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Abstract 
The abundance of abusive and sometimes conflicting rules and the existence of numerous 

oversight bodies have led the managers of organizations to become merely subscribers to the rules of 

notification and to exclude any initiative and innovation in the interests of the organization and with 

regard to social anomalies. However, the assertiveness of manager and his ability to create political 

networks can help to circumvent the restrictive regulations in the interests of the organization and to 

withdraw from the deadlock of the law. The purpose of this study was to investigate the effect of 

manager's assertiveness on creative deviant behaviors in organization considering the mediating role 

of political networking in Iranian public universities. The present research is applied in terms of 

purpose and descriptive-analytical correlational based on the research method. The statistical 

population of the study consisted of 425 Deputy Directors and Managers of Iranian Government 

Universities. The statistical population of the study consists of 425 deputies and financial managers of 

Iranian public universities, of which 202 were selected as a sample according to Morgan table. In 

order to measure the variables of the research, the questionnaires of Flynn (2007), Gallerin (2002) and 

Jean and Pierce (1996) were used to measure Manager's assertiveness, creative deviation and political 

networking. To analyze the data, Structural Equation Modeling and PLS software were used. The 

findings of the research showed that manager's assertiveness has a positive significant effect on the 

constructive deviance behavior as well as on the political networking of the people at the workplace. 

The political networking variable also reinforces the relationship between Manager's assertiveness 

and constructive deviance in an incremental direction. 
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 چکیده
ها صرفاً  رتی متعدد موجب شده است که مدیران سازمانهای نظا وپاگیر و بعضاً متعارض و وجود سازمان کثرت قوانین دست

به مجریان قوانین ابالغی تبدیل شده و هرگونه ابتکار و نوآوری درراستای منافع سازمان و فراهنجارهای اجتماعی از آنها سلب شود. 
کننده درراستای منافع  محدودتواند به دورزدن مقررات  های سیاسی می ورزی مدیر و توان وی در ایجاد شبکه جرئت حال،  بااین

ورزی مدیر بر انجام جرئت کننده باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر  بست قوانین کمک سازمان و خروج خالقانه از بن
های دولتی ایران است. پژوهش حاضر  سازی سیاسی در دانشگاهبه نقش میانجی شبکه رفتارهای انحرافی خالقانه در سازمان باتوجه

تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را معاونین و  -برحسب هدف، کاربردی و براساس روش تحقیق، توصیفی
نفر از آنها  666به جدول مورگان تعداد  دهند که باتوجهنفر تشکیل می 564های دولتی ایران به تعداد مدیران امور مالی دانشگاه

( و ژین و پیرس 6666(، گالپرین )6662های آمیز و فلین ) سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه عنوان نمونه انتخاب شدند. برای به
وتحلیل  سازی سیاسی استفاده شده است. برای تجزیه ورزی مدیر، انحراف خالق و شبکه جرئت ترتیب برای سنجش  ( به0882)
دهنده آن است که  های پژوهش نشاناستفاده شد. یافته plsافزار سازی معادالت ساختاری و نرم های پژوهش، از روش مدل داده
داری دارد.  سازی سیاسی افراد در محل کار تأثیر مثبت و معنی ورزی مدیر هم بر رفتارهای انحرافی خالقانه و هم بر شبکه تئجر 

 کند. ویت میورزی مدیر و انحراف خالق را درجهت افزایشی تقجرئت سازی سیاسی رابطه میان همچنین متغیر شبکه
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 مقدمه
طاور   واجه بوده و نهادهای ناارر نیاز باه   های دولتی با کثرت قوانین و مقررات برای اداره خود مسازمان

خصاو  در حاوزه    وسیله قوانین و مقررات باه  شده به ها را با خطوط ترسیمگونه سازمان مداوم عملکرد این

گیری در مادیران دولتای   کنند. این موضوع باعث شده است که خالقیت و شجاعت تصمیممالی کنترل می

های مصوب نهادهاای حااکمیتی تنازل یاباد. در     کاهش یافته و جایگاه آنها در حد مجری قوانین و سیاست

بارداری  مورد واکنش مناسب به محیط، بهرهان درهای سازمتمواردی که اجماع مدیران ارشد و استراتژیس

قارار گیارد، قاوانین و مقاررات      ها و استفاده از صالحیت مدیریتی برای افزایش منفعت ساازمانی از فرصت

های دولتی ایران با اینکه باه موجاب    (. دانشگاه0،6606شود )وادرا و همکارانپاگیر مانع این کار میو دست

ی توسعه و نیاز قاوانین مصاوب مجلار شاورای اساالمی از شامول مقاررات جااری          ها نامهاحکام دائمی بر

 اًدلیال قاوانین متعادد و بعضا     حاال، باه   اینئت امنای خود هساتند، باا  مملکت مستثنی بوده و تابع مصوبات هی

گوناه   ی ذاتی خود با محادودیت ناشای از ایان   ها موریتأهای اجرایی در تحقق م متعارض حاکم بر دستگاه

و جساارت   جرئات  مادیران باا   ،وانین مواجهه بوده و تحت نظارت نهادهاای کنترلای قارار دارناد. بناابراین     ق

زدن خالقانه قوانین و استفاده از انحراف خالق برای حداکثرسازی مناافع ساازمان   ، ناگزیر از دورها دانشگاه

مان را که هنجارها و قوانین سااز  ای هستندکلی رفتارهای انحرافی، رفتارهای داوطلبانهطور هشوند. بخود می

حال  این با (.6،0884کنند )رابینسون و بنیتدلیل رفاه سازمان و اعضای آن را تهدید می همین نقض کرده و به

و هنجارهای سازمان برخاساته و   های اخیر، محققان با اهداف اخالقی و سازنده به مخالفت با قوانیندر سال

پااگیر مخالفات   و و دسات گونه قوانین و هنجارهای محدودکننده  ان با اینراستای توسعه و پیشرفت سازمدر

