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Abstract 

The concept of organizational politics and the political behaviors of individuals have 

grabbed the attention of researchers for long, but due to various reasons, we have 

observed a special attention to the individuals’ political behaviors in organizations in 

recent years. Aside from the factors effective on the political perception and 

behavior, the managers’ mental model has a substantial role in the formation of their 

political behavior style in organizations. The ultimate goal of this study was the 

identification and provision of the mental model related to the political behavior 

model of managers using Q-methodology. The discourse atmosphere was formed 

based on the library research and semi-structured interviews with interviewees who 

had been chosen through snowball sampling method. Using Delphi method, 50 Q-

statements were collected. Then, based on non-random purposive sampling, the Q-

cards were distributed among the intended statistical population, who undertook Q-

statement sorting in Q-categories through forced distribution method. After 

interpreting the Q-factors and statements, the model of the managers’ political 

behavior style was provided with two dimensions, namely belief in the political 

behavior and reaction to political behavior. Based on this model, five types of 

political behavior style of mangers were identified and interpreted.  
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 در مدیران سیاسی رفتار سبک شناسایی منظور به مدلی ارائة

 خصوصی بخش
 4بهزاد فرخ سرشت ،3اسالمی سعید ،2کیاکجوری داود ،1فتح سلطانی مسعود

ایران ، چالوس ، اسالمی آزاد دانشگاه چالوس، واحد ، سازمانی رفتار دولتی،گرایش مدیریت دکتری دانشجوی .1  
 ایران ، چالوس ، اسالمی آزاد دانشگاه چالوس، واحد تی،دول مدیریت گروه دانشیار .2

 ایران ، چالوس ، اسالمی آزاد دانشگاه چالوس، واحد سیاسی، ةفلسف مدیریت گروه دانشیار .3
 ، ایران ، چالوس .استادیار گروه مدیریت دولتی ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالمی 4

 (23/06/1400 پذیرش: تاریخ ـ 11/03/1400 دریافت: )تاریخ

 چکیده

 هـا   سال در متعدد دالیل به ولی .است بوده پژوهشگران توجه مورد دیرباز از افراد سیاسی رفتار و سازمان در سیاست مفهوم
 ذهنـی  الگـو   سیاسـی   رفتار و اکراد بر مؤثر عوامل از جدا هستیم. سازمان در افراد سیاسی رفتار به خاص توجه شاهد اخیر

  الگو  ةارائ و شناسایی پژوهش نهایی هدف دارد. ها سازمان در مدیران سیاسی رفتار سبک گیر  شکل در ییباال نقش مدیران
 ةمصـابب  و ا  کتابخانـه  مطالعـا   اسـا   بـر  گفتمان فضا  است. کیو روش از استفاده با مدیران سیاسی رفتار سبک ذهنی
 50 دلفی تکنیک از استفاده با و شدند انتخاب برفی گلوله یر گ نمونه روش به ها شونده مصاببه .گرفت شکل ساختاریافته نیمه
 نظـر  مـورد  آمار  ةجامع بین کیو ها  کار  هدفمند غیرابتمالی گیر  نمونه روش اسا  بر سپس .شد گردآور  کیو عبار 
 عبـارا   و ها عامل رتفسی از پس .شد انجام ها آن توسط  اجبار  توزیع روش به  کیو ةدست در کیو عبارا  ساز  مرتب و توزیع
 اسـا   بـر  شد. ارائه سیاسی رفتار به واکنش و سیاسی رفتار به اعتقاد بعد دو به توجه با مدیران سیاسی رفتار سبک مدل کیو 
 شد. تفسیر و شناسایی مدیران سیاسی رفتار سبک نوع پنج مدل این

 واژگانکلید

 .کیو روش سیاسی  رفتار  ذهنی الگو 
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 مقدمه

 دهیكش   شیپ   تعارض و قدرت و نفوذ موضوع یسازمان های هینظر از یا پاره در كه آنجا از

 فیتوص   و حیتش ر  در یاس  یس نظام ةاستعار شده، معرفی یاسیس نظام كی سازمان و شده

 یاس  یس یزن د   ك ه  اس    آن ب ر  ت ش   اس تعاره  نیا رد رسد. می نظر به معقول سازمان

 اس   یس ،ح ال  ه ر  به شوند. ییشناسا انسازم ةناشناخت های جنبه و دوش شناخته یسازمان

 آن با یواقع صورت به ا ر و ابدی می نمود یسازمان اتیح در كه اس  هایی  یواقع از یكی

 .(44 :1390  ی)ال وان  آورد م ی  وارد س ازمان  هب   یریناپذ جبران یها خسارت مینشو رو هروب

 نی  ا در پ ووهش  ام ا  . اس   داشته وجود سازمان شیدایپ با زمان هم احتماالً 1یاسیس رفتار

 یبوروكراس   و ق درت  از هایی جنبه بر تمركز با 1970 ةده از و ندارد یطوالن ةسابق حوزه

 مختلف های رشته در دهیپد نیا .اس  شده شروع ،یرهبر و  یریمد وهیو به ،كار طیمح در

 ق رار  توج ه  م ورد   یریم د  و ،یانسان منابع ،یروانشناس اس ،یس علم ،یشناس جامعه رینظ

 ط ور  به ها سازمان ةهم كه اس  آن بر (1985) 2نتزبرگیم .(Coole 2007: 147) اس   رفته

 نظ ر  از ه ا  س ازمان  نیب   یا عمده های تفاوت این، وجود با هستند. یاسیس های عرصه یذات

 نیام روز  یه ا  س ازمان  در .(Vigoda 2000:21) دارد وج ود  یاس  یس رفت ار  سطح و شدت

 بش وند  یاس  یس یرفتاره ا  متوج ه  نتوانن د  ك ه  آن ان  .اس    یزن د    یواقع كی اس یس

 داش  امكان ا ر .اس  یاسیس ستمیس كی سازمان كه كنند درك را  یواقع نیا توانند نمی

 فی  تعر اتیخصوص   نی  ا با ها سازمان درون در موجود یرسم یها  روه و ها سازمان ةهم

 آنچ ه  هم ة  (.,Ferris et all 2005:132) ش د  می مرتفع یسازمان مشكشت از یاریبس ،شوند

 از یا نقش ه  ریت  ث   تح   رن دی  می میتص م آن درب ارة و ،دهن د یم انجام نند،یب یم رانیمد

 اف  راد  یذهن    م  دل  ای   نقش ه  نیا جهات یبرخ از دارند. سر در كه اس  یرامونیپ جهان

 از س   . ا  رفت  ه  ش  ك   ها آن تعامشت و اتیتجرب قیطر از و هاس  آن خود به منحصر

 كنند مین تجربه ای مشاهده را  یموقع كی جوانب همة سازمان رانیمد ای رهبران ك ه آنج ا

