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Abstract
Job destructive reflections impose heavy costs on organizations
and employees. Considering these negative consequences and their
effects on employee performance and organizations’ productivity, the
purpose of this study is to investigate the role of administrative
trading in the destructive reflections of job with the mediating role
of political behavior among Zahedan Municipality employees. Data
were collected from 300 employees and structural equations modeling
approach was applied for data analysis. Results show that administrative
trading, consisting of indexes such as acquiring higher status, work
processes and financial resources have positive and significant
impact on job destructive reflections, consisting of such indexes as job
disinterest, job stress and organizational cynicism. Moreover, political
behavior consisting of social awareness, interpersonal influence,
network capability and honesty has positive and significant impact
on job destructive reflections, and in the relation between administrative
trading and job destructive reflections, it has negative mediating
effect.
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وجود بازتابهای مضمحلکننده شغلی هزینههای سنگین بسیاری بر سازمانها و
کارکنان تحمیل میکند .با توجه به این پیامدهای منفی در عملکرد کارکنان و میزان
بهرهوری سازمانها ،هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سوداگری اداری بر بازتابهای
مضمحلکننده شغلی با نقش میانجی رفتار سیاسی در کارکنان شهرداری زاهدان است.
با رویکرد مدلسازی معادلههای ساختاری از  300نفر از کارکنان شهرداری زاهدان،
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد سوداگری اداری (با مولفههای سوداگری
برای کسب سِ مت ،سوداگري در فرایندهای کار ،و سوداگري در منابع مالی) اثر مثبت
و معناداری بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی (با مولفههای کارزدگی شغلی ،تنیدگی
شغلی ،و بدبینی سازمانی) دارد .همچنین ،رفتار سیاسی (با مولفههای هوشیاری اجتماعی،
نفوذ بینشخصی ،توانایی شبکهای ،و صداقت) ،ضمن اثر مثبت و معنادار بر بازتابهای
مضمحلکنندۀ شغلی ،در رابطه بین سوداگری اداری و بازتابهای مضمحلکننده شغلی
به شکل مثبتی نقش میانجی را ایفا میکند.

