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ـهپژلیشم(هجکبد هردکیمهییکیمهااشای،هیکلهیوم،هرمکشههیومه)پیکپمه11(،هپکایزه1399صص317-335  ص دکب هر ممه)بقکا هر ممه

بتکاد هایمهکشا هردکیکامهلهاهییتهر  هرب ه یش هله
کشلرهش طکشیک هییکیمهعشهیکربکیهیک هعلاطم

دریافت: 99/3/18 علی خدادادنژاد1     

پذیرش: 99/6/25        

هچبیده

تأثیرات  دلیل  به  که  بوده  امروزی  در سازمان های  انکارناپذیر  امری  رفتارهای سیاسی 
روزافزون  موردتوجه  دارد،  سازمان ها  بهره وری  و  عملکرد  بر  که  منفی  و  مثبت  دوجانبه 
صاحب نظران و پژوهشگران قرارگرفته است. این پژوهش باهدف شناسایی و تبیین چگونگی 
شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی کارکنان در سازمان های دولتی به روش کیفی و با استفاده 
از تکنیک دلفی انجام شد. ابتدا بر اساس ادبیات، مطالعات و نتایج تحقیقات پیشین و گفتگو 
با صاحب نظران، چیدمان اولیه ای بر اساس عوامل، مؤلفه هامؤلفه ها و شاخص هاشاخص های 
پیشنهادی طراحی و بر اساس آن پرسشنامه ای )باز و بسته( تهیه و با استفاده از روش دلفی 
طی سه دور جهت نظرخواهی در اختیار 20 نفر از خبرگان علمی )پانل دلفی( قرار گرفت. 
نتایج حاصل در پایان دورهای سه گانه دلفی و با استفاده از ضریب هماهنگی کندال نشان 
داد که چهار عامل شامل ویژگی های سازمانی با 10 مؤلفه و 30 شاخص، ویژگی های فردی 
مؤلفه و 12 شاخص و ویژگی های  با 4  مؤلفه و 22 شاخص، ویژگی های محیطی  با 7 
فرهنگ سازمانی و ارتباط با 5 مؤلفه و 15 شاخص با شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی 
رابطه معناداری دارند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های سازمانی مهم ترین نقش را در 
بروز رفتارهای سیاسی داشته و ویژگی های فردی، محیطی و فرهنگ سازمانی به ترتیب در 

رده های بعدی اهمیت قرار دارند.

1. دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گچساران، ایران
Khodadad.ali2019@gmail.com
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 واژگان کلیدی: رفتار سیاسی، ویژگی های سازمانی، ویژگی های فردی، ویژگی های 
محیطی، ویژگی های فرهنگ سازمانی و ارتباط، سازمان های دولتی
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بقدب هلهکیکیهبسئ  