معاروف   4، یا انحاراف خاالق  5(. چنین رفتارهایی که به رفتارهای انحرافی سازنده6،6662ند )موریسنکن می

باوده و تواناایی مخالفات باا قاوانین و فارامین        جرئت گیرد که جسور و باهستند، توسط افرادی صورت می

تنها افاراد   مدیر نه 2ورزی جرئت (. 2،6602)داحلین و گادورث فایده و حتی خطرناک را دارند، بیناکارآمد
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آزادانه ارهار نظر نمایناد، بلکاه باه آنهاا فرصات تغییار رفتاار         ،خواهندسازد که درباره آنچه میرا قادر می

کاه در  طور (. هماان 0،6662دهاد )آمایر و فالیان   هاای خاود را نیاز مای    دیگران و یا پاسخ به نیازها و ایاده 

معنای تمایل فرد باه دفااع،    هورزی بجرئت ( تعریف شده است، 6662مطالعات اخیر توسط آمیر و فالین )

های مختلف ساازمانی  ها، ترجیحات و اهداف خود در موقعیتگفتن فعاالنه از منافع، ارزشتعقیب و سخن

جهت اهداف آوردن احترام و اقتدار در دست هب ورزی برایجرئت داند چگونه از  است. یک مدیر خوب می

گار و راهنماای افاراد را داشاته و     نقاش هادایت   ،(. مادیران در ساازمان  6668سازمان استفاده کند )آمایر، 

 و همکااران،  6ها و کارکناان جساور را پارورش دهناد )گرانات     توانند با اقتدار و جسارت خود، سازمان می

کنناده مناافع ساازمان باوده و بارای       ی کاه تضامین  ت انحراف خالقا برای حرکت به سم ،حال بااین (.6669

نفعان قدرتمند سازمان که  ورزی کافی نبوده و ارتباط با ذیجرئت اشخا  منفعت فردی نداشته باشد، تنها 

مدیرانی که دارای ارتباطات مستحکم  ،کننده است. درواقع شود، تعیینیاد می 6سازی سیاسیاز آن به شبکه

کنناد.  نفعاان قدرتمناد ساازمان هساتند، شاجاعت انحاراف خالقاناه از قاوانین را پیادا مای           با ذی ایو شبکه

از  صورت انحاراف خالقاناه  سازی سیاسی هستند، ممکن است در صورت، مدیرانی که فاقد شبکه این درغیر

مان بازرسای  نهادهای نظارتی و کنترلی همچاون دیاوان محاسابات و سااز     وسیله قوانین به دردسر افتاده و به

دهنده آن است که بحث انحراف  مرور ادبیات نظری درمورد ارتباط متغیرها نشانتحت تعقیب قرار گیرند. 

ی هاا  اسااس مناافع شخصای شابکه    زدیک به هم بوده و تمایز آنها برخالق و فساد اداری دارای اشتراکات ن

ی هاا  سرای دیاوان باه تخلفاات دساتگاه    نحوه برخورد داد ،آن بر منافع سازمانی دشوار است. عالوه سیاسی یا

باا ایان دو پدیاده متفااوت اسات.       که از بودجه عمومی دولت استفاده مای کنناد   ها اداری همچون دانشگاه

صورت احراز انحراف خالق و اینکه تخطی از مقررات به قصاد مناافع ساازمانی صاورت گرفتاه اسات،       در

دهد  های جامعه آماری نشان می شود. مطالعه دانشگاه تری برای متخلفان درنظر گرفته می های مالیم مجازات

جاایی اعتباارات و عادم     به هایی همچون جا کرات صورت گرفته و مثال ا بهکه پدیده انحراف خالق در آنه

کرد بودجه در محال خاود، دساتکاری در آمارهاا بارای دریافات بودجاه بیشاتر از وزارتخاناه، ورود           هزینه

گاذاری وجاوه دولتای در     هاای رفااهی و ساپرده    ریتی همچون ساخت مجتماع موأمها به مباحث غیر دانشگاه
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دهنده ضرورت پرداختن به این مسئله است. این پژوهش به بررسای اثار    اده از سود آنها نشانو استف ها بانک

هاا بار   مقاماات مجااز ایان دساتگاه     عناوان  باه های دولتی ایران ورزی معاونین و مدیران مالی دانشگاهجرئت 

 عناوان  باه ساازی سیاسای   نفعان قدرتمند تحت عنوان شبکه ف خالق آنها و نیز میزان ارتباط آنها با ذیانحرا

ورزی جرئات  االت است که آیا ؤهدف از انجام این تحقیق پاسخ به این س ،واقع. درپردازد میمتغیر میانجی 

نحراف خالق اثرگذار بوده و سازی سیاسی بر امدیران مالی بر انحراف خالق آنها اثرگذار است؟ آیا شبکه

راف خاالق از قاوانین و   توانناد در انحا  ساازی نیرومنادی هساتند، مای    آیا مدیران شجاعی که دارای شابکه 

 کارآمدتر باشند؟ جهت منافع سازمان،وپاگیر در مقررات دست

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 رفتار انحرافی خالق

های مختلفی از این مفهوم تار سازمانی شده است. تعریف، مفهوم انحراف خالق وارد مطالعات رفاًاخیر

 یهاا  روش باه  کنناد کاه   مای  تعریف تعمدی یرفتارهای عنوان به را خالق انحراف مثال، عنوان بهوجود دارد. 

