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مديريت جهادی بر سايش اجتماعي کارکنان    تاثیر  بررسيهدف از پژوهش حاضر  
با توجه به نقش میانجي تبادل رهبر پیرو بود. اين تحقیق از لحاظ هدف کاربردی  

اجرا شد.   پیمايش  به صورت  که  بود  توصیفي  لحاظ روش،  از  آماری  و  جامعه 
تحقیق کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان يزد بودند. نمونه آماری به  

ابزار گردآوری ای انتخاب شد.  گیری تصادفي طبقهنفر به روش نمونه  106حجم  
شامل   )پرسش  سهداده  پورصادق  و  آشتیاني  قرايي  سنجش    (1398نامه  برای 

جهادی )پرسش  ، مديريت  حمزه  و (  2018نامه  اجتماعي  سايش  برای سنجش 
.  است  بودهپیرو    -( برای سنجش تبادل رهبر 2016و همکاران )  نامه لوپرسش
بررسي   پايايي ترکیبي و  و کرونباخ آلفای روش ه دوب اابزارهاين   پاياييبررسي  

و   شیوه ه سهب هاآن روايي استخراجي  واريانس  میانگین   تحلیلروايي محتوا، 

ها از  جهت تجزيه و تحلیل داده   .گرفت  قرار تأيید مورد تايیدی انجام و  عاملي 

-Smartو    22نسخه    SPSSافزارهای  آمار توصیفي )و آمار استنباطي توسط نرم

PLS    نیب  یداريمعن   ي که همبستگ  بیانگر اين بود  هايافته   استفاده شد.  2نسخه  
دار  یرهای متغ  تمامي وجود  و  پژوهش  جهادی  مديريت  پیرود.  رهبر  بر    تبادل 

 تبادل رهبر پیرو  برد. مديريت جهادی  ندار دارتاثیر منفي و معنيسايش اجتماعي  
معني  مثبتتاثیر   دارد.  و  تاثیردار  در  پیرو  رهبر  تبادل  متغیر  مديريت    همچنین 

هم به مديريت جهادی  جهادی بر سايش اجتماعي کارکنان نقش میانجي دارد.  
متغیر    ایبه صورت غیرمستقیم و از طريق نقش واسطه  صورت مستقیم و هم

پیرو   رهبر  کارکنان  بر  تبادل  اجتماعي  تاثیر  در  سايش  و  دارد  تاثیر  کار  محیط 

 .باشد غیرمستقیم آن بیشتر از تاثیر مستقیم مي

 یان کلید واژگ
 . تماعي کارکنان، تبادل رهبر پیرومديريت جهادی، سايش اج

 

 

 

 

The aim of this research was investigating effect of jihadi 

management on employees social undermining with 

considering mediating role of leader member exchange. 

This study was an applied research in terms of purpose and 

a descriptive research in terms of method that performed in 

survey form. The statistical population was the employees 

of youth and sport office in Yazd province. A sample 

comprising of 106 members was selected using stratified 

random sampling method. The statistical instruments 

consisted of three questionnaires including jihadi 

management scale by GharaieeAshtiani and Poursadeq 

(2020), social undermining scale by Hamza (2018) and 

leader member exchange scale by Lou et al (2018). 

Reliability of scales was confirmed by Cronbach’s Alfa and 

composite reliability and validity of the scales was 

confirmed by content analysis, average variance extracted 

and confirmatory factor analysis. Data analysis, was done 

using descriptive statistics (mean, standard deviation, 

skewness and kurtosis) and inferential statistics (correlation 

test, confirmatory factor analysis and structural equation 

modeling) using SPSS 22 and Smart-PLS 2 softwares. The 

results showed significant correlations among all research 

variables. Jihadi management and leader member exchange 

had direct, negative and significant impact on social 

undermining. Jihadi management had direct, positive and 

significant impact on leader member exchange. Leader 

member exchange played mediating role between jihadi 

management and social undermining. Jihadi management 

had direct effect on social undermining and indirect effect 

via the mediating role of leader member exchange and 

indirect effect is more than direct effect. 

Keywords 
Jihadi Management, Employees Social Undermining, 

Leader Member Exchange, Youth and Sport Office.
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   همقدم

هستند، های امروزی درگیر آن  سازمانيکي از مشکالتي که  
-بروز رفتارهای مخرب و ضد انساني در محیط کار است. سازمان

شوند. يکي  های زيادی از اين بابت متحمل ميها ساالنه هزينه
های اخیر توجه پژوهشگران  از اين رفتارهای مخرب که در سال

سايش (.  29)  را به خود جلب کرده است، سايش اجتماعي نام دارد
ها تبديل شده  چالش برای سازماناجتماعي در محل کار به يک 

(. سايش اجتماعي به عنوان رفتارهای عامدانه دور از 21است )
محبوبیت   يا  شهرت  که  است  شده  تعريف  کار  محیط  در  ادب 

کند و موانعي در برقراری و حفظ روابط  دار ميديگران را خدشه
(. سايش اجتماعي شامل همه 31کند )فردی مثبت ايجاد ميمیان

ميرفتارها سر  افراد  از  زمان  طول  در  که  است  منفي  و  ی  زند 
های شخص مورد سايش نظیر برقراری و نگهداری روابط  توانايي

میان موفقیتمثبت  در  فردی،  محبوبیت  و  اعتبار  شغلي،  های 
 (. 21کند )سازمان را تضعیف مي

اجتماعي مي اربابمنشا سايش  يا  رجوع  تواند مدير، همکار 
ا سايش مدير باشد، دامنه وسیعي از رفتارهای (. اگر منش40باشد )

ابراز احساسات منفي، نکوهش، نقد، توهین   نظارتي منفي نظیر 
لفظي، تخريب، تحقیر، بي ارزش شمردن نظرات، اشاعه شايعات 
و هرگونه رفتاری که مانع دستیابي کارکنان به اهداف سودمند  

رفتا باشد،  همکار  سايش  منشا  اگر  دارد.  بر  در  را  رهای شود 
-نادرستي از جمله پنهان داشتن اطالعات، ارائه اطالعات گمراه

توهین اظهارات  احساسات،  آزردن  تهمت،  کالمي، کننده،  آمیز 
تالش برای از بین بردن روابط مثبت فردی و نیز تالش برای از  

شود بین بردن موفقیت و شهرت همکاران در سازمان مشاهده مي
ارباب31) سايش  منشا  اگر  درگیری  رج(.  است  باشد، ممکن  وع 

(. سايش  40رجوع به وجود آيد )لفظي يا اهانت بین فرد و ارباب
 (. 31با هر سه منشا ناخوشايند و دارای اثرات منفي است )

سايش اجتماعي پیامدهای منفي برای سازمان به همراه دارد.  
نگرشي،   پیامدهای  دسته  سه  به  تحقیقات  در  پیامدها  اين 

بهزيستي و پیامدهای رفتاری تقسیم شده   پیامدهای سالمت و
شامل   که  شغلي ضعیف  نگرش  مانند  نگرشي  پیامدهای  است. 

