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 چکيده

اگرچه سازمانها سيستم هاي مديريت مسير شغلي و استراتژ ي هاي ترفيع را براي كاركناني كه داراي 

سطح بهره وري باال و عملكرد مطلوب هستند، طراحي و اجرا مي كنند اما مطالعات، حاكي از تأثير 

رفه اي كاركنان است. فرد مي تواند از فرايندها و رفتارهاي سياسي از جمله چاپلوسي بر پيشرفت ح

طريق به كارگيري مؤثر چاپلوسي در برابر سرپرستان خويش به موفقيت حرفه اي نظير نمرات ارزشيابي 

احث است  ضمن پرداختن به مب دهيكوش يليتحل -يفيتوص كرديباال دست يابد. لذا اين پژوهش  با رو

بر  ديبا تاك يخيو تار يجامعه شناخت ينظر يمبان ،ديو تمج فيو تفاوت آن با تعر يتملق و چاپلوس

شود ودو دسته عوامل فردي و موقعيتي مؤثر بر بروز رفتار   يبررس يا رهياستبداد و فرهنگ عش

انگر آن پژوهش نش يها افتهي.كاركنان واكاوي شود يشغل شرفتيآن بر پ ريچاپلوسانه در سازمان و تأث

ه و افراد ب رديگ يمختلف انجام م يه توسط افراد در طبقه هاگسترده است ك يامر يبود كه چاپلوس

 ستهيشا و عدم يقانون ي،بيباندباز ،يناامن رينظ يا رهيفرهنگ عش يشوند ومبان يبا آن مواجه م يفراوان

از  و تيريمد ياز آفت ها يكي يدر مبادرت به رفتار چاپلوسانه دارند.چاپلوس يارينقش بس يساالر

آن  آثار نياز مهمتر يكيدر سازمان دارد.  يآثار مخرب هباشد ك ينامطلوب م يازمانرفتار س يها دهيپد

نسبت به توان و صحت عملكرد خود است كه منجر به ادامه  رياعتماد به نفس كاذب در مد جاديا

 يقتصادا يمخرب آن بر عملكرد بنگاه ها ريتأث يبه بررس ليشود لذا  به تفص يغلط م يها ياستراتژ

 تيسرا زانيخود را از لحاظ م تيريكرده كه سازمان تحت مد هيصسازمان ها تو رانيوبه مد پرداخته

 يساز يبرخورد با افراد متملق و خنث يبرا ييقرار دهند و روش ها يابيو ارز نهيفرهنگ مورد معا نيا

 .رفتار آنها ارائه شده است

 ،يجامعه شناخت و يخيتار موقعيتي، عوامل چاپلوسي، عوامل فردي و تملق و واژگان کليدی:

 .يبرداشت، رفتار سازمان تيريمد
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 3زهرا سادات خادم ،2ليالسادات خادم ،1وش آبادین فالح یمهد

 .رانيا ،كاشان؛فرهنگيان دانشگاهمدرس  ت،يريمد  يدكترا 1
 .رانيا كاشان، ،يدانشگاه علوم پزشك ،سرپرست ام آر آي  2
 .رانيا كاشان، ،يدانشگاه علوم پزشك ،مديرگزينش  3

 

  نام نويسنده مسئول:

 نوش آبادی فالح یمهد

 تملق در سازمان تیریمد
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 مقدمه
 و اخالق افول باعث سو يک از و دوانيده ريشه ها فرهنگ و جوامع از بسياري در كه است ناپسندي ويژگي1 رفتارچاپلوسانه

 وشر اين از استفاده با را خود فتپيشر راه كه نااليقي افراد به دادن ميدان با ديگر، سوي از و شود مي انساني هاي ارزش تنزل

 مي هجامع در ساالري ناشايسته فرهنگ استيالي نتيجه در و شايسته و اليق افراد گيري كناره و دلسردي موجب اند، كرده طي

 كه انآن چه گذشتگان، آثار از بسياري در آن پاي رد و است بوده رايج ديرباز از نيز ما جامعه در چاپلوسي فرهنگ متأسفانه .گردد

 (1392)مظفري،.شود مي ديده داشتند، مي برحذر خصيصه اين به گرايش از را جامعه افراد كه آنان چه و شدند مي آن به متوسل

 مجيدت و مثبت مفهوم يک داراي كه هايي صحبت و ها پيام به سيستماتيک بطور افراد كه است آن از حاكي مطالعات و ها تئوري

 جبران صدد در ناخودآگاه و. دهند قرار وستايش تمجيد مورد را آنها ديگران دارند دوست و دهند مي نشان عالقه هاست آن براي

 مسير تمديري براي كاركنان توسط كه هستند بااليي روبه نفوذ هاي تاكتيک سياسي رفتارهاي از اي عمده بخش. آيند برمي آن

 سري کي را چاپلوسي جونز .است نفوذ هاي تاكتيک اين لهجم از چاپلوسي. شوند مي گرفته كار به اي حرفه پيشرفت و شغلي

 راحيط شخصي، هاي جذابيت ويژگي به باتوجه خاص، فرد يک بر نفوذ براي نامشروع صورت به كه مي داند استراتژيک رفتارهاي

 .(2،1964زگيرد)جون مي ربرد را مافوق افراد يا همكاران به لطف يا و تحسين و تمجيد مانند رفتارهايي تاكتيک اين تعريف. اند شده

 ديگران زدن در خويش جذابيت هاي افزايش براي فرد توسط كه كنند مي تعريف استراتژيک رفتار نوعي را چاپلوسي نمير و وارتمن

 مناسب وجهه كسب براي آن از فرد كه داند مي رفتاري استراتژي نوع يک را چاپلوسي( 1996) 3گوردون رندي. شوند مي انتخاب

 چاپلوسي ليك طور به دهد سوق جلو به را كاركنان گردد انتخاب زيركي با اگر و گيرد مي بهره شغلي ارتقاي و پيشرفت تيجهن در و

 وفقيتم در تملق رفتار تأثير علت بيان در .است موجود رفتار اين در كه دارد ريسكي ميزان از شخص ارزيابي و درک به بستگي

پاداش  به دستيابي كه كنند مي بيان چنين را موضوع اين( 1986) 4و دابينز كاردي. است شده بيان متفاوتي نظريات اي حرفه

و  تماعياج بستان بده فرايند طريق از متملق فرد توسط سرپرست رفتار كنترل نتيجه باال نمرات ارزشيابي يا و سازماني هاي

 برابر رد متملق مطلوب برابر رفتار در مناسب واكنش دادن نشان به ملزم را خود سرپرست كه معني اين به است، متقابل رفتاري

 به نسبت سرپرست واكنش روي بر مثبتي تأثير تملق رفتارهاي كه دهند مي نشان( 1990) 5فريز و واينه. بيند مي خويش

 أثيرت تحت اي هاله اثر وجود واسطه به سرپرست در را اطالعات يادآوري شيوه تملق. دارد آنان عملكرد ارزشيابي نظير زيردستان

 هناديد وي درباره را نامناسب اطالعات و باشد داشته نظر در را مثبت كارمند رفتارهاي سرپرست شود مي باعث كه دهد مي قرار

 و وءس مقاصد به تملق را مناسب و مطلوب رفتار سرپرست دارد احتمال كه است اين تملق باره در موجود ريسک البته .بگيرد

 ينا بر عالوه. شد خواهد سرپرست در عالقه و كاهش اعتمادي بي موجب كه دهد نسبت كارمند پنهاني هاي هانگيز و فريبكارانه

 تانسرپرس است، شده داده نشان دستانشان زير توسط سرپرست باره در مخصوصا مثبتي احساسات چنين كه مواقع بعضي در

 را رذيلت اين سرمنشأ (ع)علي امام(. 198۷ ،6مارتين) اند نداده مانجا رفتار اين برابر در ترفيع يا دستمزد افزايش براي اقدامي

 غايتش بوده، جهل و مبدأش شرک كه دانسته پرور چاپلوس فرهنگ و ستايش دوست زمامداران وجود فرد، حقارت و حماقت

 و تشريح به ابتدام است با آن الز  مقابله هاي راه به منظور شناخت صحيح ولذا . باشد مي خواري و خفّت آن ثمره و است نفس

 گردند  مطرح در اين زمينه سواالت و سپس ضرورت،اهداف سازمان وجامعه پرداخته شود و در موجود مسئله توصيف

 

 مسئله انيب
 ماعياجت زندگي از بخشي عنوان به نيز ها سازمان. شود مي ديده وفور به ما زندگي هاي جنبه از بسياري در تملق متاسفانه

 رسيدن براي ها سازمان در كاركنان ساير با خود همكاران تملق شاهد بارها ما از بسياري. نيستند مستثني رفتار نوع اين وجود از ما

                                                           
1 Ingratiatory behavior 
2 Jones 
3 Randy Gordon 
4 Cardy & Dobbins 
5Wayne & Ferris 
6 Martin 
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 يک اجتماعي بستان بده در. جست سود اجتماعي بستان بده مفهوم از توان مي تملق رفتار توضيح براي. ايم بوده خود مطامع به

 ار شما فردي چنانچه. شود مي احساس فرد در مقابل، طرف مثبت رفتار برابر در مناسب شواكن دادن نشان براي اجتماعي الزام

 مطلوب يرفتار دادن نشان تملق مشابه صورت به. بپردازيد وي از تمجيد و تعريف به نيز شما كه كند مي حكم ادب كند، تحسين

 ببيند رفتار اين مقابل در ديگري شكل به مناسب واكنش نداد نشان به ملزم را خود وي كه انتظار اين با است، هدف فرد برابر در

 (2008)  هوگا و واگان(. 1995 ،آپلبام و ويچيو)

. است الزم پاسخ گويي و كارايي فاقد همچنان آن اصالح جهت در گرفته صورت هاي تالش همة وجود با كشور اداري نظام

 ،اداري نظام در فساد و عمومي خواسته هاي به توجهي بي. است ريادا نظام سالمت و تحول به توجهي بي آن، اصلي علل از يكي

 آنان بقاي و حيات ادامة و است محيط در ها سازمان عامل شكست كند؛ مي تهديد بلندمدت در را ها دولت كارآمدي و مشروعيت

 ينا بدون و آيد مي حساب به هاكشور توسعة و تحول براي اساسي اقدامات از اداري يكي نظام اصالح. مي سازد مواجه مشكل با را

فساد  ايجاد در اصلي شاخصه هاي يا عوامل از يكي. ( 1390 )شيخي، رسيد نخواهد سرانجام به نيز ها و تالش ها برنامه ساير مهم

 افراد سازماني هر در.(۷،1988ميشل و )ليندن. است  تملق يا چاپلوسي سازه يا مفهوم سازمانها در اداري سالمت تضعيف يا و اداري

 ستايش چاپلوسي و تملق .دارند گري افسون و چرب زبان تخصص، و دانش كسب جاي به كه دارند وجود دانش و تخصص بدون

 اغفال را افراد نابجا ستايش كه حالي در شود، مي افراد روحيه افزايش باعث و است كننده تشويق،مشروع ستايش .است رياكارانه

 و شود مي پنداشته صحيح كمتر مثبت بازخور به نسبت منفي بازخور كه داده است نشان مطالعات .(8،200۷كند )باكس مي

 در كاركنان اغلب دليل همين به ( 2004همكاران، و 9 )استيلمن شود مي واقع پذيرش كننده مورد دريافت وسيله به كمتر

خطا  به را مديران مثبت بازخور .باشد ديگري رتصو به واقعيت اگر حتي دهند، مثبت بازخور مديران به كه عالقه مندند سازمانها

