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Introduction: Decision making is the essence of managers' activities and is very important in all their 
tasks. For example, considering the importance of health, it is very important to study the factors affecting 
the decision-making of managers and decision-makers of the health system, including the Ministry of 
Health and Medical Education and affiliated organizations (including Iran Health Insurance) and medical 
universities. The main purpose of this study is to present the decision-making model of senior managers 
based on the lifestyle and the mediating role of political action.
Methods: The present study is descriptive-correlational in terms of applied purpose and in terms of data 
collection method. The statistical population of the present study was the senior executives of Fars province. 
A standard questionnaire was used to collect information. Smart-pls3 software was used to analyze the data.
Results: The results of path analysis showed that lifestyle has a significant effect on political action (Path 
coefficient = 0.718, P = 0.001). Also, political action has a significant effect on the decision-making style of 
senior executives (Path coefficient = 0.510, P = 0.001).
Conclusion: Managers, including the Ministry of Health, affiliated organizations, and universities, 
generally make decisions that are guided by their personal lifestyle and subsequent political teachings. 
Even if managers deny that their decisions are free from the origins of lifestyle and political affiliation 
and party currents, what they do make in practice has been shown to be strongly dependent on lifestyle 
background mediated by political affiliation. In the light of this conclusion, the issue of conflict of interest 
in sectors such as the health system and health insurance can be justified.
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مقدمه: تصمیم گیری جوهره اصلی فعالیت های مدیران است و در تمامی وظایف آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای نمونه 
باتوجه به اهمیت سالمت، بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیران نظام سالمت اعم از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و سازمان های وابسته )از جمله بیمه سالمت ایران( و دانشگاه های علوم پزشکی اهمیت فراوانی دارد. هدف اصلی این 

پژوهش ارائه مدل تصمیم گیری مدیران ارشد بر اساس سبک زندگی و نقش میانجی کنش سیاسی است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از منظر هدف كاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 
پژوهش حاضر مدیران ارشد اجرایی استان فارس بودند. به منظور جمع  آوری اطالعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. برای تجزیه 

و تحلیل داده ها از نرم افزار smart-pls3 استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد سبک زندگی تاثیر معناداری بر کنش سیاسی دارد )P=0.001، 0.718=ضریب مسیر(. همچنین 

کنش سیاسی تاثیر معناداری بر سبک تصمیم گیری مدیران ارشد اجرایی دارد (P=0.001، 0.001=ضریب مسیر(.
نتیجه گیری: مدیران، از جمله وزارت بهداش��ت، س��ازمان های زیرمجموعه و دانشگاه ها، عموما آنچنان تصمیم سازی و تصمیم گیری 
می کنند که سبک زندگی شخصی و به دنبال آن آموزه های سیاسی آنان را راهبری و هدایت می کند. حتی اگر مدیران انکار کنند که 
تصمیمات آنها مبرا از خاستگاه سبک زندگی و وابستگی سیاسی و جریانهای حزبی است، در عمل مشخص شده تصمیم گیری آنها 
وابستگی شدید به پیشینه سبک زندگی با میانجی وابستگی سیاسی دارد. در پرتو این نتیجه گیری می توان موضوع تعارض منافع در 

بخش هایی مانند نظام سالمت و بیمه سالمت را توجیه کرد. 
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مقدمه
مدیران همواره بنابر ضرورت ش��غلی در انجام تمامی وظایف خود با 
ش��رایطی مواجه می ش��وند که لزوم اتخاذ تصمیم از جانب آنان ضروری 
اس��ت. به همین دلیل، تصمیم گیری یکی از وظایف مهم و اساسی آنان 
در فرآیند های س��ازمانی است]1[. تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر 
مدیریت به ش��مار می آید و در هر مدیریتی به نحوی جلوه گر اس��ت. در 
تعیین خط مش��ی های سازمان، تدوین اهداف، طراحی سازمان، انتخاب، 

ارزیاب��ی و در تمامی افع��ال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و 
رکن اساس��ی اس��ت. تصمیم گیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره 
امور س��ازمان ها به قدری مهم اس��ت که برخی از صاحب نظران، سازمان 
را ش��بکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری تعریف کرده اند ]2[. 
تصمیم گیری یکی از مهارت های مدیریت است. تجزیه و تحلیل وظایفی 
كه مدیران س��ازمان ها برعهده دارند نظیر برنامه ریزی، نظارت و كنترل 
و ارتباطات نش��ان می دهد كه هس��ته همه ای��ن وظایف، تصمیم گیری 
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است. بر همین اساس، تصمیم گیری مهم ترین و اساسی ترین وظیفه هر 
مدیر، در همه س��طوح سازمانی اس��ت. در واقع سرنوشت سازمان ها به 
وضعیت و نتیجه گیری مدیران بس��تگی دارد و هر اقدامی از طرف مدیر، 
نوعی تصمیم گیری است ]3[. به عنوان نمونه هربرت سایمون )1974(، 
تصمیم گیری را جوهره اصلی مدیریت می داند. به نظر او تصمیم گیرنده 
فردی است که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب آماده است که در یکی 
از مسیر ها پا گذارد. به طور کلی تصمیم گیری یکی از چالش های مدیران 
در طول زمان است زیرا آنان در طول ماموریت سازمانی خود با مسائل و 
موقعیت هایی روبه رو می شوند که نیازمند تصمیم گیری است. تصمیماتی 
که مدیران در طول انجام ماموریت سازمانی خود اتخاذ می کنند، عملکرد 
کارکنان و زندگی آنها را متاثر س��اخته و اثربخش��ی سازمان را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد. بنابراین آنان باید با وظایف خویش و حوزه کاری خود 
آش��نا باشند و خود را در هر لحظه نسبت به اعمال، کردار، تصمیمات و 
رفتار خود پاسخگو ببینند و برای هر اقدامی دلیلی و برای هر تصمیمی 
توجیهی معقول داشته باش��ند. مدیران تصمیمات خود را به سبک های 
مختل��ف اتخاذ می کنند اما این س��بک ها در طول زندگی ش��غلی آنان 
یکسان نبوده و دگرگون می شود. سبک تصمیم گیری افراد بیانگر الگوی 
عادتی است که آنها در هنگام تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. 
به عبارت دیگر سبک تصمیم گیری مدیران پیوند عمیقی با سبک زندگی 

آنها دارد.
اصطالح »سبک زندگی« را نخستین بار در سال 1922، آلفرد آدلر، 
روانشناس اتریش��ی به عنوان موضوعی مطالعاتی در روانشناسی مطرح 
ک��رد ]4[ و پ��س از یک دوره اف��ول، دوباره از س��ال 1961 مورد اقبال 
اندیش��مندان به ویژه جامعه شناس��ان قرار گرفت ]5[. سبک زندگی را 
می ت��وان مجموعه ای کم و بیش جام��ع از عملکردها تعبیر کرد که فرد 
آنها را به کار می گیرد. این عملکردها نه فقط نیازهای جاری او را برآورده 
می س��ازد بلکه روایت خاصی را هم که او برای هویت ش��خصی خویش 
برمی گزیند، در برابر دیگران مجسم می سازد. سبک زندگی مجموعه ای 
نس��بتا منس��جم از همه رفتارها و فعالیت های یک فرد معین در جریان 
زندگی روزمره اس��ت ]6[. براساس تعریفی که سازمان بهداشت جهانی 
از س��بک زندگی ارائه کرده، گفته ش��ده است: »سبک زندگی به معنای 
ش��یوه ای از زندگی است که مبتنی بر الگوهای قابل شناسایی از رفتاری 
اس��ت که از طریق فعل و انفعال بین ویژگی های شخصی فرد، تعامالت 
اجتماع��ی و ش��رایط اقتصادی اجتماعی و محیط��ی زندگی فرد تعیین 
ش��ود.« ]7[. س��بك زندگی، به تمامی مبانی و اصولی كه م�تن و بط�ن 

