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 چکیده 
هدف از این پژوهش، طراحی مدل نقش میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی 

ساز فضیلت  و  جهادی  مدیریت  علی  رابطه  کارکنان    بامانی  در  سیاسی  رفتار 
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ   وزارت ورزش و جوانان بود.

جامعه آماری این پژوهش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و .  بودهدف کاربردی  
باشد. با نفر می 290منابع پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان بوده است و تعداد آن 

های  ابزار گردآوری داده نفر تعیین شد.  127ران تعداد نمونه  توجه به فرمول کوک
جهادی مدیریت  پرسشنامه  پژوهش  فر)  این  سازمانی(1394حجازی  فضیلت   ،  

همکاران) و  سازمانی( 2004کامرون  شهروندی  رفتار  اردکانی)  ،  و    (1394شاکر 
سیاسی   شیبانی)رفتار  بود.1380امیر  صحت    (  و  پژوهش  مدل  بررسی  جهت 
 Smartافزار  سازی معادالت ساختاری تحت نرمات از روش مدلسنجی فرضی

PLS3    .گردید فضیلت  استفاده  بر  جهادی  مدیریت  متغیر  داد  نشان  نتایج 
متغیر   معنادار  و  مثبت  تأثیر  همچنین  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  سازمانی 
تار فضیلت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر رف

اما تأثیر متغیر مدیریت جهادی بر رفتار   سیاسی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. 
فضیلت   گردید  مشخص  نیز  میانجیگری  روابط  مورد  در  نشد.  تأیید  شهروندی 

کند سازمانی تأثیر مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی سازمانی را میانجیگری می
رابطه در  همچنین  س  علی  و  فضیلت  متغیرهای  سیاسی  بین  رفتار  و  ازمانی 

می ایفا  میانجیگری  نقش  شهروندی  رفتار  نیز  تأثیر  کارکنان  البته  کند. 
بین مدیریت جهادی با  علی  میانجیگری متغیر رفتار شهروندی سازمانی در رابطه  

 رفتار سیاسی کارکنان مورد تأیید قرار نگرفت. 

 هاي کليدي واژه 
ی سازمانی، رفتار سیاسی،  مدیریت جهادی، فضیلت سازمانی، رفتار شهروند

 وزارت ورزش وجوانان. 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract 
The purpose of this study was to design a model for 

mediating the role of organizational citizenship behavior in 

relation to causal jihadi management and organizational 

virtue with the political behavior of employees of the 

Ministry of Sports and Youth. The research method is 

descriptive-correlational and applied in terms of purpose. 

The statistical population of this study was the employees 

of the Deputy for Management Development and Support 

Resources of the Ministry of Sports and Youth and its 

number is 290 people. According to Cochran's formula, the 

number of samples was 127. The data collection tools of 

this study were Hejazifar Jihadi Management Questionnaire 

(2015), Organizational Virtue of Cameron et al. (2004), 

Shaker Ardakani Organizational Citizenship Behavior 

(2015) and Amir Sheibani (2001) Political Behavior. 
Structural equation modeling method under Smart PLS3 

software was used to investigate the research model and 

validate the hypotheses. The results showed, it was found 

that the variable of jihadi management has a positive and 

significant effect on organizational virtue. Also, the positive 

and significant effect of organizational virtue on 

organizational citizenship behavior and organizational 

citizenship behavior on employees' political behavior was 

confirmed. But the effect of jihadi management variable on 

citizenship behavior was not confirmed. Regarding 

mediation relations, it was found that organizational virtue 

mediates the effect of jihadi management on organizational 

citizenship behavior. Citizenship behavior also plays a 

mediating role in the relationship between organizational 

virtue variables and employees' political behavior. 

However, the effect of mediating the variable of 

organizational citizenship behavior in the relationship 

between jihadi management and political behavior of 

employees was not confirmed.  
Keyword: Jihadi management, Organizational virtue, 

Organizational citizenship behavior, Political behavior, 

Ministry of sport and youth. 
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   همقدم
ها اسکت و متولیکان بی شک  دنیکای کنکونی، دنیکای سکازمان

هایی کککه در کالبککد ها هسککتندا انسککانها انسککانایککن سککازمان
آورنککد و اداره دمنککد، آن را بککه حرکککت درمیسککازمان روم می

ها بککدون وجککود نیککروی انسککانی نککه تنهککا کننککد. سککازمانمی
اهککد بککود. هککا نیککز میسککر نخومفهککومی ندارنککد، بلکککه اداره آن

یککی از مسکا م مهکم در حکوزه رفتکار سکازمانی، پدیکده رفتکار 
سیاسککی کارکنککان اسککت. رفتککار سیاسککی یکک  فراینککد طبیعککی 
در سککازمان اسککت کککه از طریککق آن مککی تککوان تعککار  هککا و 
اخککت ف هککای بککین گککروه هککا و رینفککع را بررسککی و حککم و 
فصککم نمککوده و بککر منککافع و رضککایت گککروه هککای مختلکک ، 

ی مککوثر و افککزایش بهککره وری تاکیککد کککرد. تصککمیم گیککر
رفتککار سیاسککی را مجموعککه فعالیککت هککایی مککی دانککد  1جفککری

که بکرای کسکق قکدرت، افکزایش و اعمکال قکدرت و بکه ککار 
گیری سایر منابع بکه وسکیله اشکخان انجکام مکی شکود تکا از 
آن طریککق بتوانککد در موقعیککت هککای نککامطمزن و آشککو  زده 

. رفتکار سیاسکی در تمکام به هکدف هکای دلخکواه خکود برسکند
ابعاد سازمان از جمله سکازماندهی، حکم و فصکم تعکار  هکا، 

بککرای در   .(25تصککمیم گیککری و ... تککاثیر مککی گکک ارد )
دارد ککککه  هککای سیاسککی روزانککه سککازمان، ضککرورت پویککایی

مشکروم مکورد بررسکی قکرار دهکیم ککه از   طور  به  فراینکدها را
 کتگکککک اریسیاس رهگکککک ر آنهککککا افککککراد در سیاسککککت و

رفتکار سیاسککی تصکمیمات راهبکککردی را (. 20)مشکارکت کننککد 
میمات آسکککیق کیفیککت تصککک فکککرا گرفتکککه و ا لکککق بکککه

کنکککد  سکککازمان را تضکککعی  مکککی مکیرسکککاند و عملککککرد
(12.) 