 در کاه  اسات  رفتارهاایی  محترماناه،  رفتارهاای  از شوند. مقصاود  می جدا گروه یک هنجارهای از محترمانه

(، آن را رفتاری کاه  6666) 6ورن .(6665، 0شوند )اسپریتزر و سوننشین می شناخته نعنوا این به مرجع گروه

 6کناد. گاالپرین  کناد، توصایف مای   فراهنجارهای اجتمااعی نقاض مای    به باتوجههنجارهای گروه مرجع را 

، جهت توسعه و بهبود ساازمان هنجارها و قوانین سازمانی را در رفتارهای تعمدی که عنوان به( آن را 6666)

( از انحاراف خاالق، ایان مفهاوم     6606نماید. طبق تعریاف وادرا و همکاارانش )   کند، تعریف می نقض می

باه نفاع گاروه مرجاع رفتاار       .6 ؛کناد هنجارهای گروه مرجع را نقاض مای   .0 :ویژگی اصلی است 6دارای 

از  انحاراف (. انحاراف خاالق، تمایال باه     6606منطباق بار فراهنجارهاسات )وادرا و همکااران،     .6 ؛کند می

اعماالی  (. 5،6662داران آن اسات )ماوریر   اما انحرافی که به نفع سازمان و ساهام  ،هنجارهای سازمانی دارد

کردن و مشارکت داوطلبانه، اناواع مختلاف رفتارهاای حاامی      کردن، تقسیم ورایف، همکاری مانند کمک

اعی یعنای رفتاار شاهروندی    اجتماعی هستند. رفتارهای انحرافی خالق، شکل دیگر رفتارهاای حاامی اجتما   
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پااذیری اجتماااعی شاارکتی، اعتااراض، افشاااگری، خالقیاات و نااوآوری هسااتند        سااازمانی، مساائولیت 

جهت بهبود و رفااه  رکنانی که هنجارهای سازمان را در(، کا6606(. طبق مطالعات گالپرین )0،6666)وارین

که ناوآوری باه افازایش مزیات     آنجاغییرات مثبت در سازمان هستند. ازشکنند، منبع نوآوری و تسازمان می

شامار   هاا باه   نتیجه انحراف خالق از عوامل مهم و حیااتی ساازمان  ، درشودرقابتی و توسعه سازمان منجر می

راحتی  بهو جسارت است. مدیران جسور  جرئت رود. شرکت در رفتارهای انحرافی خالق نیازمند داشتن می

دنباال بهباود اهاداف ساازمانی منطباق باا        نقاض کارده و باه   رآمد گاروه مرجاع را   توانند هنجارهای ناکامی

 (. 6664و همکاران، 6)هوول فراهنجارهای اجتماعی عمل کنند

 

 ورزی مدیرجرئت 

شاود.   یک ویژگی رفتاری تعریف مای  عنوان بهیک ویژگی شخصیتی و نه  عنوان بهورزی اغلب جرئت 

انناد در اعماال و رفتارهاای افاراد رااهر شاوند       توهای شخصیتی میاغلب محققان بر این باورند که ویژگی

شناختی  فردی است که در تحقیقات روان بینیک ویژگی  عنوان بهورزی جرئت (. 6668و همکاران، 6)جاج

گاذاری بار   تأثیرتوانناد باا    مای کاه مادیران،   ازآنجا (.5،0882و مدیریتی پیشینه طوالنی دارد )هوس و آدیتاا 

ثر بار اثربخشای   ؤنقاش مهمای در مطالعاه عوامال ما      ،ورزیجرئت زند، دیگران اهداف سازمان را محقق سا

یک ویژگی کلیادی شاناخته    عنوان بهورزی در تحقیقات مدیریتی جرئت کلی، طور دارد. به مدیران برعهده

ای ورزی انگیازه جرئات  ( نشان دادند که 6600و همکارانش ) 4فمنها  (.6668شده است )جاج و همکاران،

استفاده قرار های گروهی و حمایت از تغییرات مطلوب سازمان، مورد که در هدایت فعالیتبرای نفوذ بوده 

نماک تشابیه    باا مقادار زیااد و یاا کام      ورزی را به یک ررف غذا جرئت ( 6662گیرد. آمیر و فالین ) می

عام و  نماک فاقاد ط  و ررف دارای مقدار کم  کنند؛ ررف با مقدار زیاد نمک دارای طعم نامناسبی بوده می

ورزی( باعث پیامدهای مثبت برای جرئت مزه است. این دو بر این باورند که میزان متعادل و متناسب نمک )

عنوان یک  بهورزی جرئت ( در پژوهش خود نشان دادند که 6600و همکارانش ) 2سازمان خواهد بود. درو

                                                                                                                                                    

1. Warren 

2. Howell 

3. Judge 
4. House & Aditya 

5. Hoffman 

6. DeRue 
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ز این ویژگی جهت بهباود رواباط و   اساس، استفاده ا و براین فردی مهم در ادبیات مدیریت بوده ویژگی بین

معنای جساارت در احقااق    به شناسی بالینی اصطالح روانرورزی د جرئت یندهای سازمان ضروری است. افر

معنای نفوذ بر دیگران بوده و تمرکز بار چگاونگی    به اما در تحقیقات مدیریتی ،حقوق خود و دیگران است

اِعمااال قاادرت و نفااوذ باار دیگااران اساات )پنیااوا و     وساایله ماادیر، متاارادف  ورزی بااه جرئاات اسااتفاده از 

 هاای مادیریت  ورزی باا ادراکاات پیاروان و شااخ     جرئت رغم این واقعیت که  اغلب به(. 0،6606ماوردیو

دلیال ایان واژه اغلاب     هماین  به ارتباط است، در ساختارهای مدیریتی این مفهوم نادیده گرفته شده است.در

بسایار زیااد و یاا بسایار کمای از       جرئت شود که انده و تنها زمانی نمایان مییک متغیر پنهان باقی م عنوان به

( نشاان داد کاه رفتاار مادیر     6600هاای درو و همکااران )  (. یافتاه 6662مدیر درک شود )آمایر و فالیان،  

معناای مادیریت اساتثناها و     باه کام   جرئات  رابطاه منفای دارد. مادیریت منفعال و باا       ،با کاارایی  جرئت کم

دهد. که یک مدیر فقط هنگامی که با یک مشکل مواجه شود، واکنش نشان میمعنا له است. بدینمداخ عدم

کارگیری فعاالنه و جساورانه ابتکاارات    ههای توسعه مدیریت باید بر اهمیت بکنند که برنامهآنها توصیه می