بی شک، دنیای امروز دنیای انسان ها است و متولیان سازمان های مختلف انسان ها هستند. 
سازمان ها بدون وجود انسان نه تنها مفهومي نخواهند داشت، بلکه ادارة آن ها نیز میسر نخواهد 
بود )اشنایدر،2016(. درواقع، در شرایط رقابتی امروز، سازمان ها به منظور دستیابي به موفقیت 
و رقابت با دیگر سازمان ها نیازمند وجود منابع انساني متعهد و دارای انگیزه هستند. نیروهایي 
که افزون بر انجام وظایف محول شده، خود را وقف سازمان کنند و برای تحقق اهداف آن 
از هیچ تالشی کوتاهی نکنند. این گروه از افراد نقشي فراتر از وظایفی دارند که سازمان به 
آن ها محول کرده است، درواقع، این افراد خود را وفادار به سازمان می دانند و شکست و 
موفقیت سازمان را از آن خود تلقي می کنند )فانی و همکاران،1393(. یکی از عوامل مؤثر 
در رضایت شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد و بهره وری در سازمان ها رفتارهای سیاسی است. 
درواقع، سیاست، کوشش دیرینۀ انسان شناسی است که از آغاز تمدن وجود داشته است؛ 
باید گفت  اما  ازاین رو چیزی نیست که فقط در سازمان های امروزی وجود داشته باشد؛ 
امروزه سازمان ها، زمینۀ باروری و پرورش و رشد سیاست اند و سیاست یکی از واقعیت های 
ازآن جهت  زندگی سازمانی محسوب می شود )هوی و میسکل،2013(. سیاست سازمانی 
اهمیت دارد که درک درستی از فرآیندهای غیررسمی درگیری ها و همکاری ها در سازمان ها 
و تأثیر آن ها بر عملکرد سازمانی را فراهم می آورد، در همین راستا می توان گفت که رفتار 
سیاسی احتماالً هم زمان با پیدایش سازمان وجود داشته است )جینتیس، 2016(. رفتارهای 
سیاسی در زمره واقعیت های بسیار مهم و اجتناب ناپذیر حیات سازمانی قرار می گیرد )لوین و 
همکاران1 ،2017(. به عبارتی، رفتار سیاسی به عنوان فعالیتی تلقی می شود که لزوماً جزئی از 
نقش و وظایف رسمی در سازمان نبوده ولی درعین حال در توزیع مزایا و کاستی ها می تواند 
نقش مؤثر داشته باشد )مختاری و همکاران،2018(. یافته های حاصل از مطالعات گذشته 
درزمینۀ رفتارهای سیاسی نشان می دهد که برای شناخت هر چه بیشتر این رفتارها شناسایی 
علل شکل گیری و بروز آن ها به ویژه برای مدیران این سازمان ها دارای اهمیت و ضرورت 
می باشد، به طوری که با شناخت این رفتارها می توان به طراحی و تدوین استراتژی مناسب 

برای مدیریت بهینه این رفتارها پرداخت.

بخش اعظم مطالعات در حوزه رفتار سیاسی بر نتایج و پیامدهای مثبت و منفی این 
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رفتارها متمرکز بوده و کمتر به شناسایی علل شکل گیری و گسترش آن توجه شده است. 
همچنین بیشتر مطالعات در این حوزه به روش کمی انجام شده و اغلب صاحب نظران معتقدند 
جهت تحقق بخشیدن به اهداف و نیازها در شرایط متغیر و پیچیده محیط کار سازمان های 
امروزی، تحقیقات بیشتر آن هم به روش های ترکیبی به منظور مطالعه و شناخت دقیق و عمیق 

این رفتارها ضرورت دارد )تردوی2 و همکاران، 2005(.

با توجه به اهمیت رفتارهای سیاسی در سازمان ها به ویژه سازمان های دولتی و نقش دوگانه 
مثبت و منفی آن ها، متأسفانه تاکنون تحقیقات چندانی در این زمینه در کشور انجام نشده و 
همین تعداد معدود نیز اغلب در سازمان های آموزشی و باهدف شناسایی انواع و پیامدهای 
این رفتارها صورت گرفته ولی علل شکل گیری و بروز این رفتارها مورد بی توجهی قرارگرفته 
است؛ لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین علل شکل گیری، بروز و گسترش 

رفتارهای سیاسی در سازمان های دولتی است.

پیشید هپژلیش

کیدرون و وینارسکی پرتز3 )2018( مطالعه ای را با عنوان »کوه یخ سیاسی: سمت پنهان 
رفتار سیاسی رهبران« با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر از رهبران سازمان های 
بخش دولتی انجام دادند. نتایج نشان داد انگیزه های رفتار سیاسی یا به سمت منافع سازمانی 
و عمومی مانند دستیابی به اهداف سازمانی، دستیابی به منابع و مدیریت تغییر و یا در جهت 
منافع  یا  مانند شغل شخصی در سازمان، کسب مزیت و قدرت  منافع فردی و شخصی 

شخصی دیگر متمرکز می شود.