                                                                                                                                            
1. Political Behavior 

2. Mintzberg 
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 قی  طر از ف رد  ه ر  ك ه  ط ور  هم ان  ،نیهمچن   دارد. اختشف گرید كی با ه ا آن 1یذهن مدل

 ییها تفاوت كنند می درك افراد آنچه انیم كند، می نگاه عیوقا ب ه جدا ان ه یادراك یلترهایف

 س ازی  مفهوم در انگاشته نادیده های جنبه از (.16 :2008 2پونت ه و دان م یچ ی)ر دارد دوجو

 .اس    م دیران  عم    نمادین و سیاسی ةجنب مدیران رفتار و كار ماهی  در ارتباط با سنتی

: 2008 3بوچانان( .اس  مدیران رفتارمهم  های جنبه از یكی جنبه این كه اس  حالی در این

 اف زایش  سیاس ی،  ررفت ا  نسبی و دو انه ماهی  به توجه با كند می بیان مینهز همین در( 13

 ب ه  نی از  نی ز  و ،سیاسی رفتار از دقیق درك نبودِ كار، محیط در مفهوم این كاربرد روزافزون

 سیاس ی  رفت ار مطالع ة   اهمی    رفتاره ا  ن وع  این كار یری به در اخشقی های الزام رعای 

 ای   یذهن   م دل  دنبال به پووهش  نیا در  فته، پیش مطالب به توجه با .اس  یافته افزایش

 رفت ار  سیاس ی  ص ورت  ب  ه  ك  ه  میهس ت یرانیم د یانتزاع یها برداش  از مشترك شبكة

  كی   در ك ه هس تیم   یرانیمد یذهن یها مدل های شباه  كشف درصدد نیهمچن كنند. می

 ب ا  م دیران  ك ه  اس    نای   تحقیق اساسی الؤس ،بنابراین .كنند می  یفعال مشخص صنع 

 كنند؟ می استفاده سیاسی رفتار سبك چه از شان ذهنی الگوی به توجه

 تحقیق ةپیشین و نظری مباني

 ك ه  یرفت ار  دارد: وجود یاسیس رفتار بارةدر عمده د اهید دو ف   توان می یكل طور به

و  ردیغیرك ارك  سیاس ی  رفت ار  و دنكن توجه خود منافع به فقط  روه ای فرد آن اساس بر

 من افع  ب ه  یری    میتص م  هنگ ام  آن اساس بر كه یرفتار و اس  غیراخشقی و نپذیرفتنی

 و ن ان یاطم ع دم  طیش را  در زدن چان ه  و و  و   ف    قیطر از و شود می توجه یسازمان

 حص ول  س رانجام  و مخ الف  ه ای  د اهی  د كردن كینزد و مسائ  وفص  ح  به تعارض

 4ت ردوی  و فری ز ) اس    س ازمانی  زند ی اپذیرن اجتناب بخش و شود می پرداخته توافق

ی ك ه در پ ی   تعاریف. دارد وجود سیاسی رفتار خصوص در بسیاری فتعاری .(27 :2012

                                                                                                                                            
1. mental model 

2. Ritchie Danhuam and Puente 

3. Buchanan  

4. Ferris & Treadway 
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 رفت ار  (:1988) 2آلن و 1مایز اس . مدیری  ةحوز دانشمندان نظرهای از ای  زیده آید می

 قی  طر زا مجاز یها هدف كسب ای مجازریغ های هدف كسب یبرا نفوذ  یریمد یاسیس

 (:193: 2000) 3ویگ ودا  . (Ferris et all,2005:138) اس    رمج از یغ عمدتاً نفوذ یابزارها 

 و اه داف  شیاف زا  منظ ور  ب ه  كه دارد یاجتماع گریباز كی رفتار به اشاره یاسیس رفتار

 (:2011) 4ی وال  . اس    گرید یاجتماع گرانیباز در نفوذ دنبال به سازمان در خاص منافع

 ای   یشخص   من افع  شیاف زا  یب را  شده یطراح نفوذ های كیتاكت از متشك  یاسیس رفتار

 من افع  نیچن   ندكر  یریمد مؤ ر طور به و دادن آشتی آن  یاصل هدف و اس  یسازمان

 .1 ك رد:  یبند میتقس  روه دو به توان می را یاسیس رفتار های كیتاكت اس . یبیرق ةبالقو

 رفت ار  از یا رمجموع ه یز نف وذ  ه ای  كی  تاكت .سیاس ی  های كیتاكت .2 ؛نفوذ های كیتاكت

 منظ ور  به گرید یاجتماع گرانیباز در نفوذ یبرا یاجتماع گریباز توسط كه اس  یاسیس

 نیت ر  مه م  از یك  ی اف راد  در نفوذ شود. می استفاده مشترك ای یسازمان منافع به یابیدست

 یمبتن كه ،(1980) 6اشمی  و 5سیپنیك پووهش های افتهی .اس  مؤ ر  یریمد دریندها افر

 جس ارت  از: ن د ا عب ارت  ك ه  ك رد  مط ر   را نفوذ كیتاكت هش  ،اس  یعامل  یتحل بر

 ه ای  كی  تاكت ب اال،  ب ه  رو درخواس     مبادله،  )استدالل(،  یعقشن ،ینیریخودش )فشار(،

 ةرمجموع  یز یاس  یس های كیتاكت (.یتراش )اشكال 8مانع جادیا ،7ییاجرا ضمان  ائتشف،

 ب ه  گ ر ید یاجتماع گریباز در نفوذ یبرا یاجتماع گریباز توسط كه هستند یاسیس رفتار

 م ورد  یاس  یس های كیتاكت رند.ی  می قرار استفاده مورد یشخص منافع به یابیدست منظور

 .دارن د  گرید كی به یادیز شباه  اما .ندا متفاوت نفوذ های كیتاكت از سازمان در استفاده

 مش ارك   ب ه  راجع (2008) بوچانان ةمطالع در یاسیس های كیتاكت از یغن ةمجموع كی

 استفاده نان،یاطم عدم از اجتناب  ،یطرفدار ،یانتخاب اطشعات شد: اف ی كاركنان یاسیس
                                                                                                                                            
1. Mays 

2. Allen 

3. Vigoda 
4. Ullah 

5. Kipnis 

6. Schmidt 

7. Sanctions 
8. Blocking 
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 ه ا،  پ ادا   ، ییخودارتقا  ،1ها بحث ختنیبرانگ ابتكار، از  یحما یبرا یدیكل گرانیباز از

 گ ران، ید ك ار  از اعتب ار  آوردن دس    به اشتباه، خاطر به گرانید سرزنش د،یتهد  اجبار،

 زمان در مصالحه گر،ید افراد اشتباه كردن برجسته  بد، اخبار ةارائ یبرا گرانید از استفاده

 .(2011 والی  ) یری    باج ،عهیشا  ستر  غلط، اطشعات نده،یآ در شدن برنده یبرا حال

 و بره ان  یْذهن یها لمد  كنند، می انیب( 339 :2005) 2وسیهراكل و جاكوبز كه طور همان

