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مقدمه
امروزه اعضای سازمان در گون خاصی از رفتار سازمانی ،در دو موقعيت ارتباطی بتينفتردی بتا
دیگر اعضا و ذینفعان سازمان ،رفتارهای متفاوت و گتاه متناقضتی دربتارۀ یتک موضتوع نگرشتی
واحد از خود اظهار میکنند که تنها یکی از آنها با نگرش واقعی او سازگاری دارد یا هتيچیتک از
آنها با نگرش واقعی وی سازگاری ندارد .گاه سازمان بهقدری د ار نين پدیده رفتتاری متیشتود
که ارتباطات بينفردی در سازمان ماالمال از آن میگردد .اعضای ستازمان بتهواستطه انجتام نتين
رفتارهایی میکوشند تا نگرش واقعی خود را با دیگر اعضا سازمان همساز نشان دهنتد تتا نتزد آنهتا
خو جلوه کنند؛ شيوع نين رفتارهایی در سازمان نشانگر وجود رفتار منافقانه 1در ستازمان استت
(هادوینژاد و همکاران .)110 :1319 ،بستر ظهور رفتارهای منافقانه ،رفتارهای سياستی در ستازمان
است .درحقيقت ،بعضی از اعضای سازمان با انجام برخی رفتارها منتافع ختود را بتر منتافع ستازمان
مقدم میدارند که به این رفتارها رفتارهای سياسی در سازمان گفته میشود .برای رفتارهای سياستی
گونههای میتلفی برشمردهاند که یکی از این انواع  ،رفتارهتای منافقانته استت (کاکمتار و بتارون،
 .)1999درحقيقت انتظار میرود که با شيوع رفتارهای سياستی در ستازمان ،رفتارهتای منافقانته نيتز
بي ازپي

مشاهده شود .بهدیگرسین ،بتروز رفتارهتای سياستی ،زمينتهای بترای ایجتاد رفتارهتای

منافقانه در سازمان است.
رفتارهای سياسی ،0ماهيتی منفعتطلبانه دارند و ظهور اینگونه رفتارها در سازمان باع

ایجتاد

محي کاری تفرقهافکن و میر خواهد شد و آثتار منفتی فزاینتدهای بتر ستازمان دارد .بو انتان

3

( )0551در این زمينه بيان میدارد که باتوجهبه ماهيت دوگانه و نسبیبودن رفتتار سياستی ،افتزای
کاربرد این مفهوم در محي کار ،عدم وجتود درک دقيتی از رفتتار سياستی و نيتز نيتاز بته رعایتت
الزامهای اخالقی در بهکارگيری این نوع رفتارها ،اهميت مطالعه رفتار سياسی افتزای

یافتته استت

(شيری و همکاران .)37 :151 :1394 ،گاهی اوقات ،کارکنان رفتارهای سياسی را جهت دستيابی به
اهداف شیصی خود که در ريراینصورت نمیتواننتد بته آن دستت یابنتد ،نشتان متیدهنتد .حتتی
1. Hypocritical Behavior
2. Political behaviors
3. Buchanan
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ممکن است کارکنان با افراط در بروز رفتارهای سياسی ،منافع سازمانی را به نفع منافع فتردی کنتار
گذارند (لطيف .)301 :0511 ،1رفتارهای سياسی در ستازمان ،متاهيتی منفعتتطلبانته دارد و بتهنظتر
میرسد ریشه و سابقه اینگونه رفتارها در مکت

ماکياوليسم است .در مکت

ماکياوليسم ،هرگونته

تاکتيک مثثر ،صرفنظر از اخالقيات آن قابل قبول است .در محي کار ،عدم وجتود درک دقيتی
از رفتار سياسی و نيز نياز به رعایت الزامات اخالقی در بهکارگيری این نوع رفتارها ،اهميت مطالعته
ایندسته از رفتارها را افزای
گفته شد میتوان مسئله پژوه

داده است (شيری و همکاران .)09 :1394 ،ازاینرو ،باتوجتهبته آنچته
را بروز رفتارهای سياسی در سازمان که باع

ایجاد محي کتاری

تفرقهافکن و میر و متعاقباً رفتارهای منافقانه خواهد شد ،عنوان کرد ،کته بتر استاس بينشتی کته
پژوه

حاضر ارائه میکند ،میتوان با رعایت اخالق و معنویت در کار این رابطته را تعتدیل و یتا

حتی از ميان برداشت.
این تحقيی بر آن است تا با درنظرگرفتن نق

ميانجی معنویت ،رابطه بتين رفتارهتای سياستی و

رفتارهای منافقانه را مورد بررسی قرار دهد .معنویت 0در سازمان ،پدیده نوظهوری است کته توجته
بسياری از صاح نظتران متدیریت و ستازمان را در ستطوح میتلتف بته ختود جلت

کترده استت.

معنویت را میتوان برای سازمانها بهعنوان منبعی پایدار قلمداد نمود که سازمانها متیتواننتد از آن
در زمانهای پرتالطم و آشو زده ،بهتره گيرنتد و از طریتی آن ،مستائل و مشتکالت را در ستازمان
حلوفصل نمایند (جرالد و کاوانا .)1999 ،3معنویت ،واقعيتی انکارناپذیر است که نهتنها نق

بسيار

مهمی در زندگی ستازمانی افتراد دارد ،بلکته تعيتينکننتده موفقيتت و راه دستتيابی بته بالنتدگی در
سازمان محسو میشود و بایستی به آن توجه ویژه نشان داد و آن را تقویت نمود (معتافیمتدنی و
همکاران .)1393 ،معنویت بهعنوان سازه مناسبی جهت پاسیگویی بته تال هتای مطترحشتده در
محي کار است .اگر ه ،دالیل خاص افزای

عالقه به معنویتت در کتار هنتوز بتهعنتوان موضتوع

برخی از تحقيقات مطرح است اما محققينی همچون کالون و کویچ 4اصلیترین دالیل توجه به این
متغير را عواملی از قبيل :الف) در دنيای تجتاری دائمتاً در حتالتغييتر و محتي اجتمتاعی نتامنظم و
1. latif
2. spirituality
3. Gerald and Cavanagh
4. Kalon&Kovich
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متالطم ،افراد در حال جستجوی پاسخهای معنوی جهت دستيابی به آرام

میباشتند ) .امتروزه

تغيير در عقاید ،باور و ارزشها موج

هوشتياری اجتمتاعی 1و وارستتگی معنتوی شتده استت .ج)

عالقه فزاینده به فلسفه شرقی ،موج

تقویت تمایل بازگشت به تمایالت معنوی در افتراد گردیتده

است (پروین و همکاران .)1394 ،در سالهای اخير ،جایگاه معنویت در سازمانها بهطور فزایندهای
از سوی مدیران ،سرپرستتان ،کارکنتان و محققتان بتهعنتوان ضترورتی انکارناپتذیر بترای تعتامالت
سازمانها با کارکنان و جامعه مورد توجه قرار گرفته است ،بهطوریکه مفهتوم معنویتت در محتي
کار در دهههای اخير ،شهرت قابلتوجهی پيدا کرده است (لواستانی و همکتاران .)1317 ،بنتابراین
هدف این پژوه  ،بررسی نق

رفتارهای سياسی بر رفتارهای منافقانه است و ایتن بررستی بتر آن

است که متغير معنویت را بهعنوان متغيری ميانجی در ميان متغيرهای رفتار سياستی و رفتتار منافقانته
مورد تحليل قرار دهد .باتوجهبه موارد بح شده ،سثاالت تحقيی به این شرح است :آیتا رفتارهتای
سياسی به رفتارهای منافقانه منجر میشود؟ و اینکه آیا معنویتت متیتوانتد بتهعنتوان متغيتر ميتانجی
باع