.2کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زاهدان ،ایران.
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مقدمه
سوداگري یکی از پدیدههای جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکلهای اولیه حکومت وجود
داشته و عاملی مهم در ایجاد آسیب به سیاستها و منافع عمومی سازمانها بوده است (عظیمی و
همکاران .)1391 ،این امر یک مسئله فراگیر است که میتواند همه دستگاههای اداری یک کشور
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را درگیر کند و پیامدهایی در قالب سوء استفاده از موقعیتهای شغلی ،ارتشا ،و اختالس ایجاد
کند (برومندپور و مقدم .)1396 ،رصد دقيق سيستم اداري در عصر جديد حاكي از پديده نوظهور و
خزندهاي به نام سوداگری اداری است كه با آثار مخربتر و عميقتر ،و در عين حال ناملموستر،
اصالت و سالمت اداره سازمانها را تهديد ميكند .پديدهاي كه موجب میشود منصبها ،سِ متها،
و جايگاههاي سازمانی ابزاري براي چپاول بيتالمال ،ارتقاي سِ مت مديران و كاركنان ،و كسب
امتيازهاي گوناگون از منافع عمومي شود .اين پديده از اين جنبه تاملپذیر است كه دادوستدهاي
صورتگرفته میان افراد گوناگون فقط به صورت اعطاي پول و كسب امتياز نيست ،و مهمتر اينكه
با بررسي بخشي از ارتباطات متقابل افراد كشف نميشود و براي كشف آن بايد زنجيرهاي از ارتباطات،
چرخه تبادل قدرت ،امتياز ،و جايگاه سازماني بررسي شود ( .)Vinzi et al., 2010وجود این پدیده
در سازمانها نشاندهنده محيط غيردموكراتيكي است كه با نااطمینانی ،پيشبينيناپذيري ،كاهش
ارزشهاي اخالقي ،و بياحترامي به نهادها و قدرتهاي قانون اساسي همراه است و به تهديد
امنيت انساني و منابع اقتصادي و سياسي منجر میگردد و سازوكارهاي قضايي را تحت شعاع
قرار ميدهد (پورعزت و همکاران .)1397 ،سوداگري اداري بر نوعي مبادله در چارچوب سيستم
اداري داللت دارد كه منافع عمومي را متاثر میکند و آنچه طرفين را به اين مبادله قادر ميسازد،
قدرتي است كه به سبب جايگاه سازماني ايجاد میشود؛ در حالي كه اين جايگاه امانتي از حوزه
عمومي جامعه است .اگر دستكم يكي از طرفين شرايط باال را داشته باشند ،سوداگري تحقق
مییابد (ربیعی و آصف .)1391 ،از طرفی ،در عصر حاضر توجه به رفتارهای مضمحلکننده شغلی
برای سازمانها اهمیت ویژهای دارد ،زیرا ایدهها و نظرهای کارکنان میتواند راهگشای بسیاری از
مشکالت سازمانی و همزمان منعکسکننده عالیق و خواستههای آنها به مدیریت سازمان باشد
( .)Sowmya & Panchanatham, 2008بازتابهای مضمحلکنندههای شغلی شامل بدبینی
سازمانی ،کارزدگی ،و تنیدگی در کارکنان است (موذن جمشیدی و حقپرست کنارسری.)1397 ،
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وجود بازتابهای مضمحلکنندۀ شغلی با اثرگذاری منفی بر سالمت سازمان موجب کاهش نرخ
بهرهوری سازمانی و تباهی در کیفیت خدماتی میگردد که به وسیله کارکنان در سازمانها ارائه
میشود (شریفزاده و همکاران.)1394 ،
بحرانهای سیاسی و اقتصادی ،کمیابی منابع ،وابستگی منابع ،نفوذ افرادی که در گذشته در
سازمان صاحبمنصب بودهاند ،و نبود ثبات مدیران از جمله عمدهترین عواملی است که باعث
میشود نیروهای مداخلهگر در فضای کسبوکارها افزایش یابند .مواجهه با این پدیدهها نیازمند
نوع خاصی از رفتار است که از آن به عنوان رفتارهای سیاسی تعبیر میشود .شواهد پژوهشهایی
که بهطور خاص سیاست را در سازمانهای ایران بررسی میکنند نشان میدهد مدیران و کارکنان
ایرانی ،نهتنها نگرش مثبتی نسبت به طرح مباحثی چون قدرت و سیاست در سازمان ندارند ،بلکه
گویی از مطرح شدن آن هم واهمه دارند (شمس .)1395 ،بنابراین ،توجه به رفتار سیاسی یک فرایند
طبیعی در سازمان است که از طریق آن میتوان تعارضها و اختالفهای بین گروههای ذینفع را
حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروههای مختلف ،تصمیمگیری موثر ،و افزایش بهرهوری
تاکید کرد .رفتار سیاسی مجموعه فعالیتهایی است که برای کسب قدرت ،افزایش و اعمال قدرت،
و بکارگیری سایر منابع به وسیله اشخاص انجام میگیرد تا از آن بتوان در موقعیتهای نامطمئن و
آشوبزده به هدفهای دلخواه رسید ( .)Pfeffer, 1981رفتار سیاسی در تمام ابعاد سازمان از جمله
حلوفصل تعارضها و تصمیمگیری اثر میگذارد.
در شهرداری زاهدان نیز همانند بسیاری از شهرهای دیگر و حتی جهان ،مسئله بروز رفتارهای
سوداگرانه و سیاسی ،و به تبع آن فساد اداری یک مسئله عمومی است .اگرچه در برخی از قوانین
جمهوری اسالمی ایران به صورت کلی اقدامهایی برای مبارزه با آثار سوء این رفتارها و مسئله فساد
و ارتقای سطح سالمت اداری در سطوح مختلف سازمانی و جامعه شده است و در دایره دستگاههای
مشمول اشارهای هم به شهرداریها شده است ،اما هنوز سیاستهای منسجمی برای حل این
مشکل در سطح شهرداریها ،بهویژه شهرداری زاهدان ،تدوین نشده است .پس تدوین سیاستهای
کاهش رفتارهای سوداگرانه و سیاسی برای مقابله با فساد اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همچنین ،استفاده از رفتارهای سوداگرانه و سیاسی در سازمانها پدیده فراگیری است که میتواند
آثار منفی بسیاری از جمله کارزدگی و بدبینی برای سازمان و کارکنان داشته باشد و چون توسط
سازمان به صورت رسمی تایید نشده است و خارج از قلمرو توسعه بروکراتیک و اختیار مشروع
است ،کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .از اینرو ،به دلیل ذهنیت منفی که نسبت به این پدیده
وجود دارد ،مدیران تمایلی به صحبت درباره آن ندارند و حتی از مطرح شدن مباحث مرتبط با حوزه
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سیاسی سازمانی واهمه دارند .هرچند در تعدادی از پژوهشها (پورعزت و همکاران1397 ،؛ یوسفی
و همکاران1396 ،؛ آقازاده و همکاران )1396 ،اشاره میشود که این رفتارهای سیاسی با افزایش
آگاهانه نفع شخصی و بهرهگیری از فرصتهای در نظرگرفتهشده ،و استفاده از این مهارتها برای
حفظ منافع و دفع تهدید در محیط کار موثر است ،اما چندان مورد توجه نیست و با وجود افزایش
روزافزون کاربرد آن در محیط کار ،فقدان شناخت دقیق آن و رعایت الزامهای اخالقی در بکارگیری
این رفتارها اهمیت پژوهش را افزایش میدهد .از اینرو ،پژوهشگران به دنبال پاسخ به این پرسش
هستند که آیا سوداگری اداری بر بازتابهای مضمحلکنندۀ شغلی با نقش میانجی رفتار سیاسی
در شهرداری زاهدان تاثیر دارد؟
مبانی نظری پژوهش
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سوداگری اداری
انديشمندان سازمان و مديريت ،در اواخر قرن نوزدهم به وجود سوداگری اداری پي میبرند
و به نوبة خود برای بهبود نظام اداري تالش ميكنند .با توجه به اینکه جامعه از تركيب فعاليت
سازمانها شكل ميگيرد ،بنابراین اگر سازمانها دچار سوداگری اداری شوند ،جامعه نيز به فساد
مبتال میشود (درويش و عظيمي زاچكاني .)1395 ،اوايل قرن بيستويکم ،کالهبرداريهاي مالي
بهتدریج در سرتاسر دنيا رواج يافت و رسواييهاي اخالقي زيادي در سازمانهاي خصوصي ،دولتي،
ورزشي ،و مذهبي مشاهده گردید .چنين سوداگریهايي پيامدهاي زيادي در بر داشت ،سازمانهاي
زيادي ورشکست شدند ،افراد زيادي شغل خود را از دست دادند ،ميزان پسانداز خانوارها پايين آمد،
و مردم طبيعت ًا به سازمانها بدگمان شدند (محسنی .)1392 ،بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از
سازمان شفافیت بینالملل ،ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان  ۱۸۰کشور جهان رتبه
 ۱۴۶را کسب کرده است و بر اساس وضعیت نهادهای دموکراتیک و شاخصهای فساد ،نمره ایران
در این ردهبندی  ۲۶تعیین شده است که نشاندهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی
ایران است 1.اگرچه جامعه ایران ،جامعهای توام با گرایشهای مذهبی و ملّی است که هر دوی آنها
فساد را پدیدهای زشت میدانند و همواره بر مبارزه با آن تاکید میکنند ،ولی شیوع فساد در جامعه،
مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملّی را بسته است و هزینههای هنگفتی را بر دوش کشور
و مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بُعد کالن ،افزایش فاصله طبقاتی اجتماعی