باشد.  مندی، تعهد پايین و عدم اعتماد بین افراد ميعدم رضايت
پیامدهای سالمت و بهزيستي که شامل فشار روحي، تنیدگي و  

مي رفتارهای افسردگي  شامل  که  رفتاری  پیامدهای  باشد. 
کار،  انحرافي   در  وقفه  غیبت،  خرابکاری،  و  خشونت  مانند 

کندکاری ارادی و رفتارهای غیرشهروندی مي باشد. اين پیامدها 
با ذينفعان داخلي و   به روابط نابهنجار کارکنان  تواند منجر  مي 
خارجي سازمان نظیر مشتری، همکار و حتي خانواده فرد، بروز  

فردی و سازماني وری  سوانح و حوادث شغلي و نهايتا کاهش بهره

( کار،   8شود  محیط  در  کارکنان  بین  در  اجتماعي  سايش   .)
فرسودگي عاطفي، ضعف در تعامالت و در نهايت افت عملکرد  

ساز افت عملکرد سازماني نیز خواهد بود را بدنبال فردی که زمینه
اجتماعي  5دارد ) و سازماني سايش  پیامدهای فردی  از ديگر   .)

تني،  س، فرسايش عاطفي، عالئم رواننف توان به کاهش عزتمي
خستگي،   تنهايي،  کمتر،  شهروندی  رفتارهای  اندک،  بهزيستي 

کاری،  بي زندگي  کیفیت  کاهش  اضطراب،  تنفر،  خشم،  هدفي، 
های غیرسازنده، رفتارهای فرساينده متقابل، عدم  افزايش فعالیت

افزايش   و  خدمت  ترک  به  بیشتر  تمايل  سازمان،  در  ماندگاری 
 (.31در محل کار اشاره کرد )جابجايي 

با توجه به پیامدهای منفي ذکر شده برای سايش اجتماعي  
تدبیر   و  پديده  اين  بر  موثر  عوامل  شناسايي  کار،  محیط  در 

يابد. مرور تحقیقات گذشته  راهکارهايي برای رفع آن ضرورت مي 
مي نشان  حوزه  اين  بافت  در  همچون  عواملي  تأثیر  که  دهد 

(،  17(، تعهد سازماني و درگیری شغلي )14)  هااجتماعي سازمان
بر سايش (  16ذهنیت و خودکارايي )(،  29معنويت در محیط کار )

نظر مي به  قرار گرفته است.  بررسي  رسد سبک  اجتماعي مورد 
مديريت يکي از عوامل اثرگذار بر سايش اجتماعي کارکنان در  
محیط کار است. همچنین موثر بودن يک مدير بستگي به سبک  

های مديريت که  (. يکي از جديدترين سبک38رهبری او دارد )
اخیرا در کشور ما به صورت بومي شکل گرفته و مورد توجه قرار  
گرفته است سبک مديريت جهادی است. با توجه به جستجوهای 

ويژگي تاثیر  گرفته  مديريت  صورت  سبک  دارای  مديران  های 
بررسي قرار    جهادی بر سايش اجتماعي کارکنان تا کنون مورد

شود. لذا در  نگرفته و خأل اين بررسي در داخل کشور احساس مي
ويژگي تأثیر  تحقیق  مديران  اين  متغیر های  عنوان  به  جهادی 

بر سايش اجتماعي کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان    مستقل
 شود. استان يزد بررسي مي 

است.  جهاد  و  مديريت  کلمه  دو  ترکیب  جهادی  مديريت 
به عنوان فرايند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی  مديريت  

برنامه در  انساني  امکانات،  و  و  منابع  بسیج  سازماندهي،  ريزی، 
هدايت و کنترل تعريف شده است که برای دستیابي به اهداف  

(. 7گیرد )سازماني و براساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي
ه، همه جانبه، همگاني  جهاد به عنوان تالش اعتقادی، خودآگاهان

و همیشگي است که چه در سطح خرد )مبارزه با نفس( و چه در 
عدالتي(، از  سطح کالن )پیکاری اجتماعي برای محو ظلم و بي

(. ترکیب دو واژه  11گیرد )های دروني افراد سرچشمه مي انگیزه
عنوان   تحت  انتزاعي  مفهومي  تولید  به  منجر  جهاد  و  مديريت 

(. با توجه به اهمیت اين مفهوم، 1شود )مي  "مديريت جهادی "
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اقتصاد و فرهنگ با عزم    "را سال  1393مقام معظم رهبرى، سال  

 (.13گذاری کردند )نام "ملي و مديريت جهادی 
مديريت جهادی در واقع  همان مديريت علمي است که بر  

فرمول پايهاساس  مديريت  دانش  قوانین  و  است.  ها  شده  ريزی 
ريت که از ترکیب اضافي جهاد تشکیل شده با  فرق اين نوع مدي

مديريت صرف در اين است که مبنای مديريت جهادی، اسالمي  
توان گفت مدير مسلمان با در نظر گرفتن  و ارزشي است و مي 

بخشد و مفهوم  ای ميابعاد ديني و ايماني به مديريت، تعريف تازه
مي وجود  به  را  جهادی  مديمديريت  ترتیب  اين  به  ريت  آورد. 

جهادی نوعي مديريت ارزشي و با اصالت فرهنگي است که با  
مي و  است  هماهنگ  علمي  از  مديريت  استفاده  با  گفت  توان 

تعاريف علمي مديريت و به کارگیری پنج وظیفه اصلي هر مدير  
و ادغام آن با مفاهیم اسالمي و ديني به سبک جديدی از مديريت 

 (.34تبديل شده است )
توان رفع و جبران جسورانه و خالقانه  ميمديريت جهادی را  

های جديد با منابع و تشريفات  ها و کمبودها و ايجاد ظرفیتچالش
حداقلي از طريق ايثار و تالش مضاعف و برادرانه در جهت تقرب  

( کرد  تعريف  اهلل  هنر 42الي  و  علم  يعني  جهادی  مديريت   .)
فعالیت کنترل  و  دستهرهبری  مباهای  بر  مبتني  در  جمعي،  رزه 

های علمي، سیاسي، اقتصادی، فرهنگي و ... جهت  تمامي عرصه
رسیدن به اهداف راهبردی و کالن يک سیستم و رفع موانعي که  
سبکي   واقع  در  جهادی  مديريت  دارد.  وجود  آن  به  رسیدن  در 
برخاسته از تفکر بومي و متناسب با مقتضیات فرهنگي و اجتماعي 

