری م

س استهرای مناسرب م مروثر باعرث تاویرت

معنرراداری م ران ایرم دم مقغ رر م ررود داردس

عواط مبتت شده م از ایرم طریرق احق راد

ه ان طور که قتال ب ان شد ،به علرت ت ایرل

برمز یک هن م رفقارهرایی را کراهش دهنردس

به نگرانی ،خاونت ،م عصتان ت م تنردمزا ی

ام م مرحله برای یک هن م اقدامی تبزیه م

بع د به نظر میرسد که ایم افراد (برا عاط ره

تحل ل م ماکامی ا زاء عواط مبتت م من ری

من ی باال) از تاکق رک خودشر رینی اسرق اده

م کاربردی کرردن آنهرا در قتراد برنامرههرا م

کنندس فره ه ش اره پرنج هرم ناران داد کره

س استهای خراص اسرتس بررای مبراد ،اگرر

رابطرره مبتررت م معنرراداری م ران دم مقغ رر

سرازمان فارط بره طرررحهرای موفرق م مو ررد

عواطرر مبتررت م بررهکررارگ ری تاکق ررک

پاداش داده م طرحهای بی نق به را سررزنش

خودش رینی م رود داردس ایرم رابطره هرم در

ن وده م تنت ه کنرد ،رو محارت م تررس از

سررطح معنرریدار مررورد نظررر تأی ررد شرردس در

شکرت در سازمان به م ود میآید که اثرات

مصاحتهای که توسط محاا م مرورد بررسری

مخربرری خواهررد داشررتس سررازمان نرره تنهررا

قرار گرفت ،ثترات احراسری رابطره مبترت م

موفا تها ،بلکره شکررتهرا را ن رز بایرد در

معنی داری برا تاکق رک هرای مردیریت ترأث ر

ای خود مورد تادیر قرار دهردس برر اری از

مق رکز بر دیگرران داشرتس افرراد برا عاط ره

طت عرری اسررت کرره ایررم افررراد از تاکق ررک

از ای رم تاکق رک اسررق اده مرریکننررد ،ت ایرل

خودش رینی اسق اده کنندس ه چن م ک تل م

زیادی به مذاکره ،مصا حه م ه کاری داشقه م

اج به ایم نق به رسر دند کره افررادی کره

سعی میکنند تا مرائل را از طریق رف تنش

عصررتان ت ک قررری دارنررد ،ط ر مس ر عی از

م اسقدالد حل کنندس ایم رمیکرد مو ب رف

تاکق ر رکهرررای مررردیریت ترررأث ر از

ذاب ت های ا هامی ،خودشر رینی ،رذاب ت

پرتنش م تهدیدآم ز را کاهش میدهردس پرس

شخصی ،م متاد ه را بهکار میگ رنرد

(Cable

)& Judge, 2003س کا دمد م برگر ن ز اظهرار

میتوان م در سرازمان برا ایبراد شررایط الز
برای بررمز عواطر مبترت م حرذف عواطر

داشررقند کرره خررودکنقر ی برراال در فرررد بررا

من ی امکران بررمز هنر م موقع رتهرایی را

بهکارگ ری تاکق کهای مدیریت تأث ر خاصی

ت را در

از

کاهش ده م م و ه کاری م ص

له ترغ رب منطاری رابطره معنری داری

سررازمان ایبرراد کن ر مس افرررادی کرره مع رروالً

دارد )(Caldwell & Burger, 1997س افرراد برا

عواط مبتت زیادی داشقه م عواطر من ری

عاط ه مبتت باال برر خرالف افرراد برا عاط ره

ک ی دارند ،بهقر میتوانند برر امهرا مررلط

من ی باال ثتات احراسی م خودکنقر ی باالیی

شده م مرائل را بره خروبی تبزیره م تحل رل

داشقه م ک قر عصتانی میشروند م در نق بره

کننرردس هن ر م افرررادی شرررایط را برره خرروبی

از تاکق رکهررای نرم ری ماننررد خودش ر رینی

تاخ

داده م سرعی مریکننرد برا تردب ر م

ب اقر اسق اده میکنندس

نرمش الز بردمن ایبراد ترنش م بحرران بره

بررهکررارگ ری تاکق ررک خودشرر رینی از

منرراف خررود خدشررهای مارد نرررازندس پررس

سوی کارکنران سرازمان در حرد مقعرادد ،در