زیبنبرگ4 )2017( تحقیقی با عنوان »درک سیاست ها سازمانی از دیدگاه بین فرهنگی« 
به انجام رساند. در این مطالعه چگونگی درک افراد از سیاست های سازمانی در سه کشور 
مختلف موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور اطالعات الزم از طریق دانشجویان شاغل در 
مؤسسات دانشگاهی در اوکراین )122 نفر(، آلمان )153 نفر( و اتریش )125 نفر( جمع آوری 
شد. نتایج نشان داد در کشورهایی با سطح باالی فساد، فساد در سراسر جامعه به محل کار 
افراد نفوذ می کند، به طوربه طوری که شهروندانی که کشور خود را فاسد می دانند، متشاباً فضای 
کاری خود را فاسد درک می کنند. این مطالعه از این استدالل حمایت می کند که ارزش های 
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فرهنگی و ادراکات فساد در یک کشور با ادراکات سیاست های سازمانی رابطه معناداری دارد.

در  سیاسی  رفتار  و  سیاسی  »صفات شخصیت  عنوان  با  را  مطالعه ای   )2016( ایشاک 
مدیریت در مدارس دولتی مالزی« به انجام رساند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین 
ویژگی های شخصیت سیاسی و رفتار سیاسی رهبر در چارچوب سازمان های دولتی )مدیران 
مدارس متوسطه( بود. داده ها با استفاده از روش پیمایش از 600 مدرس مدرسه جمع آوری 
شد و حجم نمونه قابل استفاده 312 شرکت کننده بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین شخصیت 

سیاسی رهبر و رفتار سیاسی رهبر رابطه معناداری وجود دارد.

درگاهی و احتشام )2019( مطالعه ای را با عنوان »رابطه بین هوش سیاسی و کارکنان 
سیاست مدار: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی تهران« به انجام رساندند. این مطالعه 
باهدف تعیین رابطه بین هوش سیاسی مدیران و رفتارهای سیاسی کارکنان در دفاتر مرکزی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 2012-2018 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 
شامل مدیران و مسئوالن ارشد و میانی بخش های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. 
نتایج نشان داد که هوش سیاسی مدیران و رفتارهای سیاسی کارکنان نسبتاً رو به باال بوده 
است. بااین حال، هیچ رابطه معناداری بین هوش سیاسی مدیران و رفتارهای سیاسی کارکنان 

مشاهده نشد.

انواع  در  رفتارهای سیاسی سازمانی  پیش  بینی شیوع  به   )1397( فریدونی  و  ترک زاده 
جوسازمانی پرداخته اند. جامعۀ آماري این پژوهش شامل همۀ کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد 
1100 نفر بود. نتایج نشان داد بین نوع جوسازمانی و میزان شکل گیری و بروز رفتارهای 

سیاسی در سازمان ها، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

شلشهردکیم

پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی، توسعه ای و کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی 
است. در این پژوهش پس از شناسایي و تشریح موضوع اصلي، شناخت و چارچوب بندی 
مسئله پژوهش از طریق مطالعه و مرور ادبیات و مباني نظري، مطالعات تطبیقي و بررسي 
پیشینه داخلي و خارجی تحقیق و درک واگرایي و همگرایي آن ها و تجارب پژوهشگر، 
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چیدمان اولیه بر اساس عوامل، مؤلفه ها وشاخص های پیشنهادی طراحي گردید. سپس بر 
اساس این چیدمان، پرسشنامه ای نیمه ساختاریافته )باز و بسته( توسط پژوهشگر طراحی 
و توسط 20 نفر از خبرگان علمي و با استفاده از روش دلفی طی 3 دور موردبررسی و 

نظرخواهی قرار گرفت.