هاای رسامی   از نقاش  نیازمناد تاالش خاارج    ،که توسعه و بهبود سازمانازآنجاکید داشته باشند. أمدیریتی ت

ورز از جرئات  وجود مدیر  ،(، بنابراین6،6606سازمان و نیز رفتارهای حامی سازمانی است ) رابینز و گالپرین

ن و هنجارهای ناکارآمد سازمان آید. شکستن قوانی حساب می امروزی بههای مسائل مهم و ضروری سازمان

 (. 6606و جسارت بسیار است )گالپرین، جرئت مند جهت رفاه کارکنان و مشتریان و بهبود سازمان نیازدر
 

 سازی سیاسیشبکه

شاود )ولاف و   ای تعریاف مای  شخصای و حرفاه   یهاای ارتقاا  معناای افازایش فرصات    هساازی با  شبکه

طریق حمایات از ارتباطاات ساازمانی و دسترسای باه      عملکردهای سازمانی از سازی به شبکه .(6،6668موزر

تابعی از مهارت سیاسای   عنوان بهها سازی(. بعضی از شبکه5،6665وگرتیکند )فوریت و د منابع، کمک می

نفعااان را دارنااد )فریااز    شااوند کااه توانااایی ایجاااد روابااط و اتحاااد بااا ذی     ماایماادیران ارشااد شااناخته   

خاوبی رفتاار    کاه در مادیریت تعاارض و ماذاکره باه      سازان قوی کساانی هساتند  (. شبکه4،6664وهمکاران

                                                                                                                                                    

1. Peneva & Mavrodiev 

2. Robbins & Galperin 
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4. Forret & Dougherty 
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هاای  هاا و موقعیات  باشند، توانایی دیدن و اساتفاده از فرصات  ارای مهارت سیاسی میکنند. افرادی که د می

هایی هستند که به کارکنان و افاراد ساازمانی   (. مهارت سیاسی فعالیت6662ارتقا را دارند )فریز و همکاران،

در ساازمان   به اهداف خود کردن مسیرهای رسمی و اداری مرسوم دهند تا بدون نیاز به طیاین امکان را می

هاای اخیار ماورد توجاه     هاای سیاسای کاه در ساال    (. یکی از این مهارت0،6606دست یابند )گول و زیدی

سازی سیاسی به میازان ارتبااط   سازی سیاسی است. شبکهمحققان و مدیران سازمانی قرار گرفته است، شبکه

ساازی  شابکه  یعنی یا مقامات دولتب رانیروابط مدنفعان قدرتمند دولتی بستگی دارد.  مدیران اجرائی با ذی

 -شااود )لاای وآتااوهن محسااوب ماایدر اقتصاااد  یتیریمااد یهااا قابلیااتفاارد از  بااه منحصاار ینااوع ی،اساایس

 یو دارا کارده را کنتارل   راهباردی از مناابع   یتاوجه  قابال  یهاا آنجاکه دولت هنوز بخشاز (.6،6660گیما

طور غیرمعمول  بهدارند که  لیتما رانیمد منابع است،  یها و تخصپروژه بیصوت یبرا یتوجهقدرت قابل

هاا باه   ساازی سیاسای باعاث تساهیل دسترسای ساازمان      ی داشته باشاند. شابکه  با مقامات دولت یشتریب تماس

کاه   طاوری  باه  (.6660و همکااران،  6شاود )شاین   ها و اطالعات اثرگاذار بار اهاداف ساازمان مای     سیاست

ها و افزایش توان خالقانه خود باهم بهبود شناخت فرصت توانند عناصر مختلف دانش را برایها می سازمان

یاک   عناوان  بهها ممکن است (. در بازارهای نورهور، دولت5،6662گیما-ترکیب کنند )دی لوسا و آتوهن

( و 4،6669ها عمل کنند )ژو و ژان های کاری شرکتکننده تخصی  منابع برای تسهیل فعالیتهماهن 

ی مالیااتی، از  هاا  های بانکی و معافیتهای مالی و مالیاتی مناسب مانند واماستطریق اجرای سیتوانند از می

ی احتماالی  هاا  های محلی پشاتیبانی کارده و از آنهاا در برابار خطارات ناشای از زیاان       های شرکتنوآوری

هاای سیاسای مادیران بارای عملکارد ماالی       ساازی (. شابکه 2،6605کنناد )ماسااکی و همکااران   حمایت می

هاای رسامی نامناساب    تواند جاایگزین زیرسااخت  زیرا می ؛در شرایط سخت اقتصادی مهم است ها سازمان

هاای ماالی ضاعیف    سازی سیاسی مدیران در شرایطی که حمایات رود که شبکهاساس انتظار می براین شود.

 (.6662آمیزی داشته باشد، افزایش یابد )لی و ژان ، بوده و بودجه شرکت وضعیت مخاطره
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 قیقپیشینه تح
شاده و پیامادهای اجتمااعی و    ورزی ادراکجرئات  ماورد اهمیات رابطاه    ای در( مطالعه6604) 0الزنبی

نفار و اثار جنسایت و     528سازمانی مدیر انجام داد. او با استفاده از دو گروه آزمایش و کنتارل باا جمعیات    

سازمانی مادیر پرداخات.   ورزی بر پیامدهای اجتماعی و جرئت عضو به بررسی اثرات  –کیفیت تبادل رهبر 

دادهای اجتمااعی و   ورزی بر برونجرئت فرضیه اصلی یعنی اثربخشی مثبت  تأییدهای تحقیق حاکی از یافته

( نشان دادند که مدیرانی که توانایی تحلیل اطالعات در آنها 6668) سازمانی مدیر هستند. جاج و همکاران

راساتای مناافع   خالقانه قوانین و مقررات خشاک در  رزدن، به دوندزیاد است و از جسارت باالیی برخوردار

( در پااژوهش خااود ثاباات کردنااد ماادیرانی کااه   6605و همکاااران ) 6ایساامایل نااد.تر داران راغااب سااهام

