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 بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه

 به نقش میانجی معنویت باتوجه
 

 **، فرجا  زارعالدین موسوی سید نجم
 

 50/50/96تاریخ دریافت: 

 16/59/96تاریخ پذیرش: 

 چکیده
پژوه  حاضر با هدف بررسی نق  رفتارهای سياسی بر بروز رفتارهای منافقانه با 
درنظرگرفتن نق  ميانجی معنویت انجام پذیرفت. پژوه  حاضر ازلحا  هدف، کاربردی و 

آید. شمار می مطالعات پيمایشی بهها از نوع تحقيقات توصيفی و از شاخه آوری داده ازنظر جمع
-جامعه آماری پژوه ، کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس هستند که با استفاده از روش نمونه

-عنوان اعضای نمونه انتیا  شده نفر از کارکنان آن به 104اندازه  ای به گيری تصادفی ساده، نمونه

آوری شده است که برای تحليل آنها از  ارد جمعهای پژوه  با استفاده از پرسشنامه استاند اند. داده
استفاده شده است.  AMOS 23و  SPSS 21افزارهای  سازی معادالت ساختاری و نرم روش مدل

داری بر رفتارهای منافقانه دهد که رفتارهای سياسی، رابطه م بت و معنینتای  پژوه  نشان می
هنده آن است که معنویت، رابطه معکوس و د ها نشاندارد. همچنين نتای  حاصل از بررسی داده

تواند باع  کاه  داری بر رفتارهای منافقانه دارد. رفتارهای سياسی نيز از طریی معنویت میمعنی
عالوه، نتای  پژوه ، حاکی از آن است که رفتارهای واکنشی، بيشترین  رفتارهای منافقانه شود. به

توان نتيجه گرفت که از  شده، می ين براساس مدل آزمونتأثير را بر رفتارهای منافقانه دارد. همچن
 ميان ابعاد معنویت، نيازهای معنوی بيشترین اثر را در کاه  رفتارهای منافقانه دارد. 

 

 های سازمانی رفتارهای سياسی؛ معنویت؛ رفتارهای منافقانه؛ سياست: کلیدواژه

                                                                                                                                        

 .مسئول( ۀ)نویسند استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری  mousavi56@yahoo.com  

 zare.fa@fc.lu.ac.ir  دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه لرستان. **
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 مقدمه
فتردی بتا    در دو موقعيت ارتباطی بتين نی، خاصی از رفتار سازما  سازمان در گون یامروزه اعضا

یتک موضتوع نگرشتی     ۀنفعان سازمان، رفتارهای متفاوت و گتاه متناقضتی دربتار   دیگر اعضا و ذی

از  یتک  هتيچ کنند که تنها یکی از آنها با نگرش واقعی او سازگاری دارد یا می اظهارواحد از خود 

شتود  د ار  نين پدیده رفتتاری متی   قدری هبآنها با نگرش واقعی وی سازگاری ندارد. گاه سازمان 

انجتام  نتين    واستطه  بته ستازمان   یگردد. اعضافردی در سازمان ماالمال از آن می که ارتباطات بين

کوشند تا نگرش واقعی خود را با دیگر اعضا سازمان همساز نشان دهنتد تتا نتزد آنهتا     رفتارهایی می

در ستازمان استت    1نشانگر وجود رفتار منافقانه خو  جلوه کنند؛ شيوع  نين رفتارهایی در سازمان

 (. بستر ظهور رفتارهای منافقانه، رفتارهای سياستی در ستازمان  110: 1319نژاد و همکاران، )هادوی

بعضی از اعضای سازمان با انجام برخی رفتارها منتافع ختود را بتر منتافع ستازمان       ،حقيقتاست. در

. برای رفتارهای سياستی  شود میای سياسی در سازمان گفته که به این رفتارها رفتاره دارند یممقدم 

که یکی از این انواع ، رفتارهتای منافقانته استت )کاکمتار و بتارون،       اند برشمردهمیتلفی  های گونه

که با شيوع رفتارهای سياستی در ستازمان، رفتارهتای منافقانته نيتز       رود می(. درحقيقت انتظار 1999

بترای ایجتاد رفتارهتای     ای زمينته  ،بتروز رفتارهتای سياستی    ،سینگردی بهمشاهده شود.  ازپي  بي 

 منافقانه در سازمان است.  

رفتارها در سازمان باع  ایجتاد   گونه ایند و ظهور نطلبانه دار ، ماهيتی منفعت0رفتارهای سياسی

 3ای بتر ستازمان دارد. بو انتان   افکن و میر  خواهد شد و آثتار منفتی فزاینتده   محي  کاری تفرقه

بودن رفتتار سياستی، افتزای      به ماهيت دوگانه و نسبی باتوجهدارد که ( در این زمينه بيان می0551)

کاربرد این مفهوم در محي  کار، عدم وجتود درک دقيتی از رفتتار سياستی و نيتز نيتاز بته رعایتت         

تته استت   این نوع رفتارها، اهميت مطالعه رفتار سياسی افتزای  یاف  کارگيری بههای اخالقی در  الزام

ابی به (. گاهی اوقات، کارکنان رفتارهای سياسی را جهت دستي37: 151: 1394)شيری و همکاران، 

دهنتد. حتتی   تواننتد بته آن دستت یابنتد، نشتان متی      صورت نمی این اهداف شیصی خود که در رير

                                                                                                                                        

1. Hypocritical Behavior 

2. Political behaviors 

3. Buchanan 
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 ی کنتار منافع فترد  به نفعمنافع سازمانی را  ،ممکن است کارکنان با افراط در بروز رفتارهای سياسی

 نظتر  بته طلبانته دارد و  رفتارهای سياسی در ستازمان، متاهيتی منفعتت    (.301: 0511، 1گذارند )لطيف

 هرگونته . در مکت  ماکياوليسم، استرفتارها در مکت  ماکياوليسم  گونه اینرسد ریشه و سابقه می

درک دقيتی  است. در محي  کار، عدم وجتود   قبول قابل از اخالقيات آن  نظر صرف، مثثرتاکتيک 

این نوع رفتارها، اهميت مطالعته   کارگيری بهاز رفتار سياسی و نيز نياز به رعایت الزامات اخالقی در 

آنچته   بته  باتوجته  رو، ازاین(. 09: 1394)شيری و همکاران،  دسته از رفتارها را افزای  داده است این

که باع  ایجاد محي  کتاری  مسئله پژوه  را بروز رفتارهای سياسی در سازمان  توان میگفته شد 

عنوان کرد، کته بتر استاس بينشتی کته       ،رفتارهای منافقانه خواهد شد متعاقباًافکن و میر  و تفرقه

با رعایت اخالق و معنویت در کار این رابطته را تعتدیل و یتا     توان می، کند میپژوه  حاضر ارائه 

 حتی از ميان برداشت.

نق  ميانجی معنویت، رابطه بتين رفتارهتای سياستی و     گرفتنبا درنظر بر آن است تا این تحقيی

در سازمان، پدیده نوظهوری است کته توجته    0رفتارهای منافقانه را مورد بررسی قرار دهد. معنویت

متدیریت و ستازمان را در ستطوح میتلتف بته ختود جلت  کترده استت.           نظتران  صاح بسياری از 

تواننتد از آن  متی  ها سازمانپایدار قلمداد نمود که  منبعی عنوان به ها سازمانتوان برای معنویت را می

، بهتره گيرنتد و از طریتی آن، مستائل و مشتکالت را در ستازمان       زده آشو و  پرتالطم ای زمانهدر 

نق  بسيار  تنها نهواقعيتی انکارناپذیر است که  ،(. معنویت1999، 3)جرالد و کاوانا نمایند وفصل حل

موفقيتت و راه دستتيابی بته بالنتدگی در      کننتده  تعيتين بلکته   ،اردمهمی در زندگی ستازمانی افتراد د  

متدنی و  )معتافی  شود و بایستی به آن توجه ویژه نشان داد و آن را تقویت نمودسازمان محسو  می

شتده در   هتای مطترح    تال  سازه مناسبی جهت پاسیگویی بته   عنوان به(. معنویت 1393همکاران، 