خبرگان علمی )اعضای پانل دلفی( به طور هدفمند و با روش نمونه گیری ترکیبی )گلوله 
برفی و قضاوتی(، از بین افراد متخصص و دارای سوابق تحقیقاتی و آموزشی ازجمله اساتید 

دانشگاه و مدیران باسابقه و عالقه مند به شرکت در این پژوهش انتخاب شدند.

اک ط هیک هپژلیش

پس از انجام مطالعات و بررسی های کتابخانه ای و بازنگری تحقیقات مرتبط با موضوع در 
داخل و خارج از کشور، این پژوهش برای شناسایی و تبیین علل شکل گیری و بروز رفتارهای 
سیاسی با استفاده از تکنیک دلفی )طی سه دور( انجام شد. در دور اول 20 پرسشنامه بین 
اعضای پانل دلفی توزیع که 18 پرسشنامه پاسخ داده شده و قابل استفاده جمع آوری شد؛ لذا 
دور دوم پرسشنامه برای این 18 نفر ارسال که 17 پرسشنامه پاسخ داده شده جمع آوری گردید. 
در دور سوم 17 پرسشنامه توزیع شد که همین تعداد نظرات جمع آوری گردید. در جداول 
مرتبط با هر یک از دورهای دلفی، میانگین نمره نظرات به دست آمده )نمره هر یک بر اساس 
طیف 5 گزینه ای لیکرت از 1 تا 5( ذکرشده است و مالک تفسیر بر مبنای میانگین باالتر از 3 
مدنظر است. مؤلفه ها و شاخص های پایین تر در دور بعد حذف گردید. همچنین برای بررسی 
 )w نظرات و میزان هماهنگی میان اعضای پانل دلفی از ضریب همبستگی کندال )با نماد
استفاده شد که مقدار آن بین 0 و 1 متغیر است؛ اگر این ضریب صفر باشد یعنی عدم توافق 
کامل و اگر یک باشد یعنی توافق کامل وجود دارد. همچنین مالک توافق با توجه به ضریب 

کندال باالتر از 0/5 در نظر گرفته شده است.
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جدول )1( نتایج آزمون دلفی دور اول برای بررسی چیدمان اولیه

میانگینگویه
وزنی نظرات

3.66جامعیت مدل طراحی شده

4.112تناسب مدل پیشنهادی شکل گیری رفتارهای سیاسی با برآورده شدن نیازهای آن

3.889ایجاز گرایی مدل طراحی شده و نام گذاری مرتبط

3.780منحصربه فرد بودن و نوآوری مدل طراحی شده

4.222تناسب مدل طراحی شده با الزامات مربوط به الگوی شکل گیری رفتار سیاسی

4.400ضرورت وجود الزامات سازمانی در جهت تحقق الگوی شکل گیری رفتارهای سیاسی

ضرورت وجود الزامات مرتبط با ویژگی های فردی و شخصیتی در جهت تحقق الگوی 
4.445شکل گیری رفتارهای سیاسی

4.378ضرورت وجود الزامات محیطی در جهت تحقق الگوی شکل گیری رفتارهای سیاسی

ضرورت وجود الزامات فرهنگی و ارتباطات سازمانی در جهت تحقق الگوی 
4.123شکل گیری رفتارهای سیاسی

3.950خودداری مدل طراحی شده از پیچیدگی زیاد

3.578انسجام و هماهنگی نظری میان ابعاد و مؤلفه های مدل طراحی شده

در دور اول دلفی، ضریب هماهنگی کندال 0/56 و کای اسکوئر برابر 22/17 و معنی دار 
0/34 به دست آمد؛ بنابراین با توجه به باال بودن نسبی ضریب هماهنگی کندال و معنی دار 
نبودن تفاوت میانگین رتبه ها، اتفاق نظر میان اعضای پانل وجود دارد و لذا کلیت چیدمان 
اولیه، عوامل و روابط آن در این دور ازنظر خبرگان علمی مورد تأیید قرار گرفت. بر همین 
اساس در ادامه مؤلفه های مرتبط با هریک از مؤلفه ها و شاخص های چیدمان اولیه در دورهای 

بعد دلفی موردبررسی قرار گرفت.