حی�ات اجتم�اع و انس�ان را شكل می دهد، گفته می شود و از ارزش های 
دینی و عرفی جامع�ه نش��أت می گی�رد. س��بك و سلوك زندگی حاكم 
ب��ر جوامع، نمایانگر فرهنگ، جهان بین�ی و اعتق�ادات آن جامعه اس��ت 
كه در ش��یوه و نوع حیات افراد جامعه تبلور یافته اس��ت. سبك زندگی، 
نوع دیدگاه و باورهای اصیل و اعتقادات مردم را نش��ان می دهد. شیوه و 
نوع زندگی م�ردم، مهم ترین بخش از عرصه حیات اجتماعی را تش��كیل 
می دهد. از این رو پی�روی م�ردم یك جامعه از س��بك و ش��یوه زندگی 
اصیل و بومی، الزمه پیش��رفت اقتصادی و اجتماعی اس��ت ]8[. سبک 
زندگی به دلیل ارتباط محکمی که با سیاس��ت انتخاب دارد، خود عین 
سیاست زندگی است. سبک زندگی فرد می تواند بر عالیق فرد یا منافع 
او تاثیر مستقیم بگذارد. بنابراین وقتی فرد در موقعیت هایی قرار می گیرد 
که باید بین منافع خود و دیگران دست به انتخاب بزند، احتمال گرایش 
او به اخذ تصمیماتی که منافع یا عالیق شخصی اش را تامین کند افزایش 
می یاب��د. این پدیده را »تعارض مناف��ع« می نامند. پدیده تعارض منافع، 
یکی از چالش های جدی در تصمیم س��ازی و تصمیم گیری در نهادهای 
دولتی است که می تواند منجر به فساد اداری و اقتصادی شود. برای مثال 
در نظام س��المت، وقتی پزشکی س��هامدار یک مجموعه درمانی است، 
تمایالت ش��خصی اش می تواند باعث افزایش هزینه های بیمار به س��بب 
تجویز آزمایشات غیرضروری باشد، یا به لحاظ ساختاری، وزارت بهداشت 
که نقش تولیت نظام سالمت ایران را دارد و معموال عالقه مند به کاهش 
یا ثابت نگه داش��تن هزینه اس��ت، با ارگان هایی مانند نظام پزشکی که 
متولی حقوق صنفی پزشکان است دچار تعارض منافع هستند ]9[. حال 
اگر در نظام س��المت گرایشات سیاسی حاکم بر این سازمان ها به واسطه 
تغیی��رات هرم قدرت سیاس��ی کش��ور تغییری کند، می توان��د با ایجاد 
تعارضات منافع سیاس��ی و فردی منجر به تغیی��رات برنامه ها، اقدامات، 

تصمیم گیری مدیران و غیره شود.
متغی��ر میانج��ی این پژوه��ش ک��ه پیونددهنده س��بک زندگی و 
تصمیم گیری مدیران ارش��د است، کنش سیاسی است. کنش بخشی از 
رفتار سیاس��ی اس��ت كه در قالب موافقت و مخالفت نسبت به روندها و 
تصمیمات نمود می یابد. س��بک زندگی و م��کان زندگی تجلی گاه بروز 
بخش��ی از رفتار ها و واکنش های فردی و سیاس��ی اس��ت ]10[. قدرت، 
كانون علم سیاس��ت است. هرگونه كنشی كه یكی از اهداف آن، آگاهانه 
ی��ا ناآگاهانه در پیوند با قدرت )نقد یا پش��تیبانی( تعریف ش��ود، كنش 
سیاسی است. كنشگران سیاس��ی در قالب فرد، اجتماع، احزاب، جبهه، 
حاكمی��ت و... عرصه قدرت و تصمیم را جوالنگاه خواس��ت ها، آرمان ها و 
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ایدئولوژی خود قرار می دهند. كنش سیاس��ی تابعی از فرهنگ سیاسی 
است. فرهنگ سیاس��ی، مجموعه باورها، گرایش ها و ایستارها، ارزش ها 
و معیارهایی است كه ش��كل دهنده علل سیاسی و رفتار اجتماعی افراد 
جامعه در زندگی سیاس��ی اس��ت كه ریش��ه در رویدادهای اجتماعی و 
تجارب فردی و جمعی دارد ]11[. با توجه به مطالب بیان شده و فقدان 
یک پژوهش جامع درمورد ارتباط سبک زندگی با تصمیم گیری مدیران 
بر اساس نقشه میانجی کنش سیاس��ی مدیران ارشد، پژوهش حاضر با 

هدف بررسی ارتباط این 3 متغیر صورت پذیرفت.
تصمیم گیری

تصمیم گیری یكی از محوری ترین فرآیندها در سازمان محسوب شده 
و به عنوان وظیفه اصلی مدیران در همه سطوح است. همه فعالیت های 
مدیریت حول و حوش تصمیم گیری می چرخد، زیرا مدیران برای انجام 
وظایف خود شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و كنترل می بایست 
در فرآیند مستمر و مداوم تصمیم گیری درگیر شوند. به عبارتی كیفیت 
مدیریت تابع كیفیت تصمیم گیری است زیرا كیفیت طرح ها و برنامه ها، 
اثربخش��ی و كارآم��دی راهبردها و كیفیت نتایجی ك��ه از اعمال آنها به 
دس��ت می آی��د، همگی تابع كیفیت تصمیماتی اس��ت ك��ه مدیر اتخاذ 

می كند ]12[.
مینتزبرگ  )1973( تصمیم گیری را »تعهد به عمل« تعریف می کند. 
همچنی��ن می تواند به عنوان فرآیند انتخاب ه��ای آگاهانه و آگاهانه بین 
اقدام��ات جایگزین که امکان پذیر اس��ت در نظر گرفته ش��ود. پارادایس  
)1991( تصمیم گیری را چنین تعریف می کند: »محصولی از فرآیندهای 
فک��ری که منج��ر به انتخاب یک اق��دام عملی بی��ن گزینه های متعدد 
می ش��ود و منجر به انتخاب نهایی می شود.« تصمیم گیری یک قسمت 
اساسی از مدیریت است و در هر عملکردی در همه سطوح اتفاق می افتد 
که اغلب در مواجهه با نب��ود اطمینان، اهداف متناقض، ترجیح ارزش و 
نگرش های خطرپذیر است. مهم ترین شغل هر مدیر تصمیم گیری است. 
همچنین سخت ترین و خطرناک ترین است. با تصمیماتی که میلیون ها 
ارزش برای آنها تعیین ش��ده، یک تصمی��م بد می تواند به یک تجارت و 
حرفه آسیب غیرقابل جبرانی برساند. داده های پراکنده و نادرست باعث 
می ش��ود که مدیران ارشد و مدیران تصمیمات تأخیرآمیز و ناقصی را با 
هزینه میلیون ها نفر اتخاذ کنند. یافتن داده های مناسب در زمان مناسب 
و تجزیه و تحلیل آنها با س��رعت کافی، چالش��ی برای مشاغل باقیمانده 
اس��ت زیرا تصمیمات ضعیف ممکن است بس��یار پرهزینه باشد. امروزه 
انتظ��ار می رود تصمیم گیرندگان بیش از هر زم��ان دیگری، اغلب بدون 

حمایت زیاد و با زمان محدود با افزایش پیچیدگی تصمیم گیری، تصمیم 
بگیرند. مسئله توسعه قابلیت تصمیم گیری همچنان به عنوان یک چالش 

باقی مانده است ]13[.
سبک های تصمیم گیری

س��بك تصمیم گیری افراد بیانگ��ر الگوی عادتی اس��ت كه آنها در 
هنگام تصمیم گیری مورد اس��تفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر سبك 
تصمیم گیری هر فرد رویكرد ش��خصیتی او در درك و واكنش به وظیفه 
تصمیم گیری خود است ]14[. 4 سبك تصمیم گیری زیر توسط اسكات و 
بروس   )1995(، به عنوان سبك های عمومی تصمیم گیری ارائه شده اند:
سبك تصمیم گیری عقالیی: این سبك بیانگر تمایل تصمیم گیرنده 
به شناسایی تمامی راهكارهای ممكن، ارزیابی نتایج هر راهكار از تمامی 
جنبه  ه��ای مختل��ف و درنهایت انتخاب راهكار بهینه و مطلوب توس��ط 
تصمیم گیرنده در هنگام مواجهه با ش��رایط تصمیم گیری است ]15[. به 
عبارتی در این س��بك تصمیم گیری مس��ئله رخ داده به طور دقیق قابل 
تعری��ف بوده و فرد تصمیم گیرنده از یك فرآیند ثابت و كاماًل مش��خص 
برای انتخاب و اجرای بهترین راه حل و دستیابی به اهداف پیروی می کند.