موضتوع   عنتوان  بته افزای  عالقه به معنویتت در کتار هنتوز    . اگر ه، دالیل خاص محي  کار است

توجه به این  دالیلترین اصلی 4برخی از تحقيقات مطرح است اما محققينی همچون کالون و کویچ

تغييتر و محتي  اجتمتاعی نتامنظم و      دائمتاً در حتال  متغير را عواملی از قبيل: الف( در دنيای تجتاری  

                                                                                                                                        

1. latif 

2. spirituality 

3. Gerald and Cavanagh 
4. Kalon&Kovich 
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باشتند.  ( امتروزه   معنوی جهت دستيابی به آرام  می های پاسخ، افراد در حال جستجوی متالطم

استت. ج(   شتده و وارستتگی معنتوی    1موج  هوشتياری اجتمتاعی   ها ارزش، باور و عقایدتغيير در 

عالقه فزاینده به فلسفه شرقی، موج  تقویت تمایل بازگشت به تمایالت معنوی در افتراد گردیتده   

ای فزاینده طور به ها سازمانجایگاه معنویت در  ،اخير ایه سال(. در 1394)پروین و همکاران،  است

ضترورتی انکارناپتذیر بترای تعتامالت      عنتوان  بته از سوی مدیران، سرپرستتان، کارکنتان و محققتان    

که مفهتوم معنویتت در محتي      طوری هبا کارکنان و جامعه مورد توجه قرار گرفته است، ب ها سازمان

(. بنتابراین  1317پيدا کرده است )لواستانی و همکتاران،    یوجهت قابلشهرت  ،های اخيرکار در دهه

و ایتن بررستی بتر آن     استهدف این پژوه ، بررسی نق  رفتارهای سياسی بر رفتارهای منافقانه 

متغيری ميانجی در ميان متغيرهای رفتار سياستی و رفتتار منافقانته     عنوان بهاست که متغير معنویت را 

تحقيی به این شرح است: آیتا رفتارهتای    سثاالتشده،  به موارد بح  هباتوجمورد تحليل قرار دهد. 

متغيتر ميتانجی    عنتوان  بته توانتد  د؟ و اینکه آیا معنویتت متی  شوسياسی به رفتارهای منافقانه منجر می

 د؟شورفتارهای سياسی بر رفتارهای منافقانه  تأثيرباع  کاه  

 

 مبانی نظری
یف رفتارهای سياسی بپتردازیم، بجاستت کته در ابتتدا     قبل از اینکه به تعر  سیاسیرفتارهای 

استت کته در    هتایی  فعاليتت دربرگيرنده  ،سازمانی های سياستتشریح شوند.  0سازمانی های سياست

قدرت و دیگر منابع جهت نيتل بته نتتای  مترجح ستازمانی       کارگيری بهراستای دستيابی به توسعه و 

نمایتد کته   تعریتف متی   هتایی  فعاليت عنوان بهی را (، رفتارهای سياس0553)3د. کروتيسشوانجام می

شتدن   وردهاند اما باع  اثرگذاری بتر دیگتران جهتت بترآ    هشدن تأیيدرسمی از طریی سازمان طور به

ناپتذیر  رفتارها در سازمان اجتنا  گونه اینند و الزم به ذکر است که رخداد شواهداف شیصی می

برند کته در رابطته بتا    رفتارهای نام می عنوان بهياسی (، از رفتارهای س1979)4. آلن و همکاراناست

گيرند. در تعریفی دیگر از فتریس و  تقویت یا نگهداشت عالئی در سطح فردی یا گروهی انجام می

                                                                                                                                        

1. Social Mindfulness  

2. Organizational politics 

3. Crutis 

4. Allen et al 
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توانایی جهت درک اثربی  دیگران در کتار و   عنوان به(، رفتار و مهارت سياسی 0550) همکاران

از طریی روشی که اهداف ر دیگران درخصوص فعاليت گذاری باثر برای نين دانشی  کارگيری به

 (.0510، 1)جعفریانی شودبیشد، تعریف میسازمانی و یا شیصی را بهبود می

ریزی، سازماندهی، هدایت برنامه :قبيلشامل رفتارهای عقالیی از یک واقعيت زندگی سازمانی

زمانی کتته متترتب  بتتا هتتا مجموعتته دیگتتری از رفتارهتتای ستتا و کنتتترل استتت. در پتتس ایتتن فعاليتتت

هتا از ایتن عقيتده     آوردن و حفظ قدرت است، قترار دارد. تجتار  شیصتی در طتول ستال      دست به

اند که رفتار در سازمان ماهيتاً سياسی است. رفتار سياسی شامل انجتام اقتدامات نفتوذ    حمایت کرده

گيترد. تأکيتد   میها صورت  منظور حمایت یا افزای  منافع شیصی افراد یا گروه ارادی است که به

کته منتافع شیصتی بته منتافع       زمتانی کننده این نوع از نفوذ اجتماعی استت.   بر منافع شیصی، تعيين

باشند، رفتار سياسی به نيرویتی منفتی تبتدیل    بردن آنها می ينبزنند و یا درصدد ازسازمانی صدمه می

 (.1390شود )فانی و همکاران، می

تتوان گفتت کته تمرکتز     گاتنگی بتا قتدرت دارنتد و متی    علم سياست و رفتار سياسی، ارتباط تن

باشتد. رفتتار   متی  گيتری  تصتميم قدرت جهت اثرگذاری بر فراینتد   کارگيری بهرفتارهای سياسی بر 

بیشتی از نقت  رستمی ضترورت      عنتوان  بته است کته   هایی فعاليتسياسی دربرگيرنده آن دسته از 

موجود در سازمان منجتر گتردد    های کاستییا و در امر توزیع مزا نفوذ اعمالتواند به ندارند ولی می

گستترده   طتور  بهیابند که قدرت (. رفتارهای سياسی، هنگامی بيشتر بروز و ظهور می1993، 0)رابينز

 هتا  گتروه ، تیصصتی و ویتژه باشتند. در  نتين حتالتی      گيری تصميمتوزیع شده باشد و فراگردهای 

عی را که بيشتر مطلو  اعضای  باشتد، متورد   زنند و هر گروه موضدست به ائتالف با یکدیگر می

بر  مثثرعوامل  ترین مهمکنند. از به یک اندازه سياسی رفتار نمی ها گروهدهد. همه حمایت قرار می

توان به عوامل فردی و ستازمانی اشتاره کترد. از عوامتل فتردی اثرگتذار در رفتتار        رفتار سياسی می

برتر و انتظتار   های موقعيت، داشتن طلبی ریاستدرونی، توان به خودنظارتی زیاد، کنترل سياسی می

اعتماد کم، ابهام در نق ،  :توان به متغيرهایی همچون موفقيت اشاره کرد. از عوامل سازمانی نيز می

از بتين بترد،    تتوان  میفشار برای عملکرد عالی و مدیران خودخواه اشاره کرد. رفتارهای سياسی را ن

                                                                                                                                        

1. Jafariani 
2. Robbins 
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ای قترار گيرنتد   منطقی و ستازنده  ۀتوان و باید کنترل کرد تا در محدودولی مانورهای سياسی را می

 (.1393)دوستار و ممبينی، 

شتود، نيتروی بتالقوه رفتتار     در سازمان منافع فردی بر منافع سازمانی ترجيح داده می که یهنگام

از  ای، رفتتار سياستی مجموعته   دیگتر  بيتان  بته بالفعل ظاهر خواهد شتد.   صورت بهسياسی در سازمان 

قتدرت   کتارگيری  بته آوردن، افتزای  و   دستت  بته کارکنان سازمان بترای   وسيله بهکه  هاست فعاليت

و ناهماهنگی به اهداف خود  عدم اطمينانثباتی و شود تا از آن طریی در شرای  بیمی کار گرفته به

در  نفتوذ  اعمتال  برایتر، هدف افراد از انجام این رفتار، یافتن راهی انحصاری ساده عبارت بهبرسند. 