 (.  23ايران است )
پیرو بتواند رابطه بین    – تبادالت میان رهبر    رسد به نظر مي

دهد.   قرار  تاثیر  تحت  را  تحقیق حاضر  وابسته  و  متغیر مستقل 
پیرو را کیفیت پديدار شده در رابطه بین رهبر و پیرو  -تبادل رهبر

-(. تبادل رهبر20کنند )در طول فرايند نقش سازی تعريف مي
میان مدير با زيردست  ای است که رابطه  یرو يک فرايند مبادلهپ

قضیه  مخالف  کامالً  و  کرده  خاص  و  فرد  به  منحصر  را  خود 
يا   کارکنان  تمامي  برای  عمومي  رهبری  از يک سبک  استفاده 
پیروان در تمامي شرايط است. تئوری پردازها مبنای تئوری تبادل 

مي  -رهبر نقش  تئوری  و  اجتماعي  مبادله  تئوری  را  دانند.  پیرو 
اجتما تبادل  مينظريه  بیان  با  عي  چیز  شخصي  هرگاه  که  کند 

شود  کننده واجب ميارزشي برای ديگران مهیا سازد، برای دريافت
کند که اعضای سازمان  تا مقابله به مثل کند. نظريه نقش بیان مي

ايفا مي دارند  که  نقشي  راه  از  را  )وظايف خود  (. طبق 22کنند 
هبر و پیروان وجود پیرو دو نوع از روابط تبادلي بین ر-تئوری رهبر

گروهي است. در  گروهي و تبادل بروندارد که شامل تبادل درون

گروهي رهبران و پیروان مشارکتي را که به واسطه  تبادل درون
نفوذ متقابل، اعتماد دو جانبه، احترام، تمايل و احساس مشترک 

بخشند. در تبادل گردد توسعه مينسبت به سرنوشت نمايان مي
شوند  رهبران به عنوان ناظراني در نظر گرفته ميگروهي،  برون

که در ايجاد احساس اعتماد دو جانبه، احترام يا سرنوشت مشترک 
 (. 26اند )شکست خورده

در حوزه   شده  انجام  داخلي  تحقیقات  از  برخي  به  ادامه  در 
 شود: متغیرهای تحقیق اشاره مي

( همکاران  و  مديريت  1395غريب  دريافتند  پژوهشي  در   )
و جها شده  دانشگاهي  کارآفريني  در  نويني  جهش  موجب  دی 

های مديريتي از خود بروز بازخوردهای بهتر نسبت به ديگر سبک
( در پژوهش خود دريافتند 1396(. نظری و همکاران )19دهد )مي

سايش اجتماعي به صورت منفي و معکوس بر عملکرد سازماني  
درگیری    گریموثر است و همچنین سايش اجتماعي با میانجي
پور  (. اصلي30شغلي تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد سازمان دارد )

هاى الگوى مديريت جهادى مبتنى  ( به تبیین ابعاد و مؤلفه1396)
هاى پژوهش حاکى از  بنیاد پرداخت. يافتهبر رويکرد نظريه داده

گیرى الگوى مفهومى مديريت جهادى تحت عنوان نظريه  شکل
برخورد و  اسالمى  مقولهمديريت  علي،  شرايط  بعد  از شش  -ار 

ها و پیامدها، شرايط  محوری، راهبردهای کنش متقابل، خروجي
مداخلهزمینه شرايط  و  )ای  است  يافته 11گر  اساس  بر  های (. 

( جعفری  مشخصه1396تحقیق  قابل (  جهادی  مديريت  های 
»صفات مدير جهادی« )نظیر اخالص مدير و   تقسیم به دو دسته

شیدل به  »ويژگيوهنبستن  و  مديريت(  غیرديني  های های 
چالش به  پرداختن  )نظیر  مديريتي«  و  اقدامات  مشکالت  و  ها 

( است  ديني(  اصول  و  قواعد  شهبازی24رعايت  و  (.  سلطاني 
به شناسايي ويژگي1396صلواتیان ) های معرفِ مدير جهادی ( 

پرداختند. برای اين منظور از روش فراترکیب استفاده کردند و به  
ويژگيشا ساحت  دو  در  جهادی  مدير  معرفِ  ويژگي  های نزده 

(. عسکری وزيری و همکاران 13عمومي و جهادی دست يافتند )
( پژوهشي با هدف تبیین مديريت جهادی و طراحي الگوی 1397)

و   دادند  انجام  ايران  اسالمي  جمهوری  نظام  در  آن  عملي 
اری و ای، ساختهای مديريت جهادی را در سه بعد زمینهمؤلفه

( کردند  شناسايي  همکاران  10رفتاری  و  ابوترابي  ظهوريان   .)
( در پژوهشي به ارائه الگويي از فرهنگ سازماني جهادی 1397)

اول   از طريق کاوش در تجربه مديران جهاد سازندگي در دهه 
فعالیت اين نهاد پرداختند و هشت بعد فرهنگ سازماني جهادی 

( در تحقیقي دريافتند  1398)(. آقاماليي  42را شناسايي کردند )
بین رهبری پدرساالر و رفتار شهروندی سازماني از طريق متغیر  



 140  1399 بهار، 25، شماره هفتممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

دار میانجي تبادل رهبر عضو ادراک شده در کارکنان رابطه معني
( دارد  سیم4وجود   .)( محمدخاني  و  مطالعه1398خواه  در  ای  ( 

با   سازماني  سالمت  بر  پیرو  ـ  رهبر  مبادله  کیفیت  دريافتند 
دار دارد. عدالت سازماني  گری تعهد سازماني تأثیر معنيمیانجي

دار طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر معني بر سالمت سازماني به  
گری تعهد سازماني ندارد، اما بر کیفیت زندگي کاری با میانجي

( در 1398(. قرايي آشتیاني و پورصادق )36دار دارد )تأثیر معني
سازم فرهنگ  دريافتند  تاثیر پژوهشي  جهادی  مديريت  بر  اني 

 (. 18داری دارد )مستقیم و معني
متغیرهای   حوزه  در  شده  انجام  خارجي  تحقیقات  از  برخي 

شوند. اسمیت و  تحقیق در اين قسمت به طور خالصه بیان مي
( در تحقیقي دريافتند وجود رفتار سايشي در سطح  2017)  1وبستر

شود های خود ميسازمان منجر به کاهش استفاده افراد از مهارت
ها در سازمان را در پي خواهد داشت که در نهايت افت عملکرد آن

)  2آناند(.  37) همکاران  رابطه  2018و  بررسي  به  پژوهشي  در   )
رهبر شهرون-تبادل  رفتارهای  و  و  پیرو  پرداختند  سازماني  دی 