( 10،2008شود)باكر وميلمار مي تلقي سازمانها و مديريت در چاپلوسي و تملق بودن نامطلوب دليل مهمترين عامل اين .كشاند مي

 حتملم سازماني هر رباشدد اثرگذار سازمان بر تواند مي كه سوءرفتاري پديده يک عنوان به ،رفتارها اينگونه وجود كه آنجايي از

 شان منفي اثرات بروز از جلوگيري و سازمان در آنها مديريت و كنترل جهت مديران براي رفتارها نوع اين از آگاهي و درک است،

 است ضروري كامالا 
 

 اهداف پژوهش
   چاپلوسي پديده ساز زمينه  فردي وموقعيتي عوامل شناخت .1

 امعه شناختي بر رفتار چاپلوسانهمردم شناسي وج،بررسي تاثير عوامل تاريخي .2

 بررسي چاپلوسي از منظر اسالم .3

 بررسي تاثير چاپلوسي بر پيشرفت شغلي كاركنان .4

 بررسي علت رفتار چاپلوسانه كاركنان .5

 بررسي تاثير همنشيني با افراد چاپلوس بر رفتار چاپلوسانه كاركنان .6

 بررسي تاثير طبقه اجتماعي بر رفتار چاپلوسانه كاركنان .۷

 شيوه هاي  بروز رفتار چاپلوسانه كاركنان شناخت .8

 سازمان در مديريت برارتباطات چاپلوسي تأثير بررسي .9

 

  سواالت پژوهش
 :برخي از مهم ترين پرسش هاي اين تحقيق عبارت اند از

  گذارند؟ يم ريتأث يبر چاپلوس يچه عوامل .1

                                                           
7Linden and Michelle  
8 Boxx 
9 Steelman 
10 Bakker & Wilmar 
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 اپلوسانه دارند؟بر رفتار چ يريچه تاث يوجامعه شناخت يمردم شناس،يخيعوامل تار.2

 از منظر اسالم چگونه است؟ يتملق وچاپلوس .3

 كاركنان موثر باشد؟ يشغل شرفتيتواند برپ يم دهيپد نيچگونه ا .4

 زنند؟ يافراد چرا دست به رفتار چاپلوسانه م .5

 مبادرت به رفتار چاپلوسانه اثر بگذارد؟ يتواند رو يبا افراد چاپلوس م ينيهمنش ايآ .6

 دارد؟ ريافراد در مبادرت به رفتار چاپلوسانه تاث يه اجتماعطبق ايآ .۷

 پردازند؟ يبه رفتار چاپلوسانه م ييها وهيافرادباچه ش .8

 در سازمان دارد؟ تيريبرارتباطات مد يريرفتار چاپلوسانه چه تاث .9

به آن ها در كار و اثري  يافتن پاسخي درخور توجه ،با اين حال .ها پرسش هايي است كه پيش روي اين پژوهش است اين

  مقدماتي چه بسا دور از دسترس باشد
 

 پژوهشروش 
 يبرا شود،يمحسوب م يلتحلي– يفيتوص قيتحق کي  بوده و از لحاظ روش يفيك كرديبا رو ياز نوع كاربرد قيتحق نيا

قاالت م ،يو خارج يامل كتب داخلش اي از مطالعات كتابخانه قيتحق نهيشيو پ اتيادب نهيدر زم ازيبدست آوردن اطالعات مورد ن

 قيتحق نيا ياستفاده شده است. قلمرو موضوع يآمار هاي و گزارش ياطالعات يها نکمرتبط، با يها نامه انيپا ،يو خارج يداخل

 .ي باشدم يعوامل موثر بر چاپلوس ييوشناسا يكاركنان و بررس يبرچاپلوس يباشد و تمركز اصل يم يرفتارو منابع انسان تيريمد

 

 یمرور ادبيات نظر

 یباچاپلوس ديو تمج فیتعر نيتفاوت ب

 بين كه اصلي تفاوت .مي گردد تلقي نامطلوب رفتاري چاپلوسي در حاليكه است، مطلوبي رفتار ديگران از كردن تعريف 

 ستايشي چاپلوسي كه حالي در دارد، را آن استحقاق فرد كه است تمجيد چيزي و تعريف كه است اين دارد وجود مفهوم دو اين

 تأييدكننده هردو چاپلوسي و تملق و تمجيد و است.تعريف نامعلوم و فردمبهم بر آن علت و ندارد را آن استحقاق فرد كه است

 تراوش ديگري و است قلب تراوش يكي صميميت، عدم چاپلوسي و تملق در و است نهفته صميميت تمجيد و درتعريف .است رفتار

 توجه زير گانه تعريف به سه هنگام كلي، طور به)98:  1389 اصفهاني، نصر(. است غيرواقعي ديگري كه حالي در واقعي زبان،يكي

 اينكه مورد در :سوم.شود استدالل است مهم كار آن چرا اينكه خصوص در :دوم.شود داده شرح فرد خاص عمل :اول :بايد شود

 (.2009 سيگرز،) شود كند، صحبت حفظ را خود عملكرد سطح بتواند كه است سودمند فرد آينده براي چقدر

 

 چاپلوسی  انواع

 : از عبارتند عمده تملق تاكتيک نوع چهار رفتار، اين از متملق فرد نيت و قصد به توجه بدون 

 پردازد، مي فرد هدف درباره مطلوب قضاوتهاي و نظرات بيان به متملق فرد تاكتيک اين در :  11تمجيد و تعریف(  الف

  (. 19۷۷ نمير، لينز و وارتمن) هستند تاكتيک اين ديگر اشكال از تحسين ارهايي مانندرفت

 اردمو در متملق، فرد رود، مي كار به تمجيد و تعريف با صورت تركيب به معموال كه شيوه اين در :  12مرحمت و لطف(  ب

 دخو به نسبت را وي دهد، مي نشان دوست انسان فردي را خود آنكه بر عالوه وي نيازهاي و برآوردن هدف فرد به نسبت مختلف

 (.1994 جونز،) سازد مي مديون

                                                           
11 Other enhancement 
12 Rendering Favors 
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 هدف فرد ارزشهاي و عقايد نظرات، با جهت هم و همسو را خود متملق، فرد عقايد همسويي در :13عقاید همسویی( ج

 (.1985 رالستون،. )دهد مي نشان

 داراي را فرد كه اي شيوه به رفتار يا و است مناسب و مطلوب هدف فرد نظر از كه اي شيوه به رفتار : 14خودنمایی( د

 (.19۷3 ،15 وارتمن و جونز) كند جذاب هدف فرد براي وي را و دهد نشان خاصي ويژگي

 

 چاپلوسی روش های و اشکال

 براي واقع به يعني. است خوشرويي همراه و خنده با اغلب كه است كالمي و زباني شيوه هاي چاپلوسي شيوه مهمترين

 ندس هيچگونه كه شيوه اي . مي برند بهره همراه دارند به جا همه را امكاناتش همچنين و ندارد هزينه اي كه شيوه اي از چاپلوسي

 اغراق كردن، تعريف صورت به زباني هاي از شيوه. ماست شفاهي فرهنگ از جزيي واقع به و نمي گذارد جاي به خود از مستدلي

 بانز بيمن اعتقاد به .مي شود استفاده قدرت به مرجع غيرضروري عناوين دادن و قدرت صاحب افراد هاي توانايي در بزرگنمايي و

 شكالا رابه خود تا احساس مي كند كمک فرد به امر اين. است غني بسيار سبكي متغيرهاي و ساده گرامري ساختار داراي فارسي

  مختلف

 با ( بنابراين۷6 هفت،ص و وبيست شش و بيست )آيين. دارد تخابان براي متعددي گزينه هاي فرد. كند منتقل ديگري به

 انخودش بسياري موارد در افراد واقع در و. مي شود استفاده اجتماعي اعتماد عدم كتمان استراتژي عنوان به چاپلوسي از استفاده

 سيفار هاي زبان توانايي كمک به مگر نيست ميسر اين و بگريزند ترس هايشان از تا مي كنند پنهان مبهم واژه هاي پشت را

 .(93،)علمي

 چاپلوسی های شيوه:  1 شماره جدول

 چاپلوسی شيوه های ردیف

 عامل( زباني )مهمترين و كالمي شيوه ه اي 1

 نمايي مظلوم 2

 بدن زبان 3

 قدرت مرجع به مكرر مراجعه 4

 داوطلبانه صورت به قدرت مرجع كارهاي انجام 5

 دادن هديه 6

 

   جامعه شناختی چاپلوسی و مردم شناختی بانی تاریخی،م

 چاپلوسی پدیده تاریخی مبانی 

 روزپري  و ديروز ايراني با زيادي تفاوت اخالق لحاظ از خصوص به و جهات بسياري از امروز ايراني نفر كه يک دانست بايد

مي توان   غيرمهم تفاوتهاي پاره اي با امروز ايراني درباره ي اند هگفت پريروز و ديروز ايرانيان درباره ي آنچه عموما لهذا و ندارد

 تأثير تحت مي كنند، حمل ناآگاهانه چه و آگاهانه چه خود با انسانها كه رفتاري فرهنگ (10: 1342 )جمالزاده،.دانست صادق

 كيفي تحوالت ايران شد موجب كه است ساختار كدام اما (15: 1389القلم،  زندگي مي كنند)سريع آن در كه است ساختارهايي

 است؟ ساختارهايي چه تحت تاثير ايراني فرهنگ و نگذارد؟ سر پشت را

رده ب ابتدايي، اشتراكي نظام  زمين مغرب تاريخ تكامل مرحله چهار پذيرش كنار در : ماركسآسيایی توليد شيوه-الف

( 13۷1،مي گويد)پيروز سخن شده، ياد دوره چهار از ه ايمرحل عنوان به آسيايي توليد شيوه از و سرمايه داري فئودالي داري

                                                           
13Opinion Conformity  
14Self- Presentation  
15 Jones & Wortman 
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 بررسي كرد ار آسيايي نظام خودش قول به او. نوشت شرقي استبداد نام به آسيايي توليد شيوه ي درباره كتابي آمريكا در ويتفوگل

 مآبي، رژي كشاورزي آبي، تصاداق آبي، جامعه ي اصطالحات شرقي، استبداد كتاب در. مي بيند آب با رابطه در را شرق تمام او و

 آبي، ي، نظامآب دنياي آبي، استبداد آبي، قوانين آبي، ملک آبي، توسعه آبي، ماليات آبي، مديريت آبي، دولت حكومت آبي، سياسي

 سياسي رژيم پس در (. مطمئنا 1381 )ماهوريان،.مي خورد چشم به سياسي رهبري آبي، رهبري آبي، كشورهاي آبي، خطه ي

ن اي و كرد، مهار بايد را آب بنابراين. آب مواجه اند طغيان يا كم آبي با مشكل شرقي جوامع.وجود خواهد داشت  آبي ملقت آبي،

 اين گفرهن و تاريخ كل كه استبدادي مي دهد شكلي حكومتها به ايران در آبياري مشكل. است بسيار قدرت با حكومتي امرنياز

 مي دهد قرار تاثير تحت را سرزمين

 دوزي وان ثروت و  فرديت ناامني، قانوني، جمله،بي از هايي ويژگي استبدادي سياسي نظام سياسی استبدادی: ظامن-ب

مي  نآ گسترش به منجر و دارد چاپلوسانه تاثير رفتار بر خود نوبه به ويژگي ها اين از هريک كه. دارد همراه به خود با را كاري كم

 ( 25:1390)سريع القلم،.شود

 و شهري زمينه هاي كه رفتاري: هستيم رو روبه دوسطح با ايران سياسي و اجتماعي فرهنگ در ای : عشيره نظام -ج