تر بوده و تواناایی ایجااد    نفعان قدرتمند شرکت موفق نفر و شجاعت باالیی دارند در مدیریت ذی به اعتماد

 یهاکه شرکت انددهیرس جهینت نیبه ا پیشین قاتیتحقخود را دارند. برخی ائتالف برای دستیابی به اهداف 

و ارتباطاات   بارده بهاره   خاویش  یاسا یس تیمشروع شیافزا یخود برا ینورهور از قدرت ارتباطات سازمان

 قباا توسط ر یرقانونیغ از نفوذ ای دهکررا اجرا  یتجار یتا قراردادها شود آنان موجب می ی و موقعیتیاسیس

های سازی ای تجربی دریافت که شبکه( در مطالعه0886) 5(. نی6600و همکاران، 6گیری کنند )شین جلو

شاود.  هاای جدیاد در چاین منجار مای     سیاسی مدیران با مقامات دولتی و محلی به بهباود عملکارد شارکت   

های نورهور ت( نشان دادند که روابط مدیریتی با مقامات دولتی با عملکرد شرک666) 4همچنین پین  و لوا

ای باه بررسای اینکاه چگوناه اناواع مختلاف       ( در مطالعاه 6662لای و ژانا  )   در چاین رابطاه مثبات دارد.   

هاای جدیاد در یاک    تواناد در عملکارد شارکت   های سیاسی مای سازیی مدیریتی همچون شبکهها سرمایه

هاای جدیاد در   ه از شارکت شاد  آوریهاای جماع  اقتصادگذار مفید باشند، پرداختند. آنها با استفاده از داده

طاور مثبات باا عملکارد      های سیاسی باه سازیهای باال در چین به این نتیجه رسیدند که شبکهفناورصنایع با 

( در پاژوهش خاود نشاان دادناد کاه عضاویت در       6609و همکااران )  2های جدید رابطه دارد. مهیرشرکت

شاود. مارور ادبیاات و     مای سازمانی منجر  ی قدرت به احساس امنیت بیشتری برای نقض هنجارهایها شبکه
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گرفتاه   های اندکی درمورد روابط متغیرهای تحقیاق صاورت   دهنده آن است که پژوهش ق نشانپیشینه تحقی

ی مالی برای فرار ها عالوه موضوع انحراف خالق در تحقیقات مدیریتی بیشتر بر دستکاری صورت هاست. ب

در بخاش عماومی بسایار کام ماورد توجاه باوده اسات.          ی خصوصی تمرکز داشاته و ها مالیاتی در شرکت

باا متغیار رفتااری انحاراف      های دولتی ورزی مدیران را در دانشگاه جرئت نوآوری این تحقیق آن است که 

میااان از متغیاار  زی مناافع سااازمان ماارتبط کاارده و درایاان سااا منظااور دورزدن قااوانین باارای بیشااینه خاالق بااه 

 گیرد. میورزی مدیر و انحراف خالق بهره  جرئت میانجی بین  ارسازوک عنوان بهسازی سیاسی  شبکه

 

 مدل مفهومی تحقیق
طراحی  (0)شده، مدل پژوهش در قالب شکل  و مبانی نظری مطرحهای گذشته اساس مطالعه پژوهشبر

 است.شده 

 
 

 . مدل مفهومی تحقیق5شکل 

 

 پژوهش عبارتند از: های هشده فرضی براساس مدل مفهومی طراحی

 های دولتی ایران دارد. داری بر انحراف خالق مدیران مالی دانشگاه اثر مثبت و معنیورزی جرئت  .0
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هاای دولتای ایاران     داری بر شبکه سازی سیاسی مدیران مالی دانشاگاه  اثر مثبت و معنیورزی جرئت . 6

 دارد.

هاای دولتای ایاران     شگاهداری بر انحراف خالق مدیران مالی دان اثر مثبت و معنیسازی سیاسی شبکه .6

 دارد.

هاای دولتای ایاران     سازی سیاسی، به انحراف خالق مدیران مالی دانشگاهطریق شبکهازورزی جرئت  .5

 شود. میمنجر 

 

 شناسی روش
 قارار  پیمایشای  توصایفی  یها پژوهش درزمره که است کاربردی پژوهشی هدف، ازنظر حاضر پژوهش

 شاده  انجاام  گرایای  اثبات پارادایم برمبنای که است قیاسی ژوهشپ یک فلسفه ازنظر پژوهش این. گیرد می

 اطالعاات  گاردآوری  ابازار . آید می شمار به مقطعی یها پژوهش از زمانی شاخ  ازنظر پژوهش این. است

آمیاز و   پرسشانامه  ورزی مادیر از جرئات   سانجش  بارای  که شکل بدین است؛ پرسشنامه حاضر پژوهش در

 رفتارهاای انحرافای خاالق از    سانجش  بارای . اسات  شاده  اساتفاده  باشد، د میبع 4شامل  ( که6662فالین )

ساازی  شابکه  سانجش  بارای  و اسات  شاده   اساتفاده  باشد، گویه می 06 شامل ( که6666گالپرین ) پرسشنامه

 و روایای  درخصو . است شده استفاده باشد، بعد می 6شامل ( که0882ژین و پیرس ) پرسشنامه سیاسی از

 کرونباخ آلفای روش از استفاده با ها پرسشنامه پایایی که است ذکر به الزم اطالعات دآوریگر ابزار پایایی

 کاامالً ) لیکرت سطحی 4 معیار سؤاالت به دهی پاسخ برای. دش تأیید محتوا روایی از استفاده با آن روایی و

. دشا  اساتفاده  هاا  پاسخ به هیامتیازد برای 4 تا 0 اعداد از و( مخالف کامالً و مخالف نظر، بی موافق، موافق،

 اینکاه  باه  باتوجاه . باود  های دولتی ایاران جامعه آماری پژوهش حاضر، معاونین و مدیران امور مالی دانشگاه