 (.0550، 1)فریس و همکاران درون سازمان است های کاستیتوزیع مزایا و 

. در ایتن متدل   است ( برگرفته شده0555) 0ابعاد مورد استفاده در این تحقيی، از مدل وال و پرو

رفتارهتتای سياستتی از دو بعتتد کنشتتی و واکنشتتی تشتتکيل شتتده استتت. رفتارهتتای سياستتی واکنشتتی 

، ائتتالف، مبادلته و درخواستت    0، استتدالل 4شيرینی، خود3قاطعيت :تارهایی همچونرف يرندهدربرگ

دهند تا بر نتای ، به نفع ختود  شده نشان می فرصت درکباشد که افراد در پاسخ به یک باال میروبه

و  7، اجتنا  از سترزن  6اجتنا  از اقدام :اثر بگذارند. رفتارهای واکنشی مشتمل بر اعمالی همچون

دهنتد تتا ضترر و زیتان     شتده انجتام متی    ند و افراد در پاسخ به تهدیتد درک باشمی 1ا  از تغييراجتن

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

بی  فترد  که الهام ای زندگی است، انر ی ۀو انگيزانند بی  روحمعنویت، نيرویی   معنویت

(. معنویتت  0557، 15باشتد )بنفيتل  ورای فردیتت متی   یسو بهفرجامی معين یا هدفی  یوسو سمتبه 

تر، استتفاده بهينته از   واضح عبارت به. استتالش دائمی بشر برای پاسخ به  راهای زندگی  عنوان به

 در نتيجته کتردن   ماندن و زنتدگی  یافتن دالیل موجود مرتب  با زندهقوه خالقيت و کنجکاوی برای 

                                                                                                                                        

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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ارزشتی  روزافزونتی، بتی   طتور  بته اکنتون   هتا  سازمان(. 1394)نقوی و همکاران،  تکامل استرشد و 

انتد و در شتروع هتزاره    انستانی درک کترده   یهتا  ارزشمالی را در مقابل هزینه  های يتموفقکس  

اری و ختانوادگی آنهتا و نيتز    ستاختن زنتدگی کت    ای کمک به کارکنان در جهتت متتوازن  جدید بر

انتد. پتارادایم   جدیتدی یافتته   یهتا  راه ،هتای کتاری  شتان در محتي   بتالقوه  های يتقابلساختن شکوفا

منعطف و خالق معنویت نيز در پاسخ به همين نيازها و فشارها ظهور کرده است و محققتان زیتادی   

(. معنویت برای افتراد میتلتف معتانی متفتاوتی     0553، 1)مارکز و همکاران اندکرده تأیيداین امر را 

 هتای  یتدگاه دن، تعاریف زیادی در ادبيات این موضوع وجود دارد که ناشی از وجود دارد و بنابرای

 .شودگذرا پرداخته می طور به ترند مهمبه برخی از تعاریف که به نظر  ینباوجودا. استمتفاوت

معنویت در کار دربرگيرنده تالش برای جستجو و یافتن هدف رایی در یک فرد برای زنتدگی  

نحتوی در   د و همکتاران و دیگتر افترادی استت کته بته      اری ارتباط قوی بين فتر برقر منظور بهکاری 

ستازمان   یهتا  بتاارزش کارش مشارکت دارند و همچنين سازگاری بين باورهای اساستی یتک فترد    

(. معنویتت در کتار، درک و شناستایی ایتن استت کته بعتدی از        0553، 0اوست )بردلتی و کتانومی  

، در 3بامعنتا انجام کارهای  واسطه بهقابل پرورش است و  درونی و باطنی است که ،زندگی کارکنان

 4بیت  (. معنویت در کار، نيرویی الهتام 1394یابد )نقوی و همکاران، زندگی اجتماعی پرورش می

 رف از ارزش کتار،   و برانگيزاننده برای یافتن معنتی و هتدف در زنتدگی کتاری، درک عميتی و     

معمتوالً در مطالعتات   (. 1999، 0شد )ميرتتف و دنتتون  باپهناوری عالم هستی و موجودات طبيعی می

صتورت  ( 0553سازی معنویت در محتي  کتار کته توست  ميلتيمن و همکتاران )       سازمانی از مفهوم

سه بعد از هفت بعتدی را کته اشتمس و     (0553). ميليمن و همکاران شود میگرفته است، استفاده 

و در یک  ندده بودند، انتیا  نمودکر کار مطرحبرای سنج  معنویت در محي   (0555) 6یدو 

تحقيی تجربی از آنها استفاده کردند. این سه بعد که متناظر با سه سطح فردی، گروهی، و ستازمانی  

و همستویی بتا    در ستطح گروهتی   سطح فردی، احساس همبستتگی  بامعنا درکار  :، عبارتند ازاست

                                                                                                                                        

1. Marques et al 
2. Bradley and Kauanui 
3. Meaningful works 

4. Inspiring power 

5. Mitroff & Denton 
6. Eshmes&Douchi 
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 تار و    عنتوان  بته حتي  کتار   گفت معنویتت در م  توان می .های سازمان در سطح سازمانی ارزش

در فرهنگ تعریف شتده استت کته تجربته متعتالی کارکنتان را از        شده مشاهدهسازمانی  یها ارزش

 (.0550، 1دهد )ریوطریی فرایند کار ارتقا می

تنگاتنگ و عميقی وجود دارد، اما بين آنها تفتاوت نيتز     رابط ،0بين وا ه دین و معنویت هر ند

ویت ریشه در دین دارد اما کاربردهای رایت  آن ممکتن استت بتا یتک      تارییی معن ازلحا . هست

 . در تمایز بين دین و معنویت، برخی ادعای استيالی معنویت بر دیتن سنت دینی خاص همراه نباشد

کنتد کته دیتن بتا امتور ستازمانی، شتعائر و        اشتاره متی   3پارگامنتت دارند و برخی دیگر بالعکس.  را

 محدودکننتده با امور شیصی، ایشان دیتن را امتری بازدارنتده و     ایدئولو ی مرتب  است و معنویت

هتای بشتری در   توانمنتدی  ینتتر  بتزرگ داند کته بتا   نيروهای انسانی و معنویت را امری پسندیده می

که دین عمدتاً با دین  دهد یمنتيجه تحقيقات نشان (. 1316جعفری و رستگار، )عابدی ارتباط است

با جهان  ارتباطمعنویت رالباً با نزدیکی به خدا و احساس  که یحالدر، استرسمی/ سازمانی مرتب  

 کته  یدرحتال  استت، گروه یتا ستازمان ختاص مترتب       بهبيشتر  ،و موجودات زنده مرتب  است؛ دین

، 4)ریتو د شتو تر است و حتی ممکن است بيشتر از یتک رویکترد متذهبی را شتامل     معنویت عمومی

0550.) 

فرد بترای یتافتن هتدف در زنتدگی، تعلتی و       یها تالشاز  عبارت است معنویت در محي  کار

و اهتداف   هتا  ارزشبودن بتا  کار و هماهنتگ و همستو   همبستگی با همکاران و دیگر افراد در محل

توانتد مشتتمل بتر دیتدگاه معنتوی      سازمان. این نکته شایان ذکر است که معنویت در محي  کار می

تارییی عالقه به معنویت در سازمان به دیتن خاصتی    ازلحا ، درهرصورتنباشد.  گونه اینباشد یا 

(. 0553، 0فتتردی استتتوار استتت )ميلتتيمن و همکتتاران هتتای یتتدگاهدو  هتتا ارزشوابستتته نبتتوده و بتتر 

عبارتنتد از:   استت،  دهشت در رابطه با معنویت مشتیو   نظران صاح ابعادی که از سوی  درمجموع

 ق بتا اهتداف ستازمان و گترای  دینتی     کار بامعنتا، احستاس همبستتگی و تعلتی، همستویی و انطبتا      

 (.  داری یند)

                                                                                                                                        

1. Reave 
2. Spirituality 

3. Pargamont 

4. Reave 
5. Milliman 
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تالشتی   درواقعمعنویت بر این مبناست که کار فق  ابزاری برای جذابيت و  ال  نيست، بلکه 

فرد، نحوه برآوردن نيازهتای زنتدگی    یاهایرؤیافتن  حقيقتبرای جستجوی هدف و معنایی عميی، 

(. 1390)طالقتانی و همکتاران،    دیگتران استت  به  کردن یاریو  بامعناباطنی از طریی جستجوی کار 