 دهش چيره ايراني فرهنگ بر اي عشيره فرهنگ ايران در اما .دارد سنتي و روستايي بافت عشيره اي، كه ورفتاري دارد صنعتي

 طريق از عشيره بسط و بقا ستيزه جويي؛ ج( و جنگاوري ب(روحيه اييخويشاوندگر الف(: : دارد عمده ويژگي سه عشيره نظام.است

 ديگر شكل هايي به بعدها ويژگي ( اين 54-58:  1389القلم  )سريع .موثرند چاپلوسانه رفتار بر به ويژگي سه اين. غارت و تهاجم

 . دادند ادامه به بقايشان و شدند مدرن سياسي نظام وارد باندبازي و حذف نظير

ز ا حاصل درآمد با دولت نوين عصبيت در و بود، استوار چپاول و غارت بر اي عشيره نظام به دولت: وابسته صاداقت-د

 به و .هستند به دولت وابسته و شغل درآمد كسب براي افراد بنابراين.دهد ادامه اش استبدادي حكومت به توانست نفت فروش

 و كار دولت از مستقل افراديكه .نمي شود سلب آنها از تملق از رهايي امكانبنابراين  دولتند به وابسته معاش و اقتصادي لحاظ

 «مخرب  صنعت به نيازي  توليد  دارد درآمد خود، فكر با كه كسي .دارند نيز متفاوتي شخصيت مي كنند، توليد سرمايه و درآمد

 .است اقتصادي سازي باتملق خصوصي مبارزه براي فرهنگي كار مهمترين.ندارد » موجود وضع توجيه «  و » چاپلوسي «،» تملق

 استقالل .است اندک بسيار اسكانديناوي كشورهاي حوزه ي در فساد ميزان كه است خصوصي بخش در باال اشتغال علت به شايد

 ( 188-18۷: 1389القلم  مي شود.)سريع فكر اسارت و تملق از آنها رهايي باعث دولت، از مردم مستقل درآمد منابع و معاش در

 

 چاپلوسی مردم شناسی پدیده مبانی

 شرح كه به اند آورده خصايصي ايرانيان براي سفرنامه هايشان در اند كرده سفر ما كشور به كه كساني ها: سفرنامه -الف

 تليناس .دروغگويي و متملق سودجويي، امنيت، فردگرايي، عدم احساس مثل خصايصي است، شده صحبت آن از سفرنامه بخش در

مي  حفظ  را خودش به مخصوص شخصيت هميشه ايراني» نويسد مي » زمين مشرق نامه هاي «به موسوم خود كتاب در ميشو

 هك مغرب زميني نفر يک براي و مي آيد در شكلي هر به كه پذيري انعطاف و نرمي نوع يک از است عبارت شخصيت اين »نمايد

 دازدمي ان به وحشت ايرانيان مورد در را ما آنچه. مي گردد انزجار باعث است ديب و خوبي بين صريح تشخيص و صراحت به معتاد

 و است قرار ازچه او عقيده ي درست كه بفهميم نمي توانيم مي كنيم پيدا سروكار ايراني نفر يک با وقتي هرگز ما كه است اين

 «)ماند  خواهد برما مجهول او ضمير از باشيم حشورم و معاشر او با هم سال بيست اگر حتي و مي كند فكر چگونه امور درباره ي

ي نفع اندک براي و است آيه و قسم و پرگويي همه كارشان و متقلب و مخفيكار بسيار ايرانيان( » 111-112: 1342:  جمالزاده،

 ( ۷9: 1342:  جمالزاده، « )بدهند شهادت دروغ به حاضرند

 بيمن یليامو قدرت اجتماعی نابرابر روابط ساختار نظریه-ب

مورد  راناي در قدرت و اجتماعي پايگاه زبان، كتاب در بيمن ويليام آمريكايي شناس انسان توسط هركس از بيش نظريه اين

 اين :دارد زيبايي شناسانه وجهي ترديد بدون ايراني فردي بين رفتار بيمن اعتقاد به ( ۷5 : 1388 )فاضلي، گرفت قرار بررسي

 عرش وزن در فوق العاده هاي پيچيدگي ايراني، قالي ظريف نقش هاي و طرحها. مي انجامد مختلف ه هاياستعار به شناسي زيبايي

 در جتماعيا تعامل و بافت احساس همه ،ايراني كالسيک موسيقي در شادي و غم و وشيرين تلخ پيچيده تلفيق و فارسي كالسيک
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 زبان با يگسترده ا نحو ايران به در فردي بين رفتار كه مي گيرد جهنتي بيمن. مي كنند منعكس و منتقل را ايراني روزانه زندگي

 و ييديو جان جيمز، نظريه هاي ويليام بنيان بيمن اعتقاد به ايران، در اجتماعي وتعامل زبان تنيدگي هم در.است پيچيده هم در

 قادر يزبان شناس كالسيک اونظريه هاي داعتقا به. مي كشد چالش به هستند، اجتماعي زمينه و زبان جدايي به قائل كه را پيرس

مي  يت مندوضع و انضمامي امري را كه زبان است نزديک زبانشناسي درباره باختين نظريه به او. نيستند ايراني رفتار تبيين به

 در بانز نوعي همنزل به را ايران در تعارف فرهنگ بيمن ديدگاه اين به توجه با. مي يابد معنا زبان كه است وضعيت در يعني داند،

 دو ي،ايران زندگي در بيمن اعتقاد به. دارد انتخاب براي متعددي گزينه هاي فرد. مي كند تحليل خاص اجتماعي زمينه يا بستر

. برابري و مراتب سلسله تقابل دوم، بيرون و و دورن تقابل اول: مي كنند ايفا اساسي نقشي نمادين فرهنگي تقابل گسترده حوزه

 اين پيوند .دارد وجود نيز نزديک دوستي و برابري نوعي مراتب، سلسله وجود عين در ايراني فرهنگي در كه مي كند استدالل بيمن

 نوعي فروتر، فرد و برتر فرد بين اجتماعي رابطه. ساخت برآورده شان نمي توان اغلب كه مي كند ايجاد عميقي متقابل انتظارات

 و مرحمت پاداشها بايد اما مي گذارد، فروتر فرد دوش بر الزاماتي و مي دهد دستور برتر فرد اگرچه كه معنا اين به است، مبادله

 ينا تامين مي شود، طرف دو انتظارات و تقاضاها وقتي. مي كند اطاعت آن قبال در نيز فروتر. باشد داشته فروتر حق در نيز هايي

 ( ۷6 : 1388 )فاضلي،. مي ماند پايدار رابطه

 

 چاپلوسی جامعه شناختی پدیده ینظر مبانی

  آنوميک جامعه -الف

 ديگر بخشي و شتابان دگرگوني هاي به آن از بخشي كه است شرايطي از برخاسته اجتماعي مشكل يک عنوان به 16آنومي

 دچار اخالقي ارزش هاي آنوميک وضعيت در(25 :1386 همكاران، و شيباني(.است مربوط جامعه در موجود هاي به نابساماني

 اخالق بر آن تاثير همچنين و آنوميک وضعيت به توجه با بنابراين .ندارند براي رفتار مشخصي ارزشي راهنماي افراد و است ابهام

 بر تاثيرگذار عاملي عنوان به آنومي وضعيت تحقيق اين در خاص طور به مظاهر اخالق از يكي عنوان به چاپلوسي و عام طور به

 به غيرمركب و ساده نسبي طور به ماهيتي از انساني جوامع1۷ دوركيم اعتقاد به .مي گيرد قرار يبررس مورد چاپلوسانه رفتار

 پيشرفت هاي با و گرديده متراكم تر نيز جمعيت ها مي يابند گسترش كه جوامع همچنان. شده اند تبديل پيچيده جوامعي

 جديد معجوا در آن پاشيدگي هم از و اجتماعي انسجام ركيمدو اصلي مسئله .مي يابد تغيير نيز اجتماعي روابط فناوري و اقتصادي

 ( 44: 1384نامد )احمدي، مي آنومي آنرا كه مي كند ياد مدرن جوامع در وضعيتي از وي. است

 :مي داند ذيل شرح به خالصه طور به را مدرن جامعه در آنومي عوامل دوركيم

 اقتصادي پيشرفت. 3تغيير  حال در دايما شرايط معرض در نجارهاه گرفتن قرار. 2زندگي  استاندارهاي در ناگهاني تغير.1

 ( 46: 1384جامعه)احمدي، اخالقي نيروهاي تضعيف. 4نظم  از شده آزاد روابط بر مبتني

 اجتماعي تزلزل واقع به. كند مي رشد كجروي ها و جرايم ميزان اجتماعي سامان نابه و آنوميک وضعيت در وي اعتقاد به

 كجرفتاري كه است معتقد دوركيم(  52: 1381 ممتاز،.)است نسبي پديده يک كجرفتاري. شود مي كجروي رشد رايب مناسبي بستر

 اويمس شرايط در افراد همه يعني باشد، داشته نرمال كار تقسيم اي جامعه اگر. دارد قرار كار تقسيم با ارتباط در مدرن جامعه در

 واقع در و يافت، خواهد كاهش كجروي ارقام آورند، دست به آن با متناسب غليش و دهند پرورش را خود استعدادهاي بتوانند

 كشورمان تاريخ مطالعه ي( 59:1381 ممتاز،. )است اجتماعي تحول اصلي عامل خود كه شد خواهد انقالبي كجرو نوع به محدود

 ندگيز استاندارهاي عبارتي به كه فتهگر نفت قيمتهاي در تغيير از. است بوده بسياري تغييرات ي دهنده نشان اخير قرن در

 مردم و جامعه و است شده ناگهاني تغييرات موجب تغييرات اين. عراق با جنگ و 5۷ سال انقالب تا ساخته دگرگون را ايرانيان

 ارزشهايي و فرهنگ اند بوده موثر آنومي شكل گيري در سريع تغييرات اين بنابراين. كنند هماهنگ آن با را خودشان اند نتوانسته

 ( 48 : 1384 احمدي،. )نيستند مشخص ارزشها روشني طور به و اند ابهام دچار است حاكم آنها بر كه

 

                                                           
16 Anomie 
17Durkeim, David Emile  
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 کج رفتاری رویکرد- ب

 شيوه عنوان به 19سادرلند افتراقي پيوند نظريه و كجرفتاري نرخ تبيين براي اي شيوه عنوان به18 مرتون آنومي نظريه ي

 ديدپ رفتاري كج رويكرد نظريه دو اين تركيب از آمد وجود به آموزند مي را كجروي الگوهاي دافرا چگونه اينكه تبيين براي اي

 مختلف مسائل بررسي براي آنرا مي توان كه است كلي اي نظريه مرتون ي نظريه( 105: :1386  همكاران، و رابينگتن) .آمد

 پتانسيل به جهتو با بنابراين. دارد كاربرد متوسط برد در وصاخص مختلف مسائل تحليل در نظريه اين بنابراين. برد كار به اجتماعي

. كنيم يم استفاده چاپلوسانه رفتار به مبادرت تحليل براي نظريه اين از ما مختلف مسائل براي آن كاربرد قابليت و نظريه اين

 شارها مطلب اين به و شد مطرح اريخيت نظري مباني بخش در كه مطالبي به توجه با بنابراين( 101 :1386 همكاران، و رابينگتن)

 در پلوسانهچا رابطه تحليل به تواند مي مرتون نظريه بنابراين. اند بوده قدرت و ثروت به دستيابي صدد در همواره ايرانيان كه شد