 روش. شااد باارآورد نفاار 666 نمونااه حجاام مورگااان جاادول براساااس بااود نفاار 564 آماااری جامعااه حجاام

نفر دارای مدرک  056دهندگان  ز میان پاسخا. است متناسب ای طبقه صورت، به پژوهش این در گیری نمونه

و نفار زن   60دهنادگان مارد و    نفر از پاسخ 020. همچنین نفر کارشناسی ارشد بودند 48تحصیلی دکتری و 

 و هاا  فرضایه  بررسای  بارای  تحقیق این در سال بودند. همچنین 46-50همچنین بیشتر افراد نمونه دارای سن 

 . است دهش استفاده Smart PLS افزار نرم و ساختاری دالتمعا سازی مدل تکنیک از مدل، آزمون
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 های پژوهش یافته
ها درروش الگوریتم تحلیل مدل به باتوجه ها و آزمون فرضیه بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش برای

PLS گیاری باا   هاای انادازه  ؛ ابتادا باه بررسای بارازش مادل     یریگ برازش مدل اندازهبرای . شود یپرداخته م

ده از سه معیار پایایی شاخ  )ضرایب بارهای عاملی، ضارایب آلفاای کرونبااخ و پایاایی ترکیبای یاا       استفا

CRباار  ی قرار گرفتند. نتایج نشان داد کاه  بررس موردها یا آیتم سؤاالتی بار عامل. ابتدا شود ی(، پرداخته م

ساایر نتاایج مرباوط باه      دارد.باودن ایان معیاار     که نشان از مناساب  است 5/6از  بیشتر سؤاالتتمامی  عاملی

 شده است.  ارائه (0) در جدول همگرا روایی ترکیبی و کرونباخ، پایایی آلفای ضرایب
 

 ی تحقیقها روایی و پایایی متغیر .5 جدول

 (AVEشده) میانگین واریانس استخراج پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر

 296/6 950/6 964/6 ورزی مدیر جرئت 

 260/6 904/6 282/6 سیاسیسازی  شبکه

 229/6 282/6 900/6 انحراف خالق
 

 ها بررسی مدل مفهومی تحقیق و آزمون فرضیه
 

 
 ها داری فرضیه ه با ضرایب استاندارد و سطح معنیشده همرا . مدل ترسیم2شکل 
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 T. مدل ترسیم شده همراه با مقادیر آماره 2 شکل

 
 ها خالصه آزمون فرضیه .2 جدول

 فرضیه
ریب ض

 مسیر
 Tآماره

سطح 

 یدار معنی

نتیجه 

 آزمون

H1 : خالق انحراف بر داری معنی و مثبت اثر مدیر ورزی جرئت 

 669/6 699/6 666/6 .دارد کار محیط در
 تأیید

 فرضیه

H2 : سازی شبکه بر داری معنی و مثبت اثر مدیر ورزی جرئت 

 666/6 028/4 565/6 .دارد سیاسی
 تأیید

 فرضیه

H3انحراف بر داری معنی و مثبت اثر سیاسی زیسا : شبکه 

 666/6 692/6 459/6 .دارد سازمان در خالق
 تأیید

 فرضیه



 های دولتی ایران سازی سیاسی در دانشگاه ورزی مدیر و انحراف خالق: تبیین نقش میانجی شبکه تأجر 

18 

 اثر میانجی

H4 : داری بر انحراف خالق دارد. سازی سیاسی اثر مثبت و معنی ورزی مدیر ازطریق شبکه جرئت 

اف خاالق بایاد چهاار    ورزی مادیر و انحار   جرئت سازی سیاسی در مسیر  تأیید نقش میانجی شبکهبرای 

ورزی مادیر( و متغیار وابساته     جرئات  باین متغیار مساتقل )    (: اوال0892ً، 0)باارون و کنای   شرط فراهم باشاد 

ورزی مادیر( و متغیار میاانجی     جرئات  ، باین متغیار مساتقل )   اً)انحراف خالق( رابطه وجود داشته باشد؛ دوم

سازی سیاسی( و متغیر وابساته   تغیر میانجی )شبکهاً، بین مسازی سیاسی( رابطه وجود داشته باشد؛ سوم شبکه)

، میزان تغییارات در متغیار وابساته )انحاراف خاالق( کاه       اً)انحراف خالق( رابطه وجود داشته باشد؛ چهارم

نتارل متغیار میاانجی، باه     صاورت ک دیر( توضیح داده می شود، بایاد در ورزی م جرئت توسط متغیر مستقل )

هاای اول، دوم و ساوم محقاق     ، شارط (6)مطالب فوق و نتایج جدول  به جهباتوتری کاهش یابد.  سطح پایین

ساازی   شابکه  -ورزی مادیر  جرئات  منظور بررسی شرط چهاارم حاصال ضارب ضاریب مسایر )       به شود. می

انحاراف خاالق(    -ورزی مادیر  جرئات  انحراف خالق( باا ضاریب مسایر )    -سازی سیاسی سیاسی( و )شبکه

انحاراف خاالق(    -ورزی مادیر  جرئات  تر از ضاریب مسایر )   ذکور کماگر حاصل ضرب م. شود مقایسه می

ساازی سیاسای( و    شبکه -ورزی مدیر جرئت باشد، شرط چهارم برقرار نیست. حاصل ضرب ضریب مسیر ) 

 انحراف خالق( برابر است با:  -سازی سیاسی )شبکه

666/6 =459/6 × 565/6 

اف خالق( بیشتر است، درنتیجه شارط چهاارم   انحر -ورزی مدیر جرئت که این مقدار از ضریب مسیر )

ساازی سیاسای در مسایر     دیگار متغیار شابکه    عباارت  شاود. باه   تأییاد مای  برقرار است و فرضیه چهارم تحقیق 

 کند. انحراف خالق( نقش میانجی ایفا می -ورزی مدیر جرئت )

 

