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چكیده
هدف این پژوهش ،شناخت اثرات مدیریت جهادی و ابعاد آن بر رفتارهای سیاسی کارکنان
در سازمان باتوجهبه نقش میانجی فضیلت سازمانی ،ادراک از سیاست سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی است .جامعه آماری این پژوهش  084نفر از کارکنان بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد
است که باتوجهبه فرمول کوکران تعداد  410نفر بهروش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه  88سؤالی استفاده شده است .برای تحلیل مدل و
آزمون فرضیهها از مدلسازی معادالت ساختاری و با نرمافزار  Smart pls3استفاده شده است.
نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم و معنیدار ( )t > 1/69مدیریت جهادی بر فضیلت
سازمانی به میزان  81درصد ،تأثیر معکوس و معنیدار فضیلت سازمانی بر ادراک از سیاست
سازمانی به میزان  49درصد ،تأثیر مستقیم و معنیدار ادراک از سیاست سازمانی بر رفتارهای
سیاسی به میزان  90درصد و تأثیر ادراک از سیاست سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی معنیدار
و به میزان  42درصد بوده است ،ولی تأثیر مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی سازمانی
( )t=4/628و رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار سیاسی ( )t=4/440تأیید نشد .درنهایت میتوان
گفت که اجرای اصول مدیریت جهادی در حوزه مدیریت مراکز درمانی ،اثرات مثبتی در ارتقای
فضایل سازمانی داشته است و میتواند در کاهش رفتارهای سیاسی مخرب کارکنان مؤثر باشد.
كلیدواژهها :مدیریت جهادی؛ رفتار سیاسی؛ ادراک از سیاست سازمانی؛ فضیلت سازمانی؛
بیمارستان.
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مقدمه
زندگی در قرن بیســتویکم ،هر روز پیشرفتهتر و جهانیتر میشود و احساس نارضایتی از
وضع موجود در اذهان مردم نیز بیشتر بروز میکند که این امر باعث پیدایش الگوها و نظریههای
مدیریتی همچون مدیریت ارزشی ،سازمان فضیلتمدار ،سازمان اخالقی و مشابه آن شده است
(لطیفی و سعدآبادی .)3131 ،ازآنجاکه ،دین اسالم در همه امور دنیوی و اخروی دارای طرح و
برنامه است ،در بحث مدیریت نیز مبانی و اصول مشخصی را پیگیری میکند (فیروزآبادی:3131 ،
 .)13یکی از این سبکهای مدیریتی« ،مدیریت جهادی» است که میتواند نقصانهای موجود در
سایر مکاتب و سبکهای مدیریت را پوشش دهد (قربانیزاده و همکاران )3131 ،که رسالت آن،
تغییر مبـانی مـدیریت غربـی و جایگزینی مبانی اسالمی است (پورصادق و ذاکری.)39 :3131 ،
یکی دیگر از جنبههای متعالی در سازمان« ،فضیلت سازمانی »3است .فضیلت در سازمان بهمعنای
ایجاد ،ترویج ،حمایت و پرورش رفتارها ،عادتها ،اعمال و تمایالت رفیع و متعالی در سطح فردی
و جمعی در یک سازمان است (رگو و همکاران .)2133 ،2قرارگرفتن درمعرض فضیلت سازمانی،
موجب احساسات مثبت در کارکنان و برانگیختن کمک و احترام به یکدیگر و درنتیجه اجرای
هرچهبیشتر «رفتار شهروندی سازمانی »1میشود (حسنزاده ثمرین و سفیدکار.)312 :3131 ،
رفتار شهروندی سازمانی «رفتاری فردی داوطلبانهای است که بهطور صریح یا ضمنی توسط
نظام رسمی پاداش برانگیخته نشده است و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد» (دعایی و عزیزی،
 .)11 :3133مفهوم بحثبرانگیز دیگری که در دهههای اخیر در سازمانها مطرح شده« ،سیاست
سازمانی» است .در نگرش سیاسی ،سازمان بهعنوان سامانهای پیچیده و مرکب از افراد و ائتالفها
پنداشته میشود و این ائتالفها دائماً برای کسب منابع کمیاب سازمانی با یکدیگر رقابت میکنند
(بهرامی و همکاران .)3131 ،در چنین مدلی تصمیمگیریها از قاعده خاصی پیروی نمیکند و
محصول چانهزنی میان نیروهای مختلف و فعالیتهای سیاسی گروههای گوناگون است (تقیزاده
مطلق .)319 :3131 ،تحقیقات مختلف طبقهبندیهای گوناگونی از محور مطالعات درباره سیاست
عرضه کردهاند اما بهطورکلی ،تحقیقات در این زمینه را میتوان به دو دسته کلی الف) واقعیتهای
1 - Organizational virtue
2 - Rego et al
3 - Organizational Citizenship Behavior

بررسی تأثیر مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان

821 /

رفتار سیاسی و ب) ادراک از رفتارهای سیاسی ،طبقهبندی نمود (مرتضوی و همکاران .)3131 ،امّا
ادراک از سیاست سازمان 3پدیده روانشناختی خاص زمینه ،چندبعدی و ذهنی است (فانی و
همکاران .)3131 ،رفتار سیاسی 2اشاره به یکسری اعمال عمدی دارد که مجموعه گستردهای
شامل تاکتیکهای نفوذ ،خودنمایی ،مدیریت احساسات و مشابه را شامل میشود (تانوس و
کاپوتیس .)2132 ،1هدف این پژوهش ،آزمون تأثیر مدیریت جهادی بر رفتار سیاسی کارکنان با
میانجیگری فضیلت سازمانی و ادراک از سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در
بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریت جهادی
مبحث فرهنگ و مدیریت جهادی پس از پیروزی انقالب اسالمی با پیام امام خمینی(ره) در
تشکیل بسیج ،پایهریزی شد .بهطورکلی در گفتمان دینی اسالم ،برخی مفاهیم دینی به ما اشاره
میکنند که باید مانع را دور بزنید( ،مثل هجرت) ولی جهاد همیشه برخورد با مانع را مورد توجه
دارد (فیروزآبادی .)11:3131،سه قاعده برای جهاد میتوان مطرح نمود :الف) قاعده سعی" :وَ أَنْ
لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعی" (نجم ،)13/ب) قاعده جهاد" :اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْن"
(زیارت عاشورا) و ج) قاعده جهاد فی سبیلاهلل":وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا" (عنکبوت/
 .)23دو قاعده اول عمومی و برای هر انسانی اعم از کافر ،منافق و مسلمان است (مانند حداکثر
تالش و مجاهده دشمنان ستمکار سیدالشهدا(ع) در محاربه با ایشان) اما در قاعده سوم خدای متعال
تأکید میکند آنهایی که در راه ما جهاد (نه سعی) میکنند ،ما حتماً آنها را به راههایی از سـوی
خود هدایت خواهیم کرد (احمدیان)3131 ،؛ مدیران در جهاد ،وظیفه هدایت ،رهبری و نقش
سوقدادن انگیزهها را برای کار و تالش دارند و همانگونهکه رهبر معظم انقالب فرمودند
«مدیریت جهادی به معنای کار ،تالش ،با خدا حسابکردن و به علم و درایت و تدبیر تکیهکردن
است» (پور صادق و ذاکری .)39 :3131 ،مدیریت جهادی ،فرایندی مبتنیبر ارزشهای الهی ـ
)1 - Organizational Politics Perceptions (or) Perception of Organizational Politics (POP
)2 - Political behavior (Pb
3 - Thanos & Kapoutsis
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اسالمی ،تفکر ،کار و تالش خستگیناپذیر دستهجمعی و مشارکتی بر پایه نیت الهی بهمنظور
استفاده بهینه از منابع و امکانات و عرضه مناسبترین خدمت یا خدمات به جامعه هدف و با
مفروضداشتن مقابله با تحرکات دشمن در تمام زمینههاست (سلطانی و صلواتیان .)211 :3132 ،به
گفته حجازیفر ( )331 :3131مدیریت جهادی ،رفع و جبران جسورانه و خالقانه چالشها و
کمبودها و ایجاد ظرفیتهای جدید با منابع و تشریفات حداقلی ازطریق ایثار و تالش مضاعف و
برادرانه درجهت تقرب الیاهلل است .بهطورخالصه ،مدیریت جهادی را میتوان اینگونه تعریف
کرد« :مدیریت جهادی تالش و همّت فزاینده همراه با تخصص ،خالقیّت ،برنامهریزی و
آیندهنگری با درنظرداشتن ارزشهای دینی و توکل بر خداوند جهت نیل به اهداف مادی و معنوی
سازمان و جامعه است» .مدیریت جهادی دارای مؤلفههای مختلفی است .در این پژوهش که به
روش کمّی انجام گرفته از مؤلفههای مدیریت جهادی حجازیفر ( )3131استفاده شده است که به
شرح جدول  3ارائه شده است.
جدول  :7مؤلفههای مدیریت جهادی مورد استفاده در این پژوهش بر اساس حجازی فر7331 ،
مؤلفههای مدیریت جهادی