( 15: 2003) 3 ی  د .یا ت رنس  و ب ولمن  .یج   یل .دهند یم شك  را عم  تاًینها و ریتفس

 اس تفاده  خ ود  رام ون یپ یای  دن درك و دنید یبرا ییها قاب از رانیمد كه اند كرده اشاره 

 پ رور ، و آم وز   ،زمان و مك ان تول د    ،ژنتیك رینظ یاریبس های دهیپد مسلماً كنند. می

 .اس  مؤ ر رامونیپ یایدن درك و رفتارو  تفكر یبند قاب یچگونگ در فرهنگ و ،ربهتج

 در را كاركن ان  عملكرد بر سازمانی های سیاس  ا ر (2020) شهمكاران و 4البلو  احمد

 طری ق  از ه ا  داده. شد انجام امان بزرگ شهرداری 22 در مطالعه این. دندكر بررسی اردن

 داد نشان تحقیق نتایج. شد  ردآوری اداری بخشرؤسای  از رنفیازده  با مستقیم ةمصاحب

 و نارضایتی اینها  . آندارند وجود ناراضی و ضعیف عملكرد با كارمندان از زیادی تعداد

 س ازمانی  عدال فقدان  و سازمان در سازمانی سیاس  ةاحاط از ناشی را ضعیف عملكرد

 رفت ار  ، م دیران  ب ه  اعتم اد  بینابطة ر (2019) 5یلدیز كادیر و  ولو سویم .معرفی كردند

 ب ه  تركی ه  ورزشی های سازمان در تحقیق این. دندكر بررسی را سازمانی تعهد و ،سیاسی

 رو  ب ه  ،م رد  61 و زن 48 ش ام   ،نف ر  109 مطالعه مورد افراد .شد انجام كیفی رو 

 منف ی  ةرابط   داد نشان نتایج ر رسیون تحلی  از پس . شدند انتخاب هدفمند  یری نمونه

 هر ،همچنین. دارد وجود سیاسی رفتار های شاخص و مدیران به اعتماد های شاخص بین

 .یاب د  م ی  ك اهش  س ازمانی  تعه د  ش ود  ارز  دارای سازمان در سیاسی رفتار ابعاد چه

 ت و » عنوان با یتحقیق در یو كرد.  یتحل بود شده انجام كه را یمطالعات (2008) بوچانان
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2. Jacobs & Herbaceous 
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5. Soyom Gullu & Kadir Yildiz 
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 «یس ازمان  یاس  یس رفت ار  از ادراكات و  یریمد ةتجرب را: تو  پش من بخاران مرا پش 

 همچن ین  دانن د.  م ی  یض رور  و یاخشق را یاسیس یرفتارها رانیمد شتریب  رف  نتیجه

 نس ب   یاسیس های كیتاكت به شهرت و ،یابی منبع ، رییتغ ،یسازمان یا ربخش از هایی جنبه

 در بوچانان اند. دهیند یخاص آموز  هنیزم نیا در رانیمد درصد 80 ا رچه؛ شود می داده

و   سیاس ی  رفت ار  ةزمین منظر از ، قبلی تحقیقات نتایج به توجه با ،را سیاسی رفتار جدولی

 و بررس ی  س ازمانی  و ف ردی  بعد دو از سیاسی رفتار از استفاده پیامدهای و ها استراتوی

 یه ا  م دل  یبررس» انعنو با پووهشی در (1396)و همكارانش  پور قلی . اس كرده  ارائه

 تكنیك كمك به لبنیات صنع  از شرك  دو در «كیاستراتو تفكر ندیفرا در رانیمد یذهن

 تفكرفرایند  در مدیران مشترك ذهنی مدل بنیاد داده رو  از استفاده با و 1زالتمن ةاستعار

 م دیران  ذهنی ساختارهای میان هایی شباه  تحقیق نتایج .كردند استخراج را استراتویك

 در . ش د  ئ ه اار م دیران  ب ین  مش ترك  ذهن ی  روابط و ها سازه مدل نهای  در و نشان داد

 یمعن ادار  ب ه  نسب  كشور بنیان دانش های شرك  مدیران ذهنی یالگو» عنوان با تحقیقی

 زاده )مل ك  شد شناسایی حوزه این در مدیران ذهنی الگوی چهار« كیو رو  كاربرد :كار

 ب ومی  الگ وی » عنوان با پووهشی در (1393)ش همكاران و نیجعفریا.  (1395 نیا رحیم و

را  زمین ه  ای ن  در ب ومی  الگوه ای « بنی اد  داده رویكرد از استفاده با، مدیران سیاسی رفتار

 و شناس ایی  را س ازمان  در سیاس ی  ش ایع  رفت ار  بیس    نتایج . كردند مطر  و شناسایی

 كرد. سازی مفهوم

 پژوهش شناسي روش

 پ ووهش  رویك رد  لح ا   از ، ای توسعه    كاربردی پووهش  یری جه  نظر از تحقیق این

 ای ن  در .اس    2كی و  فن تحقیق رو  و ،میدانی شده كار رفته هب پووهش فضای ، تركیبی

 ت دوین  به كیو،  رو تركیبی رویكرد از پیشین تحقیقات خأل كردن پر هدف با ،پووهش

 ارش د  م دیران  ب ا  مص احبه  ةیج  نت در ك ه  ش د  پرداخته مدیران سیاسی رفتار ذهنی مدل

                                                                                                                                            
1. Zaltman 

2. Q methodology 
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 نظ ری  مب انی  به رجوع و سازمانی رفتار آكادمیك متخصصان و مطالعه مورد های شرك 

 رو  قی  تحق یه ا  كی  تكن یه ا  یو یو از یاریبس كیو رو  .شد حاص  حوزه این در

 از ك ه  یدرحال ،را یفیك قیتحق یتمركزها از یاریبس رایز . ذارد می شینما به را 1تركیبی

   ذارد  م ی  اش تراك  به ، شود می اف ی یكم مطالعات در معموالً كه یآمار یزهایآنال نوع

 ب ه  ك ه  اس  آن بودن اكتشافی كیو رو  مهم های ویو ی از . (4: 2014 2نیومنو   )راملو

 و شناس ایی  را اش خاص  ه ای  عقی ده  و ،ه ا  اكراد ه ا،  ذهنی    كن د  می كمك پووهشگر

 تحلی    اف راد  متغیره ا  ج ای  به كیو رو  در . كند یبند  روه ها آن اساس بر را اشخاص

ب دین   را كی و  رو  مراح  شهمكاران و 3وبلر. (472: 1398 مسلمیو  خنیفر) شوند می

 ،4 فتمان فضای های بخش و مرتبط موضوع تعیین ، اهداف تعیین :اند كرده مطر  صورت

 ، 5كی و  ه ای  عبارت شویرای و انتخابو   تعیین ،  فتمان فضای مجدد ایجاد برای مصاحبه