کاه

تأثير رفتارهای سياسی بر رفتارهای منافقانه شود؟

مبانی نظری
رفتارهای سیاسی قبل از اینکه به تعریف رفتارهای سياسی بپتردازیم ،بجاستت کته در ابتتدا
سياستهای سازمانی 0تشریح شوند .سياستهای سازمانی ،دربرگيرنده فعاليتتهتایی استت کته در
راستای دستيابی به توسعه و بهکارگيری قدرت و دیگر منابع جهت نيتل بته نتتای مترجح ستازمانی
انجام میشود .کروتيس ،)0553(3رفتارهای سياسی را بهعنوان فعاليتهتایی تعریتف متینمایتد کته
بهطوررسمی از طریی سازمان تأیيد نشدهاند اما باع

اثرگذاری بتر دیگتران جهتت بترآوردهشتدن

اهداف شیصی میشوند و الزم به ذکر است که رخداد اینگونه رفتارها در سازمان اجتنا ناپتذیر
است .آلن و همکاران ،)1979(4از رفتارهای سياسی بهعنوان رفتارهای نام میبرند کته در رابطته بتا
تقویت یا نگهداشت عالئی در سطح فردی یا گروهی انجام میگيرند .در تعریفی دیگر از فتریس و
1. Social Mindfulness
2. Organizational politics
3. Crutis
4. Allen et al
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همکاران ( ،)0550رفتار و مهارت سياسی بهعنوان توانایی جهت درک اثربی

دیگران در کتار و

بهکارگيری نين دانشی برای اثرگذاری بر دیگران درخصوص فعاليت از طریی روشی که اهداف
سازمانی و یا شیصی را بهبود میبیشد ،تعریف میشود (جعفریانی.)0510 ،1
یک واقعيت زندگی سازمانی شامل رفتارهای عقالیی ازقبيل :برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت
و کنتتترل استتت .در پتتس ایتتن فعاليتتتهتتا مجموعتته دیگتتری از رفتارهتتای ستتازمانی کتته متترتب بتتا
بهدستآوردن و حفظ قدرت است ،قترار دارد .تجتار شیصتی در طتول ستالهتا از ایتن عقيتده
حمایت کردهاند که رفتار در سازمان ماهيتاً سياسی است .رفتار سياسی شامل انجتام اقتدامات نفتوذ
ارادی است که بهمنظور حمایت یا افزای

منافع شیصی افراد یا گروهها صورت میگيترد .تأکيتد

بر منافع شیصی ،تعيينکننده این نوع از نفوذ اجتماعی استت .زمتانیکته منتافع شیصتی بته منتافع
سازمانی صدمه میزنند و یا درصدد ازبينبردن آنها میباشند ،رفتار سياسی به نيرویتی منفتی تبتدیل
میشود (فانی و همکاران.)1390 ،
علم سياست و رفتار سياسی ،ارتباط تنگاتنگی بتا قتدرت دارنتد و متیتتوان گفتت کته تمرکتز
رفتارهای سياسی بر بهکارگيری قدرت جهت اثرگذاری بر فراینتد تصتميمگيتری متیباشتد .رفتتار
سياسی دربرگيرنده آن دسته از فعاليتهایی است کته بتهعنتوان بیشتی از نقت

رستمی ضترورت

ندارند ولی میتواند به اعمالنفوذ در امر توزیع مزایا و کاستیهای موجود در سازمان منجتر گتردد
(رابينز .)1993 ،0رفتارهای سياسی ،هنگامی بيشتر بروز و ظهور مییابند که قدرت بهطتور گستترده
توزیع شده باشد و فراگردهای تصميمگيری ،تیصصتی و ویتژه باشتند .در نتين حتالتی گتروههتا
دست به ائتالف با یکدیگر میزنند و هر گروه موضعی را که بيشتر مطلو اعضای

باشتد ،متورد

حمایت قرار میدهد .همه گروهها به یک اندازه سياسی رفتار نمیکنند .از مهمترین عوامل مثثر بر
رفتار سياسی می توان به عوامل فردی و ستازمانی اشتاره کترد .از عوامتل فتردی اثرگتذار در رفتتار
سياسی میتوان به خودنظارتی زیاد ،کنترل درونی ،ریاستطلبی ،داشتن موقعيتهای برتر و انتظتار
موفقيت اشاره کرد .از عوامل سازمانی نيز میتوان به متغيرهایی همچون :اعتماد کم ،ابهام در نق ،
فشار برای عملکرد عالی و مدیران خودخواه اشاره کرد .رفتارهای سياسی را نمیتتوان از بتين بترد،
1. Jafariani
2. Robbins
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ولی مانورهای سياسی را میتوان و باید کنترل کرد تا در محدودۀ منطقی و ستازندهای قترار گيرنتد
(دوستار و ممبينی.)1393 ،
هنگامیکه در سازمان منافع فردی بر منافع سازمانی ترجيح داده میشتود ،نيتروی بتالقوه رفتتار
سياسی در سازمان بهصورت بالفعل ظاهر خواهد شتد .بتهبيتاندیگتر ،رفتتار سياستی مجموعتهای از
فعاليتهاست که بهوسيله کارکنان سازمان بترای بتهدستتآوردن ،افتزای

و بتهکتارگيری قتدرت

بهکار گرفته میشود تا از آن طریی در شرای بیثباتی و عدم اطمينان و ناهماهنگی به اهداف خود
برسند .بهعبارت سادهتر ،هدف افراد از انجام این رفتار ،یافتن راهی انحصاری برای اعمتالنفتوذ در
توزیع مزایا و کاستیهای درون سازمان است (فریس و همکاران.)0550 ،1
ابعاد مورد استفاده در این تحقيی ،از مدل وال و پرو )0555( 0برگرفته شده است .در ایتن متدل
رفتارهتتای سياستتی از دو بعتتد کنشتتی و واکنشتتی تشتتکيل شتتده استتت .رفتارهتتای سياستتی واکنشتتی
دربرگيرنده رفتارهایی همچون :قاطعيت ،3خودشيرینی ،4استتدالل ،0ائتتالف ،مبادلته و درخواستت
روبهباال میباشد که افراد در پاسخ به یک فرصت درکشده نشان میدهند تا بر نتای  ،به نفع ختود
اثر بگذارند .رفتارهای واکنشی مشتمل بر اعمالی همچون :اجتنا از اقدام ،6اجتنا از سترزن  7و
اجتنا از تغيير 1میباشند و افراد در پاسخ به تهدیتد درکشتده انجتام متیدهنتد تتا ضترر و زیتان
احتمالی فردی را کاه

دهند یا مانع پيامدهای منفی در آینده شوند (وال و پامال.)0555 ،9

معنویت معنویت ،نيرویی روحبی

و انگيزانندۀ زندگی است ،انر یای که الهامبی

فترد

به سمتوسوی فرجامی معين یا هدفی بهسوی ورای فردیتت متیباشتد (بنفيتل .)0557 ،15معنویتت
بهعنوان تالش دائمی بشر برای پاسخ به راهای زندگی است .بهعبارت واضحتر ،استتفاده بهينته از
قوه خالقيت و کنجکاوی برای یافتن دالیل موجود مرتب با زندهماندن و زنتدگیکتردن در نتيجته
1. Ferris et al
2. Vall & Perrewe
3. Assertiveness
4. Ingratiation
5. Rationality
6. Avoiding Action
7. Avoiding Blame
8. Avoiding Change
9. Valle and Pamela
10. Benefiel
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رشد و تکامل است (نقوی و همکاران .)1394 ،سازمانهتا اکنتون بتهطتور روزافزونتی ،بتیارزشتی
کس

موفقيتهای مالی را در مقابل هزینه ارزشهتای انستانی درک کتردهانتد و در شتروع هتزاره