ای ثابککت کککرده اسککت کککه ویژگیهککای  ادبیککات گسککترده
سیاسکی   طیک  وسکیعی از نگرشکها و رفتارهکایبکا    شخصیتی
 بککککه . بکیشتککککر پکژوهشهککککای مربککککو اسکککت همکککراه

ی  ویژگیهککای شخصککیتی و سککاختارهای سیاسککی در درجککه
اصکلی انجکام گرفتکه  اول روی نگرشها و رفتارهکای سیاسککی

نگککرش سیاسککی بککه سککازمان، زمککانی مکککورد  (.17)اسککت 
هککای  هککای نگککرش فککر   قککرار گرفککت کککه پککیش توجکککه
ر تردیککد جککدی واقککع شککد و معلککوم شککد کککه د مکککورد سککنتی

از  .مکوارد بسکیار، رفتارهککای سکازمان  نککدان عق یکی نیسککتند
موفکق   رانیککه مکد  کننکدیم  انیکدانشمندان ب  یبرخ  منظر  نیا
آنهککا  شککرفتیباشککند و الزمککه پ یخککوب اسککتمدارانیس دیککبا

 یرا بخشک  یاسکیاسکت و رفتکار س  اسکتمدارانهیس  داشتن رفتکار

 
1 . Jeffrey 

های یکککی از سککب  .(11) پندارنککدی مککی سککازمان یاز زنککدگ
توانکد یریت در سازمان که جهکت بهبکود رفتکار سیاسکی میمد

مؤثر واقع شود مدیریت جهکادی اسکت ایکن سکب  بکومی ککه 
بکا ههکور انقکک   اسک می در ایکران شکککم گرفکت بککرخ ف 
نظام مدیریتی  ربکی، نگکاهی مکادی و منفعکت طلبانکه نکدارد 

هککای متعککالی انسککانی اسککت کککه در ایککن راسککتا و دارای ارزش
مکدیریت جهکادی در شکأ تکأثیرات شکگرفی گکردد.  تواند منمی

واقککع همککان مککدیریت علمککی اسککت کککه براسککا  فرمولهککا و 
فککرا ایککن  .ریککزی شککده اسککت قککوانین دانککش مککدیریت پایککه

 نوع مکدیریت ککه از ترکیکق اضکافی جهکاد تشککیم شکده بکا
مدیریت صکرف در ایکن اسکت ککه مبنکای مکدیریت جهکادی، 

دیر مسکلمان بکا در و ارزشی است و میتکوان گفکت مک  اس می
 ابعککاد دینککی و ایمککانی بککه مککدیریت، تعریکک  تککازه نظرگککرفتن

 مککدیریت جهککادی را بککه وجککود مککی و مفهککوم میبخشککد ای
سککب  مکککدیریت جهککادی برخاسکککته از فرهنککک  .(21) آورد

جهادی و حکاکی از مکدیریت بکر مبنکای ارزش هکای اسک می 
اسککت. تبیککین مفهککوم، شاخصککه هککا و مؤلفککه هککای مککدیریت 

(. 19)  در قکرآن ککریم اسکت  منو  به تحقیکق و تکدبر  جهادی
ایککن سککب  مککدیریت، در واقککع سککبکی برخاسککته از تفکککر 
بککومی و متناسککق بککا مقتضککیات فرهنگککی و اجتمککاعی ماسککت 
که شاید در مکاتق دیگکر، کمتکر یافکت شکود و اگکر مشکابهی 
دیککده مککی شککود، قطعککا در شککیوه و روش و مککدل کککار تفککاوت 

، در فرهنک  مکا، روم حکاکم بکر ایکن های زیادی با هم دارنکد
تکنیکک  هککا، نسککخه ی بککومی ایرانککی اسکک می اسککت کککه در 

هکم بایکد بکه آن توجکه مقام مقایسکه بکه عنکوان یک  نکتکه م
رفتککار و فضککای سیاسککی سککازمان (. 18) ویککژه ای داشککت

توانککد بککر تمایککم کارکنککان در ارتبککا  بککا یکککدیگر تککأثیر می
رفتکار خکود را تغییکر و در محیط هکای سیاسکی، افکراد   .بگ ارد

 رفتککار شککهروندی سککازمانی را کککاهش داده و بیشککتر درگیککر
رفتککار شککهروندی  (.4) شککوندهککای خککود ارتقککایی میفعالیت

سککازمانی بککه معنککای نشککان دادن اقککدامات سککازمانی مفیککد و 
تواننککد براسککا  تعهککدات رسککمی رفتارهککایی اسککت کککه نمی

رای پککاداش بکک نقککش، اسککتنبا  و ایجککاد شککوند و نککه تضککمینی
سککازمانی رفتککاری  (. رفتککار شککهروندی10) بککه آن وجککود دارد

سککته اختیکاری اسککت ککه باعککد بهبکود محتککوای اجتمکاعی، ه
(. عوامکم بسکیاری از 8) شکودفنی و بخکش هکای سکازمان می

سککوی محققککان بککه عنککوان عوامککم تأثیرگکک ار در بککروز 
رفتارهای شهروندی سکازمانی مطکرم شکده اسکت ککه درایکن 

(. 13) ان از فضککای سیاسککی سککازمان نککام بککردتککومیککان، می
رفتککار شککهروندی سککازمانی، اثربخشککی سککازمان را ازطریککق 
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دهککد کککه خ قیککت و نککوآوری و انطبککاا پکک یری افککزایش می
این مکوارد بکا خ قیکت و سکازمان دهکی در مکدیریت جهکادی 

(. همچنککین بککا جنبککه هککای معنککوی کککه از 4) تطککابق دارد
تککار تکوان رفگیرنکد میمی سکب  مکدیریت جهکادی سر شکمه
. رفتککار شککهروندی (18) شککهروندی سککازمان را بررسککی کککرد

سککازمانی بککا ایجککاد جککو مثبککت همکککاری و همککدلی بککین 
اعضای سازمان مکی توانکد زمینکه را بکرای برقکراری مکدیریت 
جهککادی در سککازمان همککوارتر کنککد. متقککاب  مککدیران جهککادی 

تی و کننککد نسککبت بککه کارکنککان حکک  نککوع دوسککتکک ش می
یککی دیگکر از مفکاهیمی ککه بکر رفتکار   محبت داشکته باشکند.

شککهروندی سککازمانی و رفتککار سیاسککی در سککازمان هککا مککرتبط 
اسککت، فضککیلت سککازمانی مککی باشککد. فضککیلت سککازمانی بککا 
مشککارکت بککاالتر افککراد و روابککط قککوی بککین آنهککا و تقسککیم 
منککابع بککا ارزش و اط عککات در افککراد سککبق افککزایش سککرمایه 

(. از عملکردهککای مثبککت فضککیلت 7) مککی شککود اجتمککاعی
سککازمانی گسککترش توانککایی سککازمان در مقابلککه بککا مشککک ت 
عمککده ای اسککت کککه سککازمان بککا آن مواجککه مککی شککود و 

فضکیلت سکازمانی از تکأثیرات منفکی ایکن مشکک ت   گسترش
مککی کاهککد. احساسککات مثبککت و سککرمایه ی اجتمککاعی بککا 

ی یابکد و بکه فضیلت سازمانی ایجکاد مکی شکود و گسکترش مک
  .(5) کرد افراد و سازمان ها می انجامدهم افزایی در عمل

اگککر  ککه گککام هککای اولیککه ی توسککعه ی پککژوهش هککای 
سیسککتماتی  پدیککده فضککیلت در سککازمان هککا در حککال ههککور 
است، فضکیلت سکازمانی تکأثیر بسکزایی در سک مت سکازمانی 

ی تکر و عملککرد مثبکت و افزایش شکور و نشکا  و روابکط قکو
 زمانسکککا ک یککککککککار در  ن،یبنککککابرا (.6) سکککازمانی دارد

ککککه  شکککودیاحساسککات مثبککت مک جککادیباعککد ا لت،یبافضکک
و بککه  دهککدیم گسککترش مخکککزن اقکککدام فککککری کارکنکککان را

تکا در حکم مشکک ت خ قانکه فککر کننکد   کنکدیآنها کم  م
(26.) 