1. https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
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بین غنی و فقیر است (پورعزت و همکاران .)1397 ،پس سوداگری اداری عبارت است از نوعی
مبادله در چارچوب سیستم اداری که منافع عمومی را تحتالشعاع قرار میدهد و آنچه طرفین را به
این مبادله قادر میسازد ،قدرتی است که به سبب جایگاه سازمانی ایجاد میشود (ربیعی و آصف،
 .)1391مولفههای سوداگری اداری در پژوهش حاضر بر اساس پورعزت و همکاران ( )1397است
که شامل الف .سوداگري براي كسب سِ مت :صاحبمنصباني كه براي رسيدن به قدرت ،از نفوذ و
حمايت مادي و معنوي نزديكان و طرفداران حزب خود استفاده میکنند ،و در مقابل ،سِ متهاي
اداري را به حاميان اصلي حزب اعطا ميكنند و بدين ترتيب ،سراسر دستگاه اداري را از وابستگان
حزبي يا نسبي خود انباشته ميسازند؛ ب .سوداگري در فرایندهای کار :رفتارهايي است كه با نقض
قوانين كاري ،سازمان را تهديد میکند و اين موضوع ،همیشه مورد توجه پژوهشگران سازمان بوده
است؛ و پ .سوداگري در منابع مالی :شامل تمامی رفتارهایی است که به هر نحوي ،داللت به سوء
استفاده فرد از منابع مالی سازمان دارد.

بازتابهای مضمحلکنندۀ شغلی
در قرن سوم در دوران فساد اخالقي رم باستان بازتابهای مضمحلکننده شغلی به عنوان مكتب
فكري مطرح شد ( .)Özler & Atalay, 2011نخستین آثار بر جاي مانده از بازتابهای مضمحلکننده

شغلی مربوط به كارگران آمريكايي است كه آن را در قالب نگرشهاي منفي و بياعتقادي به مراجع
قدرت و سازمان بيان كردهاند ( .)James, 2005همچنين ،بازتابهای مضمحلکننده شغلی به عنوان
نگرشي منفي نسبت به سازمان مطرح است و دربرگيرندة اين اعتقاد است كه سازمان غيرقابل اعتماد
و غيريكپارچه است .بازتابهای مضمحلکننده شغلی تاريخچهاي از تجربههاي اجتماعي اشخاصي
است که تحت تاثير عوامل محيطي مستع ِد تغييرند .همچنين ،به عنوان نگرش كاري منفي ،و نه يك
ويژگي شخصيتي ثابت شناخته ميشود (نادری و همکاران .)1394 ،این بازتابها باعث ايجاد فاصلة

رواني بين كاركنان و سازمان ميشود و اثر مخربی بر كارايي سازمان و رضايت شغلي كاركنان دارد.
در این زمان ،كاركنان انجام دادن امور را براي خود سخت ميگيرند و اگر بازتابهای مضمحلکننده
شغلی دربارة تغيير در يك سازمان خاص بهوجود آید ،احتمال دارد حتي صادقانهترين و ماهرانهترين
تالشها برای تغيير مثبت سازماني به وسيلة شيوع بازتابهای مضمحلکننده شغلی ممانعت
شود ( .)Arabaci, 2010موذن جمشیدی و حقپرست کنارسری ( ،)1397مولفههای بازتابهای
مضمحلکننده شغلی را شامل کارزدگی ،تنیدگی شغلی ،و بدبینی در نظر میگیرند .کارزدگی عبارت
است از اینکه افراد در محیط کار در یک حالت خستگی مفرط قرار دارند ،که از کار سخت و بدون
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عالقه ناشی میشود ( .)Borges et al., 2015تنیدگی شغلی ،پاسخهای فیزیکی و احساسی مضری
است که وقتی الزامهای کاری مطابق با تواناییها ،منابع یا نیازهای کارکنان نباشد ،به وقوع میپیوندد
و برای کارکنان ،اختالالت جسمی و روحی ایجاد میکند ( .)Huang et al., 2002در نهایت ،بدبینی
سازمانی عبارت است از نگرش و احساس منفی در کارکنان سازمان و باوری که سازمان را فاقد
صداقت و درستی میداند و به بروز رفتارهای توهینآمیز نسبت به سازمان منجر میگردد (مرادی و
جلیلیان.)1395 ،
رفتار سیاسی
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نخستين بار مينتزبرگ ،)1983( 1رفتار سیاسی را در توصيف ويژگيهاي فردي ضروري
براي هدايت موثر بُعد سياسي زندگي كاري مطرح میکند ،اما پژوهشها در این باره با فريز و
همكاران )1999( 2آغاز میشود .پِفر ( ،)1981مهارت سياسي را شايستگي مهمي براي اثربخشي
در محيطهاي مبهم و متالطم سازمانهاي امروزي معرفي میکند .سازمانها عرصههای سیاسی
هستند ،و مذاکره و چانهزنی غیررسمی ،بدهبستان ،و تشکیل ائتالف به عنوان ویژگیهای رفتار
سیاسی اطالق میشود (یوسفی و همکاران .)1396 ،نمونههاي شاخص رفتار سیاسی عبارتاند از
ندادن اطالعات اساسی به تصمیمگیرندگان ،شایعهپراکنی ،الاباليگری به هنگام کار ،نقض قوانين،
رفتار ضدبهرهوري ،رفتار خرابكارانه ،پذيرش رشوه ،و اتالف منابع و مضايقه كردن از تالشهاست
که از اصليترين نوع رفتارهای سیاسی هستند (سلمانی و رادمند .)1393 ،بنابراین ،میتوان رفتار
سیاسی را نفوذ ارادی و عمدی افراد در موقعیت تضاد برای افزایش یا حفاظت از منافع خود برای
بهدستآوردن ،توسعه ،و استفاده از قدرت و منابع دیگر برای دستیابی به پیامدهای مورد نظر فرد در