پیرو بر رفتارهای شهروندی سازماني تاثیر -دريافتند تبادل رهبر
کننده دارد دارد و فاصله قدرت رهبری در اين تاثیر نقش تعديل

تبادل 2018)  3(. دويان و يلدز 9) تاثیر  به بررسي  ( در پژوهشي 
عالي -رهبر آموزش  موسسات  کارکنان  شغلي  عملکرد  بر  پیرو 

در  پرداختند ورزشي  علوم  دانشکده  پنج  کارکنان  از  ها  داده   .
- ها نشان داد تبادل رهبرآوری شد. يافتههای ترکیه جمع دانشگاه

(.  15پیرو بر عملکرد شغلي کارکنان تاثیر مثبت و معني دار دارد )
پیرو  -( در پژوهشي دريافتند تبادل رهبر2018و همکاران )  4رجت

تاثیر مثبت   نتايج مطالعه دار دارد.  و معنيبر عملکرد زيردستان 
ها را  دهد که رهبران بايد هنگام نگاه به زيردستان آننشان مي

ای در نظر بگیرند. نه اين که به صورت فردی با به مثابه شبکه
ها رابطه برقرار کنند. زيرا برای پیروان گرچه ارتباط خوب با  آن

د با  وی  روابط  به  بستگي  آن  ارزش  اما  است،  مهم  يگر  رهبر 
( در پژوهشي دريافتند ارتباط  2018)  5يلدز  (.32همکاران نیز دارد )

رهبر  معني تبادل  بین  جابجايي -داری  قصد  و  مباحثه  پیرو، 
توان گفت تبادل رهبر عضو  کارکنان وجود دارد. به طور خاص مي

معني دارد.رابطه  کارکنان  جابجايي  قصد  با  منفي  سوی  دار  از 
داری با مباحثه دارد  رتباطي مثبت و معنيپیرو ا-ديگر، تبادل رهبر

پیرو و قصد جابجايي کارکنان رابطه  -و نهايتا بین تبادل رهبر  
( در پژوهشي  2019)  6(. میر و چو 39دار و منفي وجود دارد )معني

 
1. Smith & Webster 

2. Anand 

3. Duyan & Yildiz 

4. Regt 

شود  زا منجر به سايش اجتماعي مي تجارب کار استرس  دريافتند
گر  ر نقش تعديلو در اين بین متغیر وابستگي روانشناختي به کا

( در پژوهشي در مالزی دريافت تبادل  2020)  7ابوبکر   (.28دارد )
دار دارد  فرادست تاثیر معني-رهبر پیرو بر رفتار ارتباطي زيردست

و   گروه  درون  اعضای  با  روابط  بین  تفاوتي  اين خصوص  در  و 
( در پژوهشي  2020)  8(. عديل و کايسر 2بیرون گروه وجود ندارد )

کنان بخش انرژی پاکستان دريافتند تبادل رهبر پیرو در بین کار 
دار دارد و در اين میان تعلق خاطر  بر استرس شغلي تاثیر معني

 (.  3شغلي نقش میانجي دارد )
از آنجا که با مرور ادبیات تحقیق و طي جستجوهای انجام 
شده مشخص شد در داخل کشور و علي الخصوص در اداره کل  

زد تحقیقي در خصوص مديريت جهادی ورزش و جوانان استان ي
- بر سايش اجتماعي کارکنان با توجه به نقش میانجي تبادل رهبر

تا   برآنیم  شکاف  اين  پوشش  برای  است،  نگرفته  صورت  پیرو 
 های زير را مورد آزمون قرار دهیم:فرضیه

فرضیه اول: مديريت جهادی بر سايش اجتماعي کارکنان در  
 دار دارد. ن يزد تاثیر معنياداره کل ورزش و جوانان استا

تبادل رهبر بر  اداره  -فرضیه دوم: مديريت جهادی  در  پیرو 
 دار دارد.کل ورزش و جوانان استان يزد تاثیر معني

پیرو بر سايش اجتماعي کارکنان   –فرضیه سوم: تبادل رهبر  
 دار دارد.در اداره کل ورزش و جوانان استان يزد تاثیر معني

پیرو در تاثیر مديريت جهادی    –رهبر  فرضیه چهارم: تبادل  
بر سايش اجتماعي کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان  

 يزد نقش میانجي دارد. 

 

 تحقیق  روش
زمان،   لحاظ  از  کاربردی،  هدف،  لحاظ  از  حاضر  تحقیق 

جمع روش  لحاظ  از  و  دادهمقطعي  نوع  آوری  از  و  توصیفي  ها، 
  1398لحاظ زماني، از بهمن ماه  پیمايش است. محدوده تحقیق از  

ماه سال   تحقیق کلیه مي  1399الي خرداد  آماری  باشد. جامعه 
نفر    138کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان يزد به تعداد  

ای  گیری تصادفي طبقهگیری از روش نمونهباشد. برای نمونه مي
ا  ای که از هر شهرستان در استان متناسب باستفاده شد به گونه

تعیین   نمونه گرفته شد. برای  تعداد کل کارکنان آن شهرستان 
با نمونه،  متغیرها،  معیارانحراف بودن نامشخص به توجه حجم 

برآورد   از  پس شد.  نفر گرفته 30به حجم  ای مقدماتي نمونه ابتدا

5. Yildiz 

6. Meier & Cho 

7. AbuBakar 

8. Adil & Qaiser 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meier%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29756787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29756787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meier%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29756787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meier%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29756787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29756787
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میزان   معیارانحراف اطمینان   نمونه حجم  ،434/0به  سطح  در 
کوکران،  از فرمول ا استفادهخطا ب  04/0و با لحاظ کردن    95%

 106پرسش نامه توزيع شد و نهايتا    120تعیین شد. تعداد    106

قابل  نامهپرسش و  اين  کامل  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  قبول، 
تحقیق به شکل میداني انجام شد و ابزار گردآوری داده شامل 

از  پرسشسه   جهادی  مديريت  سنجش  برای  است.  بوده  نامه 
( استفاده شده است.  1398ي آشتیاني و پورصادق )نامه قرايپرسش

باشد و  مي  22الي    1( از گويه  18گويه )  22اين مقیاس حاوی  
گويه(،   5مديريت جهادی را در قالب چهار بعد ديني و اخالقي )

  5گويه( و بعد شخصیتي )  5گويه(، بعد سازماني )  7بعد مديريتي )
يش اجتماعي،  دهد. برای سنجش ساگويه( مورد سنجش قرار مي

الي   23( از گويه 21گويه ) 13( حاوی 2018) 1نامه حمزهپرسش
پیرو   -مورد استفاده قرار گرفت و برای سنجش تبادل رهبر  35