برخی از مضامین

برنامهریزی و هدفگذاری

آرمانگرایی ،هماهنگی در کارها در مسیر هدف

ارتباطات

اعتماد و احترام طرفینی ،همکاری و همدلی

سازماندهی

انعطافپذیری ،سازماندهی غیرمتمرکز  ،پویایی

رهبری

ارتباط نزدیک و عاطفی با جهادگران ،روحیه سادهزیستی مدیران

نظام ارزشی

در ارتباط باخدا ،با خود ،با دیگران ،با سازمان

تصمیمگیری

عدم تمرکز در تصمیمگیریها (مشارکتی ،شورایی و اقناعی)

کنترل

اعتماد به افراد ،استفاده از ساختارهای خودکنترلی و کنترل نیروی جمع

رشد و توانمندسازی

مساعدبودن محیط سازمان برای رشد اعضا توجه جدّی به آموزش نیروها

بسیج منابع و امکانات

مدیریت قناعتی و نگاه صرفهجویانه در کارها و حفظ بیتالمال

خالقیت و نوآوری

نوگرایی بهصورت مستمر ،هنر خلق اندیشه و عمل جهادی

فضیلت سازمانی
واژه فضیلت از واژه التین  Virtusو واژه یونانی  arêteبهمعنای خوبی و حسن مشتق شده
است (ضماهنی و شکاری .)13 :3131 ،فضیلت به ویژگیهای منحصربهفرد و برتری اخالقی اشاره
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دارد (کامرون .)2133 ،3ازنظر اصطالحی ،فضیلت عبارت است از نیرویی که شخص را به
انجامدادن کارهای بهتر و پسندیده و خودداری از اعمال نکوهیده وامیدارد (حجازیفر و باقری
کنی .)333 :3131 ،فضیلت را میتوان بهعنوان نوعی نیروی شکلدهنده شخصیت فرد و سازمان
ازطریق تجربیات ذهنی مثبت ،با درهمآمیختن هویتهای شخصی و سازمانی دانست (گوسیس و
گریمانی .)2131 ،2سازمانهای فضیلتمحور به سازمانهایی اطالق میشود که براساس
فضیلتهای اخالقی شکل میگیرند و مدیران و کارکنان آن انسانهای فضیلتمدار هستند
(داناییفرد و همکاران .)3131 ،داشتن فضایل این قابلیت را به سازمان میدهد تا مسئولیت اخالقی
اقداماتی را که انجام میدهد ،برعهده بگیرد .همچنین اجرای فضایل در سازمان برای تعالی و
بهروزی سازمان مهم است (چاترجی و همکاران .)2131 ،1بنابراین ،هرگونه اعمال فردی،
فعالیتهای جمعی ،ویژگیهای فرهنگی یا هر فرایندی که باعث ترویج و تداوم فضیلت در یک
سازمان شود ،میتواند به فضیلت سازمانی منجر شود (خشوعی .)92 :3131 ،در این پژوهش از
الگوی فضیلت سازمانی کامرون ( )2111استفاده شده است 1 .مؤلفه اصلی این الگو شامل موارد
ذیل است:
1

 3ـ خوشبینی  :بهمعنای این است که اعضای سازمان این عقیده را داشته باشند که حتی
درصورت مواجهه با چالشهای بزرگ ،موفق خواهند شد.
 2ـ اعتماد :1اعتماد نشاندهنده حاکمیت حسن نیت ،توجه و اعتماد بین اعضای سازمان است.
 1ـ شفقت :2به این معناست که افراد مراقب هم هستند و به یکدیگر اهمیت میدهند.
 1ـ صداقت :1که اشاره به صداقت و احترامی دارد که در سازمان نفوذ کرده و پخش شده
است.
9

 1ـ بخشش  :اشتباهات سریعاً بخشیده شده و بهعنوان فرصتی برای یادگیری و ارتقا تلقی
میشود.
1 - Cameron
2 - Gotsis&Grimani
3 - Chatterjee et al
4 - Optimism
5 - Trust
6 - Compassion
7 - Integrity
8 - Forgiveness
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ادراک از سیاست سازمانی
ادراک از سیاست سازمانی ( )POPشامل ارزیابی ذهنی افراد از رفتارهای سیاسی
خویشخدمتی 3در سازمان است (نصیر و همکاران .)2132 ،2براساس این تعریف ،ادراک از
سیاست دیدگاه کارکنان درمورد میزان قدرت و نفوذ اعضای دیگر سازمان برای بهدستآوردن
مزایا و منافع در موقعیتهای مختلف را منعکس میکند (فانی و همکاران .)331 :3131 ،درواقع
میتوان ادراک از سیاست سازمانی را یک نوع احساس ذهنی دانست که اعضای سازمان را به
سمت دیگری میکشاند تا از قِبَل او بهطور غیرقانونی به قدرت و منافع دست یابند (لی وکونگ،1
 .)2131برخی مواقع ،این ادراکات باعث میشود کارکنان احساس کنند در محیطی مشغول به کار
هستند که ظالمانه و ناعادالنه است؛ لذا از وضع موجود ناراضیاند .در سیاست سازمانی ،کارکنان
به این فکر میکنند که با این تالش مجدّانهای که در کار دارند ،در آینده ،بازدهای منصفانه
نصیبشان نمیشود ،بنابراین ،احتمال بهوجودآمدن روابط ناسازگارانه قوت میگیرد (بُدال و
همکاران .)2131 ،1ادراک از سیاست سازمانی نشاندهنده یک منبع استرس برای کارکنان است که
بهطور مستقیم میتواند باعث نگرشهای منفی ضدکار و تولید شود .طبق نظریه انتظارات ،کارکنان
در یک سازمان سیاستزده از اینکه تالش مجدّانه و عملکرد موفّقشان پاداشی درخور داشته باشد،
مطمئن نیستند (یانگ .)2131 ،1ادراک افراد نسبت به ساختار سیاسی محیط کارشان ممکن است بر
تفکّراتشان نسبت به کارفرمایان ،مدیران و همکارانشان تأثیر بگذارد و همچنین بر میزان بهرهوری
آنها ،رضایت شغلی و تصمیم به خروج از سازمان تأثیر بگذارد (کایا.)2132 ،2
رفتار سیاسی
رفتارهای سیاسی در سازمان شامل اعمال آگاهانهای است که برای نفوذ توسط افراد یا گروهها
بهمنظور دستیابی یا حفاظت از منافع خود هنگام وجود راهحلهای متضاد صورت میگیرد (فانی و
همکاران .)3131 ،رفتار سیاسی در سازمان به فعالیتهایی اطالق میشود که بخشی از نقش رسمی
فرد نیست ،ولی برای اثرگذاری یا تالش برای اثرگذاری بر توزیع مزایا یا مضار در سازمان صورت
1 - Self-serving
2 - Naseer et al
3 - Li & Kong
4 - Bodla et al
5 - Yang
6 - Kaya et al
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میپذیرد (رضائیان .)29 :3132 ،در بسیاری از محیطهای سیاسی ،کارکنان فکر میکنند که
عملکرد آنها بهدرستی شناخته نمیشود و اعتقاد بر این دارند که پاداش ،باتوجهبه عضویت در
گروههای فشار ،قدرت حزب است تا عوامل عینی (آلکان و تارگت .)2131 ،3نزاع بر سر قدرت،
تعارض ،اجماع و منفعتطلبی شخصی ،اساس فرایند سیاسی است (باقری و همکاران .)3131 ،وجه
تمایز رفتار سیاسی و غیرسیاسی این است که فرد بهصورت سازمانیافته و غیررسمی دنبال دستیابی
به اهداف خود باشد (میشرا و همکاران.)2132 ،
رفتار شهروندی سازمانی
اصطالح رفتار شهروندی سازمانی بهمعنای نشاندادن اقدامات سازمانی مفید و رفتارهایی است
که نمیتوانند براساس تعهدات رسمی نقش ،استنباط و ایجاد شوند و نه تضمینی برای پاداش به آن
وجود دارد (کوهن و عبداهلل .)2131 ،2رفتار شهروندی سازمانی ( )OCBرفتاری اختیاری است که
باعث بهبود محتوای اجتماعی ،هسته فنی و بخشهای سازمان میشود (چانگ و همکاران،1
 .)2132بنابر این تعاریف ،میتوان بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید کرد 3 :ـ رفتار باید
داوطلبانه باشد (نه وظیفه مشخص) 2 ،ـ مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد 1 ،ـ رفتار شهروندی
سازمانی ،ماهیتی چندبعدی دارد (نجاتبخش و همکاران)3131 ،؛ عوامل بسیاری از سوی محققان
بهعنوان عوامل تأثیرگذار در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مطرح شده است که دراینمیان،
میتوان از فضای سیاسی سازمان نام برد (حسینی و حضرتی.)3131،
رابطه مدیریت جهادی با فضیلت سازمانی
فضیلت سازمانی میتواند به گسترش توانایی مقابله با مشکالت پیش روی سازمان و کاهش
اثرات منفی این مشکالت منجر شود (قنبری و همکاران .)11 :3131 ،در مدیریت جهادی با بسیج
منابع و امکانات میتوان بر مشکالت فایق آمد .سازمان فضیلتمدار باید سازمانی بخشنده باشد؛
سازمانی که از خطای غیرعمدی کارکنان بگذرد و کمک کند تا از خطاها و اشتباهات سازمانی
درس گرفته شود (مشبکی و رضایی )3131 ،این جنبه با نظام ارزشی و ارتباطات حاکم بین افراد
سازمانی که با مدیریت جهادی اداره میشود ،رابطه تنگاتنگی دارد .گفته چاترجی و همکاران