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        

خود دارد و با شناختی که کارکنان نستبت   و اینکه فرد  ه دیدگاه و باوری نسبت به داردخودشان 

توانند در برقراری ارتباط با دیگتران موفتی باشتند. اهميتت اعتقتادات       بهتر میکنند، به خود پيدا می

 .تواند بر زنتدگی ستازمانی فترد داشتته باشتد     معنوی در زندگی به نقشی اشاره دارد که معنویت می

اهداف فردی و سازمانی، تعدیل نگرش فرد نستبت بته   تواند در تعيين گرایی در سازمان میمعنویت

بعتد   عنوان بهمعنوی  های فعاليتسزایی داشته باشد.  هب تأثيرسازمان و همکاران و دستيابی به موفقيت 

سوم معنویت در این تحقيی بيتان شتده استت و بيتانگر ميتزان تالشتی استت کته فترد جهتت انجتام            

 هتای  فعاليتت شامل متواردی همچتون شترکت در     ها اليتفعدهد و این معنوی انجام می های فعاليت

شده در رابطه با معنویت، بعتد نيازهتای معنتوی     مورد مطالعهد. آخرین بعد شومذهبی و فرهنگی می

هدفی  یسو به. نيازهای معنوی اشاره به وجود نيرویی باطنی در فرد دارد که باع  سوق ایشان است

ساختن نيازهای فردی و همچنين کمک به ستازمان   آوردهطریقی مستقيم جهت بر معنادار و انتیا 

 گردد. جهت دستيابی به اهداف می

رفتارهای منافقانه، رفتاری میفی و پوشيده از دیگران است و جز خود فرد،   رفتارهای منافقانه

 ایتن  ازجملت  رفتارها بردارنتد.   گونه ازاینتوانند پرده کسی بر آن وقوف ندارد؛ اما برخی شواهد می

موضوع نگرشی واحد از سوی فرد است؛ مشروط بر اینکته   ۀشواهد، بروز رفتارهای ناهمگون دربار

یکتی از رفتارهتا،    کم دستنیست شاهدی دال بر تغيير نگرش فرد وجود نداشته باشد و دوم اینکه 

ار کننتدگان ارتبتاط، رفتت   شود سایر برقترار رفتاری موج  می تغييرفراتر از هنجار ادراک شود. این 

حال اگتر ارتباطتات   فردی است.  ارتباطات بينمنافقانه فرد را درک کنند. بستر ظهور رفتار منافقانه، 

فردی در سازمان مدنظر باشد و دامن  نين ارتباطاتی به رفتارهای منافقانه آلتوده باشتد و شتيوع     بين

رو در ستازمان روبته  فتردی   تارهای منافقانه در ارتباطتات بتين  رف ۀآن در سازمان درک شود، با پدید

گيترد، برقتراری ارتبتاط    شکل می ها سازمانفردی که در  یکی از مجاری ارتباطات بينخواهيم بود. 
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توانتد ستب  تشتدید ارتباطتات     بتين افتراد متی    يررسمیرگيری ارتباطات شکل  واسط بهدر سازمان 

که  سان آنازمان شود؛ های ضمنی در سسياسی و تعميی نهادینگی مراوده  فردی مبتنی بر مداهن بين

. وا ه نفتاق در  شتود فردی در ستازمان متی  خود نيز سب  تقویت رفتارهای منافقانه در ارتباطات بين

ميان گفتار کنتونی فترد نتزد     شده ادراکشناسی اجتماعی برای رفتارهایی دال بر تناقض  حوزه روان

یت و سازمان، مقصود از نفتاق  شود. در حوزه مدیرعموم و فعل یا افعال وی در گذشته استعمال می

بين قول و عمل مدیران ارشد ستازمان و کارکنتان استت. هتم در      شده ادراکسازمانی، ناسازگاری 

شناسان اجتماعی و هم در نظر اندیشمندان مدیریت و سازمان، بر ارتباطات کالمی تأکيتد   نگاه روان

فردی در سازمان، همه  رتباطات بينتارهای منافقانه در ابيشتری شده است. این در حالی است که رف

گيترد   یبرمت يرکالمتی در رفتردی را اعتم از کالمتی، نوشتتاری و      های برقراری ارتباطتات بتين  شيوه

 ی،عبتارت  بته شتود و  منافع شیصی برانگيیته می  واسط بهنفاق (. 10: 1319نژاد و همکاران، )هادوی

هتا و تمتایالت   د. شیو منافی، خواستهوشپيگيری منافع شیصی و نه منافع دیگر تلقی می عنوان به

استت.   ی نتدوجه دهتد. رفتارهتای منافقانته، مفهتومی پيچيتده و      خود را باالتر از دیگران قرار متی 

ناسازگاری بين قول و عمتل فترد تعریتف شتده      عنوان بهشناسی اجتماعی  رفتارهای منافقانه در روان

رعایتت و حفتظ هنجارهتای     ینتوع  بته و دیگتر   یا گونته  بهکردن  گفتن  يزی و عمل درواقعاست، 

 (.0515، 1)المرس و همکاران پوشيده است صورت بهاخالقی در ارتباط با دیگران اما نقض آنها 

، عبارتنتد از: مقولته فتردی    استت  کتار گرفتته شتده    هابعاد رفتارهای منافقانه که در این تحقيی بت 

ت در قبال منابع انسانی سازمان( و دفعی مدیری -)مقوله ماکياوليسم(، مقوله گروهی )سياست جذبی

 (. 04: 1319نژاد و همکاران، جایی قدرت در سازمان( )هادوی همقوله سازمانی ) احتمال جاب

آورنتد افتراد   متی  دستت  بهگيری مقياس ماکياولی باال از اندازه ۀبعد ماکياوليسم: افرادی که نمر

کردن دیگران، کنترل، گترای   وادارنفوذ،  شوند.  نين افرادی تمایل قوی بهگر ناميده می ماکياول

فردی و اخالق متعارف هستتند. افتراد بتا ماکيتاولی بتاال،       رواب  بين به شناخت و فاقد اثرگذاری در

دارند و این به معنای این است که این دسته از افراد  ها يتموقعدرگيری احساسی کمتری با مردم و 

(. 0550دهنتد )والتتر و همکتاران،    هميتت کمتتری متی   به احساسات، حقوق و نيازهای افراد دیگر ا

                                                                                                                                        

1. Lammerse & et al. 
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کنتد، همتواره   ها برای رسيدن به قدرت بيشتر معتقدند که هدف، وستيله را توجيته متی    ماکياوليست

به حال بلکه جهت کس  قدرتی ماندگار و پایدار، بته   تنها نهمنبع قدرت کش  دارند. اینها  یسو به

شتانس   کته ها به این امر تمایل دارند که نزد کستانی   ليستاوضاع آینده توجه معنادار دارند. ماکياو

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

 (. 01: 1319نژاد و همکاران، سهم قدرت منتفع شوند )هادوی

ای هت بر طرد و دفتع قتدیمی   سياست دفعی و جذبی مدیریت در قبال منابع انسانی: سياست دفعی

خریتدن رنت  واپستين روزهتای تکتوین ستازمان نقت          جتان  دارد که در بته  اشارهنامقبول و کسانی 

اما متأثر از سياست متدیریتی یتا متدیریت سياستی، نتزد متدیریت جدیتد ستازمان          ،سزایی داشتند هب

کته   یعنتی کستانی  واردهای نامشتروع  وجاهت و جایگاهی ندارند و سياست جذ  و حمایت از تازه

متادی و معنتوی    هتای  یتت حمااز طریی مشتبه قانونی وارد سازمان شده بودند و ضتمن کست     بعضاً

ررتم کفایتت اشتغال کترده بودنتد و       هتای مهتم ستازمان را علتی     مدیریت جدید، تعدادی از ستمت 

  (.1394نژاد و همکاران، )هادوی مشروعيتی نداشتند ،نزد کارکنان سازمان يجهدرنت

بعضی از  ها سازمانجایی قدرت در سازمان: امروزه با تغيير قدرت در سطوح عالی  هجاب احتمال

جدیتد قتدرت، ختود را ستازگار      داران سکانبا  یعاًسرکنند با تغيير در رفتار خود کارکنان سعی می