 برازش کلی مدل

بین صفر تا یک قرار دارد و حلی برای بررسی برازش کلی مدل بوده و  راه PLSدر مدل  GOFشاخ 

بینای کلای مادل را     مدل هساتند. ایان شااخ  تواناایی پایش     مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب 

بینی متغیرهای مکناون درون زا موفاق باوده اسات یاا       شده در پیش کند و اینکه آیا مدل آزمایش بررسی می

                                                                                                                                                    

1. Baron & Kenny 
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 میاازان کاام، GOF= 0.1شااود کااه  یاسااتفاده ماا GOFباارای بررساای باارازش ماادل کلاای از معیااار   ؟خیاار

GOF= 0.25  مقدار متوسط و مقدار بزرگGOF= 0.36 ی ها برای سنجش اعتبار مدلPLS رود  کار مای  به

 (.6668و همکاران،  0)وتزلر

 :شود محاسبه می زیر فرمول ازطریق معیار این. است شده ارائه (6) جدول در مدل کلی برازش نتایج

) √ ꞊برازش کلی مدل ) مقادیر اشتراکی( میانگین R2) میانگین × 
)) 

شاود.   تأیید مای برازش بسیار مناسب مدل کلی  420/6به میزان  GOFآمده برای  دست همقدار ب به باتوجه

Rجدول باال ضرایب  به باتوجهاین بر عالوه
شاوند.   ررسی برازش مدل ساختاری محسوب میمعیاری برای ب 2

R ضرایب
آماده،   دسات  باه نتاایج باه    باتوجاه زای )وابساته( مادل اسات کاه      مربوط به متغیرهای پنهان درون2

Rمقادی
 لوب است.مط 2

 مدل برازش کلی یها . شاخص2 جدول

R مقادیر اشتراکی متغیر پنهان
2

 

 - 280/6 ورزی مدیر جرئت 

 526/6 486/6 انحراف خالق

 465/6 222/6 سازی سیاسی شبکه

 466/6 246/6 میانگین

GOF 420/6 

 

 هاو پیشنهاد گیری نتیجه
ورزی مادیر و رفتاار انحرافای خاالق در محال کاار       جرئت هدف نهایی از پژوهش حاضر، تبیین رابطه 

های دولتی ایاران باود.   میان معاونین و مدیران امور مالی دانشگاه سازی سیاسینقش میانجی شبکه به باتوجه

بسیار مورد توجه محققان بوده است  های اخیر، مطالعه پیرامون موضوع انحراف خالق در محل کار در سال

های کاری و در کل ساازمان داشاته باشاد. اساسااً     تواند پیامدهای مهمی را در گروهزیرا انحراف خالق می

زیرا گروه را با هنجارهای  ؛که ازدحام قوانین و مقررات وجود دارد، ارزشمند است ییجادرانحراف خالق 

                                                                                                                                                    

1. Wetzels 
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پااگیر اساتفاده شاود    و و عباور از قاوانین دسات    کاتالیزور تغییار  نوانع بهتواند کند که میمختلفی مجهز می

نتیجه، انحراف خالق ممکن است به عملکرد بهتر و حفا  گاروه و ساازمان    . در(0،6668)پریسلین و فیلسن

اهمیات ایان موضاوع، ایان مطالعاه باه بررسای اثار یکای از           به باتوجه(. 6606منجر شود )واردا و همکاران،

ورزی بر ایجاد رفتارهای انحرافی خالق در محال کاار پرداختاه اسات.      جرئت فتاری یعنی متغیرهای مهم ر

ورزی نوعی مهارت رفتاری است که افراد با استفاده از آن در بیان حقوق خود و ساازمان متبوعشاان   جرئت 

مساتقیم،   رفتاری مثبات،  عنوان بهورزی جرئت ( از 6606) 6دارای شجاعت و قاطعیت هستند. پنوا و مارودی

ی شخصی دشوار ها استفاده ر انحرافی خالق از سوءتشخی  رفتا ،حال اینباکنند. مند یاد می مودبانه و هدف

شود، مورد  میسازی سیاسی به انحراف خالق منجر  ورزی مدیران ازطریق شبکه جرئت بوده و اینکه چگونه 

 د. شه استفاده بحث بسیار است. برای بررسی متغیرهای این پژوهش از چهار فرضی

داری بر انحراف خاالق   زی مدیر، اثر مثبت و معنیور جرئت فرضیه اول پژوهش به این صورت بود که 

، در پیگیاری  جرئات د، مادیران با شا ی پژوهش مشخ  ها تحلیل دادهو به تجزیه باتوجهدر محیط کار دارد. 

برناد.  کاار مای   هف سازمان بجهت تحقق اهداو شجاعت و قاطعیت را درحقوق خود و دیگران جسور بوده 

زدن قاوانین و مقاررات   دوردنباال   از مسیرهای گونااگون باه  لذا، مدیرانی با چنین ویژگی شخصیتی همواره 

ورزی مدیر موجاب   جرئت  ،نتیجهدرنفعان سازمان و تحقق اهداف سازمانی هستند.  مزاحم و زائد به نفع ذی

. نتایج ایان فرضایه باا نتاایج تحقیاق جااج و همکااران        شود ارهای انحرافی خالق در سازمان میافزایش رفت

ی دولتای کاه مادیران    ها ( نیز معتقدند که در بیمارستان6665و همکاران ) 6( همخوانی دارد. شیمیزو6668)

کارد   ، در هزیناه ورزی بااالتری برخاوردار باوده و قابلیات تحمال ریساک بیشاتری را دارناد         از جرئت آنها

دادند. فرضایه   خرج می بیشتری کرده و صالحیت بیشتری به شده اعمال سلیقه داده اعتبارات دولتی تخصی 

ساازی سیاسای    داری بر شبکه ورزی مدیر اثر مثبت و معنی جرئت د که شدوم پژوهش به این صورت مطرح 