1 - Alkan & Turgut
2 - Cohen & Abedallah
3 - Chang et al
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( )2131یکی از نتایج قطعی فضیلت در سازمان بهرهوری و نوآوری است که این موضوع با مفهوم
خالقیت در مدیریت جهادی ،همبستگی نزدیکی دارد.
رابطه فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
رگو و همکارانش ( )2131در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که رفتار شهروندی
سازمانی و سه بعد آن نوعدوستی ،فضیلت مدنی و ادب و مهربانی با فضیلت سازمانی مرتبط است
(خشوعی و نوری .)29 :3132 ،قرار گرفتن درمعرض فضیلت سازمانی ،موجب ایجاد احساسات
مثبت در کارکنان و برانگیختن آنها درراستای کمک و احترام به یکدیگر و درنتیجه اجرای
هرچهبیشتر رفتار شهروندی سازمانی میشود (حسنزاده ثمرین و سفید کار .)3131 ،ایجاد یک
سازمان فضیلتمحور مستلزم این است که مدیران و کارکنان به یکدیگر احترام بگذارند و با
کارکنان بهخوبی رفتار شود (شکاری و جاللیان )3131 ،که این امر با جنبه ادب و مهربانی رفتار
شهروندی سازمانی مطابقت دارد.
رابطه فضیلت سازمانی با ادراک از سیاست سازمانی
اعتماد بهعنوان یکی از ابعاد فضیلت سازمانی با ادراک از سیاست سازمان ارتباط دارد .به گفته
پارکر و همکاران ( )3331افرادی که دارای اعتماد (به همکاران) باالتری هستند نسبت به کسانی
که اعتماد پایینتری دارند ،برداشت کمتری از ادراک سیاسی بهعنوان یک تهدید دارند.
بهعبارتدیگر ،کسانی که دارای سطح باالیی از اعتماد هستند ،نیازی به عمل سیاسی در خود
احساس نمیکنند عالوهبراین ،افراد با اعتماد باال دارای رفتارهای سازندهای در سیاست سازمانی
هستند .ضمناً وقتی درک اعضای سازمان بدینگونه باشد که با صداقت رفتار کنند ،این امر موجب
تعهد به جبران متقابل ازطریق مشارکت در روند سیاسی سازمان میشود (ریبریو و رگو.)2133 ،
رابطه ادارک از سیاست سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
تبادالت اجتماعی و تفسیرهای مبتنیبر فشار و استرس از تأثیرات ادراک از سیاست سازمانی
نشان میدهد که بسته به وضعیت ارزیابی ،رابطه بین ادراک از سیاست سازمانی ( )POPو رفتار
شهروندی سازمانی ( )OCBممکن است منفی یا مثبت باشد (چانگ و همکاران .)2132 ،به گفته
فریز )2113( 3فضای سیاسی منفی میتواند باعث کاهش رفتـار شهروندی شود (باقری و همکاران،
1 - Ferris
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 .)3131طبق پژوهشهای شهید و اسلم )2132( 3رابطه بین سیاست سازمانی درکشده و رفتار
شهروندی سازمانی و پنج بعد آن ،معکوس است .بهطورکلی ادراک از سیاست سازمانی ،نفوذ
زیادی در ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سازمانی دارد و از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است
(شهید و اسلم .)2132 ،همچنین ادراک از سیاست سازمانی رابطه مثبت با  OCBفردی 2و رابطه
منفی با  OCBسازمانی 1دارد (بُدال و همکاران.)2131 ،
رابطه ادراک از سیاست با رفتار سیاسی
کسانی که به محیط سیاسی سازمان آشناترند ،درگیری بیشتری با رفتار سیاسی دارند و ادراک
آنها از رفتار سیاسی در سازمان بیشتر است .درمقابل ،کسانی که این درک را ندارند ،بیشتر قربانی
بازیهای سیاسی میشوند (میشرا و همکاران .)2132 ،رفتار سیاسی واقعی ازنظر مفهومی با ادراک
سیاست متفاوت و بهطور علّی با آن مرتبط است .طبق نظر فریز و کاکمار ( )3333ادراک سیاست
سازمانی شامل ادراک افراد از فعالیت سیاسی دیگران و نه خود شخص است .بهطورکلی،
پژوهشگران این حوزه معتقدند که ادراکات فرد از سیاست سازمانی بر رفتار سیاسی او اثر
میگذارد (فانی و همکاران.)3131 ،
رابطه مدیریت جهادی با رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی ،اثربخشی سازمان را ازطریق خالقیت و نوآوری و انطباقپذیری
افزایش میدهد (بهرامی و همکاران )3131 ،که این موارد با خالقیت و سازماندهی در مدیریت
جهادی تطابق دارد .همچنین با جنبههای معنوی که از سبک مدیریت جهادی سرچشمه میگیرند
میتوان رفتار شهروندی سازمان را بررسی کرد (نجاتبخش و همکاران .)3131 ،رفتار شهروندی
سازمانی با ایجاد جو مثبت همکاری و همدلی بین اعضای سازمان میتواند زمینه را برای برقراری
مدیریت جهادی در سازمان هموارتر کند .متقابالً مدیران جهادی تالش میکنند نسبت به کارکنان
حس نوعدوستی و محبت داشته باشند.
رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رفتار سیاسی
در محیطهای سیاسی ،افراد رفتار خود را تغییر و رفتار شهروندی سازمانی را کاهش داده و
1 - Shahid &Aslam
2 - OCB-Individual
3 - OCB-Organizational
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بیشتر درگیر فعالیتهای خودارتقایی میشوند .میتوان گفت بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار
سیاسی ،رابطه معنیداری وجود داشته و با افزایش رفتار شهروندی ،رفتار سیاسی کاهش مییابد
(بهرامی و همکاران .)3131 ،بنابر پژوهش لی و کونگ ( )2131مهارتهای سیاسی میتواند
تحریککننده رفتار شهروندی سازمانی باشد .درکل ،رفتار و فضای سیاسی سازمان میتواند بر
تمایل کارکنان در ارتباط با یکدیگر تأثیر بگذارد .لذا باتوجهبه جمیع مطالب ،مدل مفهومی این
پژوهش بهصورت شکل  3ارائه میشود.
رفتار شهروندی سازمانی