شتدن بتا صتاحبان جدیتد قتدرت، بته انجتام         همگاماست که در بعضی مواقع،  ذکر قابلنمایند. البته 

قبلتی   نظام و شترای  د و فردی که تا قبل از تغيير مدیریت، خود را با شورهایی دوگانه منجر میرفتا

 ،نمتود جهتت کست  منتافع فتردی حرکتت متی      ا بروز رفتارهتایی خودشتيرینانه در  وفی داده بود و ب

جهت و همسو با خود را هم یعاًسردهد و های قدرت سازمان، تغيير رنگ میتغيير در مهره محض به

 .(1991، 1دهد )آپلبام و هجزآنها قرار می عقایدها و یدها

 

 پژوهش ةپیشین
تحقيقتات متعتدد و متنتوعی     ،خصوص مفاهيم رفتار منافقانه و رفتارهای سياستی در ستازمان  در

( در تحقيقتی بتا عنتوان رهيافتت راهبتردی      1319) زاده مقتدم و همکتاران  انجام شده استت. هتادی  

                                                                                                                                        

1. Applebaum and Hughes 
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نشان دادند که با افتزای  تمایتل بته رفتارهتای سياستی، نتوآوری        ،سياسی در سازمان های يکتاکت

تتوان  یابد. آنها همچنين به ایتن نکتته اشتاره نمودنتد کته اگر ته نمتی        ای کارکنان کاه  میحرفه

توان مانورهای سياسی را کتاه  داد. در پژوهشتی   رفتارهای سياسی را در سازمان از بين برد اما می

( انجام پتذیرفت، مشتیو شتد کته هتوش سياستی و       0559) مکاراندیگر که توس  کریستای و ه

هوش هيجانی در بروز رفتار سياستی ستازمان تأثيرگتذار هستتند. همچنتين هتوش سياستی مطلتو          

با عنوان 1های پژوه  بریوکس و همکاران  تواند رفتار سياسی را در سازمان بهبود بیشد. یافته می

دهتد  گرفتن نق  ميانجی سياست نشان متی با درنظر بين رضایت شغلی و پاسیگوییبررسی ارتباط 

اکات سياسی باال باشد، افزای  پاستیگویی بتا کتاه  رضتایت شتغلی مترتب        ردر شرایطی که اد

افزای  حس پاستیگویی بتا افتزای      ،است و بالعکس در شرایطی که ادراکات سياسی پایين باشد

سازمانی باع  ایجاد حس عدم  های سياستکه  استرضایت شغلی مرتب  است و دليل آن نيز این 

نتژاد و   هتادوی  ،شود. در تحقيقتی دیگتر  می ها پاداشبين عملکرد و دریافت   رابط به باتوجهاطمينان 

فتردی ستازمان را متورد تحقيتی قترار دادنتد.        تارهای منافقانه در ارتباطات بين(، رف1390) همکاران

تارهتای منافقانته در ارتباطتات    مرتکت  رف  کته کته   دهد، نیستين کسانیهای پژوه  نشان مییافته

لحا  رفتاری از رفتتار ماکياوليستم بتاالیی برختوردار هستتند و بترای        ، بهشوندفردی سازمان می بين

از هر ابزاری بهره گيرند.  نين افرادی در این راستا و برای اجابتت   ندرسيدن به قدرت بيشتر حاضر

فتردی   تارهای منافقانته در ارتباطتات بتين   سویه، به رف ند  طلبانهميل به مدیریت تصویرپردازی زیاد

( با عنوان بررسی ارتباط بين خودشتيفتگی  1394) نمایند. در تحقيقی که شيری و همکاراناقدام می

هتای  گتری متدیران انجتام دادنتد، یافتته     مدیران و رفتارهای منافقانه با نق  ميانجی رفتار ماکيتاولی 

گتری دارای اثتر   که خودشيفتگی متدیران و رفتارهتای ماکيتاولی    حکایت از آن داردآنان پژوه  

داری بر رفتتار   یو همچنين خودشيفتگی نيز دارای اثر مستقيم معنند داری با یکدیگر یمستقيم و معن

گری در ارتباط بين خودشيفتگی متدیران  بودن رفتار ماکياولی ميانجی. در این تحقيی، استمنافقانه 

 در زمينته تحقيتی،   شتده  انجتام ختارجی   یهتا  پژوه خصوص درد. ش تأیيدنيز  و رفتار منافقانه آنها

که جو سکوت در سازمان ستب    کردند( در تحقيقشان به این امر اشاره 0555) موریسون و ميليکن

                                                                                                                                        

1. Breaux et al 
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فتردی را   تارهتای منافقانته در ارتباطتات بتين    سازمان که بنای انجام رف یشود تا آن دسته از اعضامی

آنها، فضتایی   درنظرمواجهه با این رفتارها خودداری نمایند. منظور از جو سکوت  ندارند از مقابله و

دهنتد معایت  و مشتکالت    و اعضتا در  نتين فضتایی تترجيح متی      استت است که حاکم بر سازمان 

ارزد و تبعتات آن در آینتده دامتان خودشتان را     زیترا کته بته گفتتن  نمتی      ؛سازمان را طرح نکننتد 

( نق  معنویت و رفتارهای م بت سياسی را در تعهتد ستازمانی   0511) 1تو باشارا ماليکگيرد.  می

سسه خصوصی آموزشی در پاکستان بررستی کردنتد. ایتن    ثسسه عمومی و پن  مثن سه مابين معلم

داری دارنتد.   یرابطته مستتقيم و معنت    ،پژوه  نشان داد که هر پن  بعد معنویتت بتا تعهتد ستازمانی    

داری دارنتد. گترین بتام و     یمعنویتت بتا رضتایت شتغلی رابطته معنت       تنها سه بعد از ابعاد که یدرحال

نقت    به باتوجه يراخالقیر( در پژوهشی با عنوان ماکياوليسم کارکنان و رفتارهای 0514همکاران )

رابطه م بتت   يراخالقی،رمعنوی سرپرستان، به این نتيجه رسيدند که ميان ابعاد ماکياولی و رفتارهای 

در ابعتاد ماکيتاولی و    کننتده  یلتعتد معنویت در این رابطته نقت     ينهمچند. داری وجود دار یمعنو 

 دارد. يراخالقیررفتار 

 شتده  انجتام  یها پژوه آنچه وجه تمایز پژوه  حاضر با دیگر  ،پيشينه پژوه  مرور به باتوجه

روز رفتارهتای  در نق  رفتتار سياستی و معنویتت در اثرگتذاری بتر بت       توان میدر این زمينه است را 

به رفتتار منافقانته نگتاه کترده باشتد، یافتت        نظر نقطهپژوهشی که از این  ،حقيقتمنافقانه دانست. در

نق  معنویت،  گتونگی اثرگتذاری رفتتار     به باتوجهاساس این پژوه  درنظر دارد  براین. شود مین

 سياسی بر رفتار منافقانه را تشریح نماید.

 

 پژوهشهای  یهمدل مفهومی و توسعه فرض

. استت از  ند متدل میتلتف    برگرفتهفهومی پژوه  حاضر، یک مدل تلفيقی است که مدل م

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

بنيتاد در تحقيتی    شتده از طریتی روش داده   یطراحت فردی از مدل  تارهای منافقانه در ارتباطات بينرف

خصوص مدل معنویت از مطالعات رد تیدرنهااست و  شده  استفاده( 1319همکاران ) نژاد وهادوی

                                                                                                                                        

1. Maik&Basharat 
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هتای   همدل مفهومی و فرضي گفته، ي پمطال   به باتوجه( بهره گرفته شد. 0559پارسيان و دونينگ )

 پژوه  به شکل زیر است. 

 دارنتد  یمت قتدم  بعضی از اعضای سازمان با انجام برخی رفتارها منافع خود را بر منافع ستازمان م 

 هتای  گونته . بترای رفتارهتای سياستی    شتود  متی که به این رفتارها رفتارهای سياسی در سازمان گفته 

و بتارون،   که یکی از این انواع این رفتارها، رفتارهای منافقانته استت )کاکمتار    اند برشمردهمیتلفی 

رفتارهتای سياستی در    کته بتا شتيوع    رود متی (. درحقيقت انتظار 1390نژاد،  ، به نقل از هادوی1999

 اساس: براینمشاهده شود.  ازپي  بي سازمان، رفتارهای منافقانه نيز 

فتردی   تارهای منافقانته در ارتباطتات بتين   بر بروز رف داری یمعن تأثير: رفتارهای سياسی 1 فرضيه

 دارند.  