بر اساس نتایج دور دوم در بخش سنجش مؤلفه ها ضریب هماهنگی کندال 0/401 و 
کای اسکوئر 79/78 و معنی داری 0/000 و در بخش سنجش شاخص ها ضریب هماهنگی 
کندال 435/ و کای اسکوئر 68/88 و معنی داری 002/ به دست آمد؛ لذا با توجه به پایین 
بودن ضریب هماهنگی کندال و معنی دار بودن تفاوت بین میانگین رتبه ها، اتفاق نظر میان 
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اعضای پانل حاصل نشد. آنگاه با استفاده از پرسشنامه اصالح شده در دور سوم از خبرگان 
علمی گردید. با توجه به نتایج دور دوم دلفی، کلیه مؤلفه ها به غیراز مؤلفه »رفتار شهروندی 
سازمانی کارکنان« دارای میانگینی باالتر از 3 بودند. بر اساس نتایج این دور، مؤلفه »رفتار 
شهروندی سازمانی کارکنان« برای دور بعدی )سوم( دلفی حذف و همچنین با نظر خبرگان 
علمی دو مؤلفه خالقیت، نوآوری و ریسک پذیری و همچنین نتیجه گرایی به مؤلفه های عامل 

فرهنگ سازمانی- ارتباط اضافه شد.

جدول )2( نتایج آزمون دلفی دور دوم و سوم سنجش مؤلفه های مؤثر

میانگین وزنی نظرات مؤلفهعوامل
دور دوم دلفی

میانگین وزنی نظرات 
دور سوم دلفی

سازمانی

4.0053.546ساختار سازمانی

3.8003.600سیستم ارزیابی عملکرد

سیستم حقوق و دستمزد و پاداش دهی 
4.1003.800به کارکنان

فرایند تصمیم گیری و مشارکت دادن 
4.2304.100کارکنان در امور سازمان

سیاسی کاری مدیران و کسب موفقیت و 
4.1004.756ارتقا از این طریق

4.1564.697عدالت سازمانی

میزان تغییرات، جابجایی و فرصت های 
4.0053.500ارتقا در سازمان

4.2223.005کمبود منابع

ابهام در اهداف، استراتژی سازمان و 
3.4564.387وظایف کارکنان

4.4454.123تعارض در سازمان
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فردی و 
شخصیتی

4.3003.005نوع نگرش کارکنان

4.1233.345ادراک کارکنان از سیاست های سازمان

3.8004.300کانون کنترل )درونی- بیرونی(

3.5784.213قدرت طلبی و ماکیاول گرایی

4.1183.005اراده سیاسی کارکنان

3.7803.800هوش سیاسی کارکنان

نیازها و انتظارات فرد و امید به موفقیت 
4.3003.500از طریق رفتارهای سیاسی

-----2.615رفتار شهروندی سازمانی

محیطی

درجه و میزان پویایی و عدم اطمینان 
3.2803.355در محیط

قوانین، مقررات و سیاست های کالن 
3.4564.100دولتی تأثیرگذار بر سازمان

4.3004.100رقابت و تعارض محیط

میزان دخالت اتحادیه ها، احزاب و 
4.1004.500گروه ها در امور سازمان

فرهنگ سازمانی 
و ارتباط

توجه و تأکید بر نتایج و پیامدها )نتیجه 
3.4564.387گرایی( فشار بر کارکنان برای

3.4564.123ایجاد ائتالف و شبکه سازی در سازمان

تعامل بین همکاران و چگونگی ارتباط 
4.1003.500بین مدیران و کارمندان

3.4564.005مردم گرایی و توجه به کارکنان

4.0053.800خالقیت، نوآوری و ریسک پذیری
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جدول )3( نتایج آزمون دلفی دور دوم و سوم سنجش شاخص های مؤثر