وزارت ورزش و جوانککان بککه عنککوان تنهککا نهککاد مسککزول حککم 
مسککا م جوانککان و اعککت د و رشککد نسککم جککوان کشککور و 

ه از اسککتعدادها و توانککایی هککای اسککت. وجککود اسککتفاده بهینکک
فضیلت سازمانی در محکم ککار بیکانگر اهمیکت دادن سکازمان 
ورزشی بکه کارکنکان اسکت. در  نکین شکرایطی کارکنکان نیکز 
نسبت به سکازمان متعهکد مکی شکوند و یک  میثکاا دو سکویه 
بین کارکنان و سازمان ایجکاد مکی شکود ککه منجکر بکه بکروز 

 مانی از سکوی کارکنکان مکی گککرددسکاز رفتارهکای شکهروندی
(. در محککیط ورزش، بککا توجککه بککه اینکککه ارتبککا  و تعامککم 1)

سککازمان هککای ورزشککی بککا عوامککم مخلتفککی  ککون دولککت، 

بخککش خصوصککی، حامیککان مککالی و دیگککر سککازمان هککای 
ورزش ملککی و بککین المللککی و مهککم تککر از همککه عوامککم 
اجتمککاعی، اقتصککادی، سیاسککی، فرهنگککی، محیطککی پککرت طم 

برای این سازمان ها ایجکاد ککرده انکد و بکه ویکژه عملککرد   را
و کارایی سکازمان تکا حکدود زیکادی بکه تک ش کارکنکان ککه 
فراتککر از الزامککات تعریکک  شککده نقککش آنهاسککت بسککتگی دارد. 
از ایککن رو ضککروری اسککت ایککن سککازمانها بککه منظککور بککاقی 
ماندن در صحنه رقابکت، رسکیدن بکه توسکعه، انطبکاا پک یری 

متغیککر و ارایککه خککدمات مطلککو  بککه مشککتریان بککه بککا محککیط 
فضککیلت سککازمانی توجککه داشککته  رفتارشککهروندی سککازمانی و

تحقیقککی بککا عنککوان ( 2018زارعککی و همکککاران ) (.24) باشککند
تأثیر مدیریت جهکادی و فضکیلت سکازمانی بکر رفتکار سیاسکی 
کارکنان انجکام دادنکد. از نظکر بکرازش سکاختاری مکدل نتکایج 

عنکاداری نشکان از تأییکد همکه روابکط بکه حاصم از ضکرایق م
جز رابطکه مکدیریت جهکادی بکه رفتکار شکهروندی سکازمانی و 
رفتکار شککهروندی سککازمانی بککه رفتکار سیاسککی بککودا همچنککین 
نتککایج حاصککم از بررسککی شککدت تککأثیر میککانجی نیککز از عککدم 
تککأثیر متغیککر میککانجی رفتککار شککهروندی سککازمانی دارد لکک ا در 

شکهروندی سکازمانی حک ف گردیکد. مدل بهینکه متغیکر رفتکار  
قوی ترین رابطکه در ایکن تحلیکم مربکو  بکه رابطکه مکدیریت 
جهککادی بککه فضککیلت سککازمانی بککود و ضککعی  تککرین رابطککه 
 مربو  بکه رفتکار شکهروندی سکازمانی بکه رفتکار سیاسکی بکود

در تحقیقککی بککا عنککوان  (2018) شککیروانی و همکککاران .(29)
یلت سککازمانی بککا مککدل یککابی تککاثیر عککدالت سککازمانی بککر فضکک

گککری رفتککار شککهروندی سککازمانی  توجککه بککه نقککش میککانجی
کارکنککان ادارات ورزش و جوانککان نشککان دادنککد کککه مککدل 
پیشککنهادی تحقیککق از بککرازش مناسککبی برخککوردار اسککت. بککین 
عککدالت و فضککیلت سککازمانی ارتبککا  مسککتقیم و معنککاداری 

یکر درصکد از ایکن ارتبکا  از طریکق متغ  60وجود دارد و تقریباً  
 .(25) میککانجی رفتککار شککهروندی سککازمانی تبیککین مککی شککود

در تحقیقککی  (2019سککان  جیجککی و همکککاران ) همچنککین 
بککه بررسککی تککأثیر سیاسککت سککازمانی ادرا  شککده بککر رفتککار 
شککهروندی سککازمانی معلمککان پرداختنککد. تحلیککم داده هککای 
تحقیکق ایکن فرضکیه را تأییکد مکی کنکد ککه تکا حکدی نقکش 

ه بککا سیاسککت هککای سککازمانی ادرا  اسککتر  شککغلی در رابطکک
شککده در مککورد رفتککار شککهروندی سککازمانی وجککود دارد. و 
همچنکککین بکککین سیاسکککت سکککازمانی ادرا  شکککده و رفتکککار 

 .(27) شککهروندی سککازمانی رابطککه معنککاداری وجککود داشککت
در تحقیقککی بککا عنککوان بررسککی  (2016عطککا و همکککاران)

ارتبکککا  فضکککیلت سکککازمانی و رفتکککار شکککهروندی سکککازمانی 
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کارکنان راه آهن نشکان دادنکد ککه متغیکر فضکیلت سکازمانی و 
رفتککار شککهروندی سککازمانی رابطککه مثبککت و معنککاداری بککا هککم 

اداره سکازمان ورزشکی بکا سکب  مکدیریت جهکادی   .(2)  دارند
بککه طککوری کککه بککه جککای روابککط ر ککی  و مر وسککی، روابککط 
بککرادری حککاکم باشککد و کارکنککان وزارت، همچککون اعضککای 

ار هککم باشککند بهتککرین تککأثیر را بککر روی خککانواده در کنکک
رفتارهککای کارکنککان در بککین خککود، مثککم فضککیلت گرایککی و 
رفتککار سیاسککی و کارکنککان بککا مککردم، مثککم رفتککار شککهروندی 
سازمانی به جای می گ ارد. به نظکر مکی رسکد گکام برداشکتن 
در راسککتای افککزایش رعایککت فضککیلت سککازمانی در سککازمان 

سکت ککه ایکن سکازمان هکا را های ورزشی یکی از راه هکایی ا
یاری می دهد تکا عک وه بکر بهکره منکدی از مزایکای فضکیلت 
سازمانی، بتواننکد محیطکی آکنکده از رفتکار شکهروندی و رفتکار 
سیاسککی مناسککق فککراهم آورده و بککه دسککتاوردهای مهمککی در 
ایککن خصککون دسککت یابککد. فعالیککت هککای وزارت ورزش و 

یککت نیککروی جوانککان بککه عنککوان یکک  سککازمان حیککاتی در ترب
انسککانی کارآمککد و اثککربخش در زمینککه ورزش و تربیککت بککدنی 
کشککور حککا ز اهمیککت اسککت و از طککرف دیگککر بککا توجککه بککه 
متغیرهکککایی ماننکککد عکککدالت و رفتکککار شکککهروندی سکککازمانی 
کارکنککان کککه مککی توانککد در ارتقککای فضککیلت سککازمانی مفیککد 
باشکککد. یککککی از وهکککای  وزارت ورزش و جوانکککان، خکککدمت 

اد مختلکک  جامعککه و همچنککین ایجککاد بسککتری رسککانی بککه افککر
مناسککق بککرای انجککام فعالیککت هککای ورزشککی توسککط اقشککار 
مختلکک  بککه منظککور تکککأمین سکک مت جسککمی و روحکککی 
آنهاسککت، ایککن وهیفککه مسککتلزم داشککتن منککابع انسککانی بککا 
خودکارامکککدی باالسکککتا بنکککابراین آنهکککا در زمینکککه تحقکککق 
و  اهککداف و مقاصککد خککود بایککد بککه نیککروی انسککانی خککود
بکا نیازمندی هکای شکغلی آنکان توجکه خاصکی مبک ول دارنکد.  