مدیریت جهادی

رفتار سیاسی

ادراک از سیاست سازمان

فضیلت سازمانی

شكل  :7مدل مفهومی پژوهش

باتوجهبه توضیحات و مدل مفهومی ارائهشده ،فرضیههای پژوهش به شرح ذیل مطرح میشود.
 3ـ مدیریت جهادی بر فضیلت سازمانی ،اثرگذار است.
 2ـ مدیریت جهادی بر رفتار شهروند سازمانی کارکنان ،اثرگذار است.
 1ـ فضیلت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ،اثرگذار است.
 1ـ فضیلت سازمانی بر ادراک از سیاست سازمان ،اثر میگذارد.
 1ـ ادراک از سیاست سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی ،اثر میگذارد.
 2ـ ادارک از سیاست سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان ،اثر میگذارد.
 1ـ رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار سیاسی ،اثر میگذارد.
 9ـ مدیریت جهادی ازطریق نقش میانجی فضیلت سازمانی و ادراک از سیاست سازمانی بر
رفتار سیاسی ،تأثیر دارد.
 3ـ مدیریت جهادی ازطریق نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار سیاسی ،تأثیر دارد.
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درخصوص پیشینه پژوهش ،به برخی از پژوهشهای انجامگرفته دراینراستا به شرح ذیل اشاره
میشود.
سلطانی و صلواتیان ( )3132در مقالهای تحت عنوان «شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر جهادی
به روش فراترکیب» از  19اثر شامل مقاالت و کتاب در زمینه مدیریت جهادی 91 ،مورد از
شاخصها را استخراج کردهاند که مستقیماً به بررسی ویژگیهای مدیران جهادی پرداخته است.
پژوهشگران پس از مقولهبندی این مفاهیم به  32ویژگی معرفِ مدیر جهادی درقالب الگوی
خورشیدی مدیر جهادی دست یافتند که شامل :خدامحوری ،دینمداری ،اخالقمداری ،بصیرت،
تصمیمگیری برمبنای خرد ،شایستهساالری ،سعهصدر ،ارتباطات مؤثر با همکاران و مردم ،بهرهوری
فزاینده ،اعتمادبهنفس ،تعهد ،انقالبیگری ،نظم و قانونگرایی ،ایثار ،همت فزاینده و مدبربودن،
است.
لطیفی و همکاران ( )3131طی مقالهای تحت عنوان «شناسایی و توصیف مؤلفههای سازمانهای
جهادی»  11مصاحبه عمیق با متصدیان سازمانهای جهادی صورت دادند و به توصیف عناصر
اصلی سازمانهای جهادی پرداختند .در این پژوهش  11مؤلفه سازمان جهادی استخراج شد که این
 11مؤلفه در  32حوزه راهبردها ،سیاستهای کالن ،ویژگی نیروی انسانی ،تعامالت ،فرهنگ،
ویژگیهای رهبران ،آموزش و رشد ،ساختار ،تصمیمگیری ،ارزیابی و نظارت ،نظام حقوق و
دستمزد و توصیف پیرامونی سازمان جهادی ،تقسیمبندی شده است.
پژوهش «چیستی و مؤلفههای مدیریت جهادی» توسط حجازیفر ( )3131بهمنظور کشف
مهمترین مؤلفههای مدیریت جهادی با استفاده از روش فراترکیب انجامشده است .نتایج این تحقیق
باتوجهبه وظایف و موضوعات مرتبط با علم مدیریت در ده بخش موضوعبندی شده است که
شامل برنامهریزی و هدفگذاری ،ارتباطات ،سازماندهی ،رهبری ،نظام ارزشی ،تصمیمگیری،
کنترل ،توجه به رشد و توانمندسازی منابع و امکانات ،خالقیت و نوآوری است.
خشوعی ( )3131در مقالهای باعنوان «نقش فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در
شجاعت اخالقی حرفهای» پژوهشی را روی نمونه  313نفری از کارمندان شرکت مخابرات شهر
اصفهان در سال  3193انجام داد .نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامهها نشان داد که فضیلت سازمانی
با بعد ارزشهای متعدد و رفتار شهروندی سازمانی با چهار بعد :عامل اخالقی ،ارزشهای متعدد،
تحمل خطرات یا تهدیدها و فراتررفتن از اطاعت و متغیر وابسته شجاعت اخالقی حرفهای ،رابطه
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مثبت و معنیداری دارد.
فانی و همکاران ( )3131در مقالهای تحت عنوان «کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر بر شکلگیری
رفتار سیاسی در سازمان» در پژوهشی کمی با راهبرد پیمایشی ،مطالعهای را انجام داده است .جامعه
آماری این پژوهش دربرگیرنده مدیران و کارمندان شرکتهای تابعه بخش آب کشـور میشود
که مشتمل بر  12شرکت است .از بین  1132نفر شاغل  121نمونه انتخاب شدند .نتایج پژوهش
نشان میدهد عوامل فردی (ماکیاولگرایی به غیر از کانون کنترل و خود نظارتی) ،عوامل شغلی
(استقالل ،بازخورد ،تنوع مهارت ،ارتباط با مدیر) و عوامل سازمانی (تمرکز ،رسمیت ،عدالت
رویهای و مشارکت در تصمیمگیری) در پرتو برداشت از سیاست سازمانی بر رفتار سیاسی ،تأثیر
دارد .مهارت سیاسی و اراده سیاسی نیز ارتباط بین برداشت از سیاست و رفتار سیاسی را تعدیل
میکند.
آگاروال ( )2132در مقالهای تحت عنوان «بررسی سیاستهای ادراکشده میان مدیران هندی»
در پژوهشی که روی نمونهای از  131کارمند مدیریتی تماموقت که در بخشهای متنوعی ازجمله
خردهفروشی و تجارت ،مواد شیمیایی ،پتروشیمی و غیره در بمبئی مشغول به کار بودند ،انجام
دادند و اثرات آنها را بر اقدامات نوآورانه در محل کار و قصد ترکخدمت ،مورد بررسی قرار
دادند.
چاترچی و همکاران ( )2131در مقالهای تحت عنوان «رابطه استراتژیک فضیلت سازمانی در
توانمندسازی و نوآوری سازمانی به کمک فناوری اطالعات» روی نمونه  211نفری از کارکنان
سازمانهای مختلف در امریکا انجام دادند .موضوع پژوهش بررسی این موضوع بود که فناوری
اطالعات ( )ITمیتواند در ایجاد سازمانهای اخالقی با ویژگیهای فضیلتمحور ،نقش ایفا کند و
همچنین سازمانهای اخالقی میتوانند در شرایط محیطی پویا امروز ،نوآوریها را بهبود بخشند.
همچنین به این نتیجه رسیدند که فناوری اطالعات ،مزایا و معایب فضیلتهای سازمانی را تحت
تأثیر قرار میدهد.
لی و کونگ ( )2131در مقالهای تحت عنوان «اثر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی
سازمانی» اثر مهارت سیاسی با تعدیلگر ادراک از سیاست سازمان و میانجی تبادل رهبر ـ عضو
( 3)LMXرا در یک تحقیق پیمایشی روی نمونه  221نفره از کارمندان شرکتهای چینی بررسی
1 - Leader–member relationship
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کرده و به این نتیجه رسیدهاند که مهارت سیاسی ،اثر مفیدی بر رابطه  LMXو رفتار شهروندی
سازمانی دارد .همچنین ادراک فضای سیاسی سازمان ،اثرات تعدیل ناچیز بر مهارتهای سیاسی
کارکنان دارد.
البنّا و همکاران ( )2131در مقالهای تحت عنوان «درک چگونگی عوامل تأثیرگذار زمینهای در
رفتار سیاسی بر تصمیمگیری استراتژیک» به بررسی عوامل محیط ،سازمان و عوامل تصمیمگیری
بر رفتار سیاسی پرداختند .دادهها از دو کشور یونان با  311نمونه و مصر با  323نمونه ،جمعآوری
شد .نتایج ،نشان داد که تأثیر دو عامل سازمان و تصمیمگیری در این دو کشور مسبوقبهسابقه
است؛ اما عوامل محیطی اینگونه نیست.