 .دهيم مي شرح را نظريه اين ادامه در. بپردازد كشورمان در هدف به دستيابي با ارتباط

 مرتون فشار نظریه -ج

 در او بررسي. بپردازد آمريكايي جامعه شناسي آسيب به 1940 دهه در تا كرد تالش آمريكايي، شناسي جامعه تونمر

 به (23۷ ،1386 )عليخواه،. شود مي برده نام متوسط برد نظريه عنوان به آن از آنچه. است تحليل كالن و خرد سطح برگيرنده ي

 عنوان به علمي تحصيالت و ثروت انباشت شكل به كه دارند تاكيد زندگي در يماد توفيقات بر جديد صنعتي جوامع مرتون، نظر

 ابزارهاي به نياز اجتماعي مقبول اهداف اين به دستيابي. كنند مي تجلي منزلتي معيارهاي و شخص زندگي اهداف مهمترين

 تفرص فرودست، طبقات كه يافته تساخ طوري جامعه يعني است، خارج جامعه افراد جمعي دسترس از البته كه دارد هم مقبولي

 تبديل غني و فقير) افراد همه زندگي اصلي هاي آرمان به اهداف اين چون نتيجه در. دارند خود آرزوهاي تحقق براي كمتري هاي

. ندك مي استفاده نامشروع ابزار از آنها به دستيابي براي جامعه فشار تحت ندارد، مشروع ابزار به دسترسي كه هم آن كس شده

 شده نهادي ابزارهاي و مقام و قدرت پول، مانند فرهنگي اهداف ميان تضاد مرتون عقيده به بنابراين( 13: 1383 )سروستاني،

. است اجتماعي انحرافات منبع عبارتي به و( 50:  1384احمدي،. )است آنومي اوليه منبع اهداف آن به دسترسي براي مشروع

 امادغ عدم سيستمي، نگرش يک با و ساده آنومي را گروه از فرد جداشدن احساس مرتون. » اندد مي شديد و ساده را آنومي مرتون

 (53:  1384احمدي،. «)نامد مي شديد آنومي را يكديگر در ارزشي نظامهاي

 ها واكنش و. كنند نمي عمل يكسان به باشد بسته هدف به رسيدن مشروع راه زمانيكه افراد ي همه كه گفت بايستي البته

 .كند مي بيان شكل پنج به را محيط و جامعه با تطابق هاي راه فرهنگي الگوهاي به توجه با مرتون و است متفاوت

 .هستند هماهنگ هم با دو هر وسيله و هدف و. باشد مهيا نيز آن به رسيدن راه و باشد مشروع هدف زمانيكه: همنوايان

 براي مشروع راههاي و وسايل اهداف آن به نيل براي اما اند، يرفتهپذ را فرهنگي اهداف افراد آن در كه وضعيتي: نوآوري

 . اند كرده انتخاب را قانوني غير و مشروع غير وسايل و ها راه و نپذيرفته را اهداف آن به رسيدن

 اهداف اما ،اند پذيرفته را جامعه تاييد مورد وسايل و ابزارها افراد كه است معني اين به پرستي تشريفات: پرستي تشريفات

  شود، مي انكار وسيع سطح در فرهنگي

 هدف زا و. زنند نمي نامشروعي كار به دست است بسته هدف به رسيدن راه كه زماني كه هستند كساني گروه اين: منزويان

 .كنند مي رها را هدفشان و گيرند مي كناره خود

 جهت در اما نموده، انكار را اهداف آن به نيل مشروع ابزارهاي و راهها هم و فرهنگي اهداف هم افراد كه وضعيتي: طغيان

 براساس( 51-52 :1384 احمدي،) .كنند مي تالش اجتماعي ساختهاي تعديل منظور به جديد اهدافي و بهتر شرايطي ايجاد

 دفشانه از اگر برسند، هدفشان به مشروع هاي شيوه به نتوانند زمانيكه افراد كه نمود اشاره مطلب اين به مي توان مذكور مطالب

 ابزاري هك است چاپلوسي ابزارها اين از يكي. كنند مي استفاده نامشروع هاي ابزار از هدفشان به رسيدن براي نكنند پوشي چشم

 خيبر چرا كه كند بيان تواند نمي شد مطرح باال در كه مرتون نظريه. است افراد همراه هميشه زبان و است الوصول سهل و ساده

 فرآيند هب همچنين و افراد اجتماعي كنش به سادرلند نظريه اينكه به توجه با خير؟ برخي اما روند مي كجروانه رفتار غسرا افراد به

                                                           
18 Rbert King Merton 
19 Edwin H.Sutherland 
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 خصوصا آن ي مالحظه و چاپلوس افراد با افراد اجتماعي كنش كه ببينيم تا رويم مي نظريه اين سراغ به پردازد مي شدن كجرفتار

 .نهد مي افراد چاپلوسانه فتارر بر تاثيري چه اوليه هاي گروه در

 سادرلند افتراقی همنشينی فرهنگی خرده نظریه -د

 رفتار هرچه و. داند مي كجروانه رفتار عامل را دهند مي انجام آميز انحراف رفتار كه كساني با همنشيني سادرلند نظريه

 تبييني وانعن به را افتراقي همنشيني صطالحا سادرلند. شود كجرو كه است بيشتر احتمالش باشد بيشتر فرد يک اطراف مجرمانه

 همان به و نيست ذاتي و موروثي انحرافي رفتار است شده بنا فرض پيش اين بر افتراقي همنشيني. برد كار به انحرافي رفتار از

 (95 :1384  )احمدي،. شود مي آموخته ديگري رفتار هر كه شود مي گرفته ياد روشي

 از شبي آنان انحرافي هاي تماس تعداد كه شوند مي رفتار كج علت اين به افراد كه است ناي سادرلند نظريه اصلي نكته

 هاي دهاي از كه افرادي به نسبت دارند رفتارانه كج هاي ايده كه كساني با افراد تعامل تفاوت اين. است انحرافي غير هاي - تماس

 . آنهاست رفتاري كج اصلي علت رفتاري كج هاي ايده با رفتاران كج با آنان بيشتر تماس يعني)برخوردارند همنوايانه

 در رفتاري كج -2 آن امثال و مغزي آسيب يا پايين هوشي بهره محصول نه و است ارثي نه.است يادگرفتني رفتاري كج

 و معيج هاي رسانه و مي دهد روي گروه درون حلقه در رفتاري كج يادگيري اصلي بخش -3. شود مي آموخته ديگران با تعامل

 كه است معتقد و مخالف، فردي كجرفتاري مفهوم با سادرلند .(16-1۷:1383)سروستاني،. كنند ايفا مي را دوم نقش مطبوعات

 نه و ودش مي مطرح معاشرت فراواني مسئله اين در. نيستند بيولوژيكي خفته هاي انگيزه يا و ناخودآگاه جريانهاي جنايت و جرم

 خالصه ي نظريه هاي جامعه شناختي مرتبط با چاپلوسي بيان شده است. 2در جدول  (93 :1381 ممتاز،. ) تنهايي به معاشرت

 پژوهش شناختی جامعه مبانی خالصه:2 شماره جدول

 ارتباط با چاپلوسی خالصه نظریه نام نظریه پرداز نام نظریه

 دوركيم آنوميک جامعه ي

 و امروزي، معيارها جوامع در دوركيم عقيده به

 دارد، تضعيف حال وضعيتي در سنتي، رهايهنجا

 گردد آن جايگزين جديدي آنكه هنجارهاي بي

 در كه آيد مي وجود به وضعيتي اساس برهمين

 معيارهايي زندگي اجتماعي، از معيني هاي حوزه

 باشد نداشته وجود رفتار براي راهنمايي روشن

پشت  سريعي تغييرات كشورما

مناسبي  بستر و است نهاده سر

 .مي باشد آنوميک رشد يبرا

 و اخالق آنوميک وضعيت

بهم  دچار قوانين ارزشها و

 راهنماي است و ريختگي

 رفتار وجود براي مشخصي

 اخالق دچار بنابراين .ندارد

 از يكي كه مي شود بيماري

 .است چاپلوسي آن مصاديق

 فشار نظريه

 هم در (

 شكستگي ساختار

 )فرهنگي

 مرتون

 مانند( اهداف فرهنگي نبي وقتي مرتون اعتقاد به

 جهت تشكيالتي و وسايل)..ثروت،موفقيت

تحصيالت،  مانند (اهداف به اين دستيابي

 در باشد، وجود داشته تناسب عدم يک ).دوستان

 در كه افرادي آنصورت

 اند، قرار گرفته فشار تحت اجتماعي ساختار يک

 خواهند انحرافي ديگران رفتار از بيشتر احتماال

 (1378:21 پور؛ رفيع( .داشت

 براي راه كه جامعه اي در

 نباشد فراهم هدف رسيدن به

 روي نامشروع به راههاي افراد

 به باتوجه .مي آورند

 مستعد چاپلوسي ساختارهاي

 نظر مي رسد به كشورمان در

 عنوان ابزاري به چاپلوسي

 به هدف رسيدن براي نامشروع

 استفاده قرار مورد موفقيت و

 .مي گيرد
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افتراقي  همنشيني

 فراواني (

 )معاشرت

 سادرلند

 مي شود بزهكار كجرفتار به تبديل صورتي در فرد

از  بيشتري فراواني شكني موافق قانون تعاريف كه

 اين .داشته باشند قانون شكني مخالف تعاريف

 ))ممتاز،  .است فراواني معاشرت نظريه مهم اصل

91 :1381 

را  رفتارهايشان از بسياري افراد

كنش  و اوليه ايه گروه از

مي آموزند،  آنان با اجتماعي

اين  از نيز چاپلوسي بنابراين

 خانواده. نيست مستثني قاعده

 همساالن و دوستان و گروه

 به مبادرت در نقش موثري

 .دارند رفتار چاپلوسانه

 

 چاپلوسانه رفتار به مبادرت بر موثر عوامل

، )گيدنز. دارد وجود دور گذشته هاي با استمرارهايي و ها پيوستگي است، حركت حال در شتاب با كه امروز دنياي در حتي

 نبر اي متمادي قرنهاي كه عشيره اي فرهنگي نظام تاثير تحت هم هنوز و نيستيم مستثني امر اين از نيز ما و ( 369 : 1391

 نندك ناامني احساس يا نباشد فراهم فشاناهدا به رسيدن براي راه سرزمين هرگاه اين مردم. داريم قرار اند كرده حكومت سرزمين

 اين حليلبراي ت مرتون نظريه انتخاب بنابراين .مي دهند تن به رفتارچاپلوسانه عشير ه اي شان فرهنگي پيشينه ي به باتوجه

 را هاييارزش چه بدانند واضح طور به افراد كه است آن از مانع آنومي اجتماعي وضعيت مرتون نظريه طبق.شد واقع سودمند بخش

 آنومي نظريه به توجه با نيز ارزشها و فضا بودن مبهم بر افراد تاكيد. هستند ابهام دچار مورد ارزشهاي شان در و كنند دروني

وسانه چاپل رفتار به نسبت افراد عوامل موثر بر رفتار چاپلوسانه بيان شده است.همچنين واكنش 3درجدول.است قابل توجيه دوركيم

 شده است. بيان 1در نمودار 

 چاپلوسانه رفتار بر موثر عوامل :3شماره جدول

 چاپلوسانه رفتار بر موثر اجتماعی شرایط ردیف

1 
 عدم ابهام، فرهنگ و بي قانوني ناامني، و ترس احساس :شامل عشيره اي فرهنگ مباني

 اقتدارطلب شخصيت باندبازي، نقد، پذيرش عدم گرايي، كميت و ساالري شايسته

 هدف به ابيدستي راه 2

 تربيتي شيوه هاي و شدن اجتماعي عوامل 3

 معاش امرار و بقا براي تالش و اشتغال وضعيت 4

  