 ،(7كی و  س ازی  )مرت ب  كی و  های دسته هدای  ، 6كیو كنند ان مشارك  انتخاب و شناسایی

 رس یدن  برای فاكتور عاملی تحلی  از استفاده با كیو های كارت به مربوط های داده تحلی 

 و همك اران  )وبل ر  بهب ود  های برنامه ایجاد و ، زار  های افتهی ،اجتماعی های دید اه به

 عبارات  ردآوری و ای كتابخانه مطالعات از پس ، فتمان فضای تشكی  برای .(16: 2009

 یبرف  لوله . شد استفاده شونده مصاحبه افراد شناسایی برای 8برفی  لوله رو  از ، مربوط

 ب ا  س اختاریافته  نیم ه  ةمصاحب اساس این بر و شد تشكی  شگاهدان و صنع  جه  دو از

 پووهش های ویو ی از نظری اشباع .شد انجام نظری شباعا ةنقط به نرسید تا هخبرپانزده 

 پ ووهش  به شدن اضافه یا توسعه جه  بیشتریدادة  كه اس  معنی این به و اس  كیفی

 نف ر  8 سازمانی اررفت ةزمین در دانشگاهی متخصصان شام  شوند ان مصاحبه نشود. وارد

 اس اس  بر  فتمان فضای نهای  در . نددبو نفر 7 مطالعه مورد های شرك  ارشد مدیران و
                                                                                                                                            
1. Mixed Method 

2. Ramlo & Newman 

3. Webler 

4. concourse 

5. Q Statement 

6. Q Participate 

7. Q Sorting 

8. snowball sampling 



360  ،1401 تابستان، 2، شمارة 20دورة مديريت فرهنگ سازماني 

 و سیاس ی  رفت ار  چ ارچوب  در تخصص ی  ه ای  مص احبه  نت ایج  و ای كتابخانه مطالعات

 رتعبا 76 ای كتابخانه مطالعات و مرحله این نتایج به توجه با .  رف  شك  آن های لفهؤم

 ب رای  هدفمن د  ط ور  ب ه  كی و  عبارات 1دلفی تكنیك اساس بر ،سپس.  شد  ردآوری كیو

 . شد  ردآوری كیو عبارتپنجاه  نهای  در نظرها بندی جمع از پس و شد ارسال خبر ان

 ب ر  و ش د  تهی ه  كی و دس تة   و كیو های كارت . اس  شده ارائه كیو عبارات ، 3 جدول در

 انجام را كیو سازی مرتب آماری ةجامع ارشد مدیران از نفر 23 هدفمند  یری نمونه اساس

 ك ه  اف رادی  از نف ر كردن د دو   مرت ب  را كی و  ه ای  كارت كه ریآماة جامعاعضا   .دادند

 ص ورت  ب ه  ه ا  سازی مرتبهمة  .داشتند حضور نیز بود شده انجام ها آن با اولیه ةمصاحب

 پووهش گر  توس ط  س ازی  مرتب حین كنند ان مشارك  االتؤس به و شد انجام حضوری

 صنایع در كشور برمعت ینگهلد دو ارشد مدیران تحقیق این آماری ةجامع . شد داده پاسخ

 اس اس  ب ر  را س ازی  مرت ب  كنند ان مشارك  . بودند خودرو و داروو  پزشكی تجهیزات

 توزی ع  از اس تفاده  ب ه  را پووهش گران  (2008) 2براون. دادند انجام اجباری توزیع رو 

 را هایش ان  دی د اه  كنن د ان  مش ارك   ش ود  می سبب امر این ازیر .درك می ترغیب نرمال

 ع املی  تحلی    3اس اس پی اس افزار نرم در سپس(. 29: 2014 نیومنو   )راملو كنند آشكار

 ش وند ان  مصاحبه شناختی جمعی  های ویو ی 4تا  1 های جدول . شد انجام ها داده روی

 دهد. را نشان می كنند ان مشارك  و

 جنسیت متغیر. 1 جدول

 شونده مصاحبه کننده مشارکت
 

 جنسیت فراوانی فراوانی ددرص فراوانی فراوانی درصد

96%  22 87%  مرد 13 

4%  1 13%  زن 2 

                                                                                                                                            
1. delphi technic 

2. Brown 

3. Spss 
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 سن .متغیر2جدول 

 شونده مصاحبه کننده مشارکت
 سن

 فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی

4%  1 0%  سال 40تا  35 0 

22%  5 7%  سال 45تا  40 1 

39%  9 13%  سال 50تا  45 2 

17%  4 60%  سال 55تا  50 9 

9%  2 20%  سال 60تا  55 3 

9%  2 0%  سال 65تا  60 0 

 تحصیالت متغیر. 3 جدول

 شونده مصاحبه کننده مشارکت
 تحصیالت )مرتبة علمی(

 فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی

0%  0 7%  استاد تمام 1 

0%  0 27%  دانشیار 4 

0%  0 13%  استادیار 2 

0%  0 7%  مربی 1 

22%  5 13%  ارشد یكارشناس 2 

48%  11 0%  كارشناسی 0 

4%  1 0%  كاردانی 0 

9%  2 27%  پزشك عمومی 4 

4%  1 0%  دندانپزشك 0 

9%  2 7%  دكتر داروساز 1 

4%  1 0%  دامپزشك 0 

 کاری ةسابق متغیر. 4 جدول

 شونده مصاحبه کننده مشارکت
 سابقة کاری

 فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی

48%  11 47%  سال 20تا  15 7 

22%  5 33%  سال 25تا  20 5 

26%  6 13%  سال 30تا  25 2 

4%  1 7%  سال 30باالی  1 
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 پژوهش های يافته

 قاب  مشاهده اس . 5در جدول  تحقیق این در  فتمان فضای از شده  ردآوری كیو عبارات

 گفتمان فضای از منتج کیو عبارات .5 جدول

 کیو عبارت ردیف

 .دارد سازمان در سیاسی رفتار  یری شك  در مهمی شنق رهبری الگوی 1

 كنند. مدیران ناالیق و ناشایسته بروز رفتار سیاسی در سازمان را تشدید می 2

 . شود رفتار سیاسی بیشتر در سطو  باالیی سازمان وجود دارد و از این سطح به سطو  پایینی منتشر می 3

 . ما نوع آن متفاوت اس . ا رفتار سیاسی در همة سطو  وجود دارد 4

 های سیاسی برای مدیری  زیردستان استفاده كنند. مدیران باید از مهارت 5

 . كنند كاری استفاده می تدریج در رفتارشان از سیاسی به  كارمندانی كه مدیرشان رفتار سیاسی باالیی دارند 6

7 
  كنم و در صورت تكرار و آسیب به منافع سازمان میبا آن برخورد قاطع   در صورت مشاهدة رفتار سیاسی در زیردستان

 . كنم فرد خاطی را از سازمان اخراج می

8 
كنم به صورت زیربنایی  كنم و سعی می های آن را بررسی می زیردستان ریشه در سیاسی رفتار مشاهدة صورت در

 موضوع را شناسایی و ح  كنم.