روش پژوهش
روش این پژوهش براساس مدل پیاز پژوهش (داناییفرد و همکاران ،)2 :3132 ،ازنظر هدف،
کاربردی؛ از نظر راهبرد ،پیمایشی؛ ازنظر شیوه پژوهش ،کمی؛ ازنظر افق زمانی ،تکمقطعی و
درنهایت ازنظر رویه و فن جمعآوری داده ،پرسشنامهای است .دادههای پژوهش درقالب مدلسازی
معادالت ساختاری مبتنیبر نرمافزار  Smart PLS3مورد تحلیل قرار گرفته است .جامعة آماری
این پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان امام جعفر صادق(ع) شهرستان میبد ،اعم از کادر اداری و
درمانی است که مشتمل بر  191نفر هستند و در محدوده زمانی بهار  3132انجام پذیرفته است.
باتوجهبه فرمول کوکران ،حجم نمونه 231 ،نفر بهدست آمد که از این تعداد 332 ،نفر به
پرسشنامهها پاسخ دادند .ابزار سنجش این پژوهش شامل پرسشنامه  19گویهای با طیف لیکرت
پنجگانه از کامالً موافق تا کامالً مخالف است که به شرح جدول  2استفاده شده است.
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جدول  :6تعداد گویههای سنجه مورد استفاده برحسب متغیرها
متغیر
مدیریت جهادی

مقاله پایه

نوع متغیر تعداد سؤال نشانه سؤال مقیاس سنجش

محقق ساخته براساس

مستقل

40

jah

رتبهای

فضیلت سازمانی

میانجی

14

vir

رتبهای

رفتار شهروندی سازمانی

میانجی

8

ocb

رتبهای

ارگان و کانوسکی ()1669

ادراک از سیاست سازمان

میانجی

8

pop

رتبهای

تقیزاده مطلق ()1060

رفتار سیاسی

وابسته

6

pb

رتبهای

امیر شیبانی ()1084

حجازیفر ()1060
کامرون و همکاران ()4440
1

برای تجزیهوتحلیل عاملی ابتدا باید برازندگی و مناسببودن دادهها را برای تحلیل عاملی
توسط آزمون  KMOبررسی نمود .سپس برای نشاندادن تعمیمپذیری نتایج نمونه به کل جامعه،
از آزمون کروی بودن بارتلت استفاده کرد .لذا باتوجهبه خروجی نرم افزار  spssنتایج آزمون
 KMOو بارتلت در جدول  1آورده شده است.
جدول  :3نتایج آزمون  KMOو بارتلت
آزمون KMO
آزمون بارتلت

0/811
χ2

2808/986

درجة آزادی

4419

Sig

4/444

مقدار شاخص  KMOبرابر ( 1/911بیشتراز  )1/2است ،لذا تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان)
برای تحلیل عاملی کافی است .همچنین مقدار  sigآزمون بارتلت ،کوچکتراز  1/11است
()1/111؛ که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل ،عاملی مناسب است.
ازآنجاکه روش تحلیل دادهها و بررسی مدل پژوهش ازطریق مدلسازی معادالت ساختاری
مبتنیبر  PLSمیباشد ،مراحل تحلیل دادههای پژوهش در این روش به صورت ذیل میباشد:
مرحله اول :برازش مدل اندازه گیری ازطریق:
1 - Organ & Konovsky
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الف) بررسی ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ()CR؛
ب) بررسی روایی همگرا توسط ضرایب  AVE؛
ج) بررسی روایی واگرا توسط ماتریس فورنل و الرکر؛
مرحله دوم :برازش مدل ساختاری ازطریق:
الف) ضرایب معنیداری )t-valuse( Z؛ ب) معیار R2؛

ج) معیار  f2؛

د) معیار .Q2

مرحله سوم :برازش مدل کلی که شامل معیار نیکویی برازش  GOFاست.
درنهایت برای آزمون فرضیهها از ضرایب معنیداری  Zو ضرایب مسیر مربوط به فرضیهها
استفاده میشود (داوری و رضازاده.)321 :3132 ،

یافتههای پژوهش
بررسی دادههای جمعیتشناختی پژوهش ،نشان داد که از نمونه  332نفره کارکنان درمانی و
اداری بیمارستان میبد که به پرسشنامهها پاسخ دادند %12 ،مرد و  %19زن بودند و ازنظر سنی
بیشترین فراوانی بین  13تا  11سال( )%91بوده است .ازنظر میزان تحصیالت نیز بیشترین فراوانی
مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسی (331نفر) بوده و ازلحاظ سابقه خدمت نیز بیشترین فراوانی
مربوط به دو طبقه زیر  1سال و  1تا  31سال ( )%23و باالخره بیشترین فراوانی رسته خدمتی
پاسخگویان مربوط به رسته بهداشتی و درمانی (319نفر) بوده است.
برای برازش مدلهای اندازهگیری (مرحله  )3آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  CRو AVE

متغیرها به همراه مقادیر مطلوب آن در جدول  1آورده شده است.
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جدول  :1مقادیر آلفای كرونباخ و  CRو  AVEو  R2متغیرها
آلفای كرونباخ پایایی تركیبی CR

AVE

R2

مدیریت جهادی

4/606

4/600

4/882

ـ

برنامهریزی و هدفگذاری

4/280

4/861

4/840

4/808

ارتباطات

4/848

4/616

4/881

4/018

سازماندهی

4/089

4/244

4/880

4/029

رهبری

4/962

4/804

4/940

4/960

نظام ارزشی

4/810

4/824

4/880

4/280

تصمیمگیری

4/211

4/820

4/229

4/904

کنترل

4/948

4/804

4/242

4/914

رشد و توانمندسازی

4/289

4/861

4/840

4/020

بسیج منابع و امکانات

4/269

4/642

4/804

4/808

خالقیت و نوآوری

4/806

4/604

4/898

4/942

فضیلت سازمانی

4/614

4/648

4/241

4/984

خوشبینی

4/208

4/881

4/988

4/988

اعتماد

4/092

4/200

4/944

4/808

همدردی

4/224

4/868

4/818

4/200

صداقت

4/840

4/880

4/218

4/801

بخشش

4/291

4/860

4/842

4/244

رفتار شهروندی سازمانی

4/980

4/284

4/841

4/418

ادراک از سیاست سازمانی

4/860

4/618

4/820

4/499

رفتار سیاسی

4/820

4/866

4/062

4/010

مقادیر مطلوب

< 4/2

< 4/2

< 4/8

متغیر

همانگونهکه در جدول مشاهده میشود ،اکثر مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ،مطلوب
است .تنها آلفای دو متغیر سازماندهی (از ابعاد مدیریت جهادی)  1/112و متغیر اعتماد (از ابعاد
فضیلت سازمانی)  1/121است که کمتر از  1/1است .هرچند که پایایی ترکیبی این دو متغیر باالی
 1/1است ،ولی بهتر است برای برازش دقیقتر مدل از شاخصهای (سؤاالت) این دو متغیر هرکدام
که بار عاملی کمتری دارند ،حذف شوند؛ بنابراین ،سؤال  jah6و  vir4حذف و دوباره مدل در
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نرمافزار اجرا شد تا برازش بهتری عاید گردد .معیار دیگری که برای سنجش روایی همگرا در
برازش مدلهای اندازهگیری در روش  PLSبهکاربرده میشود ،معیار  AVEاست AVE .میزان
همبستگی یک سازه (متغیر) با شاخصهای (سؤاالت) خود را نشان میدهد که هرچه این
همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر است .مقدار بحرانی درمورد این معیار ،عدد  1/1است.
بارهای عاملی ازطریق مقدار همبستگی سواالت با آن سازه (متغیر) محاسبه میشود که اگر این
مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  1/1شود ،مؤید این مطلب است که پایایی مدل قابلقبول است.
مطابق با آنچه در شکل  1آمده ضرایب بارهای عاملی و همچنین ضرایب مسیر (بین متغیرهای
اصلی) پژوهش محاسبه شده است.