جدید برای کمک به کارکنان در جهتت متتوازنستاختن زنتدگی کتاری و ختانوادگی آنهتا و نيتز
شکوفاساختن قابليتهای بتالقوهشتان در محتي هتای کتاری ،راههتای جدیتدی یافتتهانتد .پتارادایم
منعطف و خالق معنویت نيز در پاسخ به همين نيازها و فشارها ظهور کرده است و محققتان زیتادی
این امر را تأیيد کردهاند (مارکز و همکاران .)0553 ،1معنویت برای افتراد میتلتف معتانی متفتاوتی
دارد و بنابراین ،تعاریف زیادی در ادبيات این موضوع وجود دارد که ناشی از وجود دیتدگاههتای
متفاوتاست .باوجوداین به برخی از تعاریف که به نظر مهمترند بهطور گذرا پرداخته میشود.
معنویت در کار دربرگيرنده تالش برای جستجو و یافتن هدف رایی در یک فرد برای زنتدگی
کاری بهمنظور برقراری ارتباط قوی بين فترد و همکتاران و دیگتر افترادی استت کته بتهنحتوی در
کارش مشارکت دارند و همچنين سازگاری بين باورهای اساستی یتک فترد بتاارزشهتای ستازمان
اوست (بردلتی و کتانومی .) 0553 ،0معنویتت در کتار ،درک و شناستایی ایتن استت کته بعتدی از
زندگی کارکنان ،درونی و باطنی است که قابل پرورش است و بهواسطه انجام کارهای بامعنتا ،3در
زندگی اجتماعی پرورش مییابد (نقوی و همکاران .)1394 ،معنویت در کار ،نيرویی الهتامبیت

4

و برانگيزاننده برای یافتن معنتی و هتدف در زنتدگی کتاری ،درک عميتی و رف از ارزش کتار،
پهناوری عالم هستی و موجودات طبيعی میباشد (ميرتتف و دنتتون .)1999 ،0معمتوالً در مطالعتات
سازمانی از مفهوم سازی معنویت در محتي کتار کته توست ميلتيمن و همکتاران ( )0553صتورت
گرفته است ،استفاده میشود .ميليمن و همکاران ( )0553سه بعد از هفت بعتدی را کته اشتمس و
دو ی )0555( 6برای سنج

معنویت در محي کار مطرح کرده بودند ،انتیا نمودند و در یک

تحقيی تجربی از آنها استفاده کردند .این سه بعد که متناظر با سه سطح فردی ،گروهی ،و ستازمانی
است ،عبارتند از :کار بامعنا در سطح فردی ،احساس همبستتگی در ستطح گروهتی و همستویی بتا
1. Marques et al
2. Bradley and Kauanui
3. Meaningful works
4. Inspiring power
5. Mitroff & Denton
6. Eshmes&Douchi
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ارزشهای سازمان در سطح سازمانی .میتوان گفت معنویتت در محتي کتار بتهعنتوان تار و
ارزشهای سازمانی مشاهدهشده در فرهنگ تعریف شتده استت کته تجربته متعتالی کارکنتان را از
طریی فرایند کار ارتقا میدهد (ریو.)0550 ،1
هر ند بين وا ه دین و معنویت ،0رابط تنگاتنگ و عميقی وجود دارد ،اما بين آنها تفتاوت نيتز
هست .ازلحا تارییی معنویت ریشه در دین دارد اما کاربردهای رایت آن ممکتن استت بتا یتک
سنت دینی خاص همراه نباشد .در تمایز بين دین و معنویت ،برخی ادعای استيالی معنویت بر دیتن
را دارند و برخی دیگر بالعکس .پارگامنتت 3اشتاره متی کنتد کته دیتن بتا امتور ستازمانی ،شتعائر و
ایدئولو ی مرتب است و معنویت با امور شیصی ،ایشان دیتن را امتری بازدارنتده و محدودکننتده
نيروهای انسانی و معنویت را امری پسندیده میداند کته بتا بتزرگتترین توانمنتدیهتای بشتری در
ارتباط است (عابدیجعفری و رستگار .)1316 ،نتيجه تحقيقات نشان میدهد که دین عمدتاً با دین
رسمی /سازمانی مرتب است ،درحالیکه معنویت رالباً با نزدیکی به خدا و احساس ارتباط با جهان
و موجودات زنده مرتب است؛ دین ،بيشتر به گروه یتا ستازمان ختاص مترتب استت ،درحتالیکته
معنویت عمومیتر است و حتی ممکن است بيشتر از یتک رویکترد متذهبی را شتامل شتود (ریتو،4
.)0550
معنویت در محي کار عبارت است از تالشهای فرد بترای یتافتن هتدف در زنتدگی ،تعلتی و
همبستگی با همکاران و دیگر افراد در محل کار و هماهنتگ و همستوبودن بتا ارزشهتا و اهتداف
سازمان .این نکته شایان ذکر است که معنویت در محي کار میتوانتد مشتتمل بتر دیتدگاه معنتوی
باشد یا اینگونه نباشد .درهرصورت ،ازلحا تارییی عالقه به معنویت در سازمان به دیتن خاصتی
وابستتته نبتتوده و بتتر ارزشهتتا و دیتتدگاههتتای فتتردی استتتوار استتت (ميلتتيمن و همکتتاران.)0553 ،0
درمجموع ابعادی که از سوی صاح نظران در رابطه با معنویت مشتیو شتده استت ،عبارتنتد از:
کار بامعنتا ،احستاس همبستتگی و تعلتی ،همستویی و انطبتاق بتا اهتداف ستازمان و گترای

دینتی

(دینداری).
1. Reave
2. Spirituality
3. Pargamont
4. Reave
5. Milliman
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معنویت بر این مبناست که کار فق ابزاری برای جذابيت و ال

نيست ،بلکه درواقع تالشتی

برای جستجوی هدف و معنایی عميی ،حقيقتیافتن رؤیاهای فرد ،نحوه برآوردن نيازهتای زنتدگی
باطنی از طریی جستجوی کار بامعنا و یاریکردن به دیگتران استت (طالقتانی و همکتاران.)1390 ،
ابعاد معنویت در این تحقيی عبارتند از :خودآگاهی ،اهميت اعتقادات معنتوی در زنتدگی ،فعاليتت
معنوی و نيازهای معنوی .خودآگاهی اشاره به طترز تلقتی ،تفکتر و نگترش کارکنتان در رابطته بتا
خودشان دارد و اینکه فرد ه دیدگاه و باوری نسبت به خود دارد و با شناختی که کارکنان نستبت
به خود پيدا میکنند ،بهتر میتوانند در برقراری ارتباط با دیگتران موفتی باشتند .اهميتت اعتقتادات
معنوی در زندگی به نقشی اشاره دارد که معنویت میتواند بر زنتدگی ستازمانی فترد داشتته باشتد.
معنویتگرایی در سازمان میتواند در تعيين اهداف فردی و سازمانی ،تعدیل نگرش فرد نستبت بته
سازمان و همکاران و دستيابی به موفقيت تأثير بهسزایی داشته باشد .فعاليتهای معنوی بهعنوان بعتد
سوم معنویت در این تحقيی بيتان شتده استت و بيتانگر ميتزان تالشتی استت کته فترد جهتت انجتام
فعاليتهای معنوی انجام میدهد و این فعاليتها شامل متواردی همچتون شترکت در فعاليتتهتای
مذهبی و فرهنگی میشود .آخرین بعد مورد مطالعهشده در رابطه با معنویت ،بعتد نيازهتای معنتوی
است .نيازهای معنوی اشاره به وجود نيرویی باطنی در فرد دارد که باع