 كنم. در كنار زدن فرد خاطی یا همراه كردن او با خودم می در صورت مشاهدة رفتار سیاسی در زیردستان سعی 9

 كنم. دهم رفتار سیاسی ادامه یابد و نتایج را بررسی و كنترل می زیردستان اجازه می در سیاسی رفتار مشاهدة صورت در 10

 . دهم ارها را نشان میزیردستان به طور غیرمستقیم عدم تمای  خود نسب  به این رفت در سیاسی رفتار مشاهدة صورت در 11

 . . رفتار سیاسی نقش باالیی ندارد عملكرد و نتیجة كار مدیران مهم اس  12

 . مهارت سیاسی افراد در ارتقای شغلی بسیار اهمی  دارد 13

14 
مان كند و مانع تحقق اهداف ساز شود و تفرقه و تعارض ایجاد می رفتار سیاسی جنبة غیرقانونی زند ی سازمانی تلقی می

 زنند. شود. افراد بیشتر در جه  منافع شخصی دس  به رفتارهای سیاسی می می

15 
توان از آن به عنوان هنری خشق جه  آشتی دادن منافع رقبا  . می رفتار سیاسی ویو ی طبیعی زند ی سازمانی اس 

 استفاده كرد.

 . زنند سی میمدیران بیشتر در جه  رفع تهدیدهای احتمالی دس  به رفتارهای سیا 16

 لو  هستند. پذیرند ساده مدیرانی كه سیاس  را نمی 17

 كند. مهارت سیاسی بیشترین نقش را در پیشرف  شغلی یك مدیر ایفا می 18

 عام  مهم در ایجاد رفتارهای سیاسی در سازمان اس .  های سازمان مشخص نبودن اهداف و برنامه 19

20 
رفتار سیاسی در سازمان كمتر   تر باشد ها شفاف نامه ا در سازمان مشخص و آیینه هر چه قدر قوانین و دستورالعم 

 شود. می

21 
 یری و فرماندهی توسط مدیر ارشد انجام شود( رفتار سیاسی رواج بیشتری  هر چه قدر سازمان متمركزتر باشد )تصمیم

 یابد. در سازمان می

 . تر اس  دهتر و زن سازمان با محیط سیاسی و سازمانی منعطف 22
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 عبارات کیو منتج از فضای گفتمان .5جدول ادامة 

 عبارت کیو ردیف

23 
سبب افزایش عملكرد تیمی   ، زیركی اجتماعی، و ...( شخصی سازی، نفوذ بین مدیر با مهارت سیاسی )توانایی شبكه

 . شود می

 .قدرت را در اختیار دارند  های غیررسمی در سازمان شبكه 24

 . شود ، رفتار سیاسی سبب كاهش مقاوم  كاركنان می های تحول و تغییر سازمانی برنامههنگام  25

 . اما بهتر اس  از اطشعات و اتفاقات سیاسی سازمان باخبر باشد. بازی كند مدیر نباید در رفتار  سیاسی 26

 . شقی اس ، اخ ا ر رفتار سیاسی در جه  وفاداری به شرك  یا حمای  از رئیس سازمان باشد 27

 . هر  ونه رفتار سیاسی جایز اس   برای دستیابی به اهداف سازمان 28

 . رفتار سیاسی بیشتر رواج دارد  هر قدر عمر سازمان بیشتر باشد 29

 كنند. زمان زیادی را برای موضوعات و رفتارهای سیاسی صرف می  مدیران ارشد و میانی 30

 . بسیار مخرب اس   تكرار رفتارهای سیاسی در سازمان 31

32 
شناسی شود و به  ، رواج رفتار سیاسی بیماری سازمانی اس  و باید آسیب و بازر انی و خدماتی  در صنایع تولیدی

 حداق  برسد.

 . عل  اساسی رفتار سیاسی در سازمان ضعف مدیران ارشد اس  33

 ان ارشد دارد.بازی مدیر ها نشان از سیاسی و دستورالعم   شفاف نبودن اهداف 34

 . هایی كه مدیران میانی قوی وجود دارد رفتار سیاسی رواج بیشتری دارد در سازمان 35

 . تمای  به استفاده از رفتار سیاسی ندارند  مدیرانی كه دانش و تخصص باالیی دارند 36

37 
های سازمان مانند مدیر  رخی پس ، زیركی اجتماعی، و ...( برای ب شخصی سازی، نفوذ بین مهارت سیاسی )توانایی شبكه

 . فرو  الزامی اس 

 . ساختارهای هلدینگ پتانسی  رواج رفتار سیاسی را بیشتر از سایر ساختارها دارند 38

 اغلب مردان هستند.  كنندة رفتارهای سیاسی در سازمان ایجادكننده و اداره 39

 ب زنان هستند.كنندة رفتارهای سیاسی در سازمان اغل نشردهنده و توزیع 40

 . رفتار سیاسی رواج بیشتری دارد  هایی كه تفویض اختیار بیشتر اس  در سازمان 41

 . تر هستند رفتار سیاسی رواج بیشتری دارد تر و افقی هایی كه مسطح در سازمانی 42

 . جوّ عدم اعتماد غالب اس   هایی كه رفتار سیاسی شایع اس  در سازمان 43

 رویم. آرام به سم  سازمان غیررسمی و شیوع رفتار سیاسی پیش می ، آرام ها منطقی نباشند ی یر ا ر تصمیم 44

 . ، تا زمان استحكام سازمان رفتار سیاسی جایز اس  ، با شرط پذیر  زیردستان برای حفظ و نگهداری سازمان 45

 . ن اس پاشنة آشی  رفتار سیاسی عادت كردن افراد سازمان و مؤلفة فرهنگی شدن آ 46

 . رفتار سیاسی رواج بیشتری دارد  هر قدر برداش  ناعدالتی در سازمان بیشتر باشد 47

48 
مزایا و   خدمتی كاری و رفتارهای خویش بیشتر درك كنند همكاران و مافوقان از طریق سیاسی  هر قدر كاركنان سازمان

 . ندكن ها نیز بیشتر سیاسی رفتار می آن  كنند منافع زیادی كسب می

 دهند. كنند جوّ سیاسی در سازمان را افزایش می طلبانه با دیگران رفتار می مدیرانی كه فرص  49

 شود رفتار سیاسی بسیار ناچیز اس . هایی كه سیستم ارزیابی عملكرد درس  و شفاف ارائه می در سازمان 50
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 6 ج دول  مط ابق  ، قتحقی   این در . شد استفاده KMO1 نآزمو از ها داده تعداد كفای  رایب