شكل  :6ضرایب مسیر و بارهای عاملی الگوی كلی پژوهش
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در  PLSبررسی روایی واگرا بهوسیله ماتریس فورنل و الرکر صورت میپذیرد .مدل
درصورتی روایی واگرای قابلقبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی (جذر  )AVEاز مقادیر
زیرین و کناری خود بیشتر باشند که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :3ماتریس فورنل ـ الركر
برنامهریزی و هدفگذاری

ارتباطات

سازماندهی

رهبری

نظام ارزشی

تصمیمگیری

کنترل

رشد و توانمندسازی

بسیج منابع و امکانات

خالقیت و نوآوری

خوش بینی

اعتماد

همدردی

صداقت

بخشش

رفتار سیاسی

ماتریس فورنل و النكر

رفتار شهروندی سازمانی

مدیریت جهادی

ادراک از سیاست سازمان

فضیلت سازمانی

برنامهریزی و هدفگذاری 0/896
ارتباطات

0/922 0/569

سازماندهی

0/763 0/577 0/505

مدیریت جهادی

رهبری

0/790 0/585 0/457 0/528

نظام ارزشی

0/764 0/790 0/529 0/503 0/636

تصمیمگیری

0/881 0/669 0/593 0/482 0/433 0/521

کنترل

0/853 0/668 0/596 0/604 0/470 0/422 0/441

رشد و توانمندسازی

0/897 0/567 0/508 0/487 0/492 0/410 0/365 0/453

بسیج منابع و امکانات

0/911 0/487 0/622 0/557 0/631 0/547 0/394 0/379 0/456

فضیلت سازمانی

خالقیت و نوآوری

0/932 0/517 0/569 0/623 0/637 ./593 0/585 0/537 0/393 0/490

خوش بینی

0/810 0/523 0/466 0/443 0/445 0/530 0/499 0/399 0/342 0/384 0/527

اعتماد

0/775 0/609 0/546 0/454 0/407 0/527 0/461 0/500 0/493 0/362 0/294 0/352

همدردی

0/903 0/569 0/615 0/535 0/506 0/504 0/589 0/477 0/580 0/529 0/434 0/451 0/474

صداقت

0/848 0/737 0/595 0/671 0/670 0/593 0/569 0/662 0/595 0/648 0/623 0/495 0/526 0/572

بخشش

0/898 0/716 0/654 0/585 0/595 0/646 0/521 0/556 0/563 0/494 0/550 0/580 0/496 0/497 0/458

رفتار شهروندی سازمانی

0/649 0/335 0/313 0/341 0/335 0/374 0/232 0/243 0/284 0/202 0/270 0/278 0/278 0/210 0/258 0/297

ادراک از سیاست سازمان

0/757 0/130 -0/285 -0/194 -0/206 -0/227 -0/195 -0/309 -0/179 -0/195 -0/217 -0/202 -0/343 -0/267 -0/351 -0/301 -0/198

رفتار سیاسی

0/705 0/642 0/082 -0/240 -0/223 -0/249 -0/104 -0/103 -0/269 -0/276 -0/139 -0/232 -0/275 -0/385 -0/305 -0/249 -0/240 -0/160

همانگونهکه در ماتریس باال مشاهده می شود ،اکثر مقادیر حاصل از جذر  AVEمتغیرها که
در قطر اصلی قرار دارد از مقدار همبستگی بین متغیرها بیشتر است که این نشان از روایی واگرای
مناسب و برازش خوب مدل اندازه گیری دارد.
اولین و اساسیترین معیار برای بررسی مدل ساختاری (مرحله  )2ضرایب معنیداری  zیا همان
 t-valuseاست .نحوه تفسیر ضرایب  tبدینصورت است که این ضرایب باید از  3/32بیشتر
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باشند ،تا بتوان در سطح اطمینان  %31معنیداربودن برازش مدل را تأیید کرد (داوری و رضازاده،
 .)3131نتایج این بخش در جدول  2آمده است.
جدول  :2ضرایب معنیداری  tو ضرایب مسیر روابط مدل
ضریب مسیر (بتا)

آماره t

نتیجه معنیداری z

مدیریت جهادی← فضیلت سازمانی

4/849

44/410

تأیید

مدیریت جهادی← رفتار شهروندی سازمانی

4/199

4/688

عدم تأیید

فضیلت سازمانی ← رفتار شهروندی سازمانی

4/040

4/421

تأیید

فضیلت سازمانی ← ادراک از سیاست سازمانی

-4/482

0/888

تأیید

ادراک از سیاست سازمانی ← رفتار شهروندی سازمانی

4/499

4/940

تأیید

رفتار شهروندی سازمانی ← رفتار سیاسی

-4/444

4/440

عدم تأیید

ادراک از سیاست سازمانی ← رفتار سیاسی

4/900

14/100

تأیید

روابط اصلی

همچنین عالوهبر جدول  ،2نتایج بهدستآمده ،ضریب معنیداری مربوط به شاخصها
(سؤاالت) و متغیرهای فرعی (ابعاد مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی) نشان از معنیداری آنها
دارد.
2

معیار  Rبرای سنجش میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است .چین ( )3339سه مقدار
 1/21 ،1/11 ،1/33را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی میکند
(داوری و رضازاده .)32 :3132 ،باتوجهبه جدول  1برای متغیرهای درونزای مدل (وابسته) این
نتایج برای معیار  R2بهدست آمد که فضیلت سازمانی (قوی) ،رفتار شهروندی سازمانی (تقریباً
متوسط) ،رفتار سیاسی (باالی متوسط) ،ادراک از سیاست سازمان (ضعیف) گزارش میشود .متغیر
مدیریت جهادی چون مستقل است این معیار کاربردی ندارد.
معیار  F2توسط کوهن )3399(3معرفی شد و رابطه میان سازههای مدل را تعیین میکند.
همچنین مقادیر  1/31 ،1/12و  1/11بهترتیب بیانگر اندازه تأثیر کوچک ،متوسط و زیاد یک سازه
بر سازه دیگری است (داوری و رضازاده .)31 :3131 ،برایناساس مقدار اندازه تأثیر برای هریک از
روابط موجود در مدل پژوهش در جدول شماره  1گزارش شده است.