توجککه بککه متغیرهککایی ماننککد مککدیریت جهککادی و رفتککار 
شککهروندی سککازمانی کارکنککان کککه مککی توانککد در ارتقککای 
فضیلت سکازمانی مفیکد باشکد و اهمیکت فعالیکت هکای وزارت 
ورزش و جوانککان در زمینککه ورزش و تربیککت بککدنی کشککور، از 

پرسککش پککژوهش بککه دنبککال پاسکک  بککه ایککن ایککن رو در ایککن 
: آیککا اجککرای سککازوکار مککدیریتی مناسککق ماننککد هسککتیم

سککازی فضککایم سککازمانی ماننککد مککدیریت جهککادی و نهادینه
همککدلی و اعتمککاد و صککداقت بککا رفتارهککای سیاسککی فککردی و 

معاونکت توسکعه مکدیریت و منکابع پشکتیبانی گروهی کارکنان  
ی ایککران رابطککه وزارت ورزش و جوانککان جمهککوری اسکک م

 دارد؟ 

 

 روش تحقیق
از  تحقیق  از   این  از    لحاظ هدف کاربردی و  استراتژی  نظر 

از    جمع آوری داده هابه لحاظ    و   نوع توصیفی و تحلیلی است
پژوهش  مینوع  کمی  پژوهش    باشد.های  این  آماری  جامعه 

کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع پشتیبانی وزارت ورزش 
بوده   جوانان  آن  و  تعداد  و  می  290است  به  نفر  توجه  با  باشد. 

روش گردآوری   .نفر تعیین شد  127فرمول کوکران تعداد نمونه  
ای بود.  اط عات در این تحقیق به دو صورت میدانی و کتابخانه

مبانی   موضوعی،  ادبیات  به  مربو   اط عات  پژوهش  این  در 
ه موضوع شده قبلی دربارنظری، پیشینه و سوابق تحقیقات انجام

ای و از طریق مطالعه کتق و نشریات تحقیق از منابع کتابخانه 
پایان جمعنامهمقاالت،  خارجی  و  داخلی  منابع  از  اعم   آوری ها 

داده.  شد گردآوری  مدیریت  ابزار  پرسشنامه  پژوهش  این  های 
فر) حجازی  با  1394جهادی  سازمانی    24(  فضیلت  گویه، 
همکاران) و  با  2004کامرون  شهروندی  گوی  12(  رفتار  ه، 
اردکانی) شاکر  با  1394سازمانی  امیر    5(  سیاسی  رفتار  و  گویه 

ارزشی لیکرت از کام     در مقیا  پنجگویه    9( با  1380شیبانی)
تا کام  مخال    و محتوایی سؤاالت  .  بودموافق  روایی صوری 

مدیریت مورد تأیید قرار گرفت.  نفر از اساتید    8پرسشنامه توسط  
شا از  سازه خصهمچنین  روایی  عاملی،    های  بارهای  )شاخص 

نیز    الرکر(  -میانگین واریان  استخراج شده  و ماتری  فورنم
برای سنجش پایایی    ها استفاده شد.برای تأیید آماری پرسشنامه

گیری نیز از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  ابزار اندازه 

(CRکه مهم ترین و معروف ترین شاخص )رزیابی پایایی های ا
جهت بررسی مدل پژوهش و تأیید روابط  باشند، استفاده شد.می

از   عوامم  و  متغیرها  رویکرد   روش بین  با  ساختاری  معادالت 
استفاده   Smart PLS3افزار  روش حداقم مربعات جز ی از نرم 

 گردید.

 یافته های تحقیق 
با بررسی متغیرهای جمعیت شناختی بر اسا  اط عات به  

نفر نمونه آماری،    127های پژوهش، از  ده از پرسشنامهدست آم
% زن بودند. از نظر سنی، بیشترین فروانی در   59% مرد و    41

سنی   میزان    50حدود    40تا    31بازه  نظر  از  است.  بوده   %
فوا   تحصیلی  مدر   به  مربو   فراوانی  بیشترین  تحصی ت، 

حدود   بیشتری  46لیسان   خدمت  سابقه  لحاظ  از  و  بوده  ن  % 
بازه   در  حدود    15تا    11فراوانی  نوع    %24سال  نظر  از  بود، 
از نمونه آماری استخدام رسمی و پیمانی و    %59استخدام، تعداد  

اند. همچنین از نظر  % نیز به صورت قراردادی استخدام شده  41
از نمونه آماری پژوهش در رسته بهداشتی و    %4رسته خدمتی،  

اداری و مال  %86درمانی،   در رسته خدماتی    %10ی و  در رسته 
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بودند.  فعالیت  به  آزمون    مشغول  از  پژوهش  این  در 
بودن    -کمولموگروف نرمال  فر   بررسی  برای  اسمیرنوف 

 شده است.  های پژوهش استفادهداده

ها آزمون نرمال بودن داده.  1جدول 

 اسمیرنوف -کلموگروف ابعاد مدل

 
Statistic  سطح معناداری   درجه آزادی 

 0.2 127 0.065 یریت جهادی مد

 0.006 127 0.096 فضیلت سازمانی

 0.00 127 0.136 رفتار شهروندی

 0.016 127 0.098 رفتار سیاسی

است  ، مشخص  1با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  

رفتار "،  "فضیلت سازمانی"ها در مورد متغیرهای  که توزیع داده

کند. با ع نرمال پیروی نمیاز توزی  "رفتار سیاسی"و  "شهروندی
داده توزیع  به  پژوهش توجه  مفهومی  مدل  متغیر  سه  در  ها 

توصیه شده است. زیرا این    Smart-PLSافزار  استفاده از نرم
داده  افزارنرم بررسی  توزیع  یرنرمال قابلیت  دارای  که  هایی 

   .هستند را نیز دارا میباشد

 وهش های پژمقادیر بارهای عاملی سنجه  .2جدول 

عاملی سنجه2در جدول   بارهای  مقدار  سنجه  ،  است  رکر  به  است. الزم  شده  آورده  پژوهش  متغیر    q24تا    q1های  به  مربو  
مربو  به متغیر رفتار شهروندی    q41تا   q37های  مربو  به متغیر فضیلت سازمانی، سنجه  q36تا   q25های  مدیریت جهادی، سنجه

به متغیر    q50تا    q42های  و سنجه عاملی سنجهرفتار سیاسی می مربو   بار  آمده مقدار  به دست  نتایج  به  توجه  با  ،  q6های  باشد. 
q41  ،q42  ،q43    وq49    های م کور مقدار پ  از ح ف سنجه  کمتر بوده و به همین دلیم از مدل پژوهش ح ف گردید.  4/0از

 . رده شده استآو 3بوده که نتایج آن در جدول  4/0همگی باالی  هابارهای عاملی بقیه سنجه

 