درواقاع، مادیران شاجاع    ایان فرضایه اسات.     تأییاد حااکی از   هاا  تحلیال داده و . نتایج حاصل از تجزیاه دارد

 حقاق حقوق اعضای سازمان و مناافع ساازمان نیااز باه مناابع اطالعااتی و ماالی بیشاتری دارناد،         راستای ادر

ی هاا  ورزند و به عضاویت شابکه    د قدرتمند و صاحب نفوذ مبادرت میرو به توسعه روابط خود با افرا ازاین

                                                                                                                                                    

1. Prislin & Filson 

2. Peneva & Mavrodiev 

3. Shimizu 
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یشاتری باه   ، تمایال ب نسابت باه ساایرین   جرئات   کلی، مادیران باا  طاور  باه خواهند آمد. در ها قدرت و ائتالف

( مطابقات دارد.  6605سازی سیاسی دارند. نتیجه این فرضایه باا نتاایج تحقیاق ایسامایل و همکااران )       شبکه

سازی سیاسای و ارتبااط باا     ها که شبکه ( نیز معتقد است که در مؤسسات توانمندسازی اقلیت6604وولف )

در آن دساته   ،ت دخیل هستندنفعان قدرتمند همچون اعضای پارلمان که در تصویب بودجه این مؤسسا ذی

ورزی باالتری برخوردارناد، بیشاتر اسات. فرضایه ساوم پاژوهش باه ایان          جرئت از مدیرانی که از خصیصه 

 هاا  تحلیال داده و داری بار انحاراف خاالق دارد. تجزیاه     سازی سیاسی اثر مثبت و معنی بود که شبکه صورت

دسات   ها باه  ی قدرت و ائتالفها ضویت در شبکهاین فرضیه است. با قدرتی که مدیران با ع تأییدحاکی از 

، واقاع . درتوانند قوانین و مقررات و هنجارهای ناکارآمد سازمانی را کناار بگذارناد   ر میت آورند، راحت می

افع ساازمان  راساتای منا  دری عملیاتی ها و طرح ها آزادی عمل بیشتری در اجرای برنامه ،سازی سیاسی شبکه

مستقیم و مثبتی بر رفتارهای انحرافای خاالق    تأثیرسازی سیاسی  ، شبکهرو ازاین .کند برای مدیران فراهم می

( مطابقت دارد. فرضیه چهاارم پاژوهش کاه    6609دارد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش مهیر و همکاران )

ساازی   ورزی مادیران ازطریاق شابکه    جرئات  د کاه  شا هدف اصلی این تحقق نیز بود به این صورت مطارح  

این فرضایه اسات.    تأییدحاکی از  ها تحلیل دادهو هشود. تجزی میبه انحراف خالق در سازمان منجر  سیاسی،

گیرنده نفعان و مقامات تصمیم سازی سیاسی و ارتباطات نزدیک با ذیورز با استفاده از شبکهجرئت مدیران 

ساازی سیاسای باا    وجاود شابکه  زیارا باا    ؛توانند در اثربخشی سازمان و توسعه و پیشرفت آن موفق باشندمی

گارفتن   نادیاده توانند با ایجاد رفتارهای انحرافی خالق و سازنده مانند کننده منابع، می توزیع مقامات کلیدی

ها، منافع سازمان را به نحاو بهتاری پیگیاری نمایناد.     کردن به مافوق نین و هنجارهای ناکارآمد و شکایتقوا

پااگیر کاه ماانع تحقاق اهاداف ساازمانی       و و با شکستن قاوانین دسات   می سازمانآنها با انجام رفتارهای حا

 ساازند.  عناوان مادافع ساازمان مطارح مای      بهزنند و خود را شوند، دست به رفتارهای انحرافی سازنده می می

ازدحام قوانین و مقررات در حوزه اجرائی که بعضاً متعارض بوده و عماالً ماانع دساتیابی     به باتوجهنهایت در

نظارت مستمر نهادهای کنترلی، پیشانهاد مای    به باتوجهشوند و نیز  ریت خود میها به اهداف و مأمو دانشگاه

ی سازمان داشته باشاند،  ها د، مدیران مسلط به قوانین و مقررات که شجاعت کافی در پیگیری مأموریتشو

اناایی ائاتالف در   نفعان و تو گیر گمارده شوند. همچنین آموزش مدیریت ذی های حساس و تصمیم به پست

و زدن و اساتفاده از آن در دور ها  سازی سیاسی مدیران دانشگاه قابلیت شبکهی قدرت برای افزایش ها شبکه

عاالوه آماوزش    هشاود. با   هاای آن توصایه مای    گیر به نفع سازمان و مأموریات وپا دستگرفتن قوانین  نادیده
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از قاوانین و نیاز مهاارت تحمال ابهاام بارای       یی همچون تحلیل اطالعات، توانایی استفاده مناساب  ها مهارت

ی مالی که مورد حساسیت ویژه نهادهای کنترلی است، ها گیر در حوزه ورزی مدیران تصمیم جرئت افزایش 

گیر و نیاز آن دساته از مقاررات    وپا سایی و معرفی قوانین مزاحم و دستشود. همچنین شنا اً توصیه میشدید

 گیار را مجباور باه    و مدیران تصمیم ها به سمت رشد و توسعه شده که موجب جلوگیری از حرکت دانشگاه

گذار همچون مجلر شورای اساالمی   نمایند، برای اصالح به نهادهای قانون شکنی و دورزدن آنها می قانون

ان ساازمان از مادیران   نفعا  شاود. حمایات قاانونی مادیران و ذی     انقالب فرهنگی توصیه مای و شورای عالی 

های نظارتی  منافع سازمان دست به رفتارهای انحرافی خالق زده و تحت تعقیب سازمانخاطر  شجاعی که به

رابطاه  شاود کاه درخصاو      ایت به پژوهشاگران محتارم توصایه مای    نهدر شود. اند، پیشنهاد می قرار گرفته

 پژوهش کنند. ،ی سیاسی مدیران و انحراف خالقها مهارت
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