مدیریت باید با تنظر م م تردمیم برنامرههرای

سازمان استس اما بهکارگ ری ب ش

مناسب کارکنان را مقااعد سازد که با داشقم

از حد ایم رفقار س اسی در سازمان منبر بره

عواط مبتقی از

له احراس عالقهمنردی،

برمز و عد اعق راد م بری صرداققی شرده م

اشق اق م عزت ن س بهقر میتروان مررائل را

کارکنان احراس میکننرد کره کرار م ترالش

حل ن ودس با توسل به عواط من ی از

لره

آنرران ن رررت کرره موفا رت آنرران را تض ر م

احررراس عصررتان ت ،زمدرنبرری م نگرانرری م

کل به ن



لررره

تعررارن شررده م امکرران برررمز موقع رتهررای



ثتات احراسی باالیی دارند م به ه م د رل

موثرتری استس افرادی که به م زان مقعراد ی

ش اره پنباه م سه ساد هبدهم زمرقان 1388

مبتت باال برخالف افراد با عاط ره من ری براال

مرریکنررد ،بلکرره خودش ر رینی م ت لررق ابررزار
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اهطراب نه تنها مرائل حل ن ریشرود ،بلکره

اسق اده از یک هن م تاکق کهای خارنی از

در بعضی از شررایط حقری امهرا بردتر هرم

تاکق رکهررای نررر تررری ماننررد خودشر رینی

میشودس در ماقر مردیریت بایرد خودآگراهی

اسق اده میکنندس ایرم گونره افرراد بره علرت

الز را در کارکنان به م ود آمردس

م ود خودکنقر ی براال ،موقع رت را تبزیره م

فره ه ش اره سه رابطه م ان دم مقغ رر

تحل ل ن وده م به ای اسق اده از رفقارهرای

عواط من ی م بهکارگ ری تاکق ک تهدیرد م

خام م احراسی موقع ت را بره خروبی اداره

ارعاب را مورد بررسی قرار میدهدس ایم رابطه

میکنندس عالمه برر ایرم ،بررمن گرایری رابطره

در سطح معنیدار مورد نظر مبتت م معنیدار

نزدیکی با عواط مبتت دارد م از آنبایی کره

بودس از سوی دیگرر در فرهر ه شر اره شرش

نقایج تحا اات ناان میدهد که برمنگرایری

بررسی رابطه م ران دم مقغ رر ناران داد کره

به طور مبتقی با اسقدالد انگ رزش ا هرامی م

رابطرره من ری م معنرریداری م ران دم مقغ رر

مالحظرره م تو ره در رهتررری تحررودگرررا در

عواط مبتت م بهکارگ ری تاکق ک نهدیرد م

ارتتاط است (Buss et al, 1987) ،بره ه ر م

ارعرراب م ررود داردس ای رم یافقررههررا بررا نقررایج

د ل بر ار بع د است که ایرم گونره افرراد از

تحا ااتی که ناان میدهد افرراد برا عواطر

تاکق کهایی مانند تهدیرد م ارعراب اسرق اده

من ی باال ،اسقرس زیادی بررای خرود ایبراد

کنندس تاکق رکهرایی ماننرد ارعراب م تهدیرد

& .(Prerewe

برای سرازمان مخررب بروده م مردیریت بایرد

) Spector, 2002افراد با عاط ه من ی باال بره

سعی کند تا با شناسایی عوامل موثر برر آن از

د ل ت ایل به برمز رفقارهایی مانند خارونت

برمز آنها لوگ ری کندس ه انطرور کره قرتال

م تخاصرررررم ،زمدرنبررر ری م عصرررررتان ت م

هم ب ان کردیم ،مدیریت بره بهقرریم نحروی

خودکنقر ی م خودآگراهی م ثترات احراسری

میتواند با تبزیه م تحل رل عواطر مبترت م

پررای م رفقارهررای تنررد م خاررنی دارنررد م

من ی م هدایت آنها در هت مطلروب امهرا

مرریکننررد ،مطاباررت دارد

خاونت آنها در تاکق ک های تأث ری از
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له