کته   انتد  دانستته  هتا  ستازمان منبعتتی پایتتدار بتترای     عنتوان  بهمعنویت را  نظران صاح بسياری از 

رفتتاری   نظمتی  بتی نمایی نظتم و   و تناقض از بروز رفتارهای پرخطر مصون سازد سازمان راد توان می

یکتی از مفتتاهيمی کته در راستتای بالنتدگی منتابع       ،حقيقت. درکند وفصل حلرا افراد در سازمان 

 ه:ک رود میمبنا انتظار  براین .(1999)براند،  ده، معنویتت در کار استشانسانی مطرح 

 فردی دارد.  تارهای منافقانه در ارتباطات بينبر بروز رف داری یمعن تأثير: معنویت 0 فرضيه

بایتد فيلتتری ستر راه ایتن      که رفتارهای سياسی بر بتروز رفتارهتای منافقانته دارنتد،     يریتأثبنابر 

ابطته  گتر در ر  عنتوان یتک تعتدیل    بهرفتارها ایجاد نمود که رفتارهای میر  سياسی را کم کرده و 

 ،حقيقتت کننتده معنویتت استت. در    یلتعتد رفتارهای سياسی و رفتارهای منافقانه عمتل نمایتد. ایتن    

ی منافقانه کمتر شتود.  رفتارهاکه اثر رفتارهای سياسی بر بروز  رود مینق  معنویت انتظار  به باتوجه

 مبنا: براین

تارهتای منافقانته در   رف بتر بتروز   داری یمعنت  تتأثير  ،: رفتارهای سياسی از طریی معنویت3 فرضيه

 فردی دارند.  ارتباطات بين
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 مدل مفهومی تحقیق .9 شکل

 

 روش تحقیق 

 ۀشتود و از حيت  شتيو   کاربردی محسو  متی  یها پژوه اساس هدف از نوع براین پژوه ، 

که در آن رابطته ميتان    پيمایشی ارنوع تحليل همبستگی است -ها، پژوه  توصيفیگردآوری داده

است.  1مشیو مبتنی بر معادالت ساختاریطور بهشود و ساس هدف پژوه  تحليل میامتغيرها بر

ای، مقتاالت،  برای گردآوری اطالعات در زمينه مبانی نظری و ادبيتات موضتوع از منتابع کتابیانته    

آوری های الکترونيکی و برای جمتع اطالعات علمی و مجله های یگاهپاو نيز از  يازموردن یها کتا 

پيمایشی بود  صورت بهروش انجام پژوه  روش ميدانی به کمک پرسشنامه استفاده شد.  ها ازداده

جامعه آماری پژوه  حاضر، کارکنتان ستازمان   مزایای آن قابليت تعميم نتای  است.  ترین مهمکه 

تصتادفی   يتری گ نمونته نفر هستند که با استفاده از روش  005جهاد کشاورزی استان فارس به تعداد 

اطالعتات، از پرسشتنامه استتاندارد     آوری جمتع نمونه انتیتا  شتدند. بترای     عنوان بهنفر  104تعداد 

خصوص سنج  متغير رفتارهای سياسی از پرسشنامه رفتارهای سياسی وال و دراستفاده شده است. 

                                                                                                                                        

1. structural equation modeling 
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نتژاد و  ( استفاده شده است. در رابطه بتا رفتارهتای منافقانته از پرسشتنامه تحقيتی هتادوی      0555) پرو

برای مدل معنویت از پرسشنامه پارسيان و دونينتگ   تیدرنها( استفاده شده است و 1319ن )همکارا

نشتان داده   (1)ها در جدول ی عملياتی آنها سنجهمتغيرهای اصلی و  رو ازاین( بهره برده شد. 0559)

 شده است.
 سنجش متغیرهای پژوهش .9جدول 

 عملیاتی متغیرها یها سنجه متغیر ردیف

 قانهرفتار مناف 9

 ماکياوليسم

 سياست دفعی مدیران در قبال منابع انسانی

 سياست جذبی مدیران در قبال منابع انسانی

 مدیران یزیگر قانون

 عملکرد ضعيف عمدی مدیرن

 با سوگيری توأم یها یابیارز

 تناقض ميان رفتار و گفتار

 نفاق ميان کارکنان

 از دیگران دهيپوشرفتارهای میفی و 

 رفتار سياسی 2

 جایی قدرت در سازمان هتمال جاباح

 توزیع قدرت

 سازمانی یها ائتالف

 نفوذ و اثرگذاری

 طلبی ریاست

 موقعيت طلبی

 فشار برای عملکرد عالی  

 معنویت 3

 انگيزه درونی

 بیشی معنوی الهام

 رفتارهای فرانقشی

 مذهبی رفتارهای

 ها ارزشاعتقاد به 

 فرهنگ معنوی

 رهبری معنوی
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از  استتفاده تغيرهای پژوه  از روش اعتبار محتوا استفاده شتده استت. بتا    برای سنج  روایی م

روایتی   ،اساتيد دانشگاه لرستتان رستيده استت    تأیيدش که از طریی آن پرسشنامه پژوه  به رو این 

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

 ، ارائه شده است. (0)تغيرهای پژوه  در جدول ضری  پایایی برای م

 
 آلفای کرونباخ .2جدول 

 ضریب آلفا متغیر

 13/5 رفتارهای سياسی

 10/5 معنویت

 71/5 رفتارهای منافقانه

 

 پژوهش های یافته
وتحليتل مشیصتات    تجزیته شتامل   ها دادهدر این پژوه  نتای  توصيفی  :توصیفی های یافته

 است.  (3)( به شکل جدول گيری نمونه)شاخو کفایت  KMOضری  شناختی نمونه و  جمعيت

 
 شناختی های جمعیت یافته .3جدول 

 درصد شاخص متغیر ردیف

 جنسيت 1
 61 مرد

 39 زن

 سن 0

 35 35کمتر از 

31-39 30 

 30 45بي  از 

 KMO 771/5شاخو  3
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 های برازش و نتایج تحلیل عاملی شاخص

تغيرهتای  گيتری )م انتدازه  هتای  شاخوکردن اینکه  برای مشیوت، اطالعا آوری جمعاز  پس

 بایتد اول  باشتند، در مرحلته   می قبول قابلخصوص سنج  متغيرهای پنهان مشاهده( تا  ه اندازه در

های کلی برازش شاخو رو ازاینمجزا مورد آزمون قرار گيرند.  طور به شده مشاهدهکليه متغيرهای 

( متتورد ارزیتتابی قتترار گرفتنتتد کتته آزمتتون تأیيتتدیتحليتتل عتتاملی ) گيتتری انتتدازهبتترای الگوهتتای 

 هتای  شتاخو حتاکی از آن استت کته     تأیيتدی تحليتل عتاملی    هتای  مدلبرازش برای  های شاخو

گيتری متغيرهتای پنهتان از وضتعيت مطلتوبی      سنج  و اندازه گيری )متغيرهای آشکار( برای اندازه

 نشان داده شده است. (4)متغيرها در جدول  ریگي اندازه های شاخوميزان مطلوبيت  .ندبرخوردار
 

 برازش های شاخص .4جدول 

 CFI CIMIN/ DF P GFI RMSE متغیر
 553/5 903/5 760/5 96/0 911/5 رفتار منافقانه

 550/5 916/5 069/5 33/0 953/5 رفتار سياسی

 559/5 905/5 006/5 06/0 956/5 معنویت

 

به همراه بار عاملی و مقتدار   (0)در جدول  تأیيدیل عاملی نتای  حاصل از آزمون تحلي عالوه به