موقعیتی تعریف کرد که نااطمینانی در مورد انتخابها وجود دارد ( .)Ferris et al., 2008ابعاد رفتار
سیاسی توسط فریز و همکاران ( ،)2008شامل چهار مولفه هوشیاری اجتماعی ،نفوذ بینشخصی،
توانایی شبکهای ،و صداقت ظاهری در نظرگرفته میشود .هوش اجتماعی شامل مهارتهای
برقراری ارتباط موثر ،حفظ و گسترش این روابط است .هوش اجتماعی هم مانند هوش هیجانی
تقویتشدنی است (ساعتچی .)1390 ،نفوذ بينشخصی به توانايي افرا ِد داراي مهارت سياسي در
نفوذ بر رفتار كساني كه با آنها تعامل دارند ،اشاره میکند ( .)Perrewe & Nelson, 2010توانايي
شبكهسازي عبارت است از توانايي فرد در شناسایی افراد داراي منابع يا ارتباطات سودمند و ایجاد
1. Mintzberg
2. Ferris et al.
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شبكههاي اجتماعي با آنها و فراهم کردن سرماية اجتماعي و حمايت اجتماعي از این طریق برای
خود ( .)Blickle et al., 2010در نهایت ،صداقت ظاهری به معنای تطبيق گفتار و اعمال است
و جنبة مهمي از صداقت است كه به رفتار اجتماعي توجه دارد (.)Van Iddekinge et al., 2005
موذن جمشیدی و حقپرست کنارسری ( ،)1397نتیجه میگیرند که پیوند معنوی از طریق
سبکهای دلبستگی افراد بر پیامدها و بازتابهای مضمحلکننده شغلی اثر معناداری دارد .پورعزت
و همکاران ( ،)1397نشان میدهند سوداگري در سازمانها سازوكارهاي انساني ،اجتماعي ،و
سازماني را تحت تاثير قرار میدهد و به توسعهنيافتگي آنها منجر ميشود .برومندپور و مقدم
( ،)1396در خصوص آسیبشناسی فساد اداری کارکنان دولت نتیجه میگیرند که با توجه به نقش

بسزای نیروی انسانی بر سالمت سازمانی و نگرش دوبعدی به انسان ضروری است که با اصالح
نظام حقوق و دستمزد نیازهای مادی و معیشتی کارکنان را برطرف ساخت ،سپس با برنامههای
آموزشی ـ تربیتی ،زمینۀ تحول درونی و پیشرفت معنوی کارکنان را فراهم آورد تا زمینههای بروز
فساد در سازمانها رخت بربندد .مومنی و حیاوی ( ،)1395بیان میکنند که ادراک سیاست سازمانی
با استرس شغلی ،قصد ترک شغل ،و بدبینی به سازمان رابطه دارد .به عالوه ،بدبینی به سازمان
میانجیگر رابطه بین سیاست سازمانی ادراکشده ،استرس شغلی ،و قصد ترک شغل است .رابل و
كوهلمن ،)2008( 1نشان میدهند عوامل متعددي از جمله سن ،جنسيت ،نژاد ،مهارت ،تحصيالت،
راهبرد ،سبك رهبري ،عوامل سياسي و فرهنگي در بروز فساد اداري دخالت دارند .مور،)2008( 2
نداشتن تعهد اخالقی کارکنان و در نظرنگرفتن اخالقیات در تصمیمگیری حین کار را زمینهساز
3
شروع فساد ،تسهیل آن ،و در نهایت درونی شدن فساد در سازمان میداند .لطیف و همکاران
( ،)2011معتقدند رفتار سیاسی در سه بُعد داخلی ـ خارجی ،عمودی ـ جانبی ،و مشروع ـ نامشروع
در ارتباطات سازمانی تاثیر دارد .بالکی و همکاران ،)2012( 4نتیجه میگیرند بین اخالق کار و
فرهنگ سازمانی با فساد رابطه معنادار وجود دارد .شکل ( ،)1مدل مفهومی پژوهش را بر اساس
ادبیات پژوهش نشان میدهد.

1. Rabl & Kühlmann
2. Moore
3. Latif et al.
4. Balcı
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در سه بُعد داخلی ـ خارجی ،عمودی ـ جانبی ،و مشروع ـ نامشروع در ارتباطات سازمانی تاثیر دارد .بالکی و همکاران8008( 4
میگیرند بین اخالق کار و فرهنگ سازمانی با فساد رابطه معنادار وجود دارد .شکل ( ،)0مدل مفهومی پژوهش را بر اساس
پژوهش نشان میدهد.