شاخصمؤلفهعامل
میانگین وزنی 
نظرات دور دوم

میانگین وزنی 
نظرات دور 

سوم

سازمانی

ساختار سازمانی

4.3003.346درجه و میزان تمرکز )محل اخذ تصمیم( در سازمان

3.7803.628رسمیت )میزان حاکم بودن قوانین، مقررات و رویه( در سازمان

3.9354.333اندازه و پیچیدگی سازمان

سیستم ارزیابی عملکرد

4.1233.456میزان استفاده از شاخص های ذهنی در ارزیابی ها

3.5003.567درجه و میزان آگاه نمودن کارکنان از شاخص های ارزیابی

3.7774.224میزان انطباق معیارهای ارزیابی عملکرد با وظایف شغلی کارکنان

سیستم حقوق و دستمزد و 
پاداش دهی به کارکنان

4.5003.650میزان پرداخت حقوق بر اساس معیارهای ذهنی و غیر عملکردی

4.1234.224میزان آگاهی کارکنان از شاخص های اعطای حقوق و پاداش دهی

استفاده از سیستم توزیع پاداش به روش مجموع صفر )روش 
بردوباخت(

4.1724.500

فرایند تصمیم گیری و مشارکت 
دادن کارکنان در امور سازمان

3.7454.123میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان

4.3003.500میزان ابهام و عدم اطمینان در فرایند تصمیم گیری ها

4.6453.345میزان توجه و اهمیت دادن به نظرات و پیشنهادات کارکنان

سیاسی کاری مدیران و کسب 
موفقیت و ارتقا از این طریق

3.3464.224استفاده مدیران از آمار و اطالعات کسب شده در جهت منافع شخصی

4.6213.650دست کاری اطالعات توسط مدیران به منظور کسب رضایت مافوق ها

4.3334.224رفتارهای چندگانه مدیران برای رسیدن به اهداف شخصی خود

عدالت سازمانی

4.5004.300درجه و میزان احساس کارکنان از عدالت توزیعی در سازمان

3.8683.780درجه و میزان احساس کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان

4.1003.650درجه و میزان احساس کارکنان از وجود تعامل مدیران با آن ها

میزان تغییرات و فرصت ارتقا و 
پیشرفت در سازمان

3.6504.445میزان فرصت ارتقا و پیشرفت افراد در کارراهه )مسیر شغلی(

4.3623.567میزان جابجایی کارکنان در سازمان

4.5004.324احتمال به خطر افتادن موقعیت و منافع فعلی کارکنان در سازمان

کمبود منابع

4.5004.500میزان کمبود منابع مادی و ایجاد رقابت بر سر کسب منابع

4.2503.935میزان کمبود منابع انسانی و ایجاد رقابت بر سر کسب منابع

4.4113.780میزان کمبود منابع اطالعاتی اعضای سازمان و ابهام و سردرگمی افراد

ابهام در اهداف، استراتژی 
سازمان و وظایف کارکنان

3.6754.230میزان ابهام در شرح وظایف و رفتار مورد انتظار سازمان از فرد

3.6004.400میزان ابهام در اهداف و استراتژی سازمان

3.0933.546میزان ابهام در چگونگی انجام وظایف و نیل به اهداف

تعارض در سازمان

4.2303.600درجه و میزان وابستگی متقابل افراد و بخش های سازمان با یکدیگر

میزان احساس از ایجاد مانع توسط دیگران در جهت دست یابی 
به اهداف خود

4.6553.800

4.4503.787میزان تمایل به تأمین منافع و اهداف خود بدون توجه به اهداف دیگران
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ویژگی های 
فردی و 
شخصیتی