سوق ایشان بهسوی هدفی

معنادار و انتیا طریقی مستقيم جهت برآوردهساختن نيازهای فردی و همچنين کمک به ستازمان
جهت دستيابی به اهداف میگردد.
رفتارهای منافقانه رفتارهای منافقانه ،رفتاری میفی و پوشيده از دیگران است و جز خود فرد،
کسی بر آن وقوف ندارد؛ اما برخی شواهد میتوانند پرده ازاینگونه رفتارها بردارنتد .ازجملت ایتن
شواهد ،بروز رفتارهای ناهمگون دربارۀ موضوع نگرشی واحد از سوی فرد است؛ مشروط بر اینکته
نیست شاهدی دال بر تغيير نگرش فرد وجود نداشته باشد و دوم اینکه دستکم یکتی از رفتارهتا،
فراتر از هنجار ادراک شود .این تغيير رفتاری موج

میشود سایر برقترارکننتدگان ارتبتاط ،رفتتار

منافقانه فرد را درک کنند .بستر ظهور رفتار منافقانه ،ارتباطات بينفردی است .حال اگتر ارتباطتات
بينفردی در سازمان مدنظر باشد و دامن نين ارتباطاتی به رفتارهای منافقانه آلتوده باشتد و شتيوع
آن در سازمان درک شود ،با پدیدۀ رفتارهای منافقانه در ارتباطتات بتينفتردی در ستازمان روبتهرو
خواهيم بود .یکی از مجاری ارتباطات بينفردی که در سازمانها شکل میگيترد ،برقتراری ارتبتاط
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در سازمان بهواسط شکلگيری ارتباطات ريررسمی بتين افتراد متیتوانتد ستب

تشتدید ارتباطتات

بينفردی مبتنی بر مداهن سياسی و تعميی نهادینگی مراودههای ضمنی در سازمان شود؛ آنسان که
خود نيز سب

تقویت رفتارهای منافقانه در ارتباطات بينفردی در ستازمان متیشتود .وا ه نفتاق در

حوزه روانشناسی اجتماعی برای رفتارهایی دال بر تناقض ادراکشده ميان گفتار کنتونی فترد نتزد
عموم و فعل یا افعال وی در گذشته استعمال میشود .در حوزه مدیریت و سازمان ،مقصود از نفتاق
سازمانی ،ناسازگاری ادراکشده بين قول و عمل مدیران ارشد ستازمان و کارکنتان استت .هتم در
نگاه روانشناسان اجتماعی و هم در نظر اندیشمندان مدیریت و سازمان ،بر ارتباطات کالمی تأکيتد
بيشتری شده است .این در حالی است که رفتارهای منافقانه در ارتباطات بينفردی در سازمان ،همه
شيوههای برقراری ارتباطتات بتينفتردی را اعتم از کالمتی ،نوشتتاری و ريرکالمتی دربرمتیگيترد
(هادوینژاد و همکاران .)10 :1319 ،نفاق بهواسط منافع شیصی برانگيیته میشتود و بتهعبتارتی،
بهعنوان پيگيری منافع شیصی و نه منافع دیگر تلقی میشود .شیو منافی ،خواستههتا و تمتایالت
خود را باالتر از دیگران قرار متیدهتد .رفتارهتای منافقانته ،مفهتومی پيچيتده و نتدوجهی استت.
رفتارهای منافقانه در روانشناسی اجتماعی بهعنوان ناسازگاری بين قول و عمتل فترد تعریتف شتده
است ،درواقع گفتن يزی و عملکردن بهگونتهای دیگتر و بتهنتوعی رعایتت و حفتظ هنجارهتای
اخالقی در ارتباط با دیگران اما نقض آنها بهصورت پوشيده است (المرس و همکاران.)0515 ،1
ابعاد رفتارهای منافقانه که در این تحقيی بتهکتار گرفتته شتده استت ،عبارتنتد از :مقولته فتردی
(مقوله ماکياوليسم) ،مقوله گروهی (سياست جذبی -دفعی مدیریت در قبال منابع انسانی سازمان) و
مقوله سازمانی ( احتمال جابهجایی قدرت در سازمان) (هادوینژاد و همکاران.)04 :1319 ،
بعد ماکياوليسم :افرادی که نمرۀ باال از اندازهگيری مقياس ماکياولی بهدستت متیآورنتد افتراد
ماکياولگر ناميده میشوند .نين افرادی تمایل قوی به نفوذ ،وادارکردن دیگران ،کنترل ،گترای
به شناخت و فاقد اثرگذاری در رواب بينفردی و اخالق متعارف هستتند .افتراد بتا ماکيتاولی بتاال،
درگيری احساسی کمتری با مردم و موقعيتها دارند و این به معنای این است که این دسته از افراد
به احساسات ،حقوق و نيازهای افراد دیگر اهميتت کمتتری متیدهنتد (والتتر و همکتاران.)0550 ،
1. Lammerse & et al.
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ماکياوليستها برای رسيدن به قدرت بيشتر معتقدند که هدف ،وستيله را توجيته متیکنتد ،همتواره
بهسوی منبع قدرت کش

دارند .اینها نهتنها به حال بلکه جهت کس

قدرتی ماندگار و پایدار ،بته

اوضاع آینده توجه معنادار دارند .ماکياوليستها به این امر تمایل دارند که نزد کستانی کته شتانس
جل

و قدرت فرمانرانی در سازمان را داشتند ،خو و موجه جلوه کنند تا به این وسيله آنها نيتز از

سهم قدرت منتفع شوند (هادوینژاد و همکاران.)01 :1319 ،
سياست دفعی و جذبی مدیریت در قبال منابع انسانی :سياست دفعی بر طرد و دفتع قتدیمیهتای
نامقبول و کسانی اشاره دارد که در بتهجتان خریتدن رنت واپستين روزهتای تکتوین ستازمان نقت
بهسزایی داشتند ،اما متأثر از سياست متدیریتی یتا متدیریت سياستی ،نتزد متدیریت جدیتد ستازمان
وجاهت و جایگاهی ندارند و سياست جذ و حمایت از تازهواردهای نامشتروع یعنتی کستانیکته
بعضاً از طریی مشتبه قانونی وارد سازمان شده بودند و ضتمن کست

حمایتتهتای متادی و معنتوی

مدیریت جدید ،تعدادی از ستمتهتای مهتم ستازمان را علتیررتم کفایتت اشتغال کترده بودنتد و
درنتيجه نزد کارکنان سازمان ،مشروعيتی نداشتند (هادوینژاد و همکاران.)1394 ،
احتمال جابهجایی قدرت در سازمان :امروزه با تغيير قدرت در سطوح عالی سازمانها بعضی از
کارکنان سعی میکنند با تغيير در رفتار خود سریعاً با سکانداران جدیتد قتدرت ،ختود را ستازگار
نمایند .البته قابلذکر است که در بعضی مواقع ،همگام شتدن بتا صتاحبان جدیتد قتدرت ،بته انجتام
رفتارهایی دوگانه منجر میشود و فردی که تا قبل از تغيير مدیریت ،خود را با نظام و شترای قبلتی
وفی داده بود و با بروز رفتارهتایی خودشتيرینانه درجهتت کست

منتافع فتردی حرکتت متینمتود،

بهمحض تغيير در مهرههای قدرت سازمان ،تغيير رنگ میدهد و سریعاً خود را همجهت و همسو با
ایدهها و عقاید آنها قرار میدهد (آپلبام و هجز.)1991 ،1

پیشینة پژوهش
درخصوص مفاهيم رفتار منافقانه و رفتارهای سياستی در ستازمان ،تحقيقتات متعتدد و متنتوعی
انجام شده استت .هتادیزاده مقتدم و همکتاران ( )1319در تحقيقتی بتا عنتوان رهيافتت راهبتردی
1. Applebaum and Hughes
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تاکتيکهای سياسی در سازمان ،نشان دادند که با افتزای
حرفهای کارکنان کاه