هوشیاری اجتماعی

نفوذ شخصی

توانایی شبکهای

رفتار سیاسی
کارزدگی
تنیدگی
بدبینی

بازتابهای
مضمحلکنندگی شغلی

سوداگری اداری

صداقت

در کسب سِمت
در فرایند
در منابع مالی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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در نهایت ،بر اساس مبانی نظری و تجربی پژوهش فرضیههای پژوهش به این شرح است:
 :H1مولفههای سوداگری اداری بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی در کارکنان شهرداری
زاهدان اثر مثبت دارد.
 :H2مولفههای رفتار سیاسی بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی در شهرداری زاهدان اثر
مثبت دارد.
4
 :H3مولفههای سوداگری اداری بر رفتارهای سیاسی کارکنان شهرداری زاهدان اثر مثبت دارد.
 :H4رفتار سیاسی در کارکنان به شکل مثبتی در رابطه بین سوداگری اداری و بازتابهای
مضمحلکننده شغلی نقش میانجی دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی ،از نظر اجرا توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی
معادلههای ساختاری است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 1693
نفر ( 579زن و  1114مرد) است که بر اساس فرمول کوکران تعداد  313نفر و به روش تصادفی طبقهای
( 107زن و  206مرد) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .با توجه به حجم نمونه بهدستآمده در یک
بازه زمانی دوماهه از اردیبهشت  1398تا پایان خرداد  1398تعداد  313پرسشنامه به صورت مراجعه
حضوری در بین اعضای نمونه توزیع گردید که از این تعداد  300پرسشنامه بدون نقص بهدست آمد.
نیاز به اشاره است در مرحله توزیع پرسشنامهها برای جلوگیری از سوگیری روش مشترک ،پرسشنامهها

در میان کارکنان پیمانی و رسمی شاغل در شهرداری زاهدان توزیع گردید تا نمونه مورد بررسی نماینده
کل افراد جامعه مورد نظر باشد .همچنین ،انتخاب اعضای نمونه به صورت کام ً
ال تصادفی صورت
پذیرفت .به منظور گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای شامل (کتب و نشریههای خارجی و داخلی،
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پایگاههای داده ،و سایتهای اینترنتی) و میدانی (پرسشنامه) استفاده گردید .برای سنجش متغیرهای
پژوهش ،از پورعزت و همکاران ( ،)1397برای اندازهگیری سوداگری اداری با مولفههای سوداگری برای
کسب سِ مت ،سوداگري در فرایندهای کار ،و سوداگري در منابع مالی؛ از موذن جمشیدی و حقپرست
کنارسری ( ،)1397برای سنجش متغیر بازتابهای مضمحلکننده شغلی با مولفههای کارزدگی شغلی،
تنیدگیشغلی ،و بدبینی سازمانی؛ و از فریز و همکاران ( ،)2008برای سنجش متغیر رفتار سیاسی با
مولفههای هوشیاری اجتماعی ،نفوذ بینشخصی ،توانایی شبکهای ،و صداقت استفاده گردید .برای
سنجش روایی صوری و محتوایی از نظرهای خبرگان و برای برآورد روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی
استفاده گردید (جدول  .)1در خصوص پایایی ابزارهای پژوهش نیز از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی استفاده گردید که نتایج حاکی از اعتبار باالی مدل است .برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
از نرمافزارهای  SPSS23و  Smart PLS 3و روش مدلسازی معادلههای ساختاری استفاده گردید.
جدول  :1شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامههای پژوهش

متغیر

بارهای ضرایب
T
عاملی

مولفهها
سوداگری در
کسب ِسمت

k1
k2
k3

سوداگری اداری

سوداگری در
فرایند

k4
k5
k6
k7
k8
k9

سوداگری در
منابع مالی

k10
k11
k12
k13
k14

0/86

18/84

0/81

7/80

0/65

9/69

0/77

0/69
0/58
0/81

0/77

0/83
0/33
0/63
0/8

0/49
0/69

اعتبار همگرا اعتبار واگرا
AVE

فورنل و
1
الرکر

0/79

0/88

پایایی

آلفای پایایی
کرونباخ ترکیبی
0/75

0/71

17/01
4/26
5/57

0/81

0/90

0/83

0/77

23/70

16/80

22/55
2/37
7/71

3/90

0/80

0/89

0/74

0/81

3/08

11/75
1. Fornell & Larcker
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متغیر

بارهای ضرایب
T
عاملی

مولفهها
Q1

| دوره  33ـ پاییز  99ـ شماره  3ـ پياپي 113

بازتابهای مضمحلکنندۀ شغلی
رفتار سیاسی
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Q2
کارزدگی
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
تنیدگی
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
بدبینی
Q13
Q14
Q15
S1
S2
هوشیاری
S3
اجتماعی
S4
S5
S6
S7
نفوذ شخصی S8
S9
S10
S11
S12
توانایی
S13
شبکهای
S14
S15
S16
صداقت
S17
S18

0/59
0/51
0/79
0/66
0/81
0/63
0/64
0/54
0/87
0/55
0/72
0/57
0/68
0/65
0/56
0/63
0/70
0/64
0/74
0/62
0/54
0/69
0/67
0/67
0/69
0/70
0/64
0/51
0/52
0/54
0/73
0/66
0/60