را بهتود بخاردس بایرد بردان م کره بره اعقاراد

تاکق ررک تهدیررد م ارعرراب ،ن ررود مررییابرردس

بررر اری از اندیارر ندان ،رفقررار سررازمانی،

برخالف ایم گونه افراد ،افراد با عاط ه مبترت

رفقارهای س اسری رفقارهرای قابرل تغ رری

باال به علت ثتات احراسری براال م ه چنر م

بوده م از طریق آموزش ،نظرارت م کنقررد ،م

ت ایل به عالقهمندی م ماقاق بودن به رای

مددسازی رفقارها بهتود مییابند

(Ferris et

مراعدی برای برمز تنش م تعارن بره م رود

میشودس عرالمه برر آمروزش بره کارکنران در

میآیدس مدیریت میبایرت با تاویرت عواطر

سررطح ع ررومی بای رد برنامررههررای تخصص ری

مبتررت در م رران کارکنرران ماننررد احررراس

ماامره م ک ک به کارکنانی کره خودآگراهی

اشق اق ،عالقه مندی ،عرزت ن رس مسسس امکران

ک قری داشقه م عواط

من ی دارنرد ،ایبراد

برمز یک هنر م رفقارهرایی را کراهش داده م

شودس مه قوان م م مارراتی کره بره صرورت

ه چنرر م ررو مبتقرری را برررای ه کرراری م

ش اف حدمد برر اری از رفقارهرا م اع راد را

بره م رود آمردس شراید

کندس زیرا ایرم مارررات مریتوانرد از

تح ل سالیق مخقل

مرلو ت مدیریت در ایم زم نه با مرمد زنان

انحرررراف برررر اری از رفقارهرررای س اسررری

به عرصه ن رمی کار م ه چن م افزایش تنرو

لوگ ری کندس برای مباد شر اف ت م مهروح

ن رمی کار سنگ م تر هم شده استس
با تو ه به یافقههای تحا ق راهکارهرای
زیر توص ه میشود:



ک قررری یکرردیگر را درد ن رروده م شرررایط

س اسی نر تر م منطایتری در سطح سازمان



عواط من ی باالیی دارنرد ،افرراد بره م رزان

ایباد ن وده م باعث بهکارگ ری تاکق کهرای
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)al, 2005س در شرررایطی کرره در آن افررراد

عواط

ماخ

م احراسات مراعدی را در کارکنران

در ارزیررابی ع لکرررد از انحررراف رفقارهررای
س اسی مانند خودش رینی لوگ ری میکندس
در انقها یادآمری میشود کره الز اسرت

آمرروزش کارکنرران م مرردیران از سرروی

تحا اررات ب اررقری در مررورد تاکق رکهررای

مدیریت مناب انرانی تا کارکنان با رفقارهرای

مدیریت تأث ر به عنوان یک موهرو مهرم در

س اسی معقدد م معارود در سرطح سرازمان

سازمانها صورت بگ رد؛ ه م ایرم کره ایرم

آشنا شده م اسقانداردهای اخالقری را رعایرت

مرلله در کاور ما هنوز هندان شناخقه شده

کننرردس ه چن ر م کارکنرران بای رد بداننررد کرره

ن رت م مااالت بر ار ک ی در داخل کارور

محرردمده بررهکررارگ ری ای رم تاکق رکهررا تررا

به بحث در ایم مورد پرداخقرهانرد؛ از ایرم رم

کباسررتس زی ررا افررراط در بررهکررارگ ری ای رم

پ ارنهادات زیرر بررای تحا ارات آتری ارائرره

رفقارها به نوبه خود زیانهای زیرادی خواهرد

میشود :بررسی رابطه سلرله مراتب سازمانی

داشتس ایباد شرایط مطلوب در سازمان ترا از

با به کارگ ری تاکق رک هرای مردیریت ترأث ر؛

برمز رفقارهای مخرب س اسی لروگ ری بره

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با به کرارگ ری
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