 بار عاملی سنجه  بار عاملی سنجه  بار عاملی سنجه  بار عاملی سنجه 

 q1 0.759 q16 0.720 q31 0.876 q46 0.547 

 q2 0.744 q17 0.698 q32 0.861 q47 0.471 

 q3 0.728 q18 0.794 q33 0.888 q49 0.202 

 q4 0.728 q19 0.746 q34 0.869 q50 0.748 

 q5 0.669 q20 0.815 q35 0.809 
  

 q6 -0.091 q21 0.718 q36 0.812 
  

 q7 0.785 q22 0.788 q37 0.821 
  

 q8 0.798 q23 0.824 q38 0.753 
  

 q9 0.716 q24 0.822 q39 0.566 
  

q10 0.741 q25 0.590 q40 0.705 
  

q11 0.827 q26 0.800 q41 0.355 
  

q12 0.824 q27 0.824 q42 0.357 
  

q13 0.591 q28 0.657 q43 0.129 
  

q14 0.825 q29 0.858 q44 0.752 
  

q15 0.831 q30 0.901 q45 0.740 
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 های پژوهش مقادیر بارهای عاملی اص م شده سنجه  . 3جدول 

 بار عاملی سنجه بار عاملی سنجه بار عاملی سنجه بار عاملی سنجه

q1 0.759 q13 0.592 q24 0.822 q35 0.809 

q2 0.744 q14 0.826 q25 0.590 q36 0.812 

q3 0.727 q15 0.831 q26 0.800 q37 0.830 

q4 0.728 q16 0.720 q27 0.825 q38 0.744 

q5 0.669 q17 0.698 q28 0.656 q39 0.567 

q7 0.785 q18 0.794 q29 0.859 q40 0.706 

q8 0.798 q19 0.746 q30 0.901 q44 0.773 

q9 0.716 q20 0.815 q31 0.876 q45 0.758 

q10 0.741 q21 0.719 q32 0.861 q46 0.559 

q11 0.828 q22 0.788 q33 0.888 q47 0.502 

q12 0.824 q23 0.824 q34 0.869 q50 0.751 

آورده شده است. همانطور که مشخص    4به دست آمده مربو  به سه شاخص رکر شده برای ابعاد مدل پژوهش در جدول    مقادیر
 است این مقادیر برای تمامی متغیرهای مدل در سطح مطلوبی قرار دارد. 

 

و آلفا کرونباخ  CRو  AVEمقادیر   . 4جدول 

 آلفا کرونباخ  AVE CR متغیرها 

 0.720 0.805 0.560 رفتار سیاسی 

 0.692 0.807 0.516 رفتار شهروندی سازمانی 

 0.953 0.960 0.668 فضیلت سازمانی 

 0.967 0.970 0.582 مدیریت جهادی

فورنم  5در جدول   دارد  الرکر    -معیار  این مسزله  به  اشاره 
شده   داده  شرم  واریان   مقادیر  دوم  ریشه  هر   (AVE)که 

همبستگی  ،  سازه مقادیر  از  سازهبزرگتر  با  سازه  دیگر  آن  های 

فورنمباشد.   معیار  است  مشخص  که  کام    -همانطور  الرکر 
 محقق شده است. 

 الرکر  -ماتری  فورنم  . 5جدول 

به دست آمده برای متغیرهکای وابسکته R2 این پژوهش مقدار 
دهد که مقدار این شکاخص آورده شده که نشان می  6در جدول  

برای متغیر فضیلت سازمانی در سطح مطلو ، برای متغیر رفتار 
هروندی سازمانی در سطح متوسط و برای متغیر رفتار سیاسی ش

 یرهکایمتغ  ریمدل اندازه تکأث  نیدر ا  در سطح ضعیفی قرار دارد.

محاسکبه   "یسکازمان  یرفتار شکهروند"وابسته    ریمستقم بر متغ
مشکخص شکده   7به دست آمکده در جکدول    ریشده است. مقاد

 تیریمد یرهایکه متغ  دهدیبه دست  آمده نشان م  جیاست. نتا
رفتکار   ریبر متغ  یفیضع  میمستق  ریتأث  یسازمان  لتیو فض  یجهاد

 .اندداشته یانسازم یشهروند
 

 

 

 

رفتار شهروندی  رفتار سیاسی متغیر
 سازمانی

فضیلت  
 سازمانی

 مدیریت جهادی 

 0.000 0.000 0.000 0.678 رفتار سیاسی

 0.000 0.000 0.718 0.270 رفتار شهروندی سازمانی

 0.000 0.817 0.538 0.440 فضیلت سازمانی

 0.763 0.678 0.482 0.410 مدیریت جهادی 
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(2Rمقادیر ضریق تعیین )  . 6جدول 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 (2F)ناندازه تأثیرکوه  . 7جدول 

 اندازه تأثیر  تأثیر

 0.02 رفتار شهروندی سازمانی   مدیریت جهادی 

 0.05 رفتار شهروندی سازمانی   فضیلت سازمانی
 

 

مقدار   پژوهش  این  برای    Q2 در  آمده  دست  به 
دهد آورده شده که نشان می  8متغیرهای وابسته در جدول  

متغیرهای  برای  ضعی ،  سطحی  در  سیاسی  رفتار  متغیر 

رفتار شهروندی سازمانی در سطحی متوسط و برای متغیر  
 فضیلت سازمانی در سطحی قوی قرار دارد.

(2Qبینی )اندازه شاخص قدرت پیش . 8جدول 

 

 
 

 

 
 

را   1شکم   پژوهش  مفهومی  مدل  آزمون  حالت    نتایج  در 
ضرایق  معنی می  tداری  بر  نشان  شده  محاسبه  مقادیر  دهد. 

باشد. همانظور که  می   tها، نشان دهنده مقدار آماره  روی فلش
در شکم مشخص است تأثیر متغیر مدیریت جهادی بر فضیلت 

(. همچنین تأثیر متغیر  t=45.253سازمانی معنادار بوده است )
رفتار شهروندی س بر  سازمانی  )فضیلت  و  t= 2.669ازمانی   )

( سیاسی  رفتار  بر  سازمانی  شهروندی  نیز  t= 4.031رفتار    )
  معنادار بوده است.

آماره   برای  آمده  دست  به  مقادیر  اسا   در  tبر  که  همانطور   ،
مشخص شد، فقط سه رابطه از روابط تعری  شده در    1شکم  

باشند. در مورد مقدار ضریق مسیر نیز محققین مدل معنادار می
از    بر بزرگتر  مسیر  ضریق  که  باورند  میزان  0.1این  ی  

نشان می را  مدل  در  تأثیر  از  در شکم  مشخصی  مدل    2دهد. 
که   است  شده  داده  نشان  مسیر  ضرایق  حالت  در  پژوهش 

می از  مشخص  همگی  معنادار  روابط  مسیر  ضریق    0.1سازد 
مدل در  میبه دست آمده از تحل جیبر اسا  نتا باشند.باالتر می
گرد  9  جدول مشخص  بر    یجهاد   تیریمد  ریمتغ  دیپژوهش 

معنادار  ریتأث  یسازمان  لتیفض و  همچن  یمثبت   ریتأث  ن یدارد. 
متغ معنادار  و  شهروند  یسازمان  لتیفض  ریمثبت  رفتار    ی بر 

رفتار شهروند  یسازمان س  ی سازمان  یو  رفتار  کارکنان   ی اسیبر 
ر رفتار ب  یجهاد   تیریمد  ریمتغ  ریقرار گرفت. اما تأث  دییأمورد ت
روابط   دییتأ  یشهروند متغ  ینشد. در مورد  دارد،    ی انجیم  ریکه 
صورت م  یدر  م  یگری انجیرابطه  محسو    که    شودی معنادار 