3/81
3/22
8/66
8/87
10/71
2/11
8/26
6/49
3/57
3/22
6/04
5/32
7/61
7/57
5/28
4/09
9/95
5/50
10/86
4/34
2/99
6/82
6/80
4/17
4/26
9/28
4/98
4/26
4/27
4/53
4/54
4/02
2/63

اعتبار همگرا اعتبار واگرا
AVE

پایایی

آلفای پایایی
فورنل و الرکر
کرونباخ ترکیبی

0/70

0/83

0/75

0/81

0/72

0/84

0/72

0/89

0/80

0/89

0/83

0/77

0/74

0/86

0/81

0/76

0/79

0/88

0/82

0/79

0/83

0/91

0/75

0/91

0/85

0/92

0/79

0/87
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با توجه به اینکه شاخص  AVEبه بررسی روایی همگرا و میزان همبستگی هر سازه با سنجههای
خود میپردازد و صاحبنظران مقدار مناسب  AVEرا  0/5به باال معرفی کردهاند ،نتایج جدول ()1
در خصوص ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامههای پژوهش حاکی از آن است که  AVEهمه متغیرها
و شاخصها در خصوص پرسشنامههای سوداگری اداری ،بازتابهای مضمحلکننده شغلی ،و رفتار
سیاسی بزرگتر از  0/5است و شاخص آلفای کرونباخ هم در هر سه متغیر بزرگتر از  0/70است.
همچنین ،ضرایب استاندارد همه متغیرها بزرگتر از  0/40و ضرایب  Tنیز بیشتر از  1/96است که
حاکی از اعتبار مناسب پرسشنامههای پژوهش است.
یافتههای پژوهش
برای بررسی فرضیهها از رویکرد مدلسازی معادلههای ساختاری واریانسمحور به دلیل
غیرنرمال بودن دادههای پژوهش استفاده میشود .در مدل مستقیم ،اثر متغیرهای سوداگری اداری
و رفتار سیاسی بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی سنجیده میشود .در مدل غیرمستقیم نیز رفتار
متغیربزرگتراز 0/00است .همچنین ،ضرایباستانداردهمهمتغیرها

بزرگتراز 0/5است وشاخصآلفایکرونباخهمدرهرسه

کننده شغلی ظاهر
سوداگری
متغیرهای
بین
میانجی
نقش
در
سیاسی
ل
مضمح
های
ب
بازتا
و
اداری

اعتبارمناسبپرسشنامههایپژوهشاست .

نیزبیشتراز1/69استکهحاکیاز

بزرگتراز0/00وضرایبT
جدول ( ،)2گزارش مشروح نتیجۀ فرضیهها را نمایش میدهد.
یافتهمیشود.
هایپژوهش 


میشود.
غیرنرمالبودندادههایپژوهشاستفاده 

هایساختاریواریانسمحوربهدلیل

رسیفرضیههاازرویکردمدلسازیمعاد 
له

برایبر
هایهها
فرضی
 :2نتایج
جدول
مضمحلکننده شغلی سنجیده میشود .در مدل

آزمون 
بازتاب
سیاسی بر 
رفتار
در مدل مستقیم ،اثر متغیرهای سوداگری اداری و
شود .جدول
ضریبظاهر بتا
مضمحلکننده شغلی

غیرمستقیمنیزرفتارسیاسیدرنقشمیانجیبینمتغیرهایسوداگریاداریوبازتابهای 
می و
متغیر وابسته
( )2فرضیهها
هارانمایشمیدهد .


،گزارشمشروحنتیجۀفرضیه
تعیین معناداری

***
H

بازتابهای مضمحلکننده شغلی 0/97

سوداگری اداری
1
سوداگري براي كسب ِ
مت
س
ضریبتعیین 
متغیروابسته 

فرضیهها 

فرآیندهای کار
سوداگري در
H1
 0/60
بازتابهایمضمحلکنندهشغلی 

سوداگریاداری 
منابع مالی
درسِمت
سوداگريکسب
سوداگریبرای

 H2
سیاسی
فرآیندهایکار
سوداگریدر
بازتابهای مضمحلکننده شغلی 0/44
رفتار
سوداگریدرمنابعمالی 

اجتماعی
هوش
 H2
 0/00
بازتابهایمضمحلکنندهشغلی 

رفتارسیاسی 
نفوذ بینشخصی


هوشاجتماعی 

توانایی شبکهای


نفوذبینشخصی

صداقت ظاهری


تواناییشبکهای 


صداقتظاهری 
 H3
0/36
رفتار سیاسی
سوداگری اداری
H3
 0/29
رفتارسیاسی 
سوداگریاداری 
كسب پست
سوداگري براي


سوداگریبرایکسبپست 

فرآیندهای کار
سوداگري در


سوداگریدرفرآیندهایکار 

منابع مالی
منابعدر
سوداگري


مالی 
سوداگریدر

رفتار سیاسی بازتابهای مضمحلکننده شغلی 0/49
سوداگریاداری
 HH4 4سوداگری
اداریرفتار
نتایجآزمونفرضیهها 

جدول:2

سیاسی 

بازتابهایمضمحلکنندهشغلی 


 0/06

نکته ،*** :و ** ،و * بهترتیب معناداری را در سطح  ،99و  ،95و  90درصد نشان میدهند.

درصدنشانمیدهند .