نوع نگرش کارکنان

4.614.756برداشت و ارزیابی کارکنان نسبت به سازمان، مدیران و شغل خود

4.4004.697احساس و ارزیابی کارکنان به اهداف سازمان

احساس و ارزیابی کارکنان نسبت به همکاران و سایر کارکنان 
سازمان

3.8903.500

ادراک کارکنان از سیاست های 
سازمان

3.0933.500ارزیابی ذهنی کارکنان از اهداف و نحوه مدیریت سازمان

4.2304.100ارزیابی ذهنی کارکنان از فرآیند تصمیم گیری در سازمان

4.400ارزشیابی ذهنی کارکنان از چگونگی توزیع منابع، پاداش و ارتقا
4.123
4.172

کانون کنترل )درونی-برونی(

3.780میزان اعتماد به خود و خودباوری افراد

4.1283.240میزانی که فرد وقایع، پاداش ها را به عامل بیرونی نسبت می دهد

4.4924.400میزان کنترل بر شرایط

قدرت طلبی و ماکیاول گرایی

4.4453.728میزان نیاز کارکنان به کسب قدرت

به کارگیری روش های غیراخالقی توسط کارکنان برای رسیدن به 
اهداف

4.3004.334

4.1233.935استفاده افراد سازمان از تاکتیک پنهان سازی در سازمان

میزان تمایل در به کارگیری دیگران در جهت دسترسی به اهداف 
خود

3.5784.264

اراده سیاسی کارکنان

3.8003.780میزان تمایل افراد برای رهبری و تأثیرگذاری بر دیگران

3.5784.230میزان تمایل افراد به پیگیری اهداف سیاسی

4.1184.151میزان تمایل و انگیزه کارکنان برای دستیابی به یک هدف خاص

هوش سیاسی کارکنان

3.8904.005میزان توانایی کارکنان در انطباق پذیری خود با موقعیت

3.0934.172میزان توانایی کارکنان در مثبت جلوه دادن خود نزد دیگران

4.2304.230میزان توانایی کارکنان در خواندن ذهن و برداشت دیگران

نیازها و انتظارات فرد و امید 
به موفقیت از طریق رفتارهای 

سیاسی

میزان انتظارات و توقعات کارکنان در قبال سرمایه گذاری خود 
)وقت، سالمتی، تجربه، تحصیالت و...( از سازمان

4.4003.935

4.613.780انتظار موفقیت فرد از طریق انجام رفتارهای سیاسی در سازمان

انتظار فرد از سازمان در قبال مقایسه عملکرد خود در مقایسه با 
دیگران

3.8903.868

رفتار شهروندی سازمانی 
کارکنان

کمک به همکاران در انجام وظایف و رفع مشکالت شخصی 
آن ها

2.824-----

-----2.800توجه به ارزش های سازمانی و میزان وفاداری به سازمان

-----2.800عالقه به شغل و تالش برای توانمندسازی و اثربخشی بیشتر خود
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عوامل 
محیطی