( از گويه  27گويه )  7( حاوی  2016و همکاران )  2نامه لو از پرسش
 استفاده شد.   42الي  36

افزار  های تحقیق با استفاده از نرمهای توصیفي دادهتحلیل
SPSS    تحلیل 22نسخه فرضیهو  آزمون  به  مربوط  های های 

از طريق مدل نرمتحقیق  توسط  ساختاری  معادالت  افزار  سازی 
Smart PLS   انجام شد.   3نسخه 

 

 های تحقیقیافته
شناختي نشان های توصیفي متغیرهای جمعیتنتايج تحلیل

داشتند،   نفر آزمودني که در پژوهش شرکت    106دهد که از  مي
و    9/84 مرد  تحصیالت،    1/15درصد  نظر  از  بودند.  زن  درصد 

شرکت )بیشتر  کارشناسي   7/55کنندگان  تحصیالت  درصد( 
  33دهندگان )داشتند. از نظر سابقه کاری، بیشترين درصد پاسخ

سال بود و کمترين   10تا    5درصد( متعلق به سابقه کاری  بین  
 سال بود.   20ی  باالی درصد( مربوط به سابقه کار 8/2درصد )

های برای بررسي توزيع متغیرها از دو روش بررسي شاخص
اسمیرنوف استفاده شده -چولگي و کشیدگي و آزمون کولموگروف

 . آمده است 1است. نتیجه بررسي توزيع متغیرها در جدول 
 

 رها یمتغ عي توز يبررس جهینت . 1جدول 

 متغیر
 ضریب  

 چولگی 

خطای  

استاندارد  

 چولگی 

 ضریب  

 کشیدگی

خطای  

استاندارد  

 کشیدگی

 آماره آزمون 

- کولموگروف

سمیرنوف ا  

Sig   آزمون 

- کولموگروف

سمیرنوف ا  

- مديريت جهادی 364/0  235/0  305/1-  465/0  150/0  000/0  

-098/1 سايش اجتماعي   235/0  752/0  465/0  210/0  000/0  

- تبادل رهبر پیرو  715/0  235/0  184/1-  465/0  237/0  000/0  

 
 

ضرايب چولگي و کشیدگي همه متغیرها   1از آنجا که طبق جدول  
ها از توزيع  توان گفت داده( قرار ندارد، مي -1+ تا 1داخل دامنه )

آزمون   نتیجه  به  بنا  همچنین  نیستند.  برخوردار  نرمال 

 05/0آزمون کمتر از    .Sigاسمیرنوف، از آنجا که  -کولموگروف
شود و  تک متغیرها رد ميست، لذا فرض نرمال بودن توزيع تکا

دادهمي گفت  برخوردار  توان  نرمال  توزيع  از  متغیر  سه  هر  های 
ها بايد اين موضوع مد نظر قرار  نیستند. در تجزيه و تحلیل داده

ها، در بررسي  گیرد. در همین راستا بدلیل نرمال نبودن توزيع داده
زمون همبستگي اسپیرمن استفاده خواهد  رابطه بین متغیرها از آ

-سازی معادالت ساختاری برای بررسي فرضیهو در قسمت مدل

 شود. استفاده مي Smart-PLSافزار های تحقیق از نرم

تر وضعیت متغیرهای مورد مطالعه، در اين به منظور تصريح دقیق
های توصیفي متغیرها پرداخته شده است.  قسمت به ارائه شاخص

معیار، واريانس و ماتريس  دهنده میانگین، انحرافنشان  2جدول  
همبستگي  آزمون  نتايج  است.  مطالعه  متغیرهای  همبستگي 

دار مديريت جهادی و اسپیرمن حاکي از همبستگي مثبت و معني
دار سايش  تبادل رهبر پیرو و همچنین همبستگي منفي و معني
ح اطمینان اجتماعي با مديريت جهادی و تبادل رهبر پیرو در سط

 . است 99/0

 
1. Hamza 2. Luo 
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 رها یمتغ نیب يو همبستگ يفیآمار توص جهینت . 2 جدول

 واریانس 
انحراف 

 معیار 
 متغیر  میانگین 

مدیریت 

 جهادی

سایش 

 اجتماعی 

تبادل 

 رهبر پیرو 

00/1 مديريت جهادی  3/1917 1/05718 1/118    

- سايش اجتماعي 2/6154 1/65321 2/444 822/0 ** 00/1   

- ** 840/0 تبادل رهبر پیرو  3/4717 1/34838 1/818 831/0 ** 00/1  

ها از ضريب آلفای کرونباخ و به منظور بررسي پايايي مقیاس
آمده  3پايايي در جدول پايايي مرکب استفاده شد. نتیجه بررسي 

برای  مرکب  پايايي  و  کرونباخ  آلفای  مقادير  که  آنجا  از  است. 
باالی   متغیرها  مطلوب   7/0تمامي  پايايي  مويد  امر  اين  است، 

رواييمقیاس بررسي  برای  است.  از سه روش    هانامهپرسش  ها 
عاملي    روايي تحلیل  و  استخراجي  واريانس  میانگین  محتوا، 

محتوا،    . برای بررسي روايي به روش روايي تايیدی استفاده شد
علمي رشته مديريت توسط ده نفر از اعضای هیئت  هانامهپرسش

دولتي و مديريت ورزشي مورد بررسي قرار گرفت و روايي تايید  
شد. نتیجه بررسي روايي به روش میانگین واريانس استخراجي  

جدول   واريا  3در  میانگین  مقادير  که  آنجا  از  است.  نس آمده 
است، اين امر مويد    5/0استخراجي برای تمامي متغیرها باالی  

 .  ها استروايي همگرای مطلوب مقیاس
 
 

 

 ييايو پا ييروا  يبررس. 3جدول 

 میانگین واریانس استخراجی پایایی مرکب  آلفای کرونباخ  تعداد گویه  متغیر 

927/0 22 مديريت جهادی   948/0  821/0  

951/0 13 سايش اجتماعي  960/0  858/0  

855/0 7 تبادل رهبر پیرو   891/0  749/0  
 

  ي عامل  لتحلی  روش   به ها  نامه پرسش  يي روا  ي بررس جهینت
از آنجا که تمام  4در جدول    یديیتا   یبارها  يآمده است. 

همچن  4/0  یباال   ها  هيگو  يعامل و  قدرمطلق    نیاست 
گفت   توان   ياست، م 96/1 یباال  ها هيگو هیکل يت بيضرا

 ي عامل  يي هستند و  سازه ها از روا  دار   يروابط معن  يتمام
  ی رسم مدل ساختار  یبرا   نیهستند. همچن  برخوردار  يخوب
بررس  ق یتحق تحل  دينبا  ای  هي گو  چیه  ات،یفرض  ي و   ل یاز 

 . حذف شود.