 چاپلوسانه رفتار برابر در افراد واکنش: 1شماره نمودار
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 اجتماعی مختلف طبقات بين در چاپلوسی

 رد افراد .بزنند دست رفتاري چنين است به ممكن طبقات ي همه از افراد و ندارد افراد اجتماعي طبقه به ربطي چاپلوسي

 بقاتط افراد چاپلوسي مخرب تاثيرات كه است اين قابل توجه نكته ي اما. هستند ابزاري چنين از استفاده مستعد اقشار تمام

 نظريه ( كه با93علمي،).است پايين طبقات در رفتار به همين مبادرت از ناشي مخرب تاثيرات از بيشتر مراتب به باال و متوسط

 .دارند همخواني سادرلند افتراقي همنشيني

 

  عوامل تاثير گذاربرچاپلوسی

 :از عبارتند كه است شده ذكر تملق بروز براي علت دسته دو كلي طور به

   فردی عوامل

 دو نتايج به زمينه در اين. پذيرد ينم تأثير محيطي متغيرهاي از و است شخصي رفتار و تصميم يک تنها تملق منظر اين از

 را سازمان در فرد كاري وظيفه بودن منحصر و كنترل مركز ماكياوليسم، فردي عامل سه( 1985) رالستون.گردد مي اشاره مطالعه

 در دفر كاري وظيفه بودن منحصر اما هستند كامال شخصيتي عوامل كنترل مركز و ماكياوليسم ميان اين در. داند مي تملق عوامل

 از كنند مي تالش گرا ماكياول افراد. شود مي تعيين فردي توانائي هاي و مهارتها اساس بر كه است اكتسابي ويژگي نوعي سازمان

 هب كمي توجه افراد اين. يابند دست خويش اهداف به و دهند گسترش را خويش نفوذ و قدرت ديگران فريب و كاري دغل طريق

 نشان مي مطالعات( 19۷9 ،20گي راستا و پاندي)  دارند منفي ديدگاه انسان طبيعت به نسبت. ددارن ديگران وضعيت و احساسات

 مركز. نندك مي استفاده بيشتر ديگران نفوذ و كنترل تملق براي تاكتيک از هستند گرا ماكياول شخصيت داراي كه افرادي دهد

 ،21رروت) بيروني يا دهد مي نسبت دروني علتهاي به را خويش شكست هاي و موفقيت ها فرد يک كه است آن معني به كنترل

 نترلك مركز داراي است، تالششان و خود كنترل تحت شكست هايشان و پيروزي و زندگي سرنوشت معتقدند كه افرادي(. 1963

 كنترل مركز داراي است، آنان نفوذ و كنترل از خارج نيروهايي تأثير تحت زندگي حوادث كه دارند اين به اعتقاد كه افرادي و دروني

 ارتباط قراريبر دنبال به دهند، مي نشان خود از ارتقا و پيشرفت براي بيشتري تالش دروني، كنترل مركز با افراد. هستند بيروني

 پاداشهاي مقابل در اين. است تر مطلوب آنها براي كار دروني پاداشهاي. هستند نو هاي ايده و خالقيت داراي و افرادند با مناسب

 داراي يرونيب كنترل مركز با افراد نسبت به افراد اين. است امنيت شغلي و حقوق اضافه مانند بيروني كنترل مركز با افراد وبمطل

 تالش يلدل به دارند دروني كنترل مركز كه افرادي مقايسه در. هستند باالتر اجتماعي و جايگاه رتبه با مشاغلي و باالتر درآمدهاي

 وظيفه بودن منحصر(. 19۷2 ،22لفكورت) دهند مي نشان خود از تملق از استفاده به بيشتري تمايل ديگران، بر نفوذ و كنترل براي

 از را وي كه نيست برجسته قدر آن فرد و مهارتهاي شغل كه زماني. دارد بستگي آن در وي مهارت ميزان و فرد شغل به كاري

 (.1985 ون،رالست) يابد دست ديگران بر نفوذ و گذاري تأثير به تملق رنظي طرق ديگري از تا كند مي تالش سازد، متمايز ديگران

 سطح در مه كاري وظيفه بودن نظر منحصر از و است دروني كنترل مركز و باال گرايي ماكياول شخصيت داراي كه فردي اين، بنابر

 توسط كه ديگري مطالعه براساس .دهد مي نشان خود از شيريني هاي خود تاكتيک از استفاده به بيشتري تمايل دارد، قرار پاييني

 به ازني دارد، فرد در تملق رفتار بروز با داري معني رابطه داراي كه شخصيتي عامل است، مهمترين گرفته صورت ديگران و آريه

 ياسيس ايندهايفر در تا بيشتري دارند تمايل هستند سازمانها در ترقي دنبال به كه افرادي اساس اين بر. است فرد در موفقيت

 (.1993 همكاران، و23 آريه) شوند درگير موفقيت كسب

 موقعيتی عوامل

 منابع كمبود و وظيفه در ابهام ميزان گيري، تصميم و رهبري سبک موقعيتي عامل سه خود مطالعه در( 1985) رالستون 

 ازمانهاس بنابراين،. شوند مي تعيين سازمانها توسط و رنددا هم با ارتباط موقعيتي عامل سه اين. كند مي مطرح تملق رفتار عامل را

 مديريت و رهبري سبک موقعيتي، متغير اولين. كنند مي بازي كليدي نقش است، شايع سازمان درون در تملق رفتار كه ميزاني در
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 ديكتاتور، ديرانم. است دموكراتيک و ديكتاتوري سبک رهبري شده شناخته عمده سبک دو زمينه اين در. است سازمان در

 دموكرات مديران كه حالي در. دارند آنها دقيق كنترل به تمايل و دانند مي راهنمايي و هدايت مند نياز افرادي را زيردستان

 از. شوند يم برانگيخته دروني انگيزشي عوامل توسط كه دانند مي خودكنترلي و پذيري مسئوليت ويژگي با افرادي را زيردستان

 ريديگ هاي شيوه از دستان زير لذا شود، نمي داده كاركنان به نوآوري و خالقيت فرصتهاي ديكتاتوري مديريت در كه آنجايي

 سبک از يشترب را تملق رفتار ديكتاتوري رهبري سبک بنابراين،. كنند مي استفاده ديگران از خودشان دادن تميز براي تملق نظير

 رتصو به اهداف كه دارد وجود زماني وظيفه در ابهام. است وظيفه در ابهام ي،موقعيت متغير دومين. كند مي ترغيب دموكراتيک

 نتيجه ارك در وي فعلي عملكرد آيا اينكه به نسبت فرد شرايطي چنين در. باشند نشده مشخص كارمند براي مدير توسط دقيق

 اهداف، و باشد باالتر سازمان در ميترس ميزان چه هر دهد مي نشان مطالعات .نيست مطمئن خير يا داشت خواهد را نظر مورد

 ظر،ن مورد اهداف به نسبت سازمان اعضاي ابهام كاهش دليل باشد، به شده مشخص تري دقيق صورت به هاي كاري رويه و نقشها

نوآوري  هب تشويق و ركود از اجتناب براي ابهام از مناسبي سطح آنكه وجود با بنابراين،. شود مي ديده آنان در كمتري سياسي رفتار

 استفاده احتمال مافوق از رضايت اطمينان براي باشد، بيشتر اهداف و وظايف در ابهام ميزان چه هر اما است مطلوب سازمان براي

 در مديران. است منابع كمبود شود مي موجب را رفتار تملق كه موقعيتي عامل سومين. بود خواهد بيشتر فرد در تملق رفتار از

 خود انسرپرست بر رسمي نفوذ زيردستان. دارد دست در دارند، مي دريافت دستان كه زير پاداشهايي نيز و بعمنا كنترل سازمانها

 نياز نابع موردم به كنند مي سعي نفوذ هاي شيوه ديگر از استفاده با اغلب باشد كمياب نسبتا منابع كه هنگامي بنابراين، ندارند،

 منابع كمبود هنگام در واقع در. مي يابد افزايش سازمان در تملق رفتارهاي حالت اين در. يابند دست نظر مورد پاداش و خود

 هستند انآن بر خويش نفوذ افزايش نتيجه در و سرپرستان نزد خود جذابيت افزايش صدد در تملق رفتار از استفاده با زيردستان

 ميزان و سازماني جو بين رابطه چنگ مطالعه در (.1985 رالستون،) سازند خود آن از سازمان در را بيشتري پاداشهاي و منابع تا

رفتار  از فادهاست به بيشتري تمايل است، منفي آنها سازماني جو معتقدند كه كارمنداني كه گرديده صورت بيان بدين تملق رفتار

 ميچل و ليندن اين بر عالوه (.1983 ،24چنگ) دارند كنند، مي مثبتي سازماني فرهنگ و جو احساس كه كارمنداني به نسبت تملق

 آنها در سياست ها اين كه سازمان هايي در يا و هستند كمي پرسنلي  سياست هاي داراي كه سازمان هايي در اند داده نشان

 (.1988 ،25ميچل و ليندن) دارد وجود بيشتري تملق رفتار شوند، نمي نظارت كنترل و مطلوبي نحو به اما دارد وجود

 

  اسالم منظر اپلوسان ازچ با برخورد های روش

 تاررف به ندادن مثبت پاسخ و نكردن اعتنا آميز، تملق رفتارهاي سازي برطرف هاي روش ترين مناسب و بهترين از يكي

 ودخ آمد كار ظاهر به روش افراد، گونه اين ترتيب، بدين. شود مي ناميده «خاموشي» شناسي، روان حيطه در كه است چاپلوسان

 زينجايگ را مناسبي رفتارهاي كرد خواهند سعي خود، شخصيت در تجديدنظر با اجبار، به و يابند مي آميز قيرتح و مؤثر غير را

 رايب مكمل روش افراد، گونه اين شده اصالح و مناسب رفتارهاي به مثبت دهي پاسخ و توجه مقابل، در. كنند خود پيشين رفتار

 حضرت كه طور همان (1386،)پورفالحتي دارد نام «مثبت تقويت» شناسان روان اصطالح در تكنيک، اين و است خاموشي تكنيک

 هخطب ادامه در تملق كراهت در نيز اصولي واكنش بلكه نشده خوشحال مدح به نسبت اينكه بر عاله 216 خطبه در نيز( ع) علي

 گيفرهن آلودگي سبب محيطي، و انسازم هر در پروري چاپلوس و چاپلوسي فرهنگ ترويج و رشد ترديد، بدون. است فرموده ايراد

 و مسال افراد ارتباط كاهش كه گيرند مي دست به را امور پرستي سر كارآمد غير افراد مرور، به و شود مي كاري محيط اخالقي و

 ردگ و گويي تملق جرأت چاپلوسي فرد هيچ. شد خواهد منجر را سازمان فروپاشي نتيجه در وري بهره آمدن پايين نيز و كاردان

 حمايت او از خود، ذاتي هاي حقارت ارضاي براي پرور، چاپلوس و النفس ضعيف اطرافيان آنكه مگر داد، نخواهد راه خود به فريبي

 و گويي تملق هرحال به. اند فرموده بيان اشتر مالک به 53 نامه در را چاپلوسان خطر موضوع اين بر علم با( ع) علي امام. كنند

 ياريبس موجبات يابد، راه دولتمردان و مسئوالن ميان در ويژه به جامعه در اگر كه اخالقي است رذايل زا يكي عنوان به چاپلوسي

 شگستر گوناگون هاي چهره در را فساد و تباهي و دهد نمي جامعه و فرد به بازسازي امكان و شود مي ديگر اخالقي پست رذايل از
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 به هك است تملق شنوندگان بر بنابراين،. شود مي سبب را گفته پيش موارد هجمل از مخرب پيامدهاي و آثار از بسياري و دهد مي