درجه و میزان پویایی و عدم 
اطمینان در محیط

2.8244.100سرعت تغییر در عوامل محیطی تأثیرگذار بر سازمان

2.0083.650میزان پایداری و قابل پیش بینی بودن محیط سازمان

2.8244.500میزان عدم اطمینان و آگاهی از پیامدهای تصمیمات اتخاذشده

قوانین، مقررات و سیاست های 
کالن دولتی تأثیرگذار بر 

سازمان

3.8684.271میزان تأثیر سیاست های دولت بر برنامه ها و راهبردهای سازمان

میزان ابهام و کمبود اطالعات و عدم آگاهی درزمینۀ سیاست های 
دولت

4.1003.058

میزان ناهماهنگی اهداف و سیاست های سازمان باسیاست های 
دولتی

3.6504.321

رقابت و تعارض محیط

4.5004.544کمیابی منابع موردنیاز سازمان در محیط کسب وکار

4.2714.271درجه و میزان رقابت در محیط کسب وکار سازمان

3.0584.873میزان موانع موجود برای بهره برداری از فرصت ها و منابع محیطی

میزان دخالت اتحادیه ها، 
احزاب و گروه ها در امور 

سازمان

4.3213.87میزان دخالت اتحادیه ها در تصمیم گیری ها و روند امور سازمان

4.5004.300میزان دخالت احزاب و تشکل ها در امور سازمان

میزان دخالت افراد صاحب نفوذ و گروه های فشار در امور 
سازمان

4.2713.539

فرهنگ و 
ارتباطات 
سازمانی

توجه و تأکید بر نتایج و )نتیجه 
گرایی( و فشار بر کارکنان برای 

تولید بیشتر

4.2303.780میزان تأکید سازمان و مدیران بر نتایج و پیامدها و تولید بیشتر

4.4003.868میزان ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس میزان تولید

3.7803.789کم توجهی مدیران به فرآیند و چگونگی مراحل انجام کارها

ایجاد ائتالف و شبکه سازی در 
سازمان

4.3003.650میزان ایجاد و توسعه شبکه ها و گروه های غیررسمی در سازمان

3.9354.123میزان روابط بین گروه ها و بخش های مختلف سازمان

میزان روابط با تشکیل ائتالف و همکاری با افراد و سازمان های 
دیگر

3.7804.274

تعامل بین همکاران و چگونگی 
ارتباط بین مدیران و کارمندان

4.2303.578نوع و چگونگی کانال ارتباطی کارکنان با همکاران

4.4004.118میزان و چگونگی کانال ارتباطی با مدیران

3.8503.890میزان همکاری کارکنان با یکدیگر در انجام امور و رفع مشکالت

مردم گرایی و توجه به کارکنان

4.2723.930توجه تصمیم گیرندگان بر پیامدهای اجرای تصمیمات بر کارکنان

4.0013.430توجه سازمان و مدیران به مشکالت و مسائل کارکنان

4.1284.230میزان همدلی مدیران با کارکنان سازمان

خالقیت، نوآوری و 
ریسک پذیری

3.9054.400میزان تشویق کارکنان به خالقیت و ایده پردازی

میزان پذیرش اشتباهات کارکنان در فرایند نوآوری و موقعیت 
ریسک

3.343.650

4.1234.123ایجاد شرایط، امکانات و پاداش دهی به منظور خالقیت و نوآوری
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در دور سوم دلفی در بخش مؤلفه ها ضریب هماهنگی کندال 0.745 و کای اسکوئر 
56.54 و معناداری 0.110 )جدول شماره 2( و برای شاخص ها ضریب هماهنگی کندال 
0/823 و کای اسکوئر 87/14 و معناداری 0/123 به دست آمد )جدول شماره 3(؛ بنابراین 
باال بودن ضریب هماهنگی کندال و معنادار نبودن تفاوت بین میانگین رتبه ها )برای مؤلفه ها و 
شاخص ها( نشان از اجماع و اتفاق نظر نسبی میان اعضای پانل دلفی داشت. به عبارتی برای 

کلیه مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با آن ها میانگین باالتر از 3 به دست آمد.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون دلفی، مدل پژوهش در شکل 1 ارائه شده است:

شکل )1( مدل نهایی پژوهش
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نطیج ه یش 

نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های فردی با مؤلفه های نگرش کارکنان، ادراک کارکنان 
از سیاست های سازمان، کانون کنترل )درونی- برونی(، قدرت طلبی و ماکیاولی گرایی، اراده 
سیاسی کارکنان، هوش سیاسی کارکنان و نیازها و انتظارات فرد و امید به موفقیت از طریق 
رفتارهای سیاسی با شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی رابطه معناداری دارند. بسیاری از 
مطالعات تأثیر ویژگی های فردی بر رفتارهای سیاسی را بررسی و مورد تأیید قرار داده اند. 
برای مثال آتینک و همکاران )2010( از نگرش کارکنان، کانون کنترل و نیازها و انتظارات 
فرد و امید به موفقیت از طریق