 نتیجه تحلیل عاملی تاییدی.  4ول  جد

 گويه بار عاملي ضريب تي گويه بار عاملي ضريب تي گويه بار عاملي ضريب تي
25/237 0/858 Q29 46/427 0/893 Q15 14/491 0/716 Q1 

6/966 0/701 Q30 52/238 0/901 Q16 7/192 0/587 Q2 

26/641 0/860 Q31 20/839 0/754 Q17 32/577 0/855 Q3 

52/219 0/901 Q32 32/519 0/859 Q18 49/245 0/869 Q4 

45/534 0/908 Q33 27/021 0/810 Q19 18/442 0/767 Q5 

2/273 0/419 Q34 50/694 0/886 Q20 18/937 0/789 Q6 

16/848 0/712 Q35 13/443 0/698 Q21 34/640 0/869 Q7 

16/175 0/766 Q36 8/334 0/568 Q22 43/967 0/891 Q8 

21/844 0/831 Q37 45/483 0/921 Q23 31/059 0/861 Q9 

2/845 0/571 Q38 44/288 0/907 Q24 43/332 0/877 Q10 

2/998 0/576 Q39 46/238 0/912 Q25 26/599 0/822 Q11 

2/793 0/561 Q40 4/348 0/414 Q26 35/529 0/828 Q12 

79/046 0/903 Q41 49/901 0/914 Q27 34/720 0/841 Q13 

52/526 0/883 Q42 32/972 0/874 Q28 41/523 0/888 Q14 
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تاثیر هر يک از متغیرهای مستقل   تفکیکي  سهم  بررسي  برای

بیني ( و میانجي )تبادل رهبر پیرو( در پیشجهادی)مديريت  

از   مطالعه،  اين  هایفرضیه  سايش اجتماعي و بررسي   تغییرات

-Smartافزار  نرم  از  استفاده  سازی معادالت ساختاری بامدل

PLS  در شکل    مسیر  ضرايب  به  مربوط  استفاده شده است. نتايج
 . است آمده 2 شکل در داری مسیرهابه معني  مربوط و نتايج 1

مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین استاندارد . 1شكل   

 

داری مدل ساختاری تحقیق در حالت تخمین معني. 2شكل   
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حالت   در  تحقیق  ساختاری  مدل  اساس  بر  که  اين  از  قبل 
های تحقیق بپردازيم،  داری به بررسي فرضیهاستاندارد و معني

های برازش مدل را کنترل کنیم تا ببینیم مدل اين  بايد شاخص
های تحقیق را بررسي  قابلیت را دارد که بر اساس آن فرضیه

 کرد يا خیر.

( 2Rهای برازش مدل شاخص ضريب تعیین )يکي از شاخص
از معیارها يي است که برای متصل  است. ضريب تعیین يکي 

سازی معادالت  گیری و بخش ساختاری مدلکردن بخش اندازه 
رود و نشان از تأثیری دارد که يک متغیر ساختاری به کار مي 

گذارد. مقدار  زا )وابسته( ميزا )مستقل( بر يک متغیر درون برون 
سازه برای  تنها  تعیین  )درون ضريب  وابسته  مدل های  ی  زا( 

زا، مقدار اين معیار های برون و در مورد سازه  گرددمحاسبه مي
سازه به  مربوط  تعیین  ضريب  مقدار  چه  هر  است.  های صفر 

زای يک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.  درون
عنوان مقدار مالک برای  را به   67/0و    33/0،  19/0سه مقدار  

ضعیف، متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به  
بیان کردهو تعیین  معیار ضريب  تعیین  33اند )سیله  (. ضريب 

مدل   در  اجتماعي  سايش  و  پیرو  رهبر  تبادل  متغیرهای  برای 
به    827/0و    706/0ساختاری تحقیق حاضر به ترتیب مقادير  

 دست آمده است که نشان از برازش مناسب مدل است. 

است. اين    2Q  دوم برای بررسي برازش مدل، شاخص   شاخص
سازد و در صورتي  بیني مدل را مشخص ميپیش معیار قدرت

  35/0و    15/0،  02/0زا سه مقدار  که در مورد يک سازه درون
پیش  را قدرت  از  نشان  ترتیب  به  کند،  ضعیف، بیني  کسب 

زای مربوط به آن دارد  های برونسازه يا سازه  متوسط و قوی

تبادل رهبر پیرو و سايش    2Qشاخص(.  41) برای متغیرهای 
مقادير  ترتیب  به  حاضر  تحقیق  ساختاری  مدل  در  اجتماعي 

-به دست آمده است که نشان از قدرت پیش  615/0و    395/0
 یني قوی مدل است. ب

است که   GOFديگر برای بررسي برازش مدل معیار    شاخص
سبه اين معیار  رود. نحوه محابرای برازش کلي مدل به کار مي 

 از رابطه زير است: 

GOF=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ×R2 

اشتراکي متغیرهای    1مقادير  برای  تحقیق  اين  مديريت  در 
و سايش اجتماعي به ترتیب برابر با  تبادل رهبر پیرو  ،  جهادی

هستند. میانگین مقادير اشتراکي برابر    858/0و    749/0،  821/0
  767/0و میانگین ضرايب تعیین برابر با    809/0است با عدد  

عدد   GOFاست. با جاگذاری اعداد در فرمول فوق مقدار معیار 
به سه مقدار    788/0 توجه  با  آمد که  و  25/0،  01/0به دست 
عنوان مقادير ضعیف، متوسط و قوی برای اين معیار  به    36/0

 توان گفت مدل تحقیق از برازش قوی برخوردار است. ، مي(33)

های برازش مدل ساختاری نشان داد که مدل  اکنون که شاخص
برخوردار مي قبولي  قابل  برازش  از  تحقیق  بر  ساختاری  باشد، 

-رد و معنياساس نتايج مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندا
های اول، دوم و سوم ( به بررسي فرضیه2و    1های  داری )شکل
تحقیق در تحقیق مي اول  بررسي سه فرضیه  نتیجه  پردازيم. 