 .ندهند جامعه در را چاپلوسي رشد اجازه و كنند برخورد چاپلوس و متملق با شدت

 

 چاپلوسی وسازمان 

 چاپلوسی )تصویر سازی (و 26برداشت مدیریت

 دهستن صحنه اين بازيگران افراد و است نمايش صحنه دنيا. است ربازيگ يک انساني هر كه دارند اعتقاد نظران صاحب

 در خود از 29«خوبي برداشت»كه  دهند مي ترجيح شان شايستگي و توانايي از نظر صرف افراد اغلب(. ۷6 ،2003 ،28جاجا)2۷

 جريان  تعامالت در تمرمس طور به كه است پويايي فرايند برداشت مديريت(. 130 ،1993 ،30دراموند) نمايند ايجاد ديگران نظر

 و دراري) دهند جاي قدرت صاحبان دل در را خودشان بخواهند افراد كه دارد زيادي احتمال همواره. شود مي ايجاد فردي بين

 براي ناآگاهانه يا آگاهانه تالش. گيرد مي قرار بحث مورد فردي نفوذ ابزار عنوان به برداشت مديريت(. 291 ،2009 ،31همكاران

 مديريت(. ۷ ،1999 ،32همكاران و گراو) شود مي ناميده برداشت مديريت اجتماعي، تعامالت در خيالي يا واقعي ويرتص كنترل

 مي رارق استفاده مورد دارند، آنها از ديگران كه هايي برداشت دادن قرار تأثير تحت منظور به افراد كه است هايي تاكتيک برداشت

 و تملق از استفاده شامل كه است 33خودشيريني برداشت مديريت هاي تاكتيک از ييك .(925 ،200۷ همكاران، و ويل) دهند

 و كام واسل) باشد مي ديگران هاي جوک به حد از بيش خنديدن و ديگران به كردن لطف ،ديگران عقايد از پشتيباني چاپلوسي،

 ،34 منفي واقعه يک براي خواهي عذر سيلهبو آبرو حفظ از عبارتند برداشت مديريت هاي تاكتيک ساير(. 283 ،200۷ همكاران،

 چاپلوسي برداشت، مديريت هاي تاكتيک از يكي(.۷9 ،2006 همكاران، و مرهورن شر) 35منفي رويدادهاي در نقش كردن كوچک

 اثر يخودشيرين هاي تاكتيک معموال. كنند مي تعريف و ستايش خود مافوق از برند مي كار به را تاكتيک اين كه افرادي. است

 از چگونه كه گيرند مي ياد افراد سازمان در گاه(. 925 ،200۷ ،36ويلال) دارد افراد خصوص در قضاوت و عملكرد ارزيابي بر ثبتيم

  (. ۷9 ،2006 همكاران، و مرهورن شر) ببرند سود 3۷خود تصوير بهبود براي ها فعاليت اين

   اطالعات و چاپلوسی

 و اعتماد  آزادي، از آكنده سازمان فضاي كه هنگامي. بردارند گام بدگماني و لوحي دهسا بين باريک مرز در بايد مديران

 هب بتوان تر كم گاه هر اما. پذيرفت تري آسوده خيال با را گيرد مي قرار مديران اختيار در كه اطالعاتي توان مي باشد، صداقت

 رديدت ديده با شود مي بدل و رد كه اطالعاتي  به باشد، يافته كاهش سازمان آن در اجتماعي سرمايه ميزان و نمود اعتماد ديگران

 است مالز باشد، شده فرستاده ديگران سوي از غلط تصويري مبادا كه گردد بررسي است، الزم حالت اين در. شد خواهد نگريسته

 وردم گوناگون زواياي از اطالعات هك دارد ضرورت حالت اين در. خير يا هست كار در پنهاني اي انگيزه آيا كه شوند كنجكاو مديران

 شود يم توصيه به مديران همواره دليل همين به. شود نگريسته موضوع به زاويه يک از فقط كه است آن خطر. گيرد قرار بررسي

 رسد، مي مدير به كه اطالعاتي با مناسب برخورد(. 2۷8 ،2006 ،38همكاران و مرهورن شر) نگهدارند باز را خور باز هاي كانال كه

 يم سهيم يكديگر با شان احساسات و تفكرات در بازخور گرفتن و دادن با افراد. است اثربخش مديران مهم بسيار هاي مهارت از
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 داشته اختيار در صحيح اطالعات مديران بايد گيرد انجام خوبي به كارها اينكه براي(. 289 ،200۷ ،39همكاران و كام اسلو) شوند

 با را دو اين مديران از بسياري. شود جدا عقايد از حقايق حساب كه است آن حقايق، با صحيح رخوردب مهارت از بخشي. باشند

 هايي صميمت توان مي حقايق به نيل با. باشند داشته استواري مبناي كه يافت دست حقايقي به است الزم. كنند مي خلط يكديگر

 . باشد كارسازتر كه نمود اتخاذ

 باشد راهگشا تواند می زیر ایه توصيه یابی حقيقت برای

 نآ تفسير و اطالعات بين شدن قائل تفاوت :دوم. نشود نگريسته شخصي زوايه از اطالعات به يعني ذهنيت، حذف :اول

 مجاري از اطالعات دريافت :پنجم خود ارزشي قضاوت برابر در مقاومت :چهارم عقايد و واقعيت بين شدن قائل تفاوت :سوم

  اطالعاتي منابع بررسي و آزمودن: ششم متعدد

 بازخورد   تاثيرانواع  

 انجري و كاهش هزينه، كارايي اقتصادي اصول مديريت توسط كنترل به زيادي تكيه كه سنتي هاي بر عكس سازمان 

 كاركنانشان ددارن انتظار ها سازمان امروزه. دارند تمركز انساني سرمايه مديريت بر مدرن هاي سازمان داشتند، نقدي موجودي

 ملكرديع استانداردهاي به و بوده پذير مسئوليت خود اي حرفه براي بهبود كنند، مساعي تشريک ديگران با باشند، خالق و فعال

 براي افراد. هستند عملشان بازخورد دريافت نيازمند كاركنان و مديران مهم اين براي(. 2008 ،40و همكاران باكر) باشند متعهد باال

 زا دنبال بازخورد به مديران و همكاران از بازخورد دنبال به كه است ممكن همكاران. دارند نياز سازنده به بازخورد گيريياد و رشد

 ار كارهايي كه چه دهد مي نشان گروه يا افراد به مثبت بازخورد. منفي و مثبت بازخورد است، نوع دو بازخورد .باشند زيردستان

 نوع دو هر ارائه. اند داده انجام نادرست را چه كارهايي كه كند مي مشخص گروه يا افراد براي منفي بازخورد. اند داده انجام درست

 راهنمايي، براي تواند مي بازخورد(. 2002 ،41همكاران و هاگز) باشد نمي مطلوب ديگري بدون يكي است، سودمند بازخورد

 تملق بحث در(.2006 ،42همكاران و من استيل) گرداند متوقف را ثر مؤنا رفتارهاي و رود كار به مؤثر رفتارهاي تقويت و برانگيختن

 الشت دستان زير و شوند نمي مطلع خود عملكرد و سازمان اصلي واقعيت از مديران كه است آن دارد وجود كه اشكالي چاپلوسي و

 و تملق بودن نامطلوب دليل ترين همم عامل اين(. 2006 و همكاران، من استيل. )دهند نشان مراد وفق بر را اوضاع تا كنند مي

 .شود مي تلقي مديريت در چاپلوسي

  تملق استراتژي انتخاب.6 -4-9 

 رو، اين زا. است شخصي كامال سازمان، در رفتار اين نوع نيز و نفوذ استراتژي يک عنوان به تملق، رفتار انتخاب به تصميم

 ريسک انميز ارزيابي .است موجود رفتار اين در كه دارد ريسكي ميزان از شخص ارزيابي و درک به بستگي تملق استراتژي انتخاب

 گيرد مي صورت ذيل معيارهاي به توجه با رفتار اين در موجود

 :باشد داشته دليل دسته دو تواند می تملق: تملق رفتار دالیل(  الف

  . گيرد مي صورت يفضع عملكرد نتايج از شخصي حفاظت منظور به تدافعي تملق رفتار: تدافعي داليل( 1

 به فرد توسط و اغلب كند مي دنبال را مدتي بلند اهداف بلكه. نيست واكنشي سوداگرانه تملق رفتار: سوداگرانه داليل( 2

 .شود استفاده مي شخصي اهداف به دستيابي براي اي شيوه يا و ارتقا براي اي وسيله عنوان

 ستا معتقد حد چه تا هدف فرد كه دارد اين به بستگي معموال تملق اررفت هاي هزينه : هزینه نسبت از فرد ارزیابی(  ب

 تمسخر تواند مي رفتاري چنين احتمالي هاي هزينه. رفتار است اين از پنهاني هاي انگيزه و سوء مقاصد داراي متملق فرد كه

. است ورمتص پيشرفت و ارتقا احتمال نظير رفتار اين براي هم اي بالقوه فوايد. باشد نزد سرپرست اعتماد دادن دست از يا و عمومي

 .كند تصميم گيري استراتژي اين انتخاب به نسبت سپس و ارزيابي رفتار اين در را احتمالي فوايد و ها هزينه فرد بايد
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 رفتار زا هدف فرد پذيري تأثير ميزان از شخص ارزيابي :تملق رفتار از هدف فرد پذیری تأثير ميزان از فرد ارزیابی(  ج

 آن دنبو صادقانه به هدف فرد كه است موثر زماني تملق رفتار. دارد هدف فرد شخصيت از متملق فرد شناخت به بستگي تملق

 بيشتر يو توسط تملق استراتژي از استفاده احتمال بداند، باور زود و ساده شخصي را هدف فرد متملق فرد اگر. باشد داشته اعتقاد

 . بود خواهد

 ياآ كه كند آورد بر بايد فرد. هستند موقعيتي عوامل معيار آخرين :تملق رفتار از موقعيتی املعو حمایت ميزان( د

 خود به خود كه هستند فرهنگي و ساختار داراي سازمانها برخي خير؟ يا كند مي تشويق را تملق رفتار سازمان در موجود وضعيت

 و ندنلي) است موثر تملق استراتژي انتخاب در وضعيت اين از شخص ارزيابي .دهند مي قرار تشويق و حمايت مورد را تملق رفتار

 (.1988 ميچل،

 

 سازمان در چاپلوسی و تملق دالیل

 دیگران با بهتر روابط برقراری -الف

 رقرا قدرداني مورد دارند اشتياق افراد كه دارد مي بيان اصل اين. دارد قرار انسان رفتار اساسي اصل در چاپلوسي اصلي علت

 ايه فرهنگ در. دارند تمايل گرفتن قرار قدرداني مورد و شدن پذيرفته به گوناگون هاي فرهنگ مردم از زيادي اكثريت. گيرند

 اصلح لذت دارد، وجود قدرشناسي به نياز صورت هر در اما. است فردي قدرشناسي از تر قوي گروهي قدرشناسي به تمايل آسيايي

 مندان،دانش مثل) آورند مي دست به كارشان از زيادي هيجان كه آناني براي حتي اما باشد، مي قوي هبرانگيزانند افراد براي كار از

 درصد 95 مورد در چاپلوسي كه است داده نشان مطالعات. است جذاب قدرداني و چاپلوسي نيز ،(استادان ها، عكاس ها، هنرپيشه