تصمیم گی��ری ش��هودی: فرآین��دی ناخودآگاه اس��ت که درس��ایه 
تجربه های استنتاج شده به دست می آید. در این شیوه تصمیم گیری فرد 
تصمیم گیرنده منطق روشنی در رابطه با درست بودن تصمیم خود ندارد، 
بلك��ه با تكیه بر بینش و فراس��ت درونی خود، چیزی را که فكر می کند 

درست است، انجام می دهد.
سبک تصمیم گیری مش��ارکتی: تصمیم گیری مشارکتی به معنای 
مش��ارکت کارکنان در تصمیم گیری اس��ت. مشارکت کارکنان به عنوان 
فرآیندی درگیرکننده به منظور توانمندس��ازی کارکنان برای استفاده از 
اطالعات آنها در راس��تای ایجاد ارزش و بهبود عملکرد سازمانی تعریف 
شده است ]16[. مدیرانی كه از سبك تصمیم گیری وابستگی برخوردارند 
در هنگام مواجه ش��دن با یك مشكل یا فرصت نیازمند این هستند كه 

حتماً فردی در كنار آنها باشد تا كاماًل مطابق گفته های او عمل كنند. 
س��بک تصمیم گیری آمرانه: در این سبک تمامی تصمیمات توسط 
مدیریت ارشد گرفته می شود. تصمیمات از باال به پایین و یکطرفه است. 
بازنگ��ری، کنترل و نظارت بر تصمیم گیری برعهده مدیر ارش��د اس��ت. 
اعتماد و اطمینان به تصمیمات زیردس��ت از ناحیه مدیر نزدیک به صفر 

است ]17[.
سبک زندگی

واژه »س��بک زندگی« ترکیبی از دو واژه »سبک« و »زندگی« است. 
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سبک در لغتنامه کمبریج )2004( به معنای »نوع، روش، سبک اثاثیه«، 
»شکل دادن یا طراحی چیزی )مانند موی سر( یا شیء )مانند تکه ای از 
لباس یا اس��باب و وسایل( تا به نظر جالب و جذاب آید«، »کیفیت برتر 
در ظاهر، طراحی یا رفتار« آمده اس��ت. سازمان بهداشت جهانی سبک 
زندگ��ی را ای��ن گونه تعریف می کند: »اصطالح س��بک زندگی به روش 
زندگ��ی م��ردم و بازتابی کامل از ارزش های اجتماعی، ش��یوه برخورد و 
فعالیت ها اشاره دارد. همچنین ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی 
در سراسر زندگی )فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد به الکل و دخانیات( است 
که در پی فرآیند جامعه پذیری به وجود آمده است.« ]18[. سبک زندگی 
در نگاهی کلی، به الگویی منحصر به فرد از ویژگی ها و عادت های رفتاری 
انس��ان در زندگی روزمره و موقعیت های اجتماعی اشاره دارد. در سطح 
انضمامی، سبک زندگی نسبت بزرگی با زندگی جاری و روزمره دارد که 
در اشکال مختلف زندگی مانند سبک پوشش، خوردن، موسیقی، فراغت، 

یادگیری و مدیریت به کار می رود ]19[.
ابعاد سبک زندگی

س��بک زندگی هدفمند: داشتن یک هدف شامل شناسایی و تعهد در 
مسیر زندگی گسترده ای است که اهداف کوتاه مدت و بلندمدت را سازمان 
می دهد و به نوبه خود به راهنمایی رفتارهای روزمره کمک می کند. زندگی 
هدفمند باتوجه به مشغله بیشتر با فعالیت های روزمره و انتخاب فعالیت های 
منطبق بر اهداف بلندمدت تعریف شده است. باتوجه به مزایای واضح تعامل 
فعالیت برای سالمت جسمی، به نظر می رسد این مسیر توضیحی برای این 

است که چرا افراد هدفمند از سالمت بیشتری برخوردارند ]20[.
سبک زندگی لذت گرا: به عقیده صاحب نظران، سبک زندگی هر فرد 
و جامعه متاثر از نوع باورها )جهان بینی( و ارزش های حاکم بر آن فرد و 
جامعه است. مشخص است که جهان بینی مادی و ارزش های لذت گرایانه 
طبیعتا سبک زندگی خاصی را پدید می آورند. یکی از اصول اخالقی که 
با بیشترین شهرت و گستردگی مورد اعتقاد واقع شده است، لذت گرایی 

است؛ یعنی این اصل که چیزی به جز لذت خوب نیست ]21[.
س��بک زندگی مذهب��ی: بر اس��اس رویکرد دین شناس��انه می توان 
س��بک زندگی را به این صورت تعریف ک��رد: »مجموعه ای از رفتارهای 
س��ازمان یافته که متأثر از باورها و ارزش ها و نگرش های پذیرفته ش��ده 
و همچنین متناس��ب با امیال و خواسته های فردی و وضعیت محیطی، 
وجه غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد ش��ده اند.« دقت و تأمل در 
مؤلفه ه��ای گوناگ��ون این تعریف، ابعاد مهمی از س��بک زندگی را برای 
ما نش��ان می دهد و وجه تمایز این تعریف با تعاریف جامعه شناس��انه و 

روانشناس��انه و همچنی��ن ارتباط آن را با اموری همچ��ون دین، باورها، 
اخالق، نگرش ها و امثال آن روشن می کند. نوع نگاه انسان به جهان، خدا، 
انس��ان و حیات پس از مرگ و نوع ارزش های پذیرفته ش��ده او، تأثیری 

مستقیم بر انتخاب ها و گزینش های او دارد ]8[.
سبک زندگی قضا و قدر: رضا به قضا و قدر الهی یعنی تسلیم در برابر 
اوام��ر و نواهی خداوند، چه قوانین و س��نن حاکم بر جهان خلقت و چه 
قوانینی که پیامبران الهی از جانب خداوند برای سعادت انسان آورده اند؛ 
یعنی قوانین تکوینی و تشریعی. در سوره نساء می فرماید: »فال وربك ال 
یؤمنون حتى یحكمو فیما ش��جر بینهم ثم ال یجدوا فی انفس��هم حرجا 
مما قضیت و یس��لموا تسلیما )نساءآیه 65(: قس��م به پرودگار تو ایمان 
نمی آورند مگر این که تو را حاکم س��ازند در اختالفات و منازعاتش��ان و 
نیابند در خودش��ان هیچ گونه ناراحتی و دلتنگی از آن چه در میان آنان 
قضاوت کردی و در مقابل حکم تو تسلیم شوند و آن را بپذیرند.« به طور 
کلی، بحث از قضا و قدر و جایگاه و تأثیر آن در زن�دگی روزم�رة انس�ان 
از ابت�دایی ترین و ش���اید غامض ترین مس��ائل مطروحه در اندیشۀ بشر 
اس��ت و از این رو بیشتر مکاتب و فرق اعتقادی به ارائ�ه تغییر و تبیینی 
مطاب��ق با اعتقادات از آن مس��ئله پرداخته اند. گاه تفس��یر جبرگرایان�ه 
اش���عری، انس�ان را گرفتار زندان سرنوش��ت و تقدیر کرده و گاه اختیار 
مطلق معتزله، عنان از کف بش�ر رب�وده و او را مختار به هر کاری دانسته 
است. این تیز دو سر ما را به تلقی صحیح و متناسب با دیگر س�ازه های 
اعتق��ادی فرا می خواند. در واق��ع، ایمان به قضا و قدر یکی از ارکان مهم 
عقاید اس��المی به ش��مار می رود و تأثیر فراوانی بر رفتار، عملکرد، سبک 
زندگی و مواضع افراد در قبال حوادث و قضایا دارد اما به شرطی که این 