  ن یو همچن  یانجیمستقم و م  ریمتغ  نیدر رابطه ب  tمقدار آماره  
ب رابطه  است  ی انجیم  نیدر  سطح  در  وابسته  باشد    اندارو 

(t>=1.96همچن ضر  یبرا  نی(.  روابط    ریمس  قیمحاسبه 
م   VAFاز شاخص    زین  گریانجیم اشودیاستفاده    ن ی. مقدار 

ن عدد    باشدی م  1تا    0  نیب  زیشاخص  به  هر ه    کتر ینزد  1و 
 است.  یشتر یباشد نشان دهنده شدت رابطه ب

 

 

 

 

 

 

 (2Rضریق تعیین ) متغیرها 

 0.073 رفتار سیاسی

 0.290 رفتار شهروندی سازمانی

 0.770 فضیلت سازمانی

 (2Q)  متغیرها 

 0.028 رفتار سیاسی

 0.143 رفتار شهروندی سازمانی

 0.512 فضیلت سازمانی
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 1فرمول 

 
 tآماره    دارییپژوهش در حالت معن یمدل مفهوم. 1شکل 

 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایق مسیر. 2شکل 

 
 aمقدار ضریق مسیر میان متغیر مستقم و میانجی=

 bمقدار ضریق مسیر میان متغیر میانجی و وابسته=
 cمقدار ضریق مسیر میان متغیر مستقم و وابسته=

توض به  توجه  روابط    حاتیبا  مورد  در  شده  ارا ه 
  ر یتأث  یسازمان  لتیفض  دیگرد  مشخص  ،گرییانجیم

  ی گریانجیرا م  یسازمان  یبر رفتار شهروند  یجهاد  تیریمد
همچن  کندیم ب  نیو  رابطه    لت یفض  یرهایمتغ  نیدر 

نقش    یرفتار شهروند  زیکارکنان ن  یاسیو رفتار س  یسازمان
رفتار  ریمتغ یگریانجیم ریتأث البتهکند. -یم فایا یگریانجیم

رابطه    ی سازمان  یشهروند رفتار   یجهاد  تیریمد  ن یبدر  با 
 قرار نگرفت. دییکارکنان مورد تأ یاسیس
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بررسی روابط مدل پژوهش  . 9جدول 

 گیری حث و نتیجهب

نقش   مدل  طراحی  پژوهش،  این  از  گری  هدف  میانجی 
و  جهادی  مدیریت  علی  رابطه  در  سازمانی  شهروندی  رفتار 

سازمانی   توسعه    بافضیلت  معاونت  کارکنان  سیاسی  رفتار 
جمهوری  جوانان  و  ورزش  وزارت  پشتیبانی  منابع  و  مدیریت 

بر اسا  نتایج به دست آمده از تحلیم مدل .  اس می ایران بود
بین متغیر مدیریت جها و فضیلت  پژوهش مشخص گردید  دی 

مقدار   دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه   t-valueسازمانی 
است که نشان از معناداری رابطه    96/1( بیشتر از عدد  253/45)

اطمینان   سطح  مسیر    % 95در  ضریق  عدد  همچنین  دارد. 
%    87( بیان گر این است که مدیریت جهادی به میزان  878/0)

تبیین  را  سازمانی  فضیلت  تغییرات  که    از  معنی  بدین  کند.  می 
فضیلت  تقویت  به  منجر  تواند  می  جهادی  مدیریت  تقویت 
با  این فرضیه  از  به دست آمده  نتایج  بالعک .  سازمانی شود و 

)  تحقیق همکاران  و  باشد  (2018زارعی  می  در (29)  همسو   .
این فرضیه می توان گفت که فضیلت سازمانی می  تواند  تبیین 

ب مقابله  توانایی  گسترش  و  به  سازمان  روی  پیش  مشک ت  ا 
مدیریت  در  شود.  منجر  مشک ت  این  منفی  اثرات  کاهش 
فایق   مشک ت  بر  توان  می  امکانات  و  منابع  بسیج  با  جهادی 
آمد. سازمان فضیلت مدار باید سازمانی بخشنده باشدا سازمانی  
از   تا  کند  کم   و  بگ رد  کارکنان  خطای  یرعمدی  از  که 

(. این جنبه با  16در  گرفته شود )  خطاها و اشتباهات سازمانی 
نظام ارزشی و ارتباطات حاکم بین افراد سازمانی که با مدیریت  

یکی از نتایج .  (9)جهادی اداره می شود، رابطه تنگاتنگی دارد  

این   که  است  نوآوری  و  وری  بهره  سازمان  در  فضیلت  قطعی 
همبستگی  جهادی،  مدیریت  در  خ قیت  مفهوم  با  موضوع 

دار نتایج.  دنزدیکی  به  توجه  مکدیران  با  و    بکه  ورزش  وزارت 
از  جوانان تعریک  درسکت  بکا  و    شم  پیشکنهاد مکیشکود  انداز 

اهکداف   همکاهنگی  ایجاد  و  معنویت  رعایت  با  و  اهداف 
کردن اخ ا    رعایت اخ قیات، معنویات و نهادینه  سکازمانی بکا

تی،  صداقت، درس  محکیط ککار، احسکا   و ارزشهکای دینکی در
مقدمه که  کار  سطوم  تمامی  در  انصاف  و  اعتماد   شفافیت  ی 

وجود بیاورند    و دیگر همکاران است را بهان  مدیر   کارکنان بکه
 .مدارنه فراهم کنند فضیلت را بکرای بکروز رفتارهکای و زمینکه

متغیر  رابطه  پژوهش،  مدل  تحلیم  به  توجه  با  همچنین 
ت سازمانی  شهروند  رفتار  و  جهادی  ضریق مدیریت  نشد.  ایید 

مدیریت   متغیر  که  است  این  از  حاکی  مسیر  شده  استاندارد 
تنها   را    درصد  4جهادی  سازمانی  شهروندی  رفتار  تغییرات  از  

به آماره   با توجه  ( در سطح  230/0)  tتبیین می کند. همچنین 
از    %95اطمینان   با   96/1کمتر  مدیریت جهادی  ل ا  باشد،  می 

ه معناداری ندارد، ل ا فرضیه تایید  رفتار شهروندی سازمانی رابط
زارعی و    دست آمده از این فرضیه با تحقیق  نمی گردد. نتایج به

( باشد(  2018همکاران  می  نتایج .  (29)  همسو  با  همچنین 
همکاران    تحقیق و  بخش  و2014) نجات  و   (  منش  رضایی 
. در تبیین این فرضیه  (23،  18)  ( مطابقت ندارد 2015)  همکاران

که رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمان    می توان گفت
دهد، را ازطریق خ قیت و نوآوری و انطباا پ یری افزایش می 

 نتیجه آزمون tمقدار   ضریق مسیر جهت رابطه  رابطه 

 مدیریت جهادی 
 

 تأیید 45.253 0.878 مستقیم  فضیلت سازمانی

 مدیریت جهادی 
 

رفتار شهرندی 
 سازمانی

 رد 0.230 0.042 مستقیم 

 فضیلت سازمانی
 

رفتار شهرندی 
 سازمانی

 تأیید 2.669 0.501 مستقیم 

رفتار شهرندی 
 سازمانی

 