تمایتل بته رفتارهتای سياستی ،نتوآوری

می یابد .آنها همچنين به ایتن نکتته اشتاره نمودنتد کته اگر ته نمتیتتوان

رفتارهای سياسی را در سازمان از بين برد اما میتوان مانورهای سياسی را کتاه

داد .در پژوهشتی

دیگر که توس کریستای و همکاران ( )0559انجام پتذیرفت ،مشتیو شتد کته هتوش سياستی و
هوش هيجانی در بروز رفتار سياستی ستازمان تأثيرگتذار هستتند .همچنتين هتوش سياستی مطلتو
میتواند رفتار سياسی را در سازمان بهبود بیشد .یافتههای پژوه

بریوکس و همکاران 1با عنوان

بررسی ارتباط بين رضایت شغلی و پاسیگویی با درنظرگرفتن نق

ميانجی سياست نشان متیدهتد

در شرایطی که ادراکات سياسی باال باشد ،افزای

پاستیگویی بتا کتاه

است و بالعکس در شرایطی که ادراکات سياسی پایين باشد ،افزای

رضتایت شتغلی مترتب

حس پاستیگویی بتا افتزای

رضایت شغلی مرتب است و دليل آن نيز این است که سياستهای سازمانی باع

ایجاد حس عدم

اطمينان باتوجهبه رابط بين عملکرد و دریافت پاداشها میشود .در تحقيقتی دیگتر ،هتادوینتژاد و
همکاران ( ،)1390رفتارهای منافقانه در ارتباطات بينفتردی ستازمان را متورد تحقيتی قترار دادنتد.
یافتههای پژوه

نشان میدهد ،نیستين کسانیکته کته مرتکت

رفتارهتای منافقانته در ارتباطتات

بينفردی سازمان میشوند ،بهلحا رفتاری از رفتتار ماکياوليستم بتاالیی برختوردار هستتند و بترای
رسيدن به قدرت بيشتر حاضرند از هر ابزاری بهره گيرند .نين افرادی در این راستا و برای اجابتت
ميل به مدیریت تصویرپردازی زیادهطلبان

ندسویه ،به رفتارهای منافقانته در ارتباطتات بتينفتردی

اقدام مینمایند .در تحقيقی که شيری و همکاران ( )1394با عنوان بررسی ارتباط بين خودشتيفتگی
مدیران و رفتارهای منافقانه با نق
پژوه

ميانجی رفتار ماکيتاولیگتری متدیران انجتام دادنتد ،یافتتههتای

آنان حکایت از آن دارد که خودشيفتگی متدیران و رفتارهتای ماکيتاولیگتری دارای اثتر

مستقيم و معنیداری با یکدیگرند و همچنين خودشيفتگی نيز دارای اثر مستقيم معنیداری بر رفتتار
منافقانه است .در این تحقيی ،ميانجیبودن رفتار ماکياولیگری در ارتباط بين خودشيفتگی متدیران
و رفتار منافقانه آنها نيز تأیيد شد .درخصوص پژوه هتای ختارجی انجتامشتده در زمينته تحقيتی،
موریسون و ميليکن ( )0555در تحقيقشان به این امر اشاره کردند که جو سکوت در سازمان ستب
1. Breaux et al
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میشود تا آن دسته از اعضای سازمان که بنای انجام رفتارهتای منافقانته در ارتباطتات بتينفتردی را
ندارند از مقابله و مواجهه با این رفتارها خودداری نمایند .منظور از جو سکوت درنظر آنها ،فضتایی
است که حاکم بر سازمان استت و اعضتا در نتين فضتایی تترجيح متیدهنتد معایت
سازمان را طرح نکننتد؛ زیترا کته بته گفتتن
میگيرد .ماليک و باشارات )0511( 1نق

و مشتکالت

نمتیارزد و تبعتات آن در آینتده دامتان خودشتان را
معنویت و رفتارهای م بت سياسی را در تعهتد ستازمانی

بين معلمان سه مثسسه عمومی و پن مثسسه خصوصی آموزشی در پاکستان بررستی کردنتد .ایتن
پژوه

نشان داد که هر پن بعد معنویتت بتا تعهتد ستازمانی ،رابطته مستتقيم و معنتیداری دارنتد.

درحالیکه تنها سه بعد از ابعاد معنویتت بتا رضتایت شتغلی رابطته معنتیداری دارنتد .گترین بتام و
همکاران ( )0514در پژوهشی با عنوان ماکياوليسم کارکنان و رفتارهای ريراخالقی باتوجهبه نقت
معنوی سرپرستان ،به این نتيجه رسيدند که ميان ابعاد ماکياولی و رفتارهای ريراخالقی ،رابطه م بتت
و معنیداری وجود دارد .همچنين معنویت در این رابطته نقت

تعتدیلکننتده در ابعتاد ماکيتاولی و

رفتار ريراخالقی دارد.
باتوجهبهمرور پيشينه پژوه  ،آنچه وجه تمایز پژوه
در این زمينه است را میتوان در نق

حاضر با دیگر پژوه های انجتامشتده

رفتتار سياستی و معنویتت در اثرگتذاری بتر بتروز رفتارهتای

منافقانه دانست .درحقيقت ،پژوهشی که از این نقطهنظر به رفتتار منافقانته نگتاه کترده باشتد ،یافتت
نمیشود .برایناساس این پژوه

درنظر دارد باتوجهبه نق

معنویت ،گتونگی اثرگتذاری رفتتار

سياسی بر رفتار منافقانه را تشریح نماید.

مدل مفهومی و توسعه فرضیههای پژوهش
مدل مفهومی پژوه

حاضر ،یک مدل تلفيقی است که برگرفته از ند متدل میتلتف استت.

در مدل مفهومی پژوه

از مدل رفتارهای سياسيوال و پرو ( )0555استفاده شده است .در رابطه بتا

رفتارهای منافقانه در ارتباطات بينفردی از مدل طراحتیشتده از طریتی روش دادهبنيتاد در تحقيتی
هادوینژاد و همکاران ( )1319استفاده شده است و درنهایت درخصوص مدل معنویت از مطالعات

1. Maik&Basharat
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پارسيان و دونينگ ( )0559بهره گرفته شد .باتوجهبه مطال
پژوه

پي گفته ،مدل مفهومی و فرضيههتای

به شکل زیر است.

بعضی از اعضای سازمان با انجام برخی رفتارها منافع خود را بر منافع ستازمان مقتدم متیدارنتد
که به این رفتارها رفتارهای سياسی در سازمان گفته متیشتود .بترای رفتارهتای سياستی گونتههتای
میتلفی برشمردهاند که یکی از این انواع این رفتارها ،رفتارهای منافقانته استت (کاکمتار و بتارون،
 ،1999به نقل از هادوینژاد .)1390 ،درحقيقت انتظار متیرود کته بتا شتيوع رفتارهتای سياستی در
سازمان ،رفتارهای منافقانه نيز بي ازپي

مشاهده شود .برایناساس:

فرضيه  :1رفتارهای سياسی تأثير معنیداری بر بروز رفتارهای منافقانته در ارتباطتات بتينفتردی
دارند.
بسياری از صاح نظران معنویت را بهعنتوان منبعتتی پایتتدار بتترای ستازمانهتا دانستتهانتد کته
میتواند سازمان را از بروز رفتارهای پرخطر مصون سازد و تناقضنمایی نظتم و بتینظمتی رفتتاری
افراد در سازمان را حلوفصل کند .درحقيقت ،یکتی از مفتتاهيمی کته در راستتای بالنتدگی منتابع
انسانی مطرح شده ،معنویتت در کار است (براند .)1999 ،براینمبنا انتظار میرود که:
فرضيه  :0معنویت تأثير معنیداری بر بروز رفتارهای منافقانه در ارتباطات بينفردی دارد.
بنابر تأثيری که رفتارهای سياسی بر بتروز رفتارهتای منافقانته دارنتد ،بایتد فيلتتری ستر راه ایتن
رفتارها ایجاد نمود که رفتارهای میر سياسی را کم کرده و بهعنتوان یتک تعتدیلگتر در رابطته
رفتارهای سياسی و رفتارهای منافقانه عمتل نمایتد .ایتن تعتدیلکننتده معنویتت استت .درحقيقتت،
باتوجهبه نق

معنویت انتظار میرود که اثر رفتارهای سياسی بر بروز رفتارهای منافقانه کمتر شتود.