1 - Cohen
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جدول  :1معیار f2
)

(

f2

معیار اندازه تأثیر

4/404

کوچک

-

عدم کارایی معیارf2

 .0فضیلت سازمانی ← رفتار شهروندی سازمانی

4/104

متوسط

 .0فضیلت سازمانی← ادراک از سیاست سازمان

-

عدم کارایی معیار f

 .8ادراک از سیاست سازمان← رفتار شهروندی

4/102

متوسط

 .9ادراک از سیاست سازمان ← رفتار سیاسی

4/008

بزرگ

 .2رفتار شهروندی سازمانی ← رفتار سیاسی

-4/441

کوچک

مسیر

 .1مدیریت جهادی← رفتار شهروندی سازمانی
 .4مدیریت جهادی ← فضیلت سازمانی

2

معیار  Q2قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .مدلهایی که دارای برازش بخش
ساختاری قابلقبول هستند ،باید قابلیت پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را
داشته باشند .این مقدار باید در تمامی سازههای درونزای مدل ،محاسبه شود .هنسلر و همکاران

3

( )2113درمورد شدت قدرت پیشبینی مدل درمورد سازههای درونزا سه مقدار  1/31 ،1/12و
 1/11را تعیین نمودهاند که بهترتیب نشان از قدرت پیشبینی کوچک ،متوسط و بزرگ درقبال
شاخصهای آن سازه دارد (داوری و رضازاده .)32 :3131 ،نتایج این بخش در جدول  9آورده
شده است.
جدول  :8معیار Q2
متغیر

SSO

SSE

) Q² (=1-SSE/SSOقدرت پیشبینی

مدیریت جهادی

0848

0189/40

4/460

بزرگ

فضیلت سازمانی

4189

1014/40

4/008

بزرگ

رفتار شهروندی سازمانی

684

800/098

4/184

متوسط

ادراک از سیاست سازمانی

1898

1410/80

4/080

بزرگ

رفتار سیاسی

1290

1408/24

4/468

بزرگ

معیار  GOFبرای ارزیابی بخش کلی مدل (مرحله  )1است که بعد از بررسی برازش بخش
اندازهگیری و ساختاری کل مدل مورد استفاده قرار میگیرد و بدینوسیله هر دو بخش مدل
1 - Henseler
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اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند .وتزلس و همکاران )2113( 3مقادیر  1/21 ،1/13و 1/12
را بهترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای نیکوئی برازش کلی مدل تعیین مینمایند.
معیار  GOFدر قالب فرمول ذیل محاسبه میشود (داوری و رضازاده:)31:3131،
GOF  communalities × R 2  0.747  0.554  0.643

که نتیجه حاصله ( )1/211حاکی از برازش قوی مدل کلی است.
2

برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم ازطریق متغیر میانجی از آمارهای به نام  VAFاستفاده میشود
که مقداری بین  1و  3را اختیار میکند و هرچه این مقدار به  3نزدیکتر باشد ،نشان از قویتربودن
تأثیر متغیر میانجی دارد که نتایج محاسبه این آماره در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3شدت اثر میانجی ()VAF
مستقل ← میانجی← وابسته

VAF

اثر میانجیگری

مدیریت جهادی ← فضیلت سازمانی←ادراک از سیاست سازمان

4/849

%81

مدیریت جهادی ← فضیلت سازمانی← رفتار شهروندی سازمانی

4/914

%91

مدیریت جهادی ← رفتار شهروندی سازمانی ← رفتار سیاسی

4/444

اثر ندارد

فضیلت سازمانی←ادراک از سیاست سازمان← رفتار سیاسی

4/840

%84

فضیلت سازمانی←رفتار شهروندی سازمانی← رفتار سیاسی

4/440

اثر ندارد

فضیلت سازمانی←ادراک از سیاست سازمان← رفتار شهروندی سازمانی

-4/498

 %42اثر معکوس

ادراک از سیاست سازمان←رفتار شهروندی سازمانی← رفتار سیاسی

4/444

اثر ندارد

همانگونهکه در جدول مشاهده میشود ،فضیلت سازمانی بهطور غیرمستقیم باالی  %11از اثرات
مدیریت جهادی بر ادراک از سیاست سازمان و رفتار شهروندی سازمانی را تبیین میکند .همچنین
رفتار شهروندی سازمانی در هیچکدام از رابطهها اثر میانجی ندارد.
برمبنای بررسی فرضیهها و حذف مسیرهای غیرمعنیدار ،نهایتاً مدل پیشنهادی این پژوهش به
صورت شکل  2ارائه میشود.
1 - Vetzels et al
2 - Variance Accounted for
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مدیریت جهادی

رفتار سیاسی

ادراک از سیاست سازمان

فضیلت سازمانی

شكل  :6مدل پیشنهادی این پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی اثرات مدیریت جهادی بهعنوان سبک نوین و بومی
مدیریتی بر رفتار سیاسی کارکنان باتوجهبه نقش میانجی فضیلت سازمانی و ادراک از سیاست
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است .باتوجهبه تجزیهوتحلیل بهدستآمده از برازش مدل
ساختاری ،نشان از تأیید همه روابط بهجز تأثیر مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی سازمانی
( )t=1/391و رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار سیاسی ( )t=1/121دارد .نتایج بهدستآمده برای
فرضیه اول بیانگر این مطلب است که مدیریت جهادی %91 ،از تغییرات فضیلت سازمانی را تبیین
میکند؛ بدینمعنا که تقویت مدیریت جهادی میتواند به تقویت فضیلت سازمانی منجر شود .برای
فرضیه دوم باتوجهبه اینکه عدد آماره  )1/391( tدر سطح اطمینان  %31کمتر از  3/32است؛ لذا
مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی سازمانی ،تأثیر معنیداری در این پژوهش ندارد ،لذا فرضیه
تأیید نمیشود که با نتایج پژوهش نجاتبخش و همکاران ( )3131و رضاییمنش و رفعتی آالشتی
( )3131مطابقت ندارد .نتایج حاصله برای فرضیه سوم ،بیانگر این مطلب است که متغیر فضیلت
سازمانی به میزان  %12از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را با تأثیر مستقیم و سطح معنیداری
( ،)2/213با اطمینان  %31تبیین میکند .این فرضیه با نتایج پژوهش خشوعی و نوری ( ،)3132رگو
و همکاران ( )2131همخوانی دارد .بنابراین ،با توسعه فضیلت سازمانی میتوان میزان رفتارهای
شهروندی سازمانی را توسعه بخشید .برای فرضیه چهارم نتایج حاصل از ضریب معنیداری
( )1/191و ضریب بتا ( )-1/211حاکی از تأیید رابطه بین فضیلت سازمانی با ادراک از سیاست
سازمان دارد .این تأثیر به میزان  %21و بهصورت معکوس است (ضریب بتا منفی است) بدینمعناکه
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با افزایش فضایل در سازمان ،ادراکات از فضای سیاسی سازمان کاهش مییابد .این فرضیه با
پژوهش پارکر و همکاران ( )3331مطابقت دارد .برای فرضیه پنجم متغیر ادراک از سیاست
سازمانی  %21از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را تبیین میکند .همچنین باتوجهبه عدد آماره t
( )2/211در سطح اطمینان  %31که بیشتر از  3/32است؛ درنتیجه ادراک از سیاست سازمانی با رفتار
شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معنیداری دارد؛ لذا این فرضیه تأیید میشود .این نتیجه با
پژوهش داناییفرد و همکاران ( )2131و با پژوهش بُدال و همکاران ( )2131همخوانی دارد؛
همچنین با پژوهش اسلم و شهید ( )2132ازنظر جهت تأثیر ،سنخیّت دارد .برای فرضیه ششم سطح
معنیداری ( )32/311و ضریب مسیر ( )1/211این نتیجه را به ما میدهند که ادراک از سیاست
سازمانی ،رابطه معنیداری با رفتار سیاسی دارد .ضمناً ضریب مسیر ،بیانگر این مطلب است که
ادراک از سیاست سازمانی  %21از تغییرات رفتار سیاسی را تبیین میکند؛ لذا این فرضیه تأیید
میشود .این نتیجه با پژوهش فانی و همکاران ( )3131همخوانی دارد .برای فرضیه هفتم نتایج
ضعیف حاصل از ضریب معنیداری  )1/121( tو ضریب بتا ( )-1/112حاکی از این مطلب است
که رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار سیاسی در این پژوهش اثر نداشته است؛ لذا این فرضیه تأیید
نمیشود .این نتیجه با پژوهش بهرامی ( )3131در این خصوص همخوانی ندارد .باید توجه داشت
که رفتار شهروندی سازمانی بیشتر جنبه شخصی دارد ،ولی رفتار سیاسی بیشتر جنبه سازمانی دارد.
بهنظر میرسد کارکنان ،از رفتار شهروندی سازمانی خود در سازمان رضایت داشته ،ولی از رعایت
رفتار شهروندی در کل سازمان ناراضی باشند؛ لذا رفتار شهروندی سازمانی نتوانسته است رفتار
سیاسی در سازمان را تعدیل نماید .درخصوص فرضیه  9باتوجهبه اینکه ضرایب معنیداری این
فرضیه باالی  3/32است ،روابط میانجیگیری فضیلت سازمانی و ادراک از سیاست سازمانی تأیید
شد .درخصوص فرضیه  3نظر به اینکه ضرایب معنیداری این فرضیه زیر  3/32است ،بنابراین،
روابط در سطح اطمینان  %31تأیید نمیشود .درنهایت ،چند پیشنهاد به پژوهشگران آتی ارائه
میشود :در وهله اول بررسی کامل ابعاد مدیریت جهادی و فضیلت سازمانی و تأثیر مستقیم و
متقابل آن را بر متغیرهای دیگر مورد توجه قرار دهند .بهطورمثال ،افزایش و کاهش کنترل در
سازمان (مؤلفه مدیریت جهادی) چه تأثیری در افزایش یا کاهش اعتماد (مؤلفه فضیلت سازمانی)
بهوجود میآورد؟ همچنین میتوان اجزائی از مدیریت جهادی را که از فضیلت سازمانی مستقل
است ،درنظر گرفته و تأثیر آن را بر شکلگیری فضایل سازمانی مورد سنجش قرار داد؛