 اكثر(. 2ص ،200۷ اكتينگ،) كند مي پنهان را چاپلوسي نمايد، مي مفراه چاپلوسي كه قدرشناسي حالت. شود مي واقع مؤثر افراد

 .يابد مي  شدت چاپلوسي خواست در بنابراين گيرند، مي قرار قدرداني مورد ندرت به خانه يا شغل در افراد

  ناامنی -ب

 كارشان هك كنند تصور رند،دا تمايل افراد. كند مي كمک چاپلوسي شدن واقع مؤثر به كنند مي احساس افراد اكثر كه امني نا

 ارزشمند در كم اعتماد دليل به نيستند، مطمئن زمينه اين در آنان گاه اما. هستند سازمان موثر عضو و دهند مي انجام خوب را

 ينچن گاه. ناامن مديران و افراد كمين در است فردي چاپلوس. كنند مي استقبال بيروني اعتبار از سازمان به شان كمک بودن

 احساس كه است ممكن كند، مي شروع را جديدي كار كه زماني فرد هر. كنند مي ترغيب چاپلوسي به را چاپلوس فرد انيمدير

  . باشد او كار و فكر كننده تأييد كه است كسي يافتن دنبال به حالت اين در. كند ناامني

 خود دادن نشان ماهر و جذاب -ج

. وندش نمي تصور ماهر و جذاب فرد يک عنوان به كه شوند مي مواجه ريسكي با كنند، مضايقه چاپلوسي نوع هر از كه افرادي

 تپيشرف باعث تواند مي ماليم چاپلوسي اغلب. شود مي تصور ماهر و جذاب فردي عنوان به نمايد، چاپلوسي قدري فرد اگر گاه

 (.1 ص ،200۷ اكتينگ،) گردد سازمان در افراد

 سازمان در پيشرفت -د

 در صرفا كه افرادي. شوند مي مواجه جدي مانع با سازمان در خود ترقي مسير در نيستند، چاپلوسي اهل كه افرادي گاه

 مي شكست كند، مي تركيب چاپلوسي در اش توانايي با را خويش كار كه فردي با رقابت در دهند، انجام خوب را خود كار صددند

 .خورند

 عیاجتما سرمایه ساز زمينه تملق با مقابله

 يتموفق. كشاند مي فساد به را سازمان و گيرد مي هم سازمان را افراد مديران  وساير دامان كه است خطرناكي ويروس تملق 

 عنوان به پارساک و كوهن ديدگاه در اجتماعي سرمايه(. 200۷ باكس،. )شود مطرح هست، كه چنان حقايق كه است زماني سازمان

 اي، رابطه اجتماعي سرمايه(. 2009 ،43همكاران و بروكس) شود مي تعريف رفتارهاي مشترک و ها ارزش و متقابل درک اعتماد،

                                                           
43Brooks et al.  
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 سرمايه به چاپلوسي و تملق(. 2005 ،44همكاران و ايوانس) دهد مي قرار توجه مورد را افراد ميان ماهيت پيوندهاي و كيفيت

 مي كمک سازمان در اجتماعي افزايش سرمايه به فرادا توسط اجتماعي مهارت بودن دارا. سازد مي وارد لطمه اي رابطه اجتماعي

 تاس بيشتر كوچكتر هاي سازمان در سازمان عملكرد بر سرمايه اجتماعي اثر كه است داده نشان مطالعات(. 2006 ،45كينگ) كند

 (.200۷ ،46 برايان)

 شغلی پيشرفت و تملق

 دغدغه و همواره آرزو آن بيروني و دروني مزاياي از نديم بهره و شغلي باالي مراتب به رسيدن و سازمان در پيشرفت 

 و محوله وظايف بهتر چه هر انجام پيشرفت، اين به رسيدن براي مشروع و درست راه كه است واضح. هاست سازمان كاركنان

 اثر و يخودشيرين و قتمل از استفاده با كاركنان از بعضي كه دهند مي نشان  شده انجام مطالعات اما. است پشتكار و تالش داشتن

 معتقد( 200۷) 4۷اكتينگ. رسند مي شغلي پيشرفت به باشند شايسته و بكشند زيادي زحمت اينكه بدون مديران، بر گذاشتن

 به نمايد، چاپلوسي قدري فرد اگر گاه. گردد مي واقع مؤثر شود، تعريف آنان از كه دارند انتظار افراد اكثر اينكه دليل به تملق است

 (.200۷ اكتينگ،) گردد سازمان در افراد پيشرفت باعث تواند مي ماليم چاپلوسي اغلب. شود مي تصور ماهر و جذاب رديف عنوان

 رزيابيا كه گفت توان مي. باشد مؤثر افراد شغلي پيشرفت بر تواند مي چاپلوسي كه كنند مي بيان( 2009) 48همكاران و وارما

 ارانهجانبد قضاوت يک به منجر و كند مي باز آنها البي و چاپلوسي براي  را راه نشاندستا زير از سرپرستان و مديران ذهني هاي

به  طريق از تواند مي فرد كه كنند مي بيان( 19۷۷) نمير لينز و وارتمن(. 2009 ،49گيپس و الزير)  شود مي آنها از متعصبانه و

 تملق تأثير لتع بيان در. يابد دست باال ارزشيابي نمرات يرنظ اي حرفه موفقيت به خويش سرپرستان برابر در تملق مؤثر كارگيري

 دستيابي كه كنند مي بيان چنين را موضوع اين( 1989) دابينز و كاردي. است شده بيان متفاوتي نظريات اي حرفه موفقيت در

 اجتماعي ستانب بده فرايند ريقط از متملق فرد توسط سرپرست رفتار كنترل نتيجه باال ارزشيابي نمرات يا و سازماني پاداشهاي به

 تاندس زير به نسبت سرپرست واكنش روي بر مثبتي تأثير تملق كه دهند مي نشان( 1990) فريه و است وينز متقابل رفتاري و

 يم قرار تأثير تحت اي هاله اثر وجود واسطه به سرپرست در را اطالعات آوري ياد شيوه تملق. دارد آنان عملكرد ارزشيابي نظير

. دبگير ناديده وي درباره را نامناسب اطالعات و باشد داشته نظر در را كارمند مثبت رفتارهاي سرپرست شود مي باعث كه هدد

 يگريد مطالعات اما اند، كرده تأييد را اي حرفه موفقيت و تملق ارتباط و همبستگي گذشته تجربي مطالعات از بسياري اگرچه

 فرد كه پاداش هايي روي بر تملق كه است شده بيان مطالعات اين در. دهند مي نشان را وتيمتفا و متضاد نتايج كه دارند وجود

 يک(. 1995 ،50واينه و تاكر ،198۷ مارتين، ،1993 همكاران، و آريه) است تأثير كم يا و تأثير بي دارد مي دريافت سازمان از

 مي ميزآ ترديد و انتقادي صورتي به آن اهداف و متملق هاي تالش به مديران كه است اين تفاوتها اين توضيح براي مناسب پاسخ

 . نگرند

 آن رايب يا دارد مفيد و مثبت نتيجه سازمان عملكرد بر رفتار اين آيا كه است اين تملق اثر مورد در مطرح اساسي پرسش

 أثيريت علت به تملق كه دهد مي نشان ها يافته برخي .است نشده مطرح سوال اين براي دقيقي و روشن پاسخ هنوز كه است مضر

 به تملق اگر(. 1994 ،51برتز و جاج) گردد مي وي رضايتمندي افزايش باعث دارد فرد اي حرفه و شغلي زندگي غناي در كه

 اهشك طريق از رفتار اين وقوع افزايش مقابل در تا دارد وجود سازمان براي امكان اين گردد منجر سازمان كاركنان رضايت افزايش

 .كند اقدام سازماني هاي هزينه كاهش نتيجه در و آنان براي بيروني هايپاداش 
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 گيری نتيجه و بحث 
 شيوه ي .شد مطرح شرقي استبداد و ماركس آسيايي توليد ابتدا شيوه ي از يافته هاي تاريخي مرتبط با تملق وچاپلوسي

 مي شد موجب امر اين. است بوده آسيايي جوامع در مهم يمسئله ا همواره و آبياري آب كه دارد اشاره امر اين به آسيايي توليد

 گيري شكل موجب امر همين .دهد سامان را آب وضعيت بتواند قدرت اين كه احساس شود قدرتها ساير وراي قدرتي به نياز كه

 اين واقع به و اردد همراه به هايي ويژگي خود خودي به استبدادي فرهنگ.شد ايران از جمله و شرقي جوامع در استبدادي فرهنگ

 نقد روري،پ مزدور منفي، فردگرايي و گويي تک اضطراب، و ناامني ،قانوني جمله بي از. هستند استبدادي حكومت ي ذاتي ويژگيها

 يايليات فرهنگ. مي شود افزوده تداومش بر و مي شود همراه ايلياتي فرهنگ با ايران در استبدادي حكومت .مرج و هرج ستيزي،

 گي هايويژ جمله از. مي نمايند تقويت را يكديگر و هستند هم راستاي در دو اين بلكه ،ندارد استبدادي با فرهنگ اديتض درواقع

 واندهد ريشه ايرانيان زندگي كل بخش هاي در عشيره اي فرهنگ  مباني .است چپاول و غارت و خويشاوندگرايي حكومت ايلياتي

مي  پژوهش ديگر هاي بخش وارد تاريخي بحث هاي از گذشته اما. است گذاشته فرهنگ و ديوانساالري سياست، بر ژرفي تاثير و

 كرده ايم حفظ را اي مان عشيره فرهنگ ويژگي هاي هم باز ما اما مي كنند زندگي شهرها در ما كشور جمعيت اكثر امروزه .شويم

 ي شودم تلقي منفي كه است رفتاري چاپلوسي كلي طور به .مي  دهيم و جال رنگ عشيره اي را افكار شهرنشيني مان زندگي در و

مي  تبرداش واژگان اين از آنچه بهرحال. مي شد تلقي مي بردند فحش كار به چاپلوسانه رفتار بيان براي افراد كه هايي واژه گاه و

 به ودخ مي كنند يتلق زشت بسيار رفتاري آنرا كه كساني كه همان مي شود چه اما. است منفي  رفتاري چنين كه است اين شود

مي  تن رفتاري چنين باشند به مجبور زمانيكه افراد واقع از ديد گاه ويافته هاي جامعه شناسي در مي دهند؟ تن رفتاري چنين

 فرهنگ در بايستي را رفتار نابهنجار منشا مرتون استدالل به بنا. مي كند رفتاري چنين به مجبور را آنها كه است شرايط واين دهند

 مباني: ردب نام اينگونه طور سرانگشتي به مي توان را آمده دست به تحقيق هاي يافته از كه شرايط اين. يافت اجتماعي ارساخت و

 عوامل ناي. معيشت و اشتغال تربيتي، وضعيت الگوهاي و شدن اجتماعي عوامل هدف، به رسيدن راه بودن بسته عشيره اي، فرهنگ

 طور درسازمان به و اعم طور به جامعه در آنومي وضعيت چاپلوسانه، رفتار ديگر عوامل از .مي شوند تملق از عاري رفتاري مانع

 در افراد كه آورده وجود به شرايطي آنومي وضعيت ،هستند ابهام دچار ارزشهايشان در وجود آنومي خاطر به افراد. است اخص

 ب،تقل دروغ، نظير دارند عشيره اي فرهنگ مباني از تحكاي كه رفتارهايي به است مدرنيته زاده ي و مدرن فضايي سازمان كه

 اين و .هستند مه آلود فضايي و ابهام در ارزشي لحاظ به افراد نيز سازمان در بلكه جامعه در نه تنها واقع به. بپردازند... و زيرابزني