P .نشان داده شده است 
 

 برای هر متغیر P. نتایج تحلیل عاملی تأییدی به همراه شاخص جزئی 3 جدول

 p بار عاملی متغیر آشکار متغیر پنهان

 رفتارهای سياسی
 553/5 60/5 بعد کنشی) ريرفعال(

 555/5 00/5 بعد واکنشی) فعال(

 رفتارهای منافقانه

 555/5 03/5 مقوله فردی

 559/5 71/5 مقوله گروهی

 551/5 69/5 مقوله سازمانی

 معنویت

 555/5 71/5 خودآگاهی

 551/5 49/5 اهميت اعتقادات معنوی در زندگی

 555/5 335/5 های معنوی فعاليت

 555/5 15/5 نيازهای معنوی
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بودن بار  قبول قابلبرای آزمون  P( به همراه شاخو جزئی 0)جدول  تأیيدینتای  تحليل عاملی 

 50/5جزئی کمتتر از   Pعاملی مربوط به هر متغير بررسی شد و ميزان بارهای عاملی مناس  و مقدار

 . سنجند یممشاهده را  يرهایمتغ یخوب به سثاالتنتيجه گرفت که  توان پس میبودند، 

از دو  هتا  يهفرضت  داری یمعنت آزمتون   بترای ر در پتژوه  حاضت  . نتایج مدل معادالت سااختاری 

مقتدار   50/5 داری یمعنت استاس ستطح   براستفاده شتده استت.    Pو CRبحرانی شاخو جزئی مقدار 

 ينهمچنت ، شتود  میپارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده ن باشد، مقدار 96/1بحرانی باید بيشتر از 

بترای   شتده  محاستبه دار مقتدار   یت معنت حتاکی از تفتاو   Pبترای مقتدار    50/5از  تتر  کو کمقادیر 

از پتژوه    هتای  يهفرضت استت. بترای آزمتون     90/5 رگرسيونی بتا مقتدار صتفر در ستطح     یها وزن

 صتورت  بته  افتزار  نترم استتفاده شتده استت کته خروجتی       Amos 23 افتزار  نرممعادالت ساختاری و 

 است. (0)شکل 

 

 
 

 افزار نر خروجی  .2شکل 
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 است.  (6)  به شکل جدول کلی برازش مدل پژوه های شاخو

 
 برازش مدل مفهومی .6جدول 

CIMN CIMN/ DF P GFI NFI RMSE 

911/10 901/3 555/5 114/5 104/5 5517/5 

 

خوبی برختوردار استت.   توان دریافت که مدل از برازش بسيار میاطالعات جدول باال  به باتوجه

پژوه  پرداخته شده است که نتتای    ایه يهفرضمدل به بررسی  وتحليل تجزیهگرفتن نتای  با درنظر

 ارائه شده است.   (7)آن در جدول 

 
 ها یهفرضجزئی مربوط به  های شاخص. ضریب رگرسیونی و مقادیر 2جدول 

 ها یهفرض
ضریب 

 رگرسیونی
 نتیجه P مقدار بحرانی

H1داری بر   : رفتارهای سياسی تأثير معنی

 رفتارهای منافقانه دارد.
03/5 43/0 

519/

5 
 يدتأی

H2داری بر رفتارهای  : معنویت تأثير معنی

 منافقانه دارد.
 تأیيد 55/5 16/0 -73/5

     

 

اصلی  های هکه فرضي شود میاصلی پژوه ، مشاهده های  هو آزمون فرضي (7)جدول  به باتوجه

اصلی بایتد گفتت کته     های ه. در توضيح آزمون فرضيشوند یم تأیيد% 90پژوه  در سطح اطمينان 

 استت و مقتدار   96/1دارای مقتدار بتي  از    هتا  ه( که برای تمامی فرضيCRمقدار بحرانی ) به هباتوج

(P که کمتر از سطح خطای )تأیيتد اصتلی پتژوه     هتای  ه% فرضي90است، در سطح اطمينان  50/5 

 تتأثير % رفتارهتای سياستی   90گفت که در سطح اطمينان  توان می (4)جدول  به باتوجه. لذا شوند یم

 دهنتده  نشتان  هتا  دادهد. همچنين نتای  حاصل از بررسی نبر رفتارهای منافقانه دار داری یمعنم بت و 

نتتای    ینکته ازا پتس بر رفتارهتای منافقانته دارد.    داری یمعنمعکوس و  تأثيرآن است که معنویت نيز 



 به نقش میانجی معنویت باتوجه بررسی نقش رفتارهای سیاسی بر بروز رفتارهای منافقانه

919 

استاس متغيرهتای   هتایی کته بر   هاصلی مشیو شد، الزم استت کته نتتای  فرضتي     های هبررسی فرضي

در ایتن پتژوه  بترای آزمتون     . ، مشیو شوداند شدهتدوین  يرمستقيمری با استفاده از مسير ميانج

، از آزمتون بتوت   انتد  شتده تتدوین   يرمستتقيم راساس متغيرهتای ميتانجی و مستير    هایی که بر هفرضي

 .  شود میاستراپ استفاده 

 1استتراپ در پژوه  حاضر برای آزمون فرضيه سوم از روش بوت . نتایج آزمون بوت استراپ

در  Bootstrappingستوم پتژوه  بتا استتفاده از روش      هتای  ه. نتای  تحليتل فرضتي  شود میاستفاده 

 نشان داده شده است.   (1)جدول 

 
 ای الگوی پیشنهادی پژوهشاستراپ برای مسیر واسطهبوت نتایج. 1جدول 

 حد باال حد پایین خطای استاندارد سوگیری بوت فرضیه

 /5104 /.5504 -4101/5 :3فرضيه
1600/5- 

 

1340/- 

 

 

 دهتد  یمت نشتان   رفتارهای منافقانته  معنویت/ برای مسير رفتارهای سياسی/ (1) مندرجات جدول

نتای  آزمتون   به باتوجهاست.  -/1340باالی آن دارای مقدار  حدو  -1600/5با مقدار  یينحد پا که

و  يرمستقيمراین مسير  داری یمعنحاکی از  ،فاصله اطمينان یندر ابوت استراپ و قرارنگرفتن صفر 

گفتت کته در    توان مینتای  جدول فوق  به باتوجه رو ازاینفرضيه مربوط به آن است.  تأیيد يجهدرنت

بتر رفتارهتای    داری یمعنت معکتوس و   تتأثير % رفتارهای سياسی از طریتی معنویتت   90سطح اطمينان 

حتاکی   ،نگرفتن صفر در این فاصله اطميناننتای  آزمون بوت استراپ و قرار به باتوجهمنافقانه دارد. 

گفتت کته در    توان مینتای  جدول فوق  به باتوجه رو ازایناست.  يرمستقيمراین مسير  داری یمعناز 

بتر رفتارهتای    داری یمعنت معکتوس و   تتأثير % رفتارهای سياسی از طریتی معنویتت   90سطح اطمينان 

 منافقانه دارد. 

 

                                                                                                                                        

1. Bootstrap 



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

912 

 گیری یجهنتبحث و 
بته نقت     هدف تحليل نق  رفتارهتای سياستی بتر رفتارهتای منافقانته باتوجته       پژوه  حاضر با

بترای آزمتون    Pميانجی معنویت انجام پذیرفت. نتای  تحليل عاملی تأیيدی به همراه شاخو جزئی 

 P بودن بار عاملی مربوط به هر متغير بررسی شد و ميزان بارهتای عتاملی مناست  و مقتدار     قبول قابل

ی متغيرهای خوب بهتوان گفت که متغيرهای آشکار پژوه   يجه میدرنتبودند،  50/5جزئی کمتر از 

رفتارهتای سياستی   های پژوه  حتاکی از آن استت کته     عالوه آزمون فرضيه بهسنجند.  یمپنهان را 

هتتا  داری بتتر رفتارهتتای منافقانتته دارد. همچنتتين نتتتای  حاصتتل از بررستتی داده  یمعنتتتتتأثير م بتتت و 

بتر رفتارهتای منافقانته دارد. همچنتين      داری یمعنمعکوس و  تأثير ،ه معنویتآن است ک دهنده نشان

گفت کته در ستطح اطمينتان     توان می ريرمستقيمنتای  آزمون بوت استراپ و تحليل مسير  به باتوجه

جهتت عکتس، بتر رفتارهتای منافقانته      در داری معنتی  تأثير ،% رفتارهای سياسی از طریی معنویت90