رفتار سیاسی  
 کارکنان

 تأیید 4.031 0.270 مستقیم 

رفتار شهروندی  ازمانیفضیلت س مدیریت جهادی 
 سازمانی

 تأیید - 0.467 مستقیم 

رفتار سیاسی   رفتار شهروندی سازمانی مدیریت جهادی 
 کارکنان

 رد - 0.029 مستقیم 

رفتار سیاسی   رفتار شهروندی سازمانی فضیلت سازمانی
 کارکنان

 تأیید - 0.237 مستقیم 
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جهادی   مدیریت  در  دهی  سازمان  و  خ قیت  با  موارد  این  که 
جوانان   و  ورزش  وزارت  در  که  این  احتمال  ل ا  دارد.  تطابق 
این ضع  مدیران   و  بوده  بین کارکنان کم  نوآوری و خ قیت 

با جنبه های معنوی که   نیهمچن  این سازمان را نشان می دهد.
مد سب   م  تیریاز  سر شمه   تاررف  توان یم  رندیگیجهادی 

بررس را  سازمان  سازمان  .کرد  یشهروندی  شهروندی  با    یرفتار 
همدل  جادیا و  همکاری  مثبت  م  نیب  یجو  سازمان    ی اعضای 

زم مد  نهیتواند  برقراری  برای  سازم   تیر یرا  در  ان جهادی 
متقاب ً مد م  رانیهموارتر کند.  به    کنندی جهادی ت ش  نسبت 
د نوع  ح   باشند.  یوستکارکنان  داشته  محبت  به   و  توجه  با 

فضیلت   متغیر  بین  گردید  مشخص  پژوهش  مدل  تحلیم 
معناداری   و  مثبت  رابطه  سازمانی  شهروندی  رفتار  و  سازمانی 

است    96/1( بیشتر از عدد  669/2)  t-valueوجود دارد. مقدار  
اطمینان   سطح  در  رابطه  معناداری  از  نشان  دارد.   %95که 

( مسیر  ضریق  عدد  که  501/0همچنین  است  این  گر  بیان   )
میزان   به  سازمانی  شهروندی   50فضیلت  رفتار  تغییرات  از   %
(، خوشو ی  2018زارعی و همکاران )سازمانی را تبیین می کند.  

در مطالعات  (  2011()2010(، رگو و همکاران)2013و همکاران )
خود دریافتند که بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه  
فضیلت   پرورش  که  طوری  به  دارد  وجود  مستقیم  و  مثبت 
و   فردی،  بین  احترام  صداقت،  طریق  از  مثال:  )برای  سازمانی 
به   توجه  با  عملکرد  باالی  استانداردهای  ترکیق  و  شفقت( 

اشتباهات   از  یادگیری  و  بخشش  رفتار فرهن   بروز  موجق 
شهروندی و در نتیجه بهبود و ارتقاد س مت عاطفی کارکنان و  

این رو  (22،21،14،29)  ترویج تعهد در نیروی کار می شود  از   .
نتایج حاصم از آزمون این فرضیه با کلیه پژوهش های م کور  

 فضیلت سازمانی به تعالی و ارتقاد رفتاری اعضای  مطابقت دارد.
 در معر  فضیلت سازمانی،   ود. قرار گرفتنسازمان مربو  میش

موجق ایجاد احساسات مثبت در کارکنان و برانگیختن آنها در  
اح و  اجرایراستای کم   نتیجه  در  و  یکدیگر  به  هر  ه    ترام 

سازمانی شهروندی  رفتار  رهنیت   بیشتر  با  افراد  زیرا  میشود. 
افزایش،   را  خود  سازمانی  اعتبار  و  شهرت  سازمان،  از  مثبت 

حفظ و تقویت    ا  وفاداری را توسعه و در راستایتماد و احساع
د بیشتر برای سازمان ت ش  اعتبار و انجام بهتر و کسق سو  این
ایجاد  د.  میکنن باعد  و مدیران  میان کارکنان  قانونمند  مراودات 

انسجام   آن،  تبع  به  که  شده  آنها  میان  اعتماد  بر  مبتنی  رابطه 
 ت مثبت آتی را تضمین میکندتعام  ایجاد میشود که این امر

تاٌیید(.  28) به  توجه  رفتار   با  با  سازمانی  فضیلت  بین    رابطه 
شهروندی سازمانی پیشنهاد میگردد ارتقاد ارزشهای اخ قی به  
مدیران   توجه  مورد  نیکو  سیرت  و  سالم  روابط  مبنای  عنوان 

که  و  ورزش    وزارت اخ قی  ارزشهای  ارتقاد  گیرد.  قرار  جوانان 

عنوان  سازما  تحت  طریق فضیلت  از  میتواند  شد  یاد  آن  از    نی 
مهارتهای خودباوری،  محیطی   در   حمایتهای  و  اجتماعی 

این   از  ارتقادپیشنهاد میشود در راسرو  پرورش یابد.  سطح    تای 
کلیه برای  سازمانی،  دوره  فضیلت  سازمان  های   کارکنان 

دوره این  برپایی  طریق  از  تا  شود  گرفته  نظر  در  ها    آموزشی 
مشک ت واقعی   ه افراد سازمان فرصتهایی جهت در هم  برای
ارزشهای    و اسا   بر  کردن  عمم  برای  خود  توانایی  به  باور 

 . تعیین شده، به کم  بحثهای عمیق در محیط کار فراهم شود

مدل  تحلیم  از  آمده  دست  به  نتایج  اسا   بر  همچنین 
بین متغیر رفتار شهروندی سازمانی و   پژوهش مشخص گردید 

سیاسی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. عدد  رفتار  
( مسیر  شده  استاندارد  که 270/0ضریق  است  این  از  حاکی   )

میزان   به  سازمانی  شهروندی  رفتار   27رفتار  تغییرات  از   %
مقدار   همچنین  کند.  می  تبیین  را  کارکنان   t-valueسیاسی 

رابطه    است که نشان از معناداری  96/1( بیشتر از عدد  031/4)
  نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش  دارد.  % 95در سطح اطمینان  

( همکاران  و  دارد  (  2015کوهن  نتایج  (  10)همخوانی  با  و 
به نظر  (.  29)ناهمسو است  (  2018زارعی و همکاران )  پژوهش

سازمانی شهروندی  رفتار  از  هم  کارکنان  رسد  در   می  خود 
می توان گفت که    در تبیین این فرضیه  سازمان رضایت داشتند.

رفتار   و  تغییر  را  خود  رفتار  افراد  سیاسی،  های  محیط  در 
فعالیت  درگیر  بیشتر  و  داده  کاهش  را  سازمانی  های  شهروندی 

می  ارتقایی  می خود  رفتارشهروندی  شوند.  بین  گفت  توان 
معنی رابطه  سیاسی،  رفتار  و  داشتسازمانی  وجود  بنابر  .  داری 

)  پژوهش و همکاران  سیاسی میمه   (2015لی  تواند  ارت های 
از آن جا که  .  (15)  تحری  کننده رفتار شهروندی سازمانی باشد 
دید و قابم آموزش و  مهارت سیاسی نیز یکی از توانمندیهای ج

های کاری به   در محیط   میتواند توان کارکنان را  پرورش بوده و 
بروز   توانست سبق  نتیجه خواهد  افزایش دهد در  طور مطلوبی 

شه  میرفتارهای  هر  شود.  کارکنان  سوی  از   انزروندی 

در   خود  توانمندیهای  و  مهارتها  میزان  به  سازمان  در  فرد  که 
بهتر    کار درونی و رفتار بیرونی خود راسازمان بیفزاید و بتواند اف 