براینمبنا:
فرضيه  :3رفتارهای سياسی از طریی معنویت ،تتأثير معنتیداری بتر بتروز رفتارهتای منافقانته در
ارتباطات بينفردی دارند.
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شکل  .9مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
این پژوه  ،براساس هدف از نوع پژوه های کاربردی محسو متیشتود و از حيت
گردآوری دادهها ،پژوه
متغيرها براساس هدف پژوه

شتيوۀ

توصيفی -پيمایشی ارنوع تحليل همبستگی است که در آن رابطته ميتان
1

تحليل میشود و بهطورمشیو مبتنی بر معادالت ساختاری است.

برای گردآوری اطالعات در زمينه مبانی نظری و ادبيتات موضتوع از منتابع کتابیانتهای ،مقتاالت،
کتا های موردنياز و نيز از پایگاههای اطالعات علمی و مجلههای الکترونيکی و برای جمتعآوری
دادهها از روش ميدانی به کمک پرسشنامه استفاده شد .روش انجام پژوه
که مهمترین مزایای آن قابليت تعميم نتای است .جامعه آماری پژوه

بهصورت پيمایشی بود
حاضر ،کارکنتان ستازمان

جهاد کشاورزی استان فارس به تعداد  005نفر هستند که با استفاده از روش نمونتهگيتری تصتادفی
تعداد  104نفر بهعنوان نمونه انتیتا شتدند .بترای جمتعآوری اطالعتات ،از پرسشتنامه استتاندارد
استفاده شده است .درخصوص سنج

متغير رفتارهای سياسی از پرسشنامه رفتارهای سياسی وال و
1. structural equation modeling
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پرو ( )0555استفاده شده است .در رابطه بتا رفتارهتای منافقانته از پرسشتنامه تحقيتی هتادوینتژاد و
همکاران ( )1319استفاده شده است و درنهایت برای مدل معنویت از پرسشنامه پارسيان و دونينتگ
( )0559بهره برده شد .ازاینرو متغيرهای اصلی و سنجههای عملياتی آنها در جدول ( )1نشتان داده
شده است.
جدول  .9سنجش متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

9

رفتار منافقانه

2

رفتار سياسی

3

معنویت

سنجههای عملیاتی متغیرها
ماکياوليسم
سياست دفعی مدیران در قبال منابع انسانی
سياست جذبی مدیران در قبال منابع انسانی
قانونگریزی مدیران
عملکرد ضعيف عمدی مدیرن
ارزیابیهای توأم با سوگيری
تناقض ميان رفتار و گفتار
نفاق ميان کارکنان
رفتارهای میفی و پوشيده از دیگران
احتمال جابهجایی قدرت در سازمان
توزیع قدرت
ائتالفهای سازمانی
نفوذ و اثرگذاری
ریاستطلبی
موقعيت طلبی
فشار برای عملکرد عالی
انگيزه درونی
الهامبیشی معنوی
رفتارهای فرانقشی
رفتارهای مذهبی
اعتقاد به ارزشها
فرهنگ معنوی
رهبری معنوی
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برای سنج

روایی متغيرهای پژوه

از روش اعتبار محتوا استفاده شتده استت .بتا استتفاده از
به تأیيد اساتيد دانشگاه لرستتان رستيده استت ،روایتی

این روش که از طریی آن پرسشنامه پژوه

پرسشنامه تأیيد شد .برای آزمون پایایی پرسشنامه از شيوه آلفای کرونبتاخ استتفاده شتده استت کته
ضری

پایایی برای متغيرهای پژوه

در جدول ( ،)0ارائه شده است.
جدول  .2آلفای کرونباخ

متغیر

ضریب آلفا

رفتارهای سياسی

5/13

معنویت

5/10

رفتارهای منافقانه

5/71

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی :در این پژوه
جمعيتشناختی نمونه و ضری

نتای توصيفی دادهها شتامل تجزیتهوتحليتل مشیصتات

( KMOشاخو کفایت نمونهگيری) به شکل جدول ( )3است.
جدول  .3یافتههای جمعیتشناختی

ردیف

متغیر

1

جنسيت

0

سن

3

شاخو KMO

شاخص

درصد

مرد

61

زن

39

کمتر از 35

35

39-31

30

بي

30

از 45
5/771
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شاخصهای برازش و نتایج تحلیل عاملی
پس از جمعآوری اطالعات ،برای مشیوکردن اینکه شاخوهتای انتدازهگيتری (متغيرهتای
متغيرهای پنهان قابلقبول میباشتند ،در مرحلته اول بایتد

مشاهده) تا ه اندازه درخصوص سنج

کليه متغيرهای مشاهدهشده بهطور مجزا مورد آزمون قرار گيرند .ازاینرو شاخوهای کلی برازش
بتترای الگوهتتای انتتدازهگيتتری (تحليتتل عتتاملی تأیيتتدی) متتورد ارزیتتابی قتترار گرفتنتتد کتته آزمتتون
شاخوهای برازش برای مدلهتای تحليتل عتاملی تأیيتدی حتاکی از آن استت کته شتاخوهتای
اندازهگيری (متغيرهای آشکار) برای سنج

و اندازهگيتری متغيرهتای پنهتان از وضتعيت مطلتوبی

برخوردارند .ميزان مطلوبيت شاخوهای اندازهگيری متغيرها در جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول  .4شاخصهای برازش
متغیر
رفتار منافقانه

CFI
5/911

CIMIN/ DF
0/96

P
5/760

GFI
5/903

RMSE
5/553

رفتار سياسی

5/953

0/33

5/069

5/916

5/550

معنویت

5/956

0/06

5/006

5/905

5/559

بهعالوه نتای حاصل از آزمون تحليل عاملی تأیيدی در جدول ( )0به همراه بار عاملی و مقتدار
 Pنشان داده شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی به همراه شاخص جزئی  Pبرای هر متغیر
متغیر پنهان
رفتارهای سياسی

رفتارهای منافقانه

معنویت

متغیر آشکار

بار عاملی

p

بعد کنشی( ريرفعال)

5/60

5/553

بعد واکنشی( فعال)

5/00

5/555

مقوله فردی

5/03

5/555

مقوله گروهی

5/71

5/559

مقوله سازمانی

5/69

5/551

خودآگاهی

5/71

5/555

اهميت اعتقادات معنوی در زندگی

5/49

5/551

فعاليتهای معنوی

5/335

5/555

نيازهای معنوی

5/15

5/555
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نتای تحليل عاملی تأیيدی (جدول  )0به همراه شاخو جزئی  Pبرای آزمون قابلقبولبودن بار
عاملی مربوط به هر متغير بررسی شد و ميزان بارهای عاملی مناس

و مقدار Pجزئی کمتتر از 5/50

بودند ،پس میتوان نتيجه گرفت که سثاالت بهخوبی متغيرهای مشاهده را میسنجند.
نتایج مدل معادالت سااختاری .در پتژوه

حاضتر بترای آزمتون معنتیداری فرضتيههتا از دو

شاخو جزئی مقدار بحرانی  CRو Pاستفاده شتده استت .براستاس ستطح معنتیداری  5/50مقتدار
بحرانی باید بيشتر از  1/96باشد ،مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشتود ،همچنتين
مقادیر کو کتتر از  5/50بترای مقتدار  Pحتاکی از تفتاوت معنتیدار مقتدار محاستبهشتده بترای
وزنهای رگرسيونی بتا مقتدار صتفر در ستطح  5/90استت .بترای آزمتون فرضتيههتای پتژوه

از

معادالت ساختاری و نرمافتزار  Amos 23استتفاده شتده استت کته خروجتی نترمافتزار بتهصتورت
شکل ( )0است.