ایمان مبتنی بر فهم صحیح معنای »قضا و قدر« باشد.
کنش سیاسی

کنش های سیاس��ی قومی هم��واره دغدغه حکومت ها بوده اس��ت. 
حکومت ها برای صیانت از حقوق ش��هروندی باید بدانند کدام رفتارهای 
قوم��ی متناس��ب با هویت مل��ی و حف��ظ تمامیت ارضی ب��وده و کدام 
کنش های سیاسی منجر به واگرایی خواهد شد. طبیعتا اکثر کنش های 
سیاس��ی قومی، به ویژه در ایران، هرچند ممکن اس��ت سیاسی باشند، 
اما در قالب هویت ملی ش��کل گرفته و اغلب وفادارانه هس��تند. در این 
میان بس��یاری از رفتار های اعتراضی بوده که ریش��ه در منافع مربوط به 
ش��اخص های توسعه و دموکراس��ی دارند و کمتر هسته هویتی را مورد 
چالش قرار می دهند. به همین خاطر، حکومت ها باید با درک این قضیه، 
نگاه های بدبینانه و همگون س��از را تنها در برابر گروه های ناسیونالیستی 
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افراطی که گاهی به تجزیه طلبی و رفتارهای خرابکارانه و تروریستی روی 
می آورند، عملیاتی کنند.

كنش سیاس��ی بازیگران عرصه سیاست به چگونگی فرهنگ سیاسی آن 
بستگی دارد. رویكرد كنشگران سیاسی به مؤلفه های مختلف سیاسی همانند 
فلس��فه سیاس��ی، اندیش��ه سیاس��ی، رهبران و پیروان، جامعه و عالیق ویژه، 
نمایندگی و انتخابات، احزاب و گروه های فش��ار، كش��مكش داخلی و جنگ، 
تفك��ر درباره دموكراس��ی، آزادی و نتیجه ای برخاس��ته از آن چنانچه موجب 
مش��روعیت سیاسی در عرصه سیاست داخلی، كس��ب اعتبار جهانی و ایفای 
نقش بازیگری فعال در عرصه سیاست بین الملل شود، یا به عكس موجب سلب 
مشروعیت سیاسی در عرصه سیاست داخلی، انزوای سیاسی و یا ایفای نقش 
بازیگری غیرفعال در عرصه سیاس��ت بین الملل ش��ود، در قالب كنش و رفتار 
سیاس��ی قابلیت بررس��ی دارد ]11، 22-24[. کنش سیاسی بیش از هر چیز 
مرتبط با رفتار ها و اعمال سیاسی است. عمل سیاسی، عملی است که بر اساس 
قدرت انجام می شود، یعنی ارتباط با مسائل قدرت داشته باشد ]23[. به بیان 
بهتر، منظور از کنش سیاسی، تمامی اقدامات جمعی سیاسی شده )معطوف به 
قدرت( قومیت هاست که ممکن است در مواجهه با جامعه یا دولت و حکومت 
اتفاق افتد. پارس��ونز شرط اصلی کنش سیاسی را پایگاه داوطلبانه می داند. او 
ادعاهای اندیشمندانی را که اعتقاد دارند کنش سیاسی باید آرمان گرایانه باشد، 

رد و طرد می کند ]25[.
تعارض منافع

گرایش سیاس��ی فرد یا س��بک زندگی او می توان��د بر تصمیمات و 
اقدامات فردی و س��ازمانی اش اثرگذار باش��د. ای��ن اثرپذیری در مفهوم 
تع��ارض منافع منعکس اس��ت. برای اولین بار در س��ال 1993 اصطالح 
»تعارض منافع« اس��تفاده ش��د که عبارت بود از مجموعه شرایطی که 
مناف��ع یا عالیق اولیه و ثانویه ش��خصی در خالف جه��ت یکدیگر قرار 
می گیرند و ش��اید اقدامات و قضاوت حرفه ای فرد تحت تاثیر قرار بگیرد. 
بدین ترتی��ب تعارض منافع هنگامی روی می دهد که منافع ش��خصی یا 
اقتصادی فرد با وظایف حرفه ای یا سازمانی مغایرت داشته و این مغایرت 
توانای��ی او را ب��رای اتخاذ تصمیمات و ارائه قضاوت ه��ای قابل اطمینان 
و بی ط��رف و عینی تحلی��ل می برد یا آن را ناقص می کن��د ]26[. برای 
نمونه تعارض منافع در نظام س��المت یک چالش جدی است ]27[. در 
نظام سالمت ایران نقش های تولیت )تنظیم کننده(، تامین کننده مالی و 
ارائه کننده خدمت به روش��نی تقسیم نشده  است. وزارت بهداشت در هر 
3 نقش مذکور فعالیت می کند. سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه 
تامی��ن مالی ارائه خدمت فعالیت می کند، به ط��وری که در تامین مالی 

تقریبا س��همی هم ارز وزارت بهداش��ت دارد و نقش تاثیرگذاری در نظام 
س��المت ایران بازی می کند. بخش خصوصی نیز از طریق سازمان نظام 
پزش��کی هم در ارائه خدمت فعالیت می کند و هم در تعیین حق ویزیت 
پزش��کان و امثال آن تاثیرگذار است. کارشناسان اذعان دارند که تعارض 
منافع شدیدی در نظام س��المت ایران، به عنوان مثال در زمینه افزایش 

هزینه ها و تعرفه ها وجود دارد ]9[.
راهکاره��ای مختلف��ی از جمله تصویب قوانینی ب��رای جلوگیری از 
تعارض منافع، آموزش افراد، افزایش ش��فافیت و آشکارس��ازی در ابعاد 
مختلف مس��ئولیت های سازمانی یا فردی و ایجاد سیستم های بررسی و 
تایید رسمی در کشورهای مختلف به کار گرفته شده است ]27[. با این 
حال تعارض منافع هنوز یک مسئله پیچیده و دارای ابعاد مختلف است 
که مدیریت آن برای هر فرد یا س��ازمانی به منظور جلوگیری از فس��اد و 

افزایش بهره وری الزامی است.

روش بررسی
ه��ر پژوهش علمی بر پایه یک چارچوب نظری اس��توار اس��ت که 
متغیرهای مورد نظر و روابط میان آنها را مش��خص می کند. اس��اس این 
پژوه��ش بر دیدگاه چند تن از محققان و مدل های ارائه ش��ده توس��ط 
آنها ش��کل گرفته اس��ت. در پژوهش حاضر متغیرها به 3 دسته مالک، 
واس��طه ای و پیش بین تقسیم می ش��وند. متغیر مالک در این پژوهش، 
تصمیم گی��ری مدیران اس��ت. چارچوب مفهومی س��بک تصمیم گیری 
برگرفته از مدل اسكات و بروس )1995( است. متغیر های واسطه ای این 
پژوهش کنش سیاس��ی است که بر گرفته از »نظریة پارسونز« ) 1968( 
است ]28.25[. در نهایت متغیر پیش بین این پژوهش ابعاد سبک زندگی 
بر مبنای مدل طالبی )1396( است ]29[. از تلفیق نظریه ها و مدل های 
ذکر ش��ده و اس��تفاده از برخی روابط موجود بین آنها، مدل پژوهش به 

صورت زیر شکل گرفته است. 
پژوه��ش حاضر از منظ��ر هدف کاربردی و از بع��د ماهیت و روش، 
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  مدل مفهومي پژوهش .1 نمودار

هاي دليل اينكه به دنبال شناسايي عوامل و متغيره ب پژوهش حاضر از منظر هدف كاربردي و از بعد ماهيت و روش،
از نوع  يث زمانيپيمايشي است و از ح -توصيفي و تعيين روابط بين آنهاست، مديران گيريتصميمبروز مرتبط با 

هاي نامهو پايانها ها، مقالهبو مطالعه كتااي هخاندر اين پژوهش از روش كتاب .آيدمي به شمار يقات مقطعيتحق
، كنش سياسي و سبك گيريتصميم مربوط بههاي كارشناسي ارشد و دكتري، اطالعات الزم در زمينه مفاهيم و نظريه

 .پژوهش، از روش پيمايشي استفاده شدهاي اطالعات و داده آوريهمچنين براي جمع .شده است آوريزندگي جمع
گويه،  25شامل  )1995اسكات و بروس (عمومي مديران  گيريتصميمشامل پرسشنامه سبك ها داده آوريار جمعابز

 گويه 24 شامل) 1396طالبي (گويه و پرسشنامه سبك زندگي  25شامل  )1968(  پارسونزپرسشنامه كنش سياسي 
 220كه بالغ بر  1399تان فارس در سال جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران اجرايي اس .]29,28,25[ است
  شد.نفر تعيين  141 حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران .استبودند، نفر 

n = NZ�p. q
�N − 1�d� + z�p. q =

220 × 3/84 × 0/5 × 0/5
�220 − 1�0/0025	 + 3/84 × 0/5 × 0/5 = 141 

به ها شيوه توزيع پرسشنامه .م شدانجا گيريتصادفي نمونهاي هها، به روش طبقبعد از تعيين تعداد كل نمونه  
ربط، به صورت كامال تصادفي به مديران مراجعه الزم با مسئوالن ذيهاي اين صورت بود كه پس از انجام هماهنگي

 165در مجموع  .شدميو ضمن تشريح نوع مطالعه و هدف از انجام آن، پرسشنامه جهت تكميل تحويل داده شد مي
اين مطالعه  .انجام محاسبات آماري دريافت شدبراي پرسشنامه قابل قبول  141ين تعداد پرسشنامه توزيع شد كه از ا

 .مورد ارزيابي و به تصويب رسيده است در معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت 2283669با كد طرح 
كه اطالعات نان داده شد به آنها اطمي .اضح توضيح داده شدكامل و و صورتبهكنندگان تاهداف طرح براي شرك

 .به صورت زير عمل شدها انجام روايي و پايايي پرسشنامهبراي  .طور كامل محرمانه خواهد ماندهبشده  آوريجمع
منظور  كرونباخ است كه به يآزمون قابليت اعتماد پرسشنامه، يا همان پايايي، ضريب آلفا يمشهورترين ابزار برا

 .رودمي سنجند، به كارمي مختلفي را يهاكه ويژگيهايي از جمله پرسشنامه گيرياندازهمحاسبه هماهنگي دروني ابزار 
ضريب پايايي يك، معرف پايايي  پايايي وفقدان ضريب پايايي صفر، معرف  .كندمي اين كميت بين صفر و يك تغيير

يابي به اعتبار همگرا و نظور دستمهمچنين به .]30[ كرونباخ مطلوب است يآلفا يبرا 7/0 يمقادير باال .كامل است

نمودار 1 | مدل مفهومی پژوهش
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ب��ه دلیل اینکه به دنبال شناس��ایی عوامل و متغیر ه��ای مرتبط با بروز 
تصمیم گیری مدیران و تعیین روابط بین آنهاس��ت، توصیفی- پیمایشی 
اس��ت و از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار می آید. در این 
پژوه��ش از روش کتابخانه ای و مطالعه کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری، اطالعات الزم در زمینه مفاهیم و نظریه های 
مربوط به تصمیم گیری، کنش سیاس��ی و سبک زندگی جمع  آوری شده 
اس��ت. همچنین برای جمع  آوری اطالعات و داده های پژوهش، از روش 
پیمایشی استفاده ش��د. ابزار جمع  آوری داده ها شامل پرسشنامه سبک 
تصمیم گیری عمومی مدیران اسكات و بروس )1995( شامل 25 گویه، 
پرسشنامه کنش سیاسی پارسونز ) 1968( شامل 25 گویه و پرسشنامه 
سبک زندگی طالبی )1396( شامل 24 گویه است ]29.28.25[. جامعه 
آماری این پژوهش ش��امل کلیه مدیران اجرایی اس��تان فارس در سال 
1399 که بالغ بر 220 نفر بودند، اس��ت. حجم نمونه بر اس��اس فرمول 

کوکران 141 نفر تعیین شد.
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يابي به اعتبار همگرا و نظور دستمهمچنين به .]30[ كرونباخ مطلوب است يآلفا يبرا 7/0 يمقادير باال .كامل است

بع��د از تعیین تعداد کل نمونه ه��ا، به روش طبقه ای تصادفی   
نمونه گیری انجام ش��د. ش��یوه توزیع پرسشنامه ها به این صورت بود که 

پس از انج��ام هماهنگی های الزم با مس��ئوالن ذیربط، به صورت کامال 
تصادفی به مدیران مراجعه می شد و ضمن تشریح نوع مطالعه و هدف از 
انجام آن، پرسشنامه جهت تکمیل تحویل داده می شد. در مجموع 165 
پرسشنامه توزیع ش��د که از این تعداد 141 پرسشنامه قابل قبول برای 
انجام محاس��بات آماری دریافت شد. این مطالعه با کد طرح 2283669 
در معاونت پژوهش��ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت مورد ارزیابی 
و به تصویب رسیده اس��ت. اهداف طرح برای شرکت کنندگان به صورت 
کامل و واضح توضیح داده ش��د. به آنها اطمینان داده ش��د که اطالعات 
جمع  آوری ش��ده به طور کامل محرمانه خواهد ماند. ب��رای انجام روایی 
و پایایی پرسش��نامه ها به صورت زیر عمل شد. مش��هورترین ابزار برای 
آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه، یا همان پایایی، ضریب آلفای کرونباخ 
اس��ت که به منظور محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله 
پرسش��نامه هایی که ویژگی های مختلفی را می س��نجند، به کار می رود. 
ای��ن کمیت بین صفر و یک تغییر می کند. ضری��ب پایایی صفر، معرف 
فق��دان پایایی و ضری��ب پایایی یک، معرف پایایی کامل اس��ت. مقادیر 
باالی 0/7 برای آلفای کرونباخ مطلوب اس��ت ]30[. همچنین به منظور 
دس��تیابی به اعتبار همگرا و میزان همبستگی، آزمون های پایایی مرکب 
و میانگین واریانس اقتباس ش��ده ارزیابی شد. پایایی مرکب باالتر از0/7 

شاخص آماریشاخص آماری
متغیرابعاد

آلفای کرونباخپایای ترکیبی )CR(روایی همگرامقادیر اشتراکی
هدفمند557/557557/557863/8630/803

سبک زندگی
مذهبی0/5090/5090/8910/858

لذت¬گرا0/4710/4710/7740/736

قضاوقدر0/5170/5170/8110/761

حزبی0/4880/48800/7880/739

کنش سیاسی
جریانی0/4840/4840/8260/819

قانونمند0/4760/4760/8420/773

منفعت محور0/5110/5110/7980/769

عقالنی0/4970/4970/8870/854

تصمیم گیری
احساسی/ شهودی0/5140/5140/8640/810

مشارکتی0/5300/5300/8170/700

آمرانه0/4880/4880/8480/761

جدول 1| شاخص های روایی، پایایی

ارائه مدل تصمیم گیری مدیران ارشد بر اساس سبک زندگی و نقش میانجی کنش سیاسی و ظهور تعارض منافع / کوشکی جهرمی و همکاران
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همراه با میانگین واریانس حداقل 0/4 دو ش��رط الزم برای اعتبار همگرا 
و همبستگی یک سازه هستند ]31[.

همان گونه که در جدول1 مشاهده می شود، پایایی ترکیبی و آلفای 
کرونباخ هر از یک سازه های پژوهش )متغیرها(، باالتر از 0/7 و میانگین 
واریانس اس��تخراج ش��ده )AVE( و مقادیر اش��تراکی برای هر از یک 
سازه های پژوهش )متغیرها(، باالتر از 0/4 است، بنابراین پایایی ترکیبی، 
روای��ی همگرا و معی��ار Communality مورد تأیید بوده و نش��ان دهنده 
ب��رازش مدل اندازه گیری پژوهش اس��ت که در ادامه خروجی نرم افزاربا 

بارهای عاملی ارائه شده است.
در قس��مت تحلیل داده ها از روش مدل س��ازی معادالت ساختاری  
(SEM) ب��ا رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با اس��تفاده از نرم افزار 

Smart Pls 3 برای بررسی الگوی مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است.

یافته ها
همان گونه که در جدول 2 مش��اهده می ش��ود، آماره t به جز مسیر 
بین متغیر س��بک زندگی هدفمند و کنش سیاسی منفعت محور، سبک 
زندگی مذهبی و کنش سیاس��ی حزبی، س��بک زندگی مذهبی و کنش 
سیاسی منفعت محور، س��بک زندگی لذت گرا و کنش سیاسی قانونمند، 
س��بک زندگی قضا و قدر و کنش سیاسی قانونمند، کنش سیاسی حزبی 
و تصمیم گیری عقالنی، کنش سیاس��ی حزبی و تصمیم گیری شهودی، 
کنش سیاس��ی حزبی و تصمیم گیری مش��ارکتی، کنش سیاسی حزبی 
و تصمیم گیری آمرانه، کنش سیاس��ی جریانی و تصمیم گیری شهودی، 
کنش سیاسی جریانی و تصمیم گیری مشارکتی، کنش سیاسی جریانی 
و تصمیم گیری آمرانه، کنش سیاس��ی قانونمند و تصمیم گیری شهودی، 

  
  پژوهش ضرايب بارهاي عاملي سؤاالت هر يك از متغيرهاي .1شكل 

  
ي و با ئ) با رويكرد روش حداقل مربعات جزSEM(1سازي معادالت ساختاري مدل روش ازها در قسمت تحليل داده

  .براي بررسي الگوي مفهومي پژوهش بهره گرفته شده است Smart Pls 3 افزاراستفاده از نرم

  هايافته

  پژوهشمتغيرهاي براي هر يك از  T-valuesمقادير .2جدول 
  هامسير بين سازه  شاخص آماري

ضريب مسير Tمعيار اريسطح معناد
سبك زندگي هدفمند  0/432 2/777 0/008 كنش سياسي حزبي <=
كنش سياسي جرياني <= سبك زندگي هدفمند 0/383 2/437 0/019
كنش سياسي قانونمند <= سبك زندگي هدفمند 0/517 4/234 0/001
محورمنفعتكنش سياسي <= سبك زندگي هدفمند 0/106 0/556 0/759
سبك زندگي مذهبي  0/177 1/142 0/157 كنش سياسي حزبي <=
كنش سياسي جرياني <= سبك زندگي مذهبي 0/698 12/056 0/001  
كنش سياسي قانونمند <= سبك زندگي مذهبي 0/721 10/087 0/001  
<= سبك زندگي مذهبي 0/160 1/170 0/243 محوركنش سياسي منفعت  
گرالذتسبك زندگي   0/710 14/168 0/001 كنش سياسي حزبي <=
گراسبك زندگي لذت 0/293 3/252 0/001 كنش سياسي جرياني<=   

                                                            
1 Structural Equation Modeling (SEM) 

شکل 1 | ضرایب بارهای عاملی سؤاالت هر یک از متغیرهای پژوهش

شاخص آماری
مسیر بین سازه ها سطح 

ضریب معیار Tمعناداری
مسیر

 سبک زندگی هدفمند =<کنش سیاسی حزبی 008/0777/2432/0

سبک زندگی هدفمند =< کنش سیاسی جریانی 019/0437/2383/0

سبک زندگی هدفمند =< کنش سیاسی قانونمند001/0234/4517/0

سبک زندگی هدفمند =< کنش سیاسی منفعت محور759/0556/0106/0

 سبک زندگی مذهبی=< کنش سیاسی حزبی157/0142/1177/0

سبک زندگی مذهبی =< کنش سیاسی جریانی 001/0056/12698/0

سبک زندگی مذهبی =< کنش سیاسی قانونمند 001/0087/10721/0

سبک زندگی مذهبی =< کنش سیاسی منفعت محور243/0170/1160/0

 سبک زندگی لذت گرا=< کنش سیاسی حزبی001/0168/14710/0

سبک زندگی لذت گرا =< کنش سیاسی جریانی001/0252/3293/0

سبک زندگی لذت گرا =< کنش سیاسی قانونمند419/0275/1146/0

سبک زندگی لذت گرا =< کنش سیاسی منفعت محور001/0470/15668/0

 سبک زندگی قضاوقدر=< کنش سیاسی حزبی013/0162/2431/0

سبک زندگی قضاوقدر =< کنش سیاسی جریانی001/0157/6555/0

سبک زندگی قضاوقدر =< کنش سیاسی قانونمند818/0861/0104/0

سبک زندگی قضاوقدر =< کنش سیاسی منفعت محور032/0155/8594/0

 کنش سیاسی حزبی =< تصمیم گیری عقالنی091/0695/1221/0

 کنش سیاسی حزبی =< تصمیم گیری شهودی223/0122/1118/0

کنش سیاسی حزبی =< تصمیم گیری مشارکتی143/0147/1183/0

کنش سیاسی حزبی =< تصمیم گیری آمرانه803/0250/0024/0

 کنش سیاسی جریانی =< تصمیم گیری عقالنی001/0292/17739/0

 کنش سیاسی جریانی =< تصمیم گیری شهودی186/0326/1164/0

 کنش سیاسی جریانی =< تصمیم گیری مشارکتی267/0113/1148/0

 کنش سیاسی جریانی =< تصمیم گیری آمرانه224/0527/1155/0

 کنش سیاسی قانونمند =< تصمیم گیری عقالنی001/0650/11645/0

 کنش سیاسی قانونمند =< تصمیم گیری شهودی210/0258/1231/0

 کنش سیاسی قانونمند =< تصمیم گیری مشارکتی038/0087/2359/0

 کنش سیاسی قانونمند =< تصمیم گیری آمرانه217/0237/1123/0

 کنش سیاسی منفعت محور =< تصمیم گیری عقالنی548/0601/0048/0

 کنش سیاسی منفعت محور =< تصمیم گیری شهودی001/0333/4512/0

 کنش سیاسی منفعت محور =< تصمیم گیری مشارکتی001/0343/3493/0

 کنش سیاسی منفعت محور =< تصمیم گیری آمرانه001/0625/7671/0

 سبک زندگی=< کنش سیاسی001/0123/14718/0

 سبک زندگی=<تصمیم گیری 001/0422/9484/0

 کنش سیاسی =< تصمیم گیری001/0543/9510/0

جدول 2| مقادیرT-values برای هر یک از متغیرهای پژوهش

فصلنامه علمی- پژوهشی بیمه سالمت ایران| دوره 4، شماره 3، پاییز 1400  مقاله پژوهشی
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کنش سیاسی قانونمند و تصمیم گیری آمرانه، کنش سیاسی منفعت محور 
و تصمیم گیری عقالنی، از مقدار 1/96 بزرگ تر اس��ت که نش��ان دهنده 

معنا داری روابط میان متغیرها در سطح اطمینان 95درصد است. 
همان گونه که در جدول 3 مش��اهده می ش��ود، ب��ا توجه به ضریب 
معنا دارِی مسیر میان دو متغیر سبک زندگی و کنش سیاسی )14/123( 
و همچنین کنش سیاس��ی و تصمیم گیری )9/543(، که از 1/96 بیشتر 
اس��ت، با 95درصد اطمینان می توان گفت که متغیر س��بک زندگی در 
حدود 36درصد و از طریق متغیر میانجی کنش سیاسی، بر تصمیم گیری 
مدیران ارش��د س��ازمان های اجرایی اس��تان فارس، تأثیر غیرمستقیم و 
معناداری دارد )0/510 × 0/718(. در نتیجه رابطه واس��طه ای پژوهش 

مورد تأیید قرار می گیرد.
همان گون��ه که در جدول 4 مش��اهده می ش��ود، تمامی ابعاد هر دو 
متغی��ر کنش سیاس��ی و تصمیم گیری دارای مقدار R2 باالی متوس��ط 
 R2 و ق��وی هس��تند. بنابراین تمام متغیرهای وابس��ته پژوهش از مقدار
مطلوبی برخوردارند که نش��ان از برازش س��اختاری مدل پژوهش دارد. 
همچنین باتوجه به مقدار Q2، مدل پژوهش در مورد سازه کنش سیاسی 
حزبی، کنش سیاس��ی منفعت محور و تصمیم گیری ش��هودی از قدرت 
پیش بینی نزدیک به متوسط، تصمیم گیری مشارکتی و آمرانه از قدرت 

پیش بینی متوسط به باال و کنش سیاسی جریانی، کنش سیاسی قانونمند 
و تصمیم گیری عقالنی از قدرت پیش-بینی قوی  برخوردار هس��تند. از 
این رو با توجه به 3 مقدار 0/02، 0/15 و 0/35 برازش مدل س��اختاری 

پژوهش نیز مورد تأیید قرار می گیرد.
پس از بررس��ی هر دو بخ��ش مدل اندازه گیری و س��اختاری مدل 
پژوه��ش و تأیید برازش آنها، با بررس��ی برازش م��دل کلی، معیارهای 
ارزیابی مدل پژوهش کامل می ش��وند. برازش مدل کلی به وسیله معیار 
GOF  ارزیابی می ش��ود که توسط تننهاوس و همکاران  )2004(، ابداع 

شد ]30[.
این معیار از طریق فرمول جذر حاصلضرب میانگین مقادیر اشتراکی 
(Communality) و میانگی��ن مقادی��ر R2 س��ازه های درون زای م��دل، 

محاسبه می شود. همچنین وتزلس و همکاران  )2009(، 3 مقدار 0/01، 
 GOF 0/25 و 0/36 را به عن��وان مقادیر ضعیف، متوس��ط و قوی برای

معرفی کرده اند ]30[.

و تأييد برازش آنها، با بررسي برازش مدل كلي،  پژوهشگيري و ساختاري مدل پس از بررسي هر دو بخش مدل اندازه
سيله معيار  هبرازش مدل كلي ب .شوند كامل مي پژوهشمعيارهاي ارزيابي مدل  سط    ارزيابي مي 1OFGو شود كه تو

  .]30شد [)، ابداع 2004( 2تننهاوس و همكاران
شتراكي (      ضرب ميانگين مقادير ا صل  2R) و ميانگين مقادير Communalityاين معيار از طريق فرمول جذر حا

را  36/0و  25/0، 01/0مقدار  3)، 2009( 3همچنين وتزلس و همكاران .شــودزاي مدل، محاســبه ميهاي درونســازه
 .]30[ انددهكرمعرفي  GOFعنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي براي به
 

 
 

GOF= √0.511 × 	0.503 = 0.506 
  

ساس فرمول باال، مقدار   سبه   GOFبراي معيار 506/0بر ا شان از برازش قوي مدل كلي  شد  محا ضر  ح پژوهشكه ن ا
   .دارد

  

  بحث

 سياسي مديران ارشد بر اساس نقش ميانجي كنش گيريتصميم ي سبك زندگي برحاضر با هدف ارائه مدل علّ پژوهش
 يعلم يهاق روشياسـت كـه قصـد دارد از طر يقات كاربرديهدف، از نوع تحق ين پژوهش بر مبنايا .صورت پذيرفت
نشان داد ها نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده .مديران در بلندمدت كمك كند گيريتصميمچه بهتر به توسعه هر

   .مديران ارشد استان فارس دارد گيريتصميمشيوه  رتاثير معناداري ب ،ه سبك زندگيك

دو بعد وجود انسان شامل بينش و گرايش بر بعد  .نتايج پژوهش نشان داد كه سبك زندگي بر كنش سياسي تاثير دارد
 .گذار استتأثير ستاوق و ساليق پيرامون شخصيت و رفتار و عاليها داد و مرجع قضاوتسوم او كه كُنش و عامل برون

و اجزا و عناصر جامعه انساني از خُرد و كالن، به طور ها حرفه ،انديشه -حكمرانان و مديران و همه صاحبان خرد 
 -فرهنگي -سياسي -اداريهاي پرستيژ و منزلت-ثروت -معمول و مستمر از آغاز بلوغ عقالني و متمكن شدن به قدرت

بشر محصول هاي زنند و اصوالً تمام فعاليتمي گيريدست به تصميمغيره  علمي و -مينظا -اجتماعي -اقتصادي
اي، ملّي و اي، منطقهز اين تصميمات، جنبه كروي، قارهصحيح و غلط يا ناقص است كه گاهاً بعضي ا گيريتصميم

دو انسان در محيط هايي ه مكانيزمچرا و چگونه و تحت تأثير چ .كندمي بخش اعظمي از آنها جنبه استاني و محلّي پيدا
گيرند كه پيامدهاي اين تصميمات در بسياري از مواقع باعث پيشرفت يا اخالل مي متفاوتهاي عملياتي مشابه، تصميم

تصميم ماست  رفتار ما تابعي از ؟شودمي بومي و حتي خانوادگي مردمان يك زيستفرهنگ، سياسي ،اجتماعي در حيات
بدون شك تعامالت انساني متأثر از عوامل گوناگون  .مايه اين تصميم چيست بسيار حياتي استناما شناخت اينكه ب

هاي انساني محصول شيوههاي اما اگر بپذيريم كه انواع كُنش .بخشدمي بروني و دروني است كه شاكله وجودي او را قوام

                                                            
1. Goodness of Fit 
2. Tenenhaus & et al
3. Wetzels & et al 

بر اس��اس فرمول باال، مقدار 0/506 برای معیارGOF محاسبه شد 
که نشان از برازش قوی مدل کلی پژوهش حاضر دارد. 

بحث
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی سبک زندگی بر تصمیم گیری 
مدیران ارشد بر اساس نقش میانجی کنش سیاسی صورت پذیرفت. این 
پژوهش بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات كاربردی اس�ت ك�ه قص�د دارد 
از طریق روش های علمی به توسعه هرچه بهتر تصمیم گیری مدیران در 
بلندمدت كمك كند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نش��ان داد 
که س��بک زندگی، تاثیر معناداری بر ش��یوه تصمیم گیری مدیران ارشد 

استان فارس دارد. 
نتایج پژوهش نش��ان داد که س��بک زندگی بر کنش سیاسی تاثیر 
دارد. دو بعد وجود انسان شامل بینش و گرایش بر بعد سّوم او که ُکنش 
و عامل برون داد و مرجع قضاوت ها پیرامون شخصّیت و رفتار و عالیق و 
س��الیق اوست تأثیرگذار است. حکمرانان و مدیران و همه صاحبان خرد 
- اندیشه، حرفه ها و اجزا و عناصر جامعه انسانی از ُخرد و کالن، به طور 
معمول و مس��تمر از آغاز بلوغ عقالنی و متمکن شدن به قدرت- ثروت-

نتیجه 
آزمون

ضریب 
)t( معنا داری

ضریب 
جهت مسیرمسیر

کنش سیاسی>= سبک زندگی14/1230/718تأیید
تصمیم گیری >= کنش سیاسی9/5430/510تأیید
تصمیم گیری >= کنش سیاسی >= سبک زندگی0/366-تأیید

نق�ش میانج�ی ب�ه   ج�دول 3|نتای�ج آزم�ون تحلی�ل مس�یر مرب�وط 
 کنش سیاسی

شاخص آماری
متغیر

)Q2( R2

کنش سیاسی حزبی0/1880/358
کنش سیاسی جریانی0/3410/777
کنش سیاسی قانونمند0/3130/753
کنش سیاسی منفعت محور0/1720/390
تصمیم گیری عقالنی0/3290/568
تصمیم گیری احساسی/شهودی0/1840/412
تصمیم گیری مشارکتی0/2750/374
تصمیم گیری آمرانه0/2440/463

جدول 4| شاخص های برازش مدل پژوهش

ارائه مدل تصمیم گیری مدیران ارشد بر اساس سبک زندگی و نقش میانجی کنش سیاسی و ظهور تعارض منافع / کوشکی جهرمی و همکاران
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پرس��تیژ و منزلت های اداری- سیاسی- فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی- 
نظامی- علمی و غیره دس��ت ب��ه تصمیم گیری می زنن��د و اصوالً تمام 
فعالّیت های بش��ر محصول تصمیم گیری صحیح و غلط یا ناقص اس��ت 
که گاهاً بعضی از ای��ن تصمیمات، جنبه کروی، قاّره ای، منطقه ای، ملّی 
و بخش اعظمی از آنها جنبه استانی و محلّی پیدا می کند. چرا و چگونه 
و تح��ت تأثیر چه مکانیزم هایی دو انس��ان در محیط عملیاتی مش��ابه، 
تصمیم های متفاوت می گیرند که پیامدهای این تصمیمات در بس��یاری 
از مواقع باعث پیشرفت یا اخالل در حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 
حتی خانوادگی مردمان یک زیست بوم می شود؟ رفتار ما تابعی از تصمیم 
ماست اما شناخت اینکه بُن مایه این تصمیم چیست بسیار حیاتی است. 
بدون شک تعامالت انسانی متأثر از عوامل گوناگون برونی و درونی است 
که شاکله وجودی او را قوام می بخشد. اما اگر بپذیریم که انواع ُکنش های 
انس��انی محصول شیوه های اندیش��ه – تفّکر و عالقه هاست، اولین محل 
تجلّی همه بینش ها و گرایش های ذهنی و قلبی، ش��یوه زندگی فردی-
خانوادگی و اجتماعی است که در تمام طول حیات انسان همواره می تواند 
به صورت جزئی یا کلی تغییر کند. سبک زندگی آموزه های آموخته شده 
و تجربه شده انسان است که از دل همه تجربیات سخت، تلخ و شیرین 
برآمده و او را راهبری و هدایت کرده و می کند. نتایج این فرضیه با نتایج 

پژوهش دی مور  )2017(، همسو است ]24[.
نتای��ج یافته ه��ا نش��ان داد ک��ه کنش سیاس��ی مدیران بر س��بک 
تصمیم گیری مدیران ارشد تاثیرگذار است. در این مقاله به دنبال آن بودیم 
که تأثیر سبک زندگی یا به عبارت دیگر شیوه زیست فردی – خانوادگی 
و اجتماعی مدیران ارش��د اس��تان فارس را بر نظام تصمیم آنان تعیین و 
آشکار س��ازیم اما این بررسی بدون تأمل و مالحظه، تأثیر نقش میانجی 
ُکنش سیاس��ی نارس��ا و ناقص بود. تحّوالت و تغییرات سیاسی اجتماعی 
به ویژه بعد از انقالب اسالمی و دخالت مؤلفه ها و خاستگاه تفّکر و ُکنش 
سیاسی بر کسب قدرت در ساختارهای گوناگون کشور، باالخص ساختار 
اجرایی، بیانگر حضور و تأثیر قدرتمند هس��ته عنصر ُکنش یا وابس��تگی 
سیاس��ی و جریانی در انتخ��اب و انتصاب مدی��ران اجرایی تا پایین ترین 
سطوح ساختار دولت های بعد از انقالب بوده و هست. قدرت یافتن احزاب 
و جریان ها و گروه های سیاس��ی، بالفاصله بعد از دفاع مقدس در آستانه 
دهه 1370، امری مثبت و در مقاطعی نیز زیان بار بوده، چون سوءاستفاده 
از رانت قدرت حاصل جریان سیاس��ی و منصوب سازی مدیران و منفور و 
معزول سازی بخشی از مدیران کارآمد در همه این دولت ها تبدیل به یک 
رویه کالن مدیریتی در کش��ور ش��ده که طی این چند دهه اثرات جانبی 

خود را در تمام عرصه های زندگی مردم به خوبی نمایان س��اخته اس��ت. 
نتایج این فرضیه با پژوهش نقوی و همکاران )1396( همسو است ]22[.

نتیجه گیری
به عنوان نتیجه گیری کلی نی��ز می توان بیان کرد که محقق در این 
بررس��ی علمی به نتایج زیر دس��ت یافته که بس��یار حائز اهمّیت است. 
درصورت کاربردی س��ازی، این نتایج می تواند تأثیر به سزایی در پیشبرد 
اهداف کالن و جزئی مدیریت اجرایی استان داشته باشد. بر اساس نتایج 
حاصله از آزمون معادالت س��اختاری، مشخص شد که سبک زندگی بر 
ُکنش سیاس��ی اثر معناداری دارد و اصوالً ُکنش سیاس��ی و عضویت در 
جریانات، گروه ها و احزاب سیاس��ی، متأثر از سبک و شیوه زندگی است. 
از سوی دیگر همین بررسی نشان داد که ُکنش سیاسی بر نظام و شیوه 
تصمیم گی��ری مدیران مورد آزمون تأثیر معناداری دارد. به معنای دقیق 
کلمه این پارامتر نشانگر این است که مدیران عموما آنچنان تصمیم سازی 
و تصمیم گیری می کنند که آموزه های سیاسی آنان را راهبری و هدایت 
می کند. هرچند بخشی از مدیران با تظاهر و رفتار نمایشی سعی بر این 
دارند که تصمیمات خود را مبّرا از تأثیرپذیری از خاس��تگاه و وابستگی 
سیاس��ی و جریانی نش��ان دهند. بر اساس همین نتایج مشخص شد که 
س��بک زندگی با از طریق متغّیر میانجی ُکنش سیاسی بر تصمیم گیری 
مدیران ارش��د استان تأثیر غیرمس��تقیم معناداری دارد و به بیان ساده، 
نتایج حاصله تقریباً هر 3 فرضیه کالن پژوهش شامل تأثیر سبک زندگی 
بر ُکنش سیاس��ی و تأثیر ُکنش سیاس��ی بر تصمیم گیری و تأثیر سبک 
زندگ��ی بر تصمیم گیری از مس��یر میانجی ُکنش سیاس��ی مورد تأیید 
قرار گرفته اس��ت. باتوجه به وجود اثر معنادار سبک زندگی روی کنش 
سیاس��ی و تاثیر کنش سیاس��ی روی تصمیم سازی و تصمیم گیری که 
در پژوهش حاضر به دس��ت آمد می توان این احتمال را داد که س��بک 
زندگی لذت گرا و کنش سیاسی منفعت محور )با سطح معناداری 0.001( 
می تواند زمینه ساز ظهور پدیده تعارض منافع باشد. در تصمیمسازی ها و 
تصمیم گیری ها در بخش مراقبت از سالمت اعم از تصمیم گیری درمورد 
تجهیزات پزش��کی و داروها و نیز تصمیم گیری در حوزه پوشش بیمه ای 
برای خدمات سالمت و تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و 
نیز راه اندازی نظام ارجاع و پزشکی خانواده و تجویز اقدامات تشخیصی و 
درمانی و سایر حوزه ها نمی توان رابطه بین سبک زندگی و تصمیم گیری 
با میانجی کنش سیاس��ی را که منج��ر به ظهور قدرتمند پدیده تعارض 

منافع می شود، نادیده گرفت ]9، 27[.
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تشکر و قدردانی
نویس��ندگان بر خ��ود الزم می دانند از تمامی ش��رکت کنندگان در 
مطالعه سپاسگزاری کنند. این مطالعه مستخرج از پایان نامه آقای سعید 
کوش��کی جهرمی در مقطع دکتری تخصصی است که با کد 2283669 
در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت مورد ارزیابی و 

به تصویب رسیده است.  
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