   آمده است 5جدول 

نتیجه بررسي سه فرضیه اول تحقیق . 5جدول   

 فرضیه  مسیر ضریب  استاندارد ضریب معناداری  نتیجه

- تايید فرضیه 036/6  - 413/0  اول مديريت جهادی  ← سايش اجتماعي 

005/48 تايید فرضیه  840/0  دوم مديريت جهادی  ← تبادل رهبر پیرو  

- تايید فرضیه 831/7  - 535/0  سوم  تبادل رهبر پیرو  ← سايش اجتماعي 

 

در جدول   که  مسیر  قابل    5همانگونه  هر سه  است،  مشاهده 
ها باالی  داری آندار هستند. زيرا قدرمطلق ضرايب معنيمعني

اول مي   96/1 لذا در خصوص مسیر فرضیه  توان گفت  است. 
و  منفي  تاثیر  کارکنان  اجتماعي  سايش  بر  جهادی  مديريت 

 
1  . Communalities 

دار دارد. بدين معني که ارتقاء سطح مديريت جهادی در  معني
میزا کاهش  باعث  کارکنان سازمان،  بین  اجتماعي  سايش  ن 

و معکوس است. در خصوص    413/0شود و میزان اين تاثیر  مي
مي دوم  فرضیه  پیشمسیر  جهادی  مديريت  گفت  بیني توان 
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و مي است  کار  محیط  در  پیرو  رهبر  تبادل  مثبت  توان  کننده 
نتیجه گرفت که ارتقاء سطح مديريت جهادی در سازمان، باعث 

در محیط کار مي شود و میزان اين تاثیر   بهبود تبادل رهبر پیرو
فرضیه   840/0 مسیر  در خصوص  همچنین  است.  مستقیم  و 

توان گفت تبادل رهبر پیرو بر سايش اجتماعي کارکنان سوم مي
تبادل رهبر  تاثیر منفي و معني ارتقاء  بدين معني که  دار دارد. 

پیرو در محیط کار، باعث کاهش میزان سايش اجتماعي بین  
 و معکوس است.  535/0شود و میزان اين تاثیر ن ميکارکنا

فرضیه چهارم تحقیق يعني بررسي نقش میانجي تبادل رهبر  
کارکنان   اجتماعي  سايش  بر  جهادی  مديريت  تاثیر  در  پیرو 
توسط آزمون سوبل بررسي شد. نتیجه بررسي اين فرضیه در  

 آمده است 6جدول 

 نقش متغیر میانجينتیجه بررسي  . 6جدول 

 نتیجه اثر غیرمستقیم  سطح معناداری    Zآماره   مسیر

مديريت 
 جهادی 

- سايش اجتماعي ← تبادل رهبر پیرو  ← 731/7  000/0  - 449/0  
تايید 
 فرضیه

  

و  -731/7، آماره آزمون سـوبل برابر با 6از آنجا که طبق جدول  
داری اســت و همچنین ســطح معني 96/1قدرمطلق آن بیش از 

ا   ه در مي  05/0و کمتر از    000/0آزمون برابر ـب ــد، در نتیـج اشـ ـب
ود و ميتاثیر متغیر میانجي تايید مي %95ـسطح اطمینان   توان  ـش

ــايش اجتـماعي ـکارکـنان، عالوه بر  گـفت ـمديرـيت جـهادی بر سـ
رمسـتقیم نیز دارد. اين تاثیر از  (، تاثیر غی-413/0تاثیر مسـتقیم )

ــت و میزان اين ـتاثیر  انجي تـبادل رهبر پیرو اسـ طريق متغیر مـی
ــاـهده مي  -449/0 ه مشـ ه ـک انگوـن ذا هـم ــت. ـل اثیر اسـ ــود ـت شـ

غیرمســتقیم مديريت جهادی بر ســايش اجتماعي کارکنان اداره 
کل ورزش و جوانان اسـتان يزد از طريق متغیر تبادل رهبر پیرو، 

 یر مستقیم آن است.بیش از تاث
 

 گیریبحث و نتیجه
های زندگي سـازماني که در تعامالت اجتماعي و يکي از عارضـه

ايش اجتماعي اـست )روابط میان فردی بروز مي (. 5کند پديده ـس
های اخیر به عنوان يک معضـل جديد سـايش اجتماعي در سـال

های تواند منجر به واکنشـسازماني تعريف ـشده اـست. سايش مي
های محیط کاری گردد. طبیعت  ضـداجتماعي ناشـي از بدرفتاری

ه وـس ي باعث ميوـس ايـش ود تا توانايي و درايت ای رفتارهای ـس ـش
ه ديگران و   ـــبت ـب اور خوب نسـ ــتن و حفظ ـب د برای داشـ ارمـن ـک
سـازمان در وی از بین برود و رفتارهايي که نهايتا منجر به زيان 

ديده سايش اجتماعي (. بروز پ30گیرد )شوند در وی شکل ميمي
ازمان پیامدهای منفي متعددی از جمله ايت در ـس مندی، عدم رـض

دگي،  ــار روحي، تنـی ان افراد، فشـ اد مـی دم اعتـم ايین، ـع د ـپ تعـه
افســردگي، خشــونت، خرابکاری، کندکاری، وقفه در کار، غیبت، 

(. ـبا توـجه ـبه اثرات و 8وری، اـفت عملکرد و ... دارد )ـکاهش بهره
پديده ـسايش اجتماعي در سازمان، مطالعه اثرات  پیامدهای منفي 

گیری آن در آن بر کارکنان و همچنین متغیرهای دخيل در شکل
ــت ) ــي پیدا کرده اس (. لذا هدف از 30بین کارکنان اهمیت خاص

ــي ـتاثیر ـمديرـيت جـهادی بر ـپدـيده  ــر، بررسـ انـجام تحقیق ـحاضـ
ــايش اجتـماعي کارکـنان با توجه به نقش مـیانجي تـبادل رهب ر سـ

 پیرو در اداره کل ورزش و جوانان استان يزد بود.

ــتیابي به اين هدف از مدل ــاختاری برای دس ــازی معادالت س س
ــايش  ــان داد که مديريت جهادی بر س ــد. نتايج نش ــتفاده ش اس

اثیر منفي و معني ـت ان  ارکـن اعي ـک ه اجتـم دين معني ـک دار دارد. ـب
ــازمان، باعث کاهش میز ــطح مديريت جهادی در س ان ارتقاء س

ايش اجتماعي مي ود. اين نتیجه با نتیجه تحقیق خائفـس الهي ـش
ــي ) ــت )1389و علیپوردرويش ــو اس (. اين 25( تا حدودی همس

محققان معتقدند برای اين که معضــل ســايش اجتماعي به طور 
طلبد. های رهبری خاص مديران را ميای حل شود، تواناييريشه

بک مدير ل نیازمند ـس ت.  به عبارتي حل اين معـض ي اـس يت خاـص
های مديريت که اخیرا در کشــور ما به يکي از جديدترين ســبک

بک  ت ـس کل گرفته و مورد توجه قرار گرفته اـس ورت بومي ـش ـص
ــان داد که مديريت  ــت. از آنجا که نتايج نش مديريت جهادی اس

دار دارد،  جهادی بر ســايش اجتماعي کارکنان تاثیر منفي و معني
ــت که با تق ــازمان، اين بدين معنا اس ويت مديريت جهادی در س