نکته:***،و**،و*بهترتیبمعناداریرادرسطح،66و،65و60

0/54
**0/25
بتاومعناداری 
**
0/45
***0/50
**
0/44
** 0/25
** 0/05
**
0/23
** 0/00
0/10
** 0/22
**0/19
 0/10
**
0/20
** 0/16
*
0/44
**0/20
**

0
/
00
* 0/57
** 0/50
**
0/26
** 0/29
**
0/22
** 0/22
**
0/23
** 0/22
***0/32
*** 0/22


مضمحلکنندهشغلی(فرضیه)H1بابتای0/50وسطحمعناداریP>0/001

سوداگریاداریبربازتابهای

باتوجهبهنتایججدول(،)2
هریکازمولفههای سوداگری نیزمانندسوداگریبرای کسب سِمت باضریبتاثیر ،0/25

بهشکلمثبتومعناداریتاییدمیشود .

سوداگری در فرایندهای کار با ضریب تاثیر  ،0/05وسوداگری در منابع مالیبا ضریب تاثیر  0/00در سطح  65درصد اطمینان بر
هایسوداگریاداریبربازتابهای


،ضریبتعیینمجموعمولفه
بازتابهایمضمحلکنندهشغلیتاثیرمثبتومعناداریدارند.همچنین

آوردمیشود.

محلکنندهشغلیبرابربا0/60استوباتوجهبهمقادیرمربوطبهحجماثر،شاخصضریبتعییناینمقداربزرگبر
مض 
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با توجه به نتایج جدول ( ،)2سوداگری اداری بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی (فرضیه )H1
با بتای  0/54و سطح معناداری  P>0/001به شکل مثبت و معناداری تایید میشود .هر یک از
مولفههای سوداگري نیز مانند سوداگری براي كسب سِ مت با ضریب تاثیر  ،0/25سوداگري در
فرایندهای کار با ضریب تاثیر  ،0/45و سوداگري در منابع مالی با ضریب تاثیر  0/44در سطح 95
درصد اطمینان بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارند .همچنین ،ضریب
تعیین مجموع مولفههای سوداگری اداری بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی برابر با  0/97است
و با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر ،شاخص ضریب تعیین این مقدار بزرگ برآورد میشود.
در نتیجه میتوان گفت متغیرهای سوداگري براي كسب سِ مت ،سوداگري در فرایندهای کار ،و
سوداگري در منابع مالی در حد باالیی توان تبیین واریانس متغیر بازتابهای مضمحلکننده شغلی
را دارند و اثر مستقیم متغیرهای سوداگري اداری بر متغیر بازتابهای مضمحلکننده شغلی به لحاظ
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آماری مثبت و معنادار است.
اثر مثبت و معنادار رفتار سیاسی بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی (فرضیه  )H2با بتای
 0/23و  95درصد اطمینان از نظر آماری تایید میشود .مولفۀ هوش اجتماعی با ضریب تاثیر
 0/10و سطح معناداری  0/11تاثیر مثبت و معناداری بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی ندارد،
اما مولفههای نفوذ بینشخصی با ضریب  ،0/19توانایی شبکهای با ضریب  ،0/20و صداقت
ظاهری با ضریب  0/44بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارند .همچنین،
ضریب تعیین مولفههای رفتار سیاسی بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی برابر با  0/44است و
با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر ،شاخص ضریب تعیین این مقدار متوسط برآورد میشود ،در
نتیجه میتوان گفت مولفههای رفتار سیاسی در حد متوسط توان تبیین واریانس متغیر بازتابهای
مضمحلکننده شغلی را دارند.
اثر مثبت و معنادار سوداگری اداری بر رفتار سیاسی (فرضیه  )H3با بتای  0/57و درصد
اطمینان  95درصد از نظر آماری تایید میشود .همچنین ،مولفههای سوداگري براي كسب سِ مت
با ضریب تاثیر  ،0/26سوداگري در فرایندهای کار با ضریب تاثیر  ،0/22و سوداگري در منابع
مالی با ضریب تاثیر  0/23و سطح معناداری کوچکتر از  0/05بر رفتارهای سیاسی کارکنان تاثیر
مثبت و معناداری دارند .ضریب تعیین مولفههای سوداگری اداری بر رفتار سیاسی کارکنان برابر
با  0/36است و با توجه به مقادیر مربوط به حجم اثر ،شاخص ضریب تعیین این مقدار متوسط
برآورد میشود.
فرضیه  H4نیز نقش میانجی متغیر رفتار سیاسی را در رابطه بین سوداگری اداری و بازتابهای