 ع دد  همچن ین  س .ها داده تعداد بودن كافی دهندة نشان كه آمد دس ه ب KMO 0.789 مقدار

 دارد. متغیرها بین همبستگی ییدثت از نشان كه آمد دس ه ب 0.05 از كمتر داریمعنا سطح

 بارتلت و اکلین ، مایر کیزر آزمون نتایج. 6 جدول

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.789 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 529.411 

Df 231 

Sig. 0.000 
 

 ه ر  از ، كیو عبارات انتخاب و  فتمان فضای تشكی  برای ،ها مصاحبه هنگام ، كیو رو  در

 . یاب د  م ی  اف زایش  ها مصاحبه اعتبار رتصو بدین و شود می الؤس خبر ان سایر مورد در خبره

 هك   ش ود  م ی  ارس ال  نظر صاحب افراد برای كیو عبارات ، كیو عبارات تشكی  از بعد ،همچنین

و  )وبلر یابد می افزایش كیو عبارات اعتبار رو  این با.   یرد می انجام دلفی رو  توسط معموالً

 ای ن  روای ی  ش ده   رفت ه  نتیج ه  كیو  رو روایی به مربوط ةمقال 39 در .(25: 2009همكاران 

   ی ری  نمون ه  چ ارچوب  اس اس  و دارد  ی ری  نمونه چارچوب از كام  دانش به بستگی رو 

 ش ده  مرت ب  عب ارات  ك ه  ن د ا ه رفت   ج ه نتی مقاالت ازدرصد  50 حداق  . اس   فتمان فضای

 ب ا  كی و   رو ییای  پا .(9: 2011 2)ن یكشس   دنباش   ش ده  استخراج  فتمان فضای از ندنتوا می

 مج دد  ةمطالع    ه ا  رو  نی  ا از یكی .اس  شده داده نشان مختلف یها  رو با زمان  ذش 

 اس    شده داده نشان باال به 0.8 حد از معموالً رو  این در مجدد آزمون پایایی . اس  مونآز

 3اصلی های لفهؤم ةتجزی رو  از عاملی تحلی  در ها عام  استخراج برای. (566: 1996 براون)

 دو به دوران ، بهتر تفسیر برای.  شد داده دوران ها عام  سپس. شد شناسایی عام  پنج و ستفادها

 دوران نتایج شد. بررسی رو  دو هر نتایج و انجام 5مستقیم مورب و 4واریماكس متعامد رو 

 . اس  مشخص 5 جدول در كننده مشارك  هر به مربوط های عام  و ها ماتریس

                                                                                                                                            
1. Kaiser Meyer Olkin 

2. Nicholas 

3. Principal Component 

4. Varimax 

5. Direct Oblimin 
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 کنندگان مشارکت عاملی بارهای و یافته ندورا ماتریس. 7 جدول

 5 4 3 2 1 کننده مشارکت ةشمار

2 0.743 0.151 0.145 0.416 0.036 

23 0.735 0.315 0.219 0.123 0.048 

8 0.716 0.219 0.217 0.033 -0.254 

5 0.690 0.180 0.145 0.224 -0.060 

15 0.689 0.459 0.271 0.040 -0.038 

22 0.633 0.389 0.330 -0.112 -0.199 

7 0.525 0.442 0.084 -0.003 0.017 

1 0.199 0.731 0.395 0.090 -0.045 

12 0.282 0.710 -0.036 0.057 -0.120 

11 0.479 0.661 0.054 -0.042 0.021 

19 0.547 0.591 0.195 0.228 0.002 

18 -0.019 0.564 0.422 0.391 0.106 

4 0.117 0.090 0.853 0.179 0.161 

6 0.413 0.080 0.606 0.194 0.121 

10 0.287 0.371 0.567 -0.067 -0.150 

20 0.377 0.186 0.417 -0.126 0.265 

3 0.131 0.261 -0.070 0.777 0.111 

9 0.266 -0.165 0.340 0.727 -0.002 

13 0.163 0.178 0.433 0.582 -0.321 

14 -0.017 -0.076 0.078 0.085 0.753 

16 -0.345 -0.012 0.000 0.079 0.737 

17 0.267 0.036 0.187 -0.247 0.640 

21 -0.264 -0.064 -0.142 0.475 0.515 

 واریانس و ویژه مقادیر ماتریس. 8 جدول

 ها عامل
 ها عامل چرخش

 % تراکمی جمع % واریانس وِیژه مقادیر

1 7.67 34.86 34.86 

2 2.54 11.56 46.42 

3 1.79 8.14 54.56 

4 1.28 5.81 60.37 

5 1.07 4.88 65.25 
 

ك ه می زان واری انس ه ر الگ وی ذهن ی و مق ادیر وی وه آن           بر اس اس م اتریس ف وق   

 كنند ان مشارك  با را عام  هر ارتباط و دوران ماتریس ةنتیج كه 7 جدول ،همچنین،اس .

 س یر تف ب ه  توج ه  ب ا  . داش    وج ود  ذهنی الگوی یا عام  كه اس  مشخص دهد می نشان

 رفت ار  ب ه  واكنش و سیاسی( ة)اراد سیاسی رفتار به اعتقاد بعد دو ، كنند ان مشارك  نظرات
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 الگ وی پنج  ابعاد این اساس بر و ندشد شناسایی  یر ذارثت عوام  سیاسی( )مهارت سیاسی

 از ، سیاس ی  اح زاب  بندی طبقه از نواحی  ذاری نام برای . شدند  ذاری نام و جانمایی ذهنی

 خصوص هب تحقیقپیشینة  از همچنین و ،كار( محافظه ) راس  طیف تا )انقشبی( چپ طیف

 بیش تر  موج ود  تحقی ق پیش ینة   در البته .شد استفاده (1980) اشمی  و كیپنیس مطالعات از

 و وی وه  مق ادیر  باالترین كه ،اول عام  كه اس  مشخص . بود سیاسی های تاكتیك بر تمركز

 .دارد را ذهنی الگوی ارب یشترینب ، دارد را واریانس

 نتیجه و بحث

  ه ا  عام    تفس یر  از پ س  و ش د  شناس ایی  عام پنج  ، كیو رو  اساس بر ، پووهش این در

 ،سیاس ی  رفت ار  به واكنش و سیاسی رفتار به اعتقاد بعد دو به توجه با ،مدیران ذهنی الگوی

 ازی ك   هر بودن زیاد یا كم ةدرج اساس بر شده ارائه مدل نواحی .شد تدوین ناحیهپنج  در

 .اند شده تشریح و  ذاری نام 1شك   صورت به و اند  رفته شك  ابعاد

ش
اکن

و
 به 

ار
رفت

 
سی

سیا
 

        زیاد

 
 

   
 

  
   

 

    
        
        
        
 

 

   
 

  
        
        

        کم

         
  زیاد     کم  

  سیاسی ررفتا به اعتقاد   

 مدیران سیاسی رفتار سبک مدل .1 شکل

 