شکل  .2خروجی نر افزار
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شاخوهای کلی برازش مدل پژوه

به شکل جدول ( )6است.

جدول  .6برازش مدل مفهومی
CIMN

CIMN/ DF

P

GFI

NFI

RMSE

10/911

3/901

5/555

5/114

5/104

5/5517

باتوجهبه اطالعات جدول باال میتوان دریافت که مدل از برازش بسيارخوبی برختوردار استت.
با درنظرگرفتن نتای تجزیهوتحليل مدل به بررسی فرضيههای پژوه

پرداخته شده است که نتتای

آن در جدول ( )7ارائه شده است.
جدول  .2ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها
فرضیهها
 :H1رفتارهای سياسی تأثير معنیداری بر
رفتارهای منافقانه دارد.
 :H2معنویت تأثير معنیداری بر رفتارهای
منافقانه دارد.

ضریب
رگرسیونی

مقدار بحرانی

5/03

0/43

-5/73

0/16

P

نتیجه

/519
5
5/55

تأیيد

تأیيد

باتوجهبه جدول ( )7و آزمون فرضيههای اصلی پژوه  ،مشاهده میشود که فرضيههای اصلی
پژوه

در سطح اطمينان  %90تأیيد میشوند .در توضيح آزمون فرضيههای اصلی بایتد گفتت کته

باتوجهبه مقدار بحرانی ( )CRکه برای تمامی فرضيههتا دارای مقتدار بتي

از  1/96استت و مقتدار

( )Pکه کمتر از سطح خطای  5/50است ،در سطح اطمينان  %90فرضيههتای اصتلی پتژوه

تأیيتد

میشوند .لذا باتوجهبه جدول ( )4میتوان گفت که در سطح اطمينان  %90رفتارهتای سياستی تتأثير
م بت و معنیداری بر رفتارهای منافقانه دارند .همچنين نتای حاصل از بررسی دادههتا نشتاندهنتده
آن است که معنویت نيز تأثير معکوس و معنیداری بر رفتارهتای منافقانته دارد .پتسازاینکته نتتای
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بررسی فرضيههای اصلی مشیو شد ،الزم استت کته نتتای فرضتيههتایی کته براستاس متغيرهتای
ميانجی با استفاده از مسير ريرمستقيم تدوین شدهاند ،مشیو شود .در ایتن پتژوه

بترای آزمتون

فرضيههایی که براساس متغيرهتای ميتانجی و مستير ريرمستتقيم تتدوین شتدهانتد ،از آزمتون بتوت
استراپ استفاده میشود.
نتایج آزمون بوت استراپ .در پژوه

حاضر برای آزمون فرضيه سوم از روش بوت استتراپ

استفاده میشود .نتای تحليتل فرضتيههتای ستوم پتژوه

1

بتا استتفاده از روش  Bootstrappingدر

جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  .1نتایج بوتاستراپ برای مسیر واسطهای الگوی پیشنهادی پژوهش
فرضیه

بوت

سوگیری

خطای استاندارد

فرضيه:3

-5/4101

./5504

/5104

حد پایین

حد باال

-5/1600

-/1340

مندرجات جدول ( )1برای مسير رفتارهای سياسی /معنویت /رفتارهای منافقانته نشتان متیدهتد
که حد پایين با مقدار  -5/1600و حد باالی آن دارای مقدار  -/1340است .باتوجهبه نتای آزمتون
بوت استراپ و قرارنگرفتن صفر در این فاصله اطمينان ،حاکی از معنیداری این مسير ريرمستقيم و
درنتيجه تأیيد فرضيه مربوط به آن است .ازاینرو باتوجهبه نتای جدول فوق میتوان گفتت کته در
سطح اطمينان  %90رفتارهای سياسی از طریتی معنویتت تتأثير معکتوس و معنتیداری بتر رفتارهتای
منافقانه دارد .باتوجهبه نتای آزمون بوت استراپ و قرارنگرفتن صفر در این فاصله اطمينان ،حتاکی
از معنیداری این مسير ريرمستقيم است .ازاینرو باتوجهبه نتای جدول فوق میتوان گفتت کته در
سطح اطمينان  %90رفتارهای سياسی از طریتی معنویتت تتأثير معکتوس و معنتیداری بتر رفتارهتای
منافقانه دارد.

1. Bootstrap

919

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)24زمستان 9316

بحث و نتیجهگیری
پژوه

حاضر با هدف تحليل نق

رفتارهتای سياستی بتر رفتارهتای منافقانته باتوجتهبته نقت

ميانجی معنویت انجام پذیرفت .نتای تحليل عاملی تأیيدی به همراه شاخو جزئی  Pبترای آزمتون
قابلقبول بودن بار عاملی مربوط به هر متغير بررسی شد و ميزان بارهتای عتاملی مناست
جزئی کمتر از  5/50بودند ،درنتيجه میتوان گفت که متغيرهای آشکار پژوه
پنهان را میسنجند .بهعالوه آزمون فرضيههای پژوه

و مقتدار P

بهخوبی متغيرهای

حتاکی از آن استت کته رفتارهتای سياستی

تتتأثير م بتتت و معن تیداری بتتر رفتارهتتای منافقانتته دارد .همچنتتين نتتتای حاصتتل از بررستتی دادههتتا
نشاندهنده آن است که معنویت ،تأثير معکوس و معنیداری بتر رفتارهتای منافقانته دارد .همچنتين
باتوجهبه نتای آزمون بوت استراپ و تحليل مسير ريرمستقيم میتوان گفت کته در ستطح اطمينتان
 %90رفتارهای سياسی از طریی معنویت ،تأثير معنتیداری درجهتت عکتس ،بتر رفتارهتای منافقانته
دارد .با نگاهی دقيیتر و براساس تلفيی نتای تحليل عاملی تأیيدی و مدلسازی معادالت ستاختاری
میتوان گفت که رفتارهای سياسی واکنشتی شتامل رفتارهتایی همچتون :قاطعيتت ،1یکپتار گی،0
استدالل ،3ائتالف ،مبادله و درخواست روبهباال بيشترین تأثير را بر رفتارهای منافقانه دارد .بهعتالوه،
براساس مدل آزمون شده میتوان نتيجه گرفت که از ميان ابعاد معنویت ،نيازهای معنوی ،بيشتترین
تأثير را درکاه

رفتارهای منافقانه میتواند داشته باشد .نيازهای معنتوی اشتاره بته وجتود نيرویتی

باطنی در فرد دارد که باعت

ستوق ایشتان بتهستوی هتدفی معنتادار و انتیتا طریقتی مستتقيم در

برآوردهساختن نيازهای فردی و همچنين کمتک بته ستازمان بترای دستتيابی بته اهتداف متیشتود.
باتوجهبه مطال
قال