مضمحلکننده شغلی با بتای  0/32و درصد اطمینان  99درصد از نظر آماری تایید میکند.
میانجیگری متغیر رفتار سیاسی نیز با مقدار ضریب اثر غیرمستقیم  0/49در حد متوسط رو به باال
برآورد میشود.
بحث و نتیجهگیری
مقاله  -2بررسی نقش سوداگری اداری بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی | ...عالمه کیخا و ایمان شهبخش قلمی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سوداگری اداری بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی با
نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان در شهرداری زاهدان انجام میگیرد.
نتايج تحلیل فرضیه اصلی پژوهش نشان میدهد متغیر سوداگری اداری بر بازتابهای
مضمحلکننده شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین ،رفتار سیاسی در رابطه بین این دو
متغیر نقش میانجی دارد .نتایج فرضیه اول پژوهش نشان میدهد از بین مولفههای سوداگری
اداری مولفههای سوداگری در فرایندهای کار و سوداگری در منابع مالی اثر بیشتر و مولفه
سوداگری برای کسب سِ مت اثر کمتری بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی دارد .همچنین ،از
بین مولفههای رفتار سیاسی ،مولفه صداقت ظاهری بیشترین اثر و مولفههای توانایی شبکهای و
نفوذ بینشخصی در مرتبههای بعدی بر بازتابهای مضمحلکننده شغلی اثر دارند و مولفه هوش
اجتماعی اثری بر متغیر وابسته پژوهش ندارد .در نهایت ،نتایج ما نشان میدهد از بین مولفههای
سوداگری اداری ،بهترتیب مولفه سوداگری برای سِ مت ،سوداگری در منابع مالی ،و سوداگری در
فرایندهای کار بیشترین اثر را بر بروز رفتارهای سیاسی در کارکنان دارد .این نتایج با یافتههای
یزدانشناس ( ،)1396نادری و همکاران ( ،)1394فانی و همکاران ( ،)1393یاسمینژاد و همکاران
( ،)1390مومنی و حیاوی ( ،)1395رابل و كوهلمن ( ،)2008مور ( ،)2008لطیف و همکاران
( ،)2011و بالکی و همکاران ( )2012همسوست .در تبیین نتایج پژوهش میتوان گفت سوداگران
اداری اغلب افراد قدرتمند سازمانی هستند که در ابعاد مختلف چه در فرایندهای کار ،چه در
فرایندهای مالی ،و چه برای سِ متهای سازمانی از رانت و موقعیت خود سوء استفاده میکنند که
نتیجه این رفتارها چیزی جز ناشایستگی و توسعه شبکه اداری ناسالم و تاراج منافع ملّی نیست.
این افراد در چنین محیطهای سازمانی با رفتارهای سیاسی خود به تخریب شخصیت سایر کارکنان
کوشا در سازمان منجر میشوند و برای دستیابی به منافع و هدفهای شخصی و گروهی به
روشهای غیرمتعارف و غیرمنطقی متوسل میشوند و با اعمال قدرت و بر اساس ترس و حذف
روانی فرد یا افراد دیگر به مقصود خود میرسند .بنابراین ،این افرا ِد بهاصطالح کارمندنما با بروز
رفتارهای سیاسی در قالب دنبال کردن بیش از حد نفع شخصی و میل به در نظرگرفتن بیشتر
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موقعیتها در قالب اصطالحهای برد ـ باخت بهجای اصطالحهای برد ـ برد ،استفاده از تاکتیکهای
مبارزاتی مانند پنهانکاری ،غافلگیر کردن ،حفظ دستور جلسات به صورت محرمانه ،مخفی کردن
اطالعات ،استفاده از اطالعات یا منابع به صورت غیرمعمول در سازمان موقعیت کسب میکنند و
در مدارج سازمانی به صورت غیرمتعارف و روال اداری رشد میکنند .این موارد بازتابهای شغلی
از جمله بدبینی در فضای سازمان ،کارزدگی ،و تنیدگی شغلی را به دنبال دارد که بیانگر محيط
غيردموكراتيكي است كه با نااطمینانی ،پيشبينيناپذيري ،كاهش ارزشهاي اخالقي ،و بياحترامي
به نهادها و قدرتهاي قانون اساسي همراه است .سوداگري اداري به تهديد امنيت انساني در
محیطهای شغلی منجر میگردد و منابع اقتصادي ،سياسي ،و سازوكارهاي قانونی سازمانها را
تحت شعاع قرار ميدهد و از این طریق در بروز رفتارهای سیاسی کارکنان اثر میگذارد.
سختي كار كاركنان در بخشهاي
با توجه به نتایج پژوهش پيشنهاد ميشود مدیران به
ِ
مختلف توجه داشته باشند و از انگيزانندههاي مادي و معنوي مناسب براي جلوگيري از بروز
رفتارهاي انحرافی استفاده نمایند .شفافسازي فعاليتهاي سازمان براي بهبود اعتماد كاركنان به
اهداف راهبردي سازمان و کاهش سوداگری اداری؛ ايجاد سيستم تعالي سازماني از طريق ترجيح
اهداف فردي بر اهداف سازماني با کاهش سوداگری اداری و ايجاد و توسعة افشاگري اطالعات؛
تغيير اساسي در سيستم ارزيابي ادارهها بهنحوي كه ارزيابي بر اساس ديدگاه سازمانهاي نظارتي،
كاركنان ،ميزان سابقه افراد در سازمان ،ميزان استفاده از اموال دولتي ،دريافتيها ،نوآوري آنان در
سازمان و اطاعت محض از سازمان باشد؛ تشويق نيروي انساني به ارزيابي ميزان شفافيت اداري و
ارائة بازخورد در اين زمينه به صورت ناشناس براي بهبود وضعيت؛ و ايجاد چارچوبي براي كنترل
درونسازماني توسط كاركنان برای جلوگيري از بروز سوداگری اداري نقش موثری در جلوگیری از
انحرافهای شغلی و سازمانی و در نهایت بهبود سالمت اداری خواهد داشت.
نیاز به اشاره است در پژوهش حاضر تنها متغیر رفتار سیاسی به عنوان متغیر میانجی در

نظرگرفته شده است و سایر متغیرهای مناسب دیگر ممکن است در این رابطه موثر باشند که
در نظرگرفته نشده است .پیشنهاد میشود سایر متغیرهای تعدیلگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین ،در این پژوهش جامعه آماری مورد نظر کارکنان شهرداری زاهدان هستند ،پیشنهاد
میشود چنین پژوهشی در سایر سازمانها انجام گردد .در نهایت ،با توجه به حساسیت موضوع
پژوهش این امکان وجود دارد که پاسخدهندگان تمایلی به بیان واقعیتها نداشته باشند ،پس در
تعمیم نتایج باید احتیاط الزم مد نظر قرار گیرد.
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