 / 811فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی

سال  ،22شماره  ،3پاییز 8317

بهعنوانمثال ،بررسی تأثیر ساختار غیربوروکراتیک و انعطافپذیر مدیریت جهادی بر توسعه
فضیلتهای سازمانی .باتوجهبه اینکه تأثیر مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی سازمانی در بعد
فردی در این پژوهش تأیید نشد ،پیشنهاد میشود که  OCBازلحاظ سازمانی در پژوهشهای آتی
مورد توجه قرار گیرد تا بهصورت فردی.
منابع فارسی
احمدیان ،علیاکبر ( ،)1060مدلسازی مدیریت جهادی با بهرهگیری از بیانات مقام معظم رهبری ،مجله سیاست
دفاعی .س  ،44ش  102 :82ـ .196
باقری ،قدرتاهلل؛ حسنینژاد ،آرش؛ نیکآیین ،مجتبی و خرم ،سیدمحمد ( ،)1060بررسی ارتباط بین ادراک فضای
سیاسی سازمان با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی :معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقاتوفناوری) ،چشمانداز مدیریتدولتی ،س  ،8ش  109 :12ـ .112
بهرامی ،حمیدرضا؛ داستانی ،معصومه و پورامینی ،زهرا ( ،)1068رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی ،فصلنامه رساله مدیریت دولتی ،س  ،2ش  19 :40ـ .40
پورصادق ،ناصر و ذاکری قزاآنی ،زهرا ( ،)1060بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بعد
رهبر ،پیرو و زمینه ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،س  ،2ش  68 :0ـ .119
تقیزاده مطلق ،سیدمحمد ( ،)1060تأثیر روابط تعاملی فرد با سرپرست و همکاران و جایگاه فرد در سلسلهمراتب
بر ادراک فضای سیاسی در سازمان ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی .س  ،9ش  182 :1ـ .120
حجازیفر ،سعید ( ،)1060چیستی و مؤلفههای مدیریت جهادی ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی،
س  ،40ش  68 :0ـ .140
حجازیفر ،سعید و باقری کنی ،مصباحالهدی ( ،)1064فضیلتهای محوری در سازمانهای فضیلتمدار ،اسالم و
پژوهشهای مدیریتی ،س  ،1ش  112 :0ـ .100
حسنزاده ثمرین ،تورج و سفیدکار ،سپیده ( ،)1060بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تﺤول) ،س  ،40ش  101 :29ـ .188
حسینی ،سیدحسین و حضرتی ،محمود ( ،)1064شناسایی و تبیین مدل رفتارهای شهروندی سازمانی در
سازمانهای دولتی ،پژوهشهای مدیریت عمومی ،س  ،0ش  106 :10ـ .189
خشوعی ،مهدیهالسادات و نوری ،ابوالقاسم ( ،)1064ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتار شهروندی
سازمانی در آن ،مجله دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی ،س  ،10ش  42 :0ـ .08
صباحالهدی و حجازیفر ،سعید ( ،)1060شناسایی مؤلفههای سازمانهای
داناییفرد ،حسن؛ باقری کنی ،م 
فضیلتمحور و جهادی ،موردپژوهش :کمیته انقالب اسالمی و جهاد سازندگی ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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مدیریت اسالمی ،س  ،40ش  40 :0ـ .08
داوری ،علی و رضازاده ،آرش ( ،)1060مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  ،PLSتهران انتشارات جهاد
دانشگاهی.
دعایی ،حبیباله و عزیزی ،مرتضی ( ،)1061بررسی تأثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی باتأکیدبر
نقش واسط تعهد سازمانی ،پژوهشنامه مدیریت تﺤول ،س  ،0ش  04 :8ـ .81
رضائیان ،علی( ،)1064مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته) ،تهران :انتشارات
سمت.
رضوانخواه ،سلمان و فاضلی دهکردی ،مهدی ( ،)1064احصا و بررسی مبانی ،اصول و روشهای کار و تالش
جهادی ازمنظر قرآن کریم ،مطالعات قرآن و حدیﺚ ،س  ،0ش  181 :4ـ .410
شکاری ،حمید و جاللیان ،نجمه ( ،)1060شناسایی عوامل مؤثر بر فضیلتگرایی و رتبهبندی آن عوامل در
بیمارستانهای آموزشی شهر یزد ،دوماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت ،س  ،10ش  148 :4ـ .102
شهبازی سلطانی ،محمد و صلواتیان ،سیاوش ( ،)1069شناسایی ویژگیهای معرفِ مدیر جهادی به روش
فراترکیب ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی ،س  ،48ش  166 :1ـ .404
ضماهنی ،مجید و شکاری ،حمیده ( ،)1068مدل ساختاری سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای منتخب استان یزد،
فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی ،س  ،0ش  84 :18ـ .90
فانی ،علیاصغر؛ شیخینژاد ،فاطمه؛ داناییفرد ،حسن و حسنزاده ،علیرضا ( ،)1060کنکاشی پیرامون عوامل مؤثر
بر شکلگیری رفتار سیاسی در سازمان ،مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران ،س  ،9ش  181 :1ـ .120
فیروزآبادی ،سیدحسن و عصاریاننژاد ،سعدی ( ،)1064از جهاد تا جهاد (گفتمان فرهنگ جهادی در انقالب
اسالمی ایران) ،تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا).
قربانیزاده ،وجهاله؛ الوانی ،سیدمهدی و علیاصغرزاده رومیانی ،حسین ( ،)1060تحلیل محتوای متون سبک
مدیریت جهادی ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی ،س  ،14ش  416 :4ـ .484
قنبری ،سیروس؛ درخشان ،مژگان؛ زندی ،خلیل و سیفپناهی ،حامد ( ،)1068ساختار عاملی و همسانی درونی
پرسشنامه اخالق و فضیلت سازمانی ،فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوری ،س  ،11ش  96 :0ـ .29
لطیفی ،میثم و سعدآبادی ،حسن ( ،)1060پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی ،مجله
راهبرد فرهنگ ،س  ،2ش  64 :48ـ .144
مرتضوی ،سعید؛ ناظمی ،شمسالدین؛ لگزیان ،محمد و جعفریانی ،حسن ( ،)1060کشف و بازنمایی الگوی بومی
رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد دادهبنیاد ،اندیشه مدیریت راهبردی ،س  ،8ش  66 :1ـ .100
مشبکی ،اصغر و رضایی ،زینب ( ،)1060بررسی تأثیر فضیلت سازمانی و تعلقخاطر کاری بر تعهد سازمانی،
فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تﺤول) ،س  ،44ش  1 :20ـ .40
نجاتبخش اصفهانی ،علی؛ باقری ،آرمان و یاوری ،احمد ( ،)1060بررسی تأثیر مدیریت جهادی شهرداری تهران
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.80  ـ82 :16  ش،8  س، مجله چشمانداز مدیریت دولتی،بر رفتار شهروندی
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