پي گفته ،وجه تمایز پژوه

حاضر با دیگتر پتژوه هتای صتورتگرفتته را در

نوآوری تحقيی بدینصورت میتوان عنوان نمود که پتژوه

حاضتر بتا بررستی ارتبتاط بتين

رفتارهای سياسی و معنویت از طریی تحليل مسير ريرمستقيم پی به این مسئله برد کته کتدام نتوع از
رفتارهای سياسی و همچنين کدامیک از ابعاد معنویت ،بيشترین تأثير را بر رفتارهای منافقانه دارند.
یافتههتای تحقيتی نشتان متی دهتد کته رفتارهتای سياستی بتا رفتارهتای منافقانته رابطته م بتت و
1. Assertiveness
2. Ingratiation
3. Rationality
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معنیداری دارد .رفتار سياسی در سازمان ،جزء الینفتک زنتدگی ستازمانی استت و اگتر ایتنگونته
رفتارها بهطور صحيحی مدیریت نشوند ،میتوانند به شکلگيری محيطی تفرقهآميز و میر منجتر
شوند .باتوجهبه ماهيت دوگانه و نسبیبودن رفتار سياسی ،افزای

کاربرد این مفهوم در محي کتار

و عدم وجود درک دقيی از رفتار سياسی ،اعضای سازمان توجه خود را به انجام رفتارهتای منافقانته
معطوف مینمایند تا در نتيجه اینگونه رفتارها بتوانند نگرش واقعی خود را همساز با دیگر اعضتای
سازمان نشان دهند تا نزد آنها خو جلوه کنند و منافع شیصی خود را به حداک ر برسانند .بهدليتل
وجود ابهام و عدم اطمينان در سازمانها کارکنان مبادرت به انجام رفتارهای سياستی متینماینتد تتا
بتوانند در نتيجه انجام نين رفتارهایی نفع شیصی خود را تأمين نمایند و عدم اطمينتان ستازمانی و
پيامدهای منفی حاصل از ادراک سياست سازمانی را کاه

دهند.

فرضيه تأثير معنیدار بين معنویت سازمانی و رفتارهای منافقانه نيتز در ایتن تحقيتی متورد تأیيتد
قرار گرفت .معنویت به شکلگيری بستری دینی و فرهنگی در ستازمان منجتر متیشتود و ایتن امتر
منجر به این میشود که افراد دارای مهارت سياسی باوجوداینکه سياستبازی و رفتارهای نفعطلبانه
دیگران را درک میکنند ،بهدليل برخورداری از ارزشهای دینی و متذهبی قتوی از مهتارت ختود
برای دستيابی به نفع شیصی استفاده نکنند (فانی و همکاران .)1390 ،معنویتت بتا تشتویی افتراد بته
صحبت آزادانه دربارۀ نظرات معنویشان و کمک به آنها درجهتت مترتب ستاختن ایتن نظترات بتا
ارزشهای سازمان ایجاد میشود .در سازمانی که یک خ مشی بترای آزادی معنتوی وجتود دارد،
کارکنان می توانند توانایی بالقوه خود را شکوفا کننتد و عتالوه بتر بهبتود عملکترد ،فضتای محتي
کس وکار را نيز دوستانهتر سازند (فرهنگی و همکاران .)1310 ،معنویت در محي کس وکار بته
کارکنان کمک می کند تا تمرکز بيشتری بتر موضتوعات مهتم در زنتدگی داشتته باشتند؛ معنویتت
محوری در محي کار ،به کارکنان کمک میکند تا بين
در دنيتتای ختتوی

بهتری نسبت به جایگاه ختدا و دیگتران

پيتتدا کننتتد .درخصتتوص اشتتتراکات پتتژوه

حاضتتر بتتا دیگتتر پتتژوه هتتای

صورتگرفته باید گفت که شيری و همکاران ( )1394همانند پژوه

حاضر رفتارهای منافقانته را

ناشی از ماکياوليسم میدانند و در این خصوص ابراز میکننتد کته رفتتار ماکيتاولیگتری بتر رفتتار
منافقانه دارای اثر مستقيم و معنیداری است .درخصوص محدودیتهای پتژوه

نيتز بایتد گفتت

که محدودیت در تعميم نتای یکی از مهمترین محدودیتهای تحقيی حاضتر استت؛ راکته تنهتا
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این نتای از یک سازمان حاصل شد است .از دیگر محدودیتهای تحقيی میتوان به کمبتود منتابع
علمی قابلدسترس و نبود کار مشابه در این زمينه اشاره داشت.

پیشنهادات پژوهش
-

برای پرهيز از رفتارهای منافقانه در سازمان پيشنهاد میشود کته متدیران بته تتدوین اصتول و
الزامات اخالقی بهصورت دقيی و شفاف مبادرت کنند .در ضتمن توصتيه متیشتود کته بایتد
مراق

بود این اصول و الزامات به شکل بروکراسیهای کاذ نبتوده و التزام اجریتی داشتته

باشند.
-

بر مدیریت سازمان الزم است که نسبت به شناسایی افرادی که زمينه ماکيتاولیگتری دارنتد،
اقدام کنند و در ارتباطات با آنها و نشر اطالعات و اخبار این افتراد مراقبتت الزم را بته عمتل
آورند.

-

براساس نتای پتژوه

پيشتنهاد متیشتود کته هنگتام کارمنتدگزینی ،تاحتدممکن از جتذ

کارکنانی با ماکياوليسم باال خودداری شود و سياست جذبی و دفعی مدیریت در قبتال منتابع
انسانی سازمان ،فارغ از هرگونه مدیریت سياسی و بر پایت ميتزان شایستتگی و کفایتت اعضتا
صورت پذیرد.
-

از مهمترین ابزارهایی که مدیریت برای کاه

بروز رفتارهتای سياستی میتر و رفتارهتای

منافقانه در دست دارد ،نظام ارزشيابی مستتمر و ارزیتابی عملکترد کارکنتان استت .ضتروری
است نظام ارزیابی عملکرد مناسبی در سازمان استقرار یابد تا گروهی از اعضای ستازمان ،در
عو

درپي گرفتن رفتارهای منافقانه ،معنویت در کار را سرلوحه اقتدامات و فعاليتتهتای

خود سازند.
-

درخصوص پيشنهاد به پژوهشگران آتی نيز پيشنهاد میشود که باتوجهبه اینکته ایتن پتژوه
در سازمانهای دولتی صورت گرفته است ،پيشنهاد میشود این کار بهصورت مقایسهای بتين
سازمان دولتی صورت گيرد و به سنج

ميزان بروز رفتارهای منافقانه و رفتارهای سياسی در

سازمان مبادرت شود.
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تعدیلکننده مهارت سياسی و اراده سياسی در ارتباط بين ادراک سياست سازمانی و رفتار سياسی،
پژوهشهای مدیریت در ایران ،دورۀ ،11شماره.193-001 :1
فرهنگی ،علیاکبر؛ فتاحی ،مهدی و واثی ،بهاره (  ،)1310معنویت در محي کار و نق

آن در بهبود رفتار

شهروندی سازمانی ،فصلنامه فرهنگ مدیریت ،سال هارم ،شماره سيزدهم.0-36 :
لواسانی ،مسعود؛ کيوانزاده ،محمد و ارجمند ،ندا ( ،)1317معنویت ،استرس شغلی ،تعهد سازمانی و
رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران ،نشریه روانشناسی معاصر ،دوره سوم ،شماره.61-73 :0
معافیمدنی ،سيده خدیجه؛ صالحیعمران ،ابراهيم؛ عنایتی ،ترانه و یوسفی سعيدآبادی ،رضا ( ،)1393تحليل
معنویت حرفهای بهعنوان بعدی اخالقی بر پای

مثلفههای معنویت سازمانی ،فصلنامه اخالق در علو و

فناوری ،سال دهم ،شماره .01-01 :0
نقوی ،سيد علی؛ اسعدی ،ميرمحمد و ميررفوری ،سيدحبي

اله ( ،)1394تحليل عوامل مثثر بر معنویت

سازمانی ،فصلنامه اخالق در علو رفتاری ،سال دهم ،شماره.150-114 :1
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