. است اخالقيت يا اخالقي سالمت حالت دوركيم عكس نظر از واقع در است آنومي آنومي به دوركيم راجع نظريه همان واقع در

 رفتار .( 34 :  1381 همكاران، و زاده رجب دانست) شر آن را دوركيم تعبير به يا اخالقي بيماري حالت مي توان را آنومي پس

 تاررف آن زيانهاي اما .گيرد صورت است ممكن مختلف طبقه هاي در افراد توسط كه است گسترده و فراگير رفتاري چاپلوسانه

 با بلكه تنيس تمجيد و تعريف شامل تنها چاپلوسي تصور خالف بر. است بيشتر مراتب به متوسط و باال طبقه هاي افراد طتوس

 نيز است چاپلوسي سيال امري قدرت كه همانگونه..است همراه داوطلبانه كارهاي انجام و قدرت به مرجع مراجعه نمايي، مظلوم

 مي توان استراتژي است يک قدرت كه همانگونه و گيرد قرار چاپلوسي مورد است ممكن مرتبه هر در هركس و است سيال

 اهداف اين كنار در مي كنند حركت مختلف جهت هاي به افراد اهداف كه همان گونه. كرد محسوب استراتژي يک هم را چاپلوسي

 به رسيدن راه كه هدفهايي به رسيدن براي ابزاري عنوان به چاپلوسي. مي رود سمتي به هر اهداف اين به رسيدن براي چاپلوسي

 امليعو از در سازمان يكي  .دارد هدف به رسيدن براي ابزار اين بودن موفق از حكايت افراد و تجارب مي رود كار به است بسته آنها

 كه گيرد مي رقرا افرادي ميل باب متأسفانه كه است چاپلوسي و تملق دهد، مي قرار تهديد مورد را سازماني اجتماعي سرمايه كه

 ودنب پايين. هستند تري كم بلوغ رشد داراي افرادش كه دارد بيشتري شدت جوامعي و ها سازمان در پديده اين. هستند آن تشنه

 ننداشت جوامع برخي ماندگي عقب علت .آورد مي فراهم را پذير تملق و گو تملق گسترش زمينه افراد رواني بلوغ و رشد سطح

 غير و جعلي عناوين و القاب دادن. است اخالقي تعهد فاقد و طلب تملق و پذير ستايش مديران وجود كهبل نيست، مادي سرمايه

 فرادا كه است دليل اين به دارند، وجود گو تملق افراد اي جامعه در اگر. است چاپلوسي اشكال جمله از آميز، غلط ستودن و واقعي

 را چاپلوسي مديران اگر. شود مي تكرار شود، داده پاداش كه رفتاري مانهاساز در كلي، طور به. دارند وجود آن در پذير تملق

 و ثبتم عباراتي مند نياز امروز دنياي . دارد بستگي مديران ضعف به چاپلوس افراد وجود. داشت نخواهد وجود چاپلوسي نپذيرند،
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(. 3:  200۷ باكس،) شود بيان خالصانه و صادقانه بايد عبارات اين اما. نمايد پشتيباني را حكيمانه روحيات كه است كننده حمايت

 لوسچاپ فرد. ندهد آنان به را كار اين اجازه و كند مقابله چاپلوس افراد با بايد فساد از جلوگيري و سازمان و خود حفظ براي مدير

 ريبف: »كه دهد مي هشدار عديس . شود مي آفات گرفتار كند، توجه او تملق به مدير اگر و باشد مي كمبود دچار و ناآگاه انساني

( مخالف) دشمن يعني(. 1۷5 :  1384 سعدي،) «گشاده طمع كام اين و است نهاده رزق دام آن كه مخر مداح غرور و مخور دشمن

 تشويق كه داشت نظر در بايد البته .بگيرد تو از امتيازي ظرافت با تا كرده باز طمع دهان مداح و نهاده حيله و مكر و رزق دام

 چاپلوسي است، نامطلوب آنچه(. 3 :  200۷ باكس،) باشد مي ضروري بلكه مطلوب، تنها نه آميز تشويق كلمات و الزم خوب رهايكا

 سعدي. داند مي مناسبي راهكار را رفتار اين تقويت عدم چاپلوسي با مقابله براي سعدي. مناسب و جا به تمجيد و تعريف نه است

 .نندك مي تلقي هنر نيز را عيوب حتى دوستان واال گويند مي چه موردش در مخالفان كه كند يبررس بايد مدير كه دارد اعتقاد

  باشد خبر بي كه نبايد خويش زعيب  عزيز                   برادران ثناي و حمد به كسي »   

 سعدي( 856 :  1385 ي،)سعد «باشد هنر دوستان نظر در عيب كه          گويند مي چه تا دوست شنواي دشمنان از   

 كه تاندوس گويند، مي چه مخالفان كه كند بررسي بايد مدير. كند مي مخالفان سخنان متوجه را مديران چاپلوسي، از پرهيز براي

 سعدي .باشند مي پوشان عيب واقعي، دشمنان و هستند گويان عيب حقيقي، دوستان و دلسوزان واقع، در .كنند مي تعريف همواره

 :است معتقد صوصخ اين در

 (64 : تا  بي سعدي،)  «تواند دوستدار كنان نكوهش            تواند يار نه سرايان ستايش »   

 او بعي كس هر كه را خود ذهنيت اين مدير. داند مي مديران ذهنيت تغيير را چاپلوسي با مقابله راهكار بيت اين در سعدي

 يبع همين البته.نمايد دگرگون بايد را باشد مي واقعي دوست كند، مي ستايش را او كس هر و است( مخالف) دشمن گويد، مي را

 از بدگويي به مدير غياب در است ممكن كنند، مي مخفي را او هاي ضعف و معايب مدير، خوشامد براي كه( ها متملق) پوشان

 در(. 2 :  200۷ )كتينگ، است ارزش بي و حقير يفرد چاپلوس كه دارند اعتقاد نظران صاحب دليل، همين به. بپردازند مدير

 گويي حق فرهنگ گسترش( ۷89:  1385 )سعدي،.است چاپلوسي و تملق با مبارزه راه بهترين گويي حق ترويج سعدي ديدگاه

. دگرد تلقي مهم اين براي ديگري راهكار تواند مي نمايند، بيان خود را سخن كه شود داده اجازه مخالفان به كه اين و سازمان در

 است گويي حق مانع افراد در طمع و خوف. «طمع» ديگري و «خوف» يكي. كند مي ذكر عامل دو را گويي حق عدم علت سعدي

 چاپلوسي با مقابله براي سعدي ديدگاه در.(۷54 :  1385 )سعدي،  .شود مي جامعه و سازمان در چاپلوسي و تملق گسترش باعث و

 با پاداش ارتباط وعدم طمع چنين هم. كند مي رشد چاپلوسي است، حاكم ترس كه سازماني در. داد كاهش را وطمع خوف بايد

 و خوف عامل دو. بكشاند چاپلوسي سوي به را افراد تواند مي( طمع) تر بيش هاي داشت چشم توقع و كاركنان عملكرد ميزان

 زمان هر و است مدير موقعيت از استفاده سوء اپلوس،چ فرد هدف ..باشد سازمان در سوء رفتارهاي از بسياري علت تواند مي طمع

. ردازدپ مي وي جويي عيب به نيست، تري بيش امتيازات ارائه به قادر مدير كه گرديد متوجه يا نشد برآورده هايش خواسته كه

 :كند مي بيان مورد اين در سعدي

 دارد تو از نفعي هماي اندک كه              سخنگوي مدح نشنوى تا اال»              

 ( 1۷5:  1384 )سعدي، «شمارد بر عيوبت چندان صد دو             نياري بر مرادش روزي گر كه              

 دارهش سعدي. است شده توصيه ديگري راهكار عنوان به كنند، ايجاد مدير براي توانند مي چاپلوسان كه خطري به توجه

 هب همواره .نمايد بدگويي مدير از نيز سادگي به تواند مي كند مي مدح مدير از راحتي به كه همچنان چاپلوس فرد كه دهد مي

 چاپلوسي گرفتار كه مديري(. 4 : 200۷ باكس، نگيرند) قرار چاپلوسي و تملق دام در باشند مراقب كه است شده توصيه مديران

 شداره سعدي. دهد مي گسترش نيز را تملق ميزان شود، مي تبديل مستبد و خودبين فردي به كه اين ضمن شد، متملق افراد

 نيز چاپلوسان گردد، زايل مقام و دولت هرگاه. شوند مي جمع فرد دور تمكن و دولت صورت در تنها چاپلوس افراد كه دهد مي

 . كنند نمي چاپلوسي ديگر

  گردند خويش بيگانگانش همه        را اي بنده آمد خواهد دولت چو»                 

 ( 85 :  1385 )سعدي، «گردند نيش وي بر ديوار و در            بختي نيک روز گرديد بر چو                

 . هستند مديران پناهگاه افراد اين كه هستند عادل و عالم همكاران دارند نياز اثربخش مديران كه آنچه
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 ( ۷31 : 1385 )سعدي، «را زمين روي پادشاه بود ملک پناه           افاضل اتفاق به عادل و عالم وزير»       

 .باشند " عادل و عالم" كه برگزيند را زيردستاني و همكاران مدير كه است آن دارد توجه آن به سعدي كه ديگري راهكار

 را انردمندخ چاپلوس افراد جاي به بايد مديران كه دارد اعتقاد سعدي. كنند نمي تعريف كسي از دليل بي عادل و عالم افراد زيرا

 . گردانند عزيز

 ( 859:  1385 )سعدي، «كنند عزيز را خردمند كه              است پادشاهان آيين و رسم»               

 حالت اب مبارزه :باشد سودمند مديران براي تواند مي زير نكات به توجه سازمان در چاپلوسي با مقابله براي ترتيب، اين به

 تتقوي عدم و متملق افراد به ندادن بها -(عادل و عالم) شايسته افراد با نزديک ارتباط برقراري-خود  در خودپرستي و خودخواهي

 به صرف توجه عوض در مخالفان نظر به توجه-كاركنان طمع و خوف كاهش -گويي حق فرهنگ گسترش.سازمان در رفتار اين

 .دوستان نظر

 

 پيشنهادات
مي  قانون مقابل در افراد برابري و قانون اجراي بر نظارت و قانونمداري چاپلوسانه رفتار با مقابله براي راهكار مهمترين .1

 .باشد

 .شود نگريسته جدي راهكاري عنوان به مي تواند مدني نهادهاي و تشكل ها ايجاد براي زمينه كردن فراهم .2

 .كند كمک نقد شجاعت و چاپلوسانه رفتار كاهش به مي تواند شغلي و اقتصادي امنيت داشتن .3

 .است اثرگذار و مهم عاملي شفاف رفتار گسترش در نيز دولت به وابسته عدم و خصوصي اقتصاد گسترش .4

ر اث رفتار اين كاهش بر مي توانند الگوسازي و برنامه ها دادن ترتيب با دارد قرار وسيما صدا آن صدر در كه ها رسانه .5

 .بگذارند

ز ا عاري و شفاف رفتاري به مبادرت در گذار اثر عاملي نيز افراد حرفه اي دانش به توجه و ساالري شايسته گسترش .6

 .است تملق

 .است موثر چاپلوسانه رفتار كاهش بر نيز افراد شغلي گزينش در شخصي فاكتورهاي دادن دخالت كمتر .۷

 .باشد موثر آن با مقابله در مي تواند نيز امر اين به ديني عالمان توجه .8

رفتار  بركاهش مي توانند ناقد افراد ترغيب و چاپلوس افراد رفتارهاي به نسبت اعتنايي بي با افراد نيز فردي سطح در .9

  .بگذارند تاثير چاپلوسانه
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