معادالت ستاختاری   سازی مدلو  تأیيدیاساس تلفيی نتای  تحليل عاملی تر و بر يیدقدارد. با نگاهی 

، 0یکپتار گی ، 1قاطعيتت  :گفت که رفتارهای سياسی واکنشتی شتامل رفتارهتایی همچتون     توان می

عتالوه،   بهرا بر رفتارهای منافقانه دارد.  تأثيربيشترین  باال، ائتالف، مبادله و درخواست روبه3استدالل

بيشتترین   ،نتيجه گرفت که از ميان ابعاد معنویت، نيازهای معنوی توان میمدل آزمون شده اساس بر

تواند داشته باشد. نيازهای معنتوی اشتاره بته وجتود نيرویتی      کاه  رفتارهای منافقانه میتأثير را در

در هتدفی معنتادار و انتیتا  طریقتی مستتقيم       یستو  بته باطنی در فرد دارد که باعت  ستوق ایشتان    

د. شتو دستتيابی بته اهتداف متی    بترای  ساختن نيازهای فردی و همچنين کمتک بته ستازمان     ردهبرآو

گرفتته را در   هتای صتورت   پتژوه  ، وجه تمایز پژوه  حاضر با دیگتر  گفته ي پمطال   به باتوجه

عنوان نمود که پتژوه  حاضتر بتا بررستی ارتبتاط بتين        توان می صورت بدینقال  نوآوری تحقيی 

پی به این مسئله برد کته کتدام نتوع از     ريرمستقيممعنویت از طریی تحليل مسير رفتارهای سياسی و 

 را بر رفتارهای منافقانه دارند.   تأثيربيشترین  ،ابعاد معنویتاز یک  رفتارهای سياسی و همچنين کدام

دهتد کته رفتارهتای سياستی بتا رفتارهتای منافقانته رابطته م بتت و          هتای تحقيتی نشتان متی    یافته

                                                                                                                                        

1. Assertiveness 

2. Ingratiation 

3. Rationality 
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 گونته  ایتن دارد. رفتار سياسی در سازمان، جزء الینفتک زنتدگی ستازمانی استت و اگتر      داری  یمعن

آميز و میر  منجتر  گيری محيطی تفرقهتوانند به شکلصحيحی مدیریت نشوند، می طور بهرفتارها 

بودن رفتار سياسی، افزای  کاربرد این مفهوم در محي  کتار   به ماهيت دوگانه و نسبی باتوجهد. شون

سازمان توجه خود را به انجام رفتارهتای منافقانته    یوجود درک دقيی از رفتار سياسی، اعضاو عدم 

 یرفتارها بتوانند نگرش واقعی خود را همساز با دیگر اعضتا  گونه این در نتيجهنمایند تا معطوف می

 يتل دل هبسازمان نشان دهند تا نزد آنها خو  جلوه کنند و منافع شیصی خود را به حداک ر برسانند. 

نماینتد تتا   کارکنان مبادرت به انجام رفتارهای سياستی متی   ها سازمانوجود ابهام و عدم اطمينان در 

انجام  نين رفتارهایی نفع شیصی خود را تأمين نمایند و عدم اطمينتان ستازمانی و    در نتيجهبتوانند 

 پيامدهای منفی حاصل از ادراک سياست سازمانی را کاه  دهند.  

 تأیيتد دار بين معنویت سازمانی و رفتارهای منافقانه نيتز در ایتن تحقيتی متورد      یمعن تأثيرفرضيه 

د و ایتن امتر   شتو گيری بستری دینی و فرهنگی در ستازمان منجتر متی   قرار گرفت. معنویت به شکل

طلبانه های نفعو رفتار بازیسياست ینکهباوجوداشود که افراد دارای مهارت سياسی منجر به این می

دینی و متذهبی قتوی از مهتارت ختود      یها ارزشدليل برخورداری از  بهکنند،  را درک می دیگران

معنویتت بتا تشتویی افتراد بته      (. 1390)فانی و همکاران، برای دستيابی به نفع شیصی استفاده نکنند 

ستاختن ایتن نظترات بتا      شان و کمک به آنها درجهتت مترتب   ظرات معنوین ۀصحبت آزادانه دربار

آزادی معنتوی وجتود دارد،    بترای مشی شود. در سازمانی که یک خ  اد میازمان ایجس یها ارزش

توانند توانایی بالقوه خود را شکوفا کننتد و عتالوه بتر بهبتود عملکترد، فضتای محتي         کارکنان می

وکار بته  معنویت در محي  کس (. 1310)فرهنگی و همکاران،  تر سازندرا نيز دوستانه وکار کس 

کند تا تمرکز بيشتری بتر موضتوعات مهتم در زنتدگی داشتته باشتند؛ معنویتت        میکارکنان کمک 

کند تا بين  بهتری نسبت به جایگاه ختدا و دیگتران   محوری در محي  کار، به کارکنان کمک می

هتتای  پتتژوه خصتتوص اشتتتراکات پتتژوه  حاضتتر بتتا دیگتتر  دردر دنيتتای ختتوی  پيتتدا کننتتد.  

( همانند پژوه  حاضر رفتارهای منافقانته را  1394ن )گرفته باید گفت که شيری و همکارا صورت

گتری بتر رفتتار     ماکيتاولی  کته رفتتار   کننتد  یمو در این خصوص ابراز  دانند یمناشی از ماکياوليسم 

پتژوه  نيتز بایتد گفتت      های یتمحدودخصوص ی است. دردار یمعنمنافقانه دارای اثر مستقيم و 

تنهتا    راکته  ؛تحقيی حاضتر استت   های یتمحدود نتری مهمکه محدودیت در تعميم نتای  یکی از 
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کمبتود منتابع   به  توان میتحقيی  های یتمحدوداین نتای  از یک سازمان حاصل شد است. از دیگر 

 اشاره داشت. و نبود کار مشابه در این زمينه دسترس قابلعلمی 

 

 پیشنهادات پژوهش
کته متدیران بته تتدوین اصتول و       دشو میپرهيز از رفتارهای منافقانه در سازمان پيشنهاد  برای -

بایتد   کته  شتود  متی و شفاف مبادرت کنند. در ضتمن توصتيه    يیدق صورت بهالزامات اخالقی 

و التزام اجریتی داشتته    وده کاذ  نبت  های یبروکراسمراق  بود این اصول و الزامات به شکل 

 باشند.

گتری دارنتد،    اولیيت بر مدیریت سازمان الزم است که نسبت به شناسایی افرادی که زمينه ماک -

 بته عمتل  و نشر اطالعات و اخبار این افتراد مراقبتت الزم را    آنهااقدام کنند و در ارتباطات با 

 آورند.

ممکن از جتذ   شتود کته هنگتام کارمنتدگزینی، تاحتد      متی اساس نتای  پتژوه  پيشتنهاد   بر -

منتابع   سياست جذبی و دفعی مدیریت در قبتال  کارکنانی با ماکياوليسم باال خودداری شود و

انسانی سازمان، فارغ از هرگونه مدیریت سياسی و بر پایت  ميتزان شایستتگی و کفایتت اعضتا      

 صورت پذیرد.

ابزارهایی که مدیریت برای کاه  بروز رفتارهتای سياستی میتر  و رفتارهتای      ترین مهماز  -

منافقانه در دست دارد، نظام ارزشيابی مستتمر و ارزیتابی عملکترد کارکنتان استت. ضتروری       

از اعضای ستازمان، در   ست نظام ارزیابی عملکرد مناسبی در سازمان استقرار یابد تا گروهیا

 هتای  فعاليتت گرفتن رفتارهای منافقانه، معنویت در کار را سرلوحه اقتدامات و   عو  درپي 

 خود سازند.

اینکته ایتن پتژوه      به باتوجهکه  شود میخصوص پيشنهاد به پژوهشگران آتی نيز پيشنهاد در -

بتين   ای یسهمقا صورت بهاین کار  شود میپيشنهاد است، دولتی صورت گرفته  یها سازماندر 

سازمان دولتی صورت گيرد و به سنج  ميزان بروز رفتارهای منافقانه و رفتارهای سياسی در 

 سازمان مبادرت شود.
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