بتواند در مقابم احساسات و رفتار دیگران واکنش    تنظیم نماید و
ب ده وآنها را  ومناسبی بروز دهد و بر روابطش با دیگران مسلط 

م ازدبهتر  کند  خواهد    یریت  برخوردار  باالتری  سیاسی  مهارت 
شهرون رفتارهای  بروز  احتمال  ضریق  آن  تبع  به  و  دی  بود 

بیشتر فرد  این  در  نیز  بود  سازمانی  محیط    .خواهد  که  آنجا  از 
ی است در نتیجه  کاری ا لق سازمانهای کنونی دارای جو سیاس

هستیم    وندی از سوی کارکنانرفتارهای شهر  اگر خواهان بهبود
نتایج   اسا   بر  دهیم.  ارتقا  را  کارکنان  سیاسی  مهارت  باید 
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جوانانمدیران    ،مطالعات و  ورزش  برگزاری  د  میتوانن  وزارت  با 
های آموزش مهارت سیاسی، ارتباطات سازمانی، تعامم با    دوره

مراجعه و  کنترل ک  مدیران  اط عات،  کسق  نحوه   نندگان، 
هیجانا  احساسات میزان  و  افزایش  ضمن  و...  انگیزه  ایجاد  ت، 
سی بروزمهارت  برای  را  زمینه  کارکنان،  رفتارهای   اسی 

با توجه به نتایج به دست   . سازند  فراهم  انروندی از سوی آنه ش
معناداری   ضرایق  باالی    t-valueآمده،  فرضیه    1/ 96این 

اطمینان   سطح  در  روابط  ل ا  گردند.    % 95است  می  تایید 
از اثر    %46( تقریبا  467/0)  VAFتیجه آزمون  همچنین طبق ن

مدیریت جهادی بر رفتار شهروندی سازمانی  یر مستقیم توسط  
این   نتایج  شود.  می  تبیین  سازمانی  فضیلت  میانجی  متغیر 

با نتایج ( و زارعی و  2015کوهن و همکاران )  پژوهش  فرضیه 
. داشتن فضایم این  (29،10)  همسو می باشد(  2018همکاران )

دهد تا مسزولیت اخ قی اقداماتی را که  یت را به سازمان می قابل
می میانجام  ت ش  جهادی  مدیران  بگیرد.  برعهده  کنند  دهد، 

نسبت به کارکنان ح  نوع دوستی و محبت داشته باشند و این  
اعضای   بین  اعتماد  و  توجه  نیت،  حاکمیت حسن  دهنده  نشان 

است. آمده سازمان  دست  به  نتایج  به  توجه  ضرایق    با  از 
به خروجی    96/1زیر    t-valueمعناداری   توجه  با  و همچنین 
شهروندی VAF  (029/0آماره   رفتار  میانجی  تاثیر  شدت   )

در   باشد.  می  صفر  حد  در  کم  خیلی  فرضیه  این  در  سازمانی 
های اساسی مدیریت  نتیجه فرضیه رد می گردد. یکی از  الش

ها  تا در سازمان توجهی به منابع انسانی است که عمدجهادی بی
شود. توسعه سازمانی در گرو انسان توسعه  به آن نگاه ابزاری می 

تعالی سازمانی مرهون مدیران و کارکنان  یافته است. تحول و 
بالندگی   و  پویایی  راز  و  رمز  است.  یافته  تربیت  و  متعالی 

دید  سازمان این  از  است.  انسانی  وارستگی  و  رشد  سایه  در  ها 
های فرا  ترین  الشترین و مهمد که حیاتیشاید بتوان ادعا کر

روی مدیریت جهادی،  الش رفتاری ) منابع انسانی ( است که  
راه  کردن  پیدا  و  مدیریت  شناسایی،  و حمبدون  مناسق  های 

درخور، دستیابی به مدیریت جهادی ) مدیریت انق بی ( سرابی  
ی با توجه به نتایج به دست آمده، ضرایق معنادار بیش نیست.

t-value    باالی فرضیه  سطح    96/1این  در  روابط  ل ا  است 
تایید می گردند. همچنین بر اسا  نتیجه آزمون    %95اطمینان  
VAF  (237/0  تقریبا رفتار    23%(  بر  سازمانی  فضیلت  اثر  از 

رفتار   میانجی  متغیر  توسط  مستقیم  کارکنان  یر  سیاسی 
ب فرضیه  این  نتایج  شود.  می  تبیین  سازمانی  نتایج  شهروندی  ا 

. ایجاد  (29)  همخوانی ندارد(  2018زارعی و همکاران )  پژوهش
و   مدیران  که  است  این  مستلزم  محور  فضیلت  سازمان  ی  
کارکنان به یکدیگر احترام بگ ارند و با کارکنان به خوبی رفتار  
شهروندی   رفتار  مهربانی  و  اد   جنبه  با  امر  این  که  شود، 

سازمان  دارد.  مطابقت  گرسازمانی  سمت  ها  به  بیشتری  ایش 
کرده پیدا  انسانی  و  اخ قی  سعی  فضا م  طریق  این  از  و  اند 

اند تا خألهای معنوی، اخ قی و عاطفی کارکنان خود را  نموده
و تحت   پنهان  ا لق  رفتار سیاسی در سازمان  و  برطرف سازند 
تأثیر تفاوت در ادراکات و نگرشهای کارکنان است و بر اسا   

در نهایت  راد از واقعیت تعیین می شود.  ماهیت عمم یا در  اف
ها به مدیران وزارت  های حاصم از تحلیم دادهبا توجه به یافته 

با  ایران پیشنهاد می گردد،  ورزش و جوانان جمهوری اس می 
تقویت روحیه جهادی و همچنین استفاده مؤثر از سب  مدیریت  
ان جهادی به تقویت رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکن

از   سازمان  در  جهادی  مدیریت  سب   آموزش  نمایند.  کم  
باشد.   راهگشا  تواند  می  آموزشی  های  دوره  برگزاری  طریق 
و   سیاسی  نگاه  هرگونه  از  فارغ  مدیران  انتصا   در  همچنین، 
که   گردند  انتصا   مدیریتی  های  سمت  به  کارکنانی  جناحی، 

یین بیشتر به سب  مدیریت جهادی معتقد بوده و معیارهای تع
شده برای ی  مدیر جهادی را دارا باشند. همچنین به مدیران  
وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که برنامه آموزشی در  
کارکنان  کلیه  برای  سازمانی،  فضیلت  سطح  ارتقاد  راستای 
سازمان اعم از مدیر و کارمند در نظر گرفته شود تا برای همه  

در سایر اعضاد به کم  افراد سازمان فرصت هایی برای بهبود  
بحد های عمیق در محیط کار در خصون مشک ت واقعی و  
هایشان  ارزش  اسا   بر  کردن  عمم  برای  تواناییشان  به  باور 
زندگی سالم  بهبود مهارت های  فرصت  باید  افراد  شود.  فراهم 
به   کردن  کم   همدالنه،  دادن  گوش  قاطع،  ارتباطات  مثم 

دی از  کردن  کم   درخواست  و  خودارزیابی،  دیگران  گران، 
باشند    تصمیم داشته  انتقادی  تفکر  و  هیجانات  مدیریت  گیری، 

مورد   را  ها  مهارت  این  از  استفاده  باید  سازمان  روانی  جو  ل ا 
 حمایت قرار دهد.
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