 اقتدارگرا

گراسنت کارمحافظه   

 متبحر

رومیانه  
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 همچن ین  و ه ا  مص احبه  از مس تخرج  كی و  عبارات به توجه با نواحی از یك هر تفسیر

 . اس   رفته انجام كنند ان مشارك  سازی مرتب

  دهن د  نم ی  انجام نیز سیاسی رفتار و رندندا را قبول سیاسی رفتار كه مدیرانی :گرا سنت

 ب رای  بیشتر مدیران این هستند. مند عشقه عقشیی و مكانیكیو   ساده ارهایاختس به معموالً

 با اغلبو  ندا مناسب هساد تكنولوژی و كوچك ةانداز با هایی سازمان یا تولیدی ساختارهای

 ب ه  م دیران  این ذهنی الگوی . شوند می تعارض دچار دارند باالیی سیاسی رفتار كه مدیرانی

 ب ه  توج ه  ب ا  عملك رد  اف زایش  بهب ود  ب ه  تمای    و اس    بیهش   بسیار كشسیك مدیری 

 ی ا  سازمان عملیاتی مدیران مناسب سیاسی رفتار سبك این . دارند ها فعالی  استانداردسازی

 اس . رسمی بسیار های سازمان مدیران

 كنن د  م ی  سعی خودشان اما ،دارند را بسیار قبول سیاسی رفتار كه مدیرانی :کار محافظه

 ع دم  .باشند مطلع سازمان سیاسی اتفاقات از مندند عشقه بیشتر ، باشند نداشته یسیاس رفتار

 ب ا  دتوانن می ها . آنباشد سیاسی رفتار عدم دالی  از یكی شاید  روه این در سیاسی مهارت

 س عی  یرانم د  این بگیرند. عهده بر را پیچیده های سازمان مدیری  سیاسی مهارت افزایش

 س ازمان  سیاس ی  اتفاق ات  از اما.  نشوند سازمان سیاسی مسائ  و تتصمیما در یر كنند می

 سیاس ی  ج وّ  و ندبرخوردار نسبی محیطی  بات از كه هایی سازمان برایها  آن باشند. باخبر

 . باشندمفید  تواند می ندارند باالیی

 رفت ار  نی ز  ح دودی  ت ا  و دارن د را قبول  سیاسی رفتار حدودی تا كه مدیرانی :رو میانه

 جریان ات  در كنن د  می سعی و هستند طلب اصش  معموالً دهند مینشان  سازمان در سیسیا

 ،مرب وط  ص نع   و س ازمانی  ه ای  سم  بر بنا . باشند داشته را همراه نقش سازمان سیاسی

 تع داد  . باش د  داشته تمای  بیشتر دیگر ةناحی چهار ازیك  هر به تواند می ها آن سیاسی رفتار

 س بك  این .  یرند در پیش می را سیاسی رفتار سبك این معموالً ها زمانسا مدیران از زیادی

 س ازمانی  مش اغ  در  ؛ كسانی ك ه هاس  سازمان میانی مدیران به متعلق یشترب سیاسی رفتار

 نیستند.  یرنده تصمیم خودشان اغلب و هستند ارشد مدیران  یری تصمیم كننده به كمك
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 س ازمان  در روزم ره  طور به نیز آن از و دارند ولرا قب سیاسی فتارر كه مدیرانی :متبحر

 از یك ی  را سیاس ی  رفت ار  و س ازمانی  د یزن   طبیع ی    ی ویو را سیاس  كنند می استفاده

 اختارهایس   ب ا  ه ای  س ازمان  و پیچی ده  ه ای  س ازمان  در . دانند می مدیری  اصلی وظایف

 معم والً  م دیران  ای ن  . باش د مفی د   توان د  م ی  سیاسی رفتار سبك این با مدیر ،پذیر انعطاف

 س اختارهای  ، ماتریسی ساختارهای با هایی سازمان در. هستند سازمانی تغییرات ةكنند شروع

ای ن م دیران    دارن د  فعالی    آن در زی ادی  میانی مدیران كه هایی سازمان و ،مسطح و افقی

 های وقعی م در دارند را سیاسی اررفت سبك این كه مدیرانی باشند. مناسبی ة زین توانند می

 .كنند می رفتار سازمانی پرس  آفتاب نندما و كنند می ایفا مختلف های نقش  مختلف

 و ه ا  تاكتی ك  از رفتارش ان  در ام ا  ، ندارند را قبول سیاسی رفتار كه مدیرانی :اقتدارگرا

 ام ا  ،كنن د  م ی  نه ی  سیاس ی  رفت ار  از را ندیگرا معموالً ، كنند می استفاده سیاسی های بازی

 س ازمان  در ق درت  كس ب  دنبال به اغلب مدیران این . دهند می انجاماین رفتار را  نخودشا

 م دیران  باالی دتعدا كنند. می استفاده نامشروع سیاسی رفتارهای از معمول طور به و هستند

 در اعتم اد  ع دم  ج وّ  س بب  تواند می و اس  مضر سازمان برای سیاسی رفتار سبك این با

 ویو  ی  ای ن  با مدیرانی سیاسی محیط با صنایع و خاص مشاغ  رایب معموالً . شود سازمان

 باشند. مناسب توانند می رفتاری

 ش ر   ب ه  ذهنی الگوهای بندی رتبه ،ویوه مقادیر و واریانس ماتریس اساس بر ،همچنین

 .اس  9جدول 

 ذهنی الگوهای بندی رتبه ماتریس. 9 جدول

 ها عامل
 ها عامل چرخش

 % تراکمی جمع % واریانس وِیژه مقادیر

67/7 اقتدار را  86/34  86/34  

54/2 رو میانه  56/11  42/46  

79/1 كار محافظه  14/8  46/54  

28/1 متبحر  81/5  37/60  

07/1  را سن   88/4  25/65  
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در نظ ر  رفت ه    وابسته متغیر سیاسی رفتار یا حوزه این در  رفته انجام تحقیقات اكثردر 

 ع دم  نامتج انس،  ه ای  برنامه و اهداف منابع، یابیكم متقاب ، یوابستگ مانند عواملی و شده

 ،شوند می سازمان در سیاسی رفتار سبب كه سازمان یتكنولوژ و حاتیترج به مربوط توافق

 ب ه  توج ه  ب ا  ش ود  می سازمان در سیاسی رفتار به منجر كه سازمانی سیاس  از اكراد  یرثت

 رفت ار   یرثت   دورت ر  ه ای  سال در اینكه یا دان دهش بررسی سازمانی و شغلی و  فردی عوام 

 س ازمانی  عملك رد و  سازمانی عدال و   شغلی رضای  مانند سازمانی های لفهؤم بر سیاسی

 سیاسی رفتارهای انواع نیز تحقیقاتیدر  ،همچنین . اس  شده بررسی مستق  متغیر عنوان به