ذا برای  مي اهش داد. ـل اعي بین افراد را ـک ــايش اجتـم توان سـ
شــود کاهش ســايش اجتماعي از طريق اين متغیر، پیشــنهاد مي

ای صــورت گیرد و انتخاب مديران ســازمان با حســاســیت ويژه
ــود: در مديريت مالک ــد ش های زير هنگام انتخاب مديران رص

ــتگي ـبه   امور، ـمديراني ـبه ـکار ــوـند ـکه محـبت و دلبسـ گرفـته شـ
ع و منويات ولي امر و تبعیت کامل  حیح مواـض واليت و درک ـص

ــتورات وی را مد نظر قرار مي دهند، روحیه احترام از تدابیر و دس
پذيری، پرهیز از به ديگران، خودباوری، اســـتقامت و مســـئولیت
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اده تي، عدم تاثیرپذيری از مقام، قناعت، ـس تي، ددنیاپرـس وری زيـس
دهند و سـرلوحه کار گرايي را مد نظر قرار مياز اسـراف و تجمل

 دهند.خود قرار مي

ت  ديرـي ــان داد ـم ايج اين تحقیق نشـ همچنین يکي ديگر از نـت
ادی پیش ار  بینيجـه ادل رهبر پیرو در محیط ـک ت تـب ده مثـب کنـن

اســت. بدين معني که ارتقاء مديريت جهادی در ســازمان، باعث 
ـتبــاد ـمـیزان  ـمياـفزاـيش  کــار  ـمـحـیط  در  ـپـیرو  رـهـبر  ــود.  ل  شـ

پیشـــنهادهای کاربردی در اين حوزه جهت افزايش میزان تبادل 
ه  ادی ـک ت جـه ديرـي ای ـم ار از طريق ارتـق رهبر پیرو در محیط ـک
ـباـيد ـمد نظر ـمديران قرار گیرد عـبارتـند از: برقراری روابط ـعاطفي 
و صمیمي با کارکنان، حاکمیت سبک رهبری مبتني بر هدايت و 

ورت در تصـمیمات، توجه حم ايت و واگذاری اختیار، توجه به مـش
تقبال از افکار و به دانش محوری و يادگیرندگي و ياددهندگي، اـس

ايي های نو، دينطرح ناـس ايت خداوند، ـش محوری و کار برای رـض
ــحیح از ظرفـیت ــتـفاده صـ ــازـمان، ـها و توانمـندیو اسـ ـها در سـ

دستاوردهای انقالب  مداری، تالش در جهت حفظ و تداوم  واليت
ــالمي. ــت که تبادل   اس نتیجه ديگر اين تحقیق حاکي از اين اس

ــايش اجتـماعي نقش   اثیر ـمديرـيت جـهادی بر سـ رهبر پیرو در ـت
ه تحقیق دادخواه ) ا نتیـج ه ـب انجي دارد. اين نتیـج ا 1397مـی ـت  )

ای به بررـسي . اين محقق در مطالعه(12) حدودی همـسويي دارد
های مديران از ديد امام علي )ع( بر سايش اجتماعي تأثیر ويژگي

ادل رهبر پیرو پرداـخت و  انجي تـب ه نقش مـی ه ـب ا توـج ان ـب ارکـن ـک
 دريافت متغیر تبادل رهبر پیرو نقش میانجي دارد.  

ــت که تـبادل  همچنین نتیـجه ديگر اين تحقیق حاکي از اين اسـ
دار دارد. بدين جتماعي تاثیر منفي و معنيرهبر پیرو بر ســـايش ا

ازمان، باعث کاهش میزان  معني که بهبود تبادل رهبر پیرو در ـس
ــايش اجتـماعي بین ـکارکـنان مي ــود. اين نتیـجه ـبا نتیـجه سـ شـ

(. اين محقق در پژوهشي 6( همسو است )1392تحقیق احمدی )
ــايش اجتماعي به  ــط مفهومي س با هدف ارائه الگويي جهت بس

های موثر بر ســايش اجتماعي پرداخت. ايي ابعاد و مولفهشــناســ
ه ه عنوان مولـف ه وی ـب ــايش يکي از عواملي ـک ای موثر بر سـ ـه

ــايي کرد تـعامالت ـکارکـنان، ـبه ويژه تـعاـمل ـبا  ـــناسـ اجتـماعي شـ
ا نتیجـه  ـب نتیجـه  اين  بود. همجنین  ادل رهبر پیرو(  )تـب افوق  ـم

اين دو (. 35( همســو اســت )2017) 1تحقیق شــو و الزاتخان
محقق معتقدند که تبادل ضعیف بین رهبر و پیرو موجب افزايش 
ارـهای   ــادت و رفـت ان و بروز حسـ ــايش اجتـماعي بین ـکارکـن سـ

زني در بین آنها مي شـود. پیشـنهاد کاربردی در اين حوزه زيرآب
ــايش اجتماعي بین افراد در محیط کار از  جهت کاهش میزان س

ت که مديران موارد زير را طريق ارتقاء تبادل رهبر پیرو اين اســ
ه  ان خود ـب ارکـن ا هر ـيک از ـک د ـب اـي ديران ـب د: ـم د نظر قرار دهـن ـم
صــورت جداگانه مالقات کنند، مشــکالت و نیازهای کارکنان را 
ــتـعدادـهای ـبالقوه ـکارکـنان را   ــخیص دهـند و درک کنـند، اسـ تشـ
تشخیص دهند، از قدرتشان برای حل مشکالت کارکنان استفاده 

ــان و اح ترام ـکارکـنان را در بین همـکاران حفظ کنـند و کنـند، شـ
د.  ــهیم کنـن ان تسـ ارکـن دون تبعین بین ـک ات را ـب ا اطالـع ايـت نـه

نهاد مي ود برای بهبود تبادل رهبر پیرو، کارکنان  همچنین پیـش ـش
های زير را مد نظر قرار دهند: وقتي مدير حـضور ندارد از ـشاخص

مدير، احترام   اش دفاع کنند، در برخورد بااو و تصــمیمات منطقي
د و  دير برقرار کنـن ا ـم ه مطلوب و موثری ـب د، رابـط ت کنـن اـي را رـع

ــت را ـبا کیفـیت و در وـظايفي ـکه ـمدير ـبه آن ـها محول کرده اسـ
ه  د ـب اـي د. همچنین رهبر و پیرو هر دو ـب ام دهـن د مقرر انـج موـع

ناخت انگیزه ها و داليل بالقوه فرد مقابل ها، نگرشيکديگر در ـش
تـباط کـمک کنـند و هر ـيک ـباـيد از انتـظارات فرد برای برقراری ار

.متقابل و نقش خود، آگاه شوند
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