 در را سیاس ی  فت ار ر ب ومی  الگوه ای  ك ه  دهش   بررسی مختلف كشورهای و ها سازمان در

 اند. كرده بررسی مختلف كشورهای

 مانن د  توان د  م ی  و اس    اقتضایی رفتاری سیاسی رفتار كه اس  این اهمی  حائز ةنكت

 سیاس ی   رفتاره ای   ش ده  مط ر   ه ای  سبك ازیك  هر در ،بنابراین . كند عم  دولبه شمشیر

 مانند رفتارهایی؛ بزند ضربه نسازما به بلندمدت در تواند می سازمان در غیرقانونی و كاذب

 ةدربار اول دس  اخبار كسب برای مدیرعام  دفتر مسئول با پنهانی و غیررسمی ةرابط جادای

 دادن تغیی ر  و س ازی   تص میم  هدف با  یران تصمیم از كلیدی اطشعات كردن پنهان ،شرك 

 ی ا  رس می  جلس ات  در خود نظر و رأی پیشبرد برای دیگران با ائتشف ،  یری  تصمیم ةنتیج

 پخ ش  ، غیررس می  ارتباط ةشبك در شایعه پخش ، سازمان در غیررسمی های جریان هدای 

 لط ف  ، ه ا  رسانه و اجتماعی های شبكه و عمومی فضای در شرك  اسرار و اطشعات كردن

 ت ثمین  را ما منافع دیگری جای شوند وادار و مدیون ها آن كه انگیزه این با دیگران به كردن

 م دیران  ینبن ابرا .  متف اوت  یا  زین ه  انتخاب و تصمیم یك تغییر هدف با كردن البی ، كنند

 ه   ج در سیاس ی  رفتاره ای  از زیردس تان    ی ووی و موقعی  دقیق شناخ  با دبای ارشد

 ع دم  ج وّ   یری شك  به كه نامشروع سازمانی رفتارهای از وكنند  استفاده یسازمان اهداف

 بپرهیزند. كند می كمك كاذب غیررسمی سازمان تشكی و  اعتماد

 و یك   اموزن د یب دی  با رانیمد ،یاسیس رفتار حذف یبرا تش  ای  رفتن دهیناد یجا به

 ا  ر  ،یاس  یس رفت ار  ح ذف  یبرا تش  كرد. ستفادها سازنده طور به آن از توان می چگونه

https://motamem.org/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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 نانیاطم عدم  یدل به یاقدام نیچن  واقع، در بود. خواهد زیآم  یموفق ندرت به هر ز، میینگو

 ةتفاداس    ی  نها در ده د.  شیاف زا  را یاس  یس رفتار اس  ممكن كند می جادیا كه یابهام و

 خواه د  2یگآش فت  و 1یدش من و  تع ارض  به منجر احتماالً یاسیس رفتار از آزادانه و ریفرا 

 رفتار بردن نیب از یبرا یتشش ریمد اس . نیبهتر نینابیب  یموقع كی موارد، اغلب در شد.

 از بكوش د  اس  ممكن و شناسد می  یرسم به را آن بودن ناپذیر اجتنابو  كند نمی یاسیس

 رساندن حداق  به یبرا یمؤ ر های  ام تواند می حال، نیع در كند. استفاده مؤ ر طور به آن

 از ك ه  نت ایجی  از یكی (224: 2004  4)بكسر بردارد 3نامناسب یاسیس رفتار یكاركردها سوء

 توان د  می ها سازمان در مدیران انتخاب كه اس  این آورد دس ه ب توان می شده تدوین مدل

 سیاس ی  رفت ار  س بك  شناس ایی  ب ا  ی ا  بگیرد شك  آنان سیاسی رفتار سبك مدل اساس بر

 .ك رد  آماده خاص های سم  برای را مدیران سیاسی های مهارت وز آم با توان می  مدیران

 تط ابق  ه ا  آن موقعی    ب ا  ها نآ سیاسی رفتار سبك كه مدیرانی ردنا م كاره ب از ،همچنین

 مانن د ) سیاسی رفتار های تاكتیك و ها استراتوی به ، قبلی تحقیقات در كرد. لو یریج ندارد

 سیاس ی  رفت ار  ب ر   رؤم   عوام    ( و... و ،طشعاتا كنترل ، پروری جاسوس ، كردن سرزنش

 در . اس    ش ده  اش اره  سیاس ی  رفتار از ناشی پیامدهای و (سازمانی و فردی عوام  مانند)

 رفت ار  س بك  و كنك ا   موض وع  ،مدیر هر ذهنی الگوی به توجه با ، شد انجام كه تحقیقی

 سیاس ی  رفت ار  درب ارة  انمدیر دید اه تحقیق این در واقع در . شد استخراج مدیران سیاسی

 س بب  تواند می مدل این به توجه . شد تفسیر دید اه این در ارتباط با آنان رفتار و شناسایی

ه ب   از جلو یریبا هدف  شود سازمان در درس  های جایگاه و ها سم  در انمدیر انتخاب

 سیاس ی  ه ای  مه ارت  از درس    ةاس تفاد  همچنین و منفی سازمانی تعارضات آمدن وجود

 .سیاسی رفتارهای سوء از جلو یری و كشن تصمیمات ا ربخشی افزایش جه 

                                                                                                                                            
1. feuds 
2. turmoil 
3. Abusive 

4. Baxer 
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 ها يافته بر مبتني پیشنهادهايي و ها محدوديت

 ب ر  زم ان  روش ی  ك ه  ،كی و  رو  به توجه با.  داش  وجود هایی محدودی  پووهش این در

 و گیهماهن ، كشور در كرونا ویروس شیوع با مقارن بود ها كارت سازی مرتب زمان و اس 

 ه دف  دقی ق  تفه یم  ،همچنین بود. همراه دشواری با سازی مرتب برای خاص شرایط ایجاد

 ب ا  ، ها كارت سازی مرتب زمان در چه مصاحبه زمان در چه ، كنند ان مشارك  برای پووهش

 در . داش  تحقیق هدف و مفهوم كام  توضیح هب نیاز ،سیاسی رفتار ةدو ان ماهی  به توجه

 ه دف  ب ا  پووهش ی  توان می و اس  شده ارائه مدیران سیاسی رفتار بكس مدل تحقیق این

 ه ا  سازمان در مدل این یكمّ كاربرد همچنین . داد انجام رهبری های سبك با مدل این تطبیق

 یكمّ   تحقیق ات  در توان د  می مدیران سیاسی رفتار سبك با سازمانی های پس  بقتطا برای

 ابع اد  ن وع  ب ه  توج ه  ب ا  را م دیران  سیاس ی  رفت ار  كسب توان می .  یرد قرار استفاده مورد

 س بك  با را ابعاد این ارتباط و كرد بررسی مربوط صنع  و ها شرك  محتوایی و ساختاری

 سنجید. مدیران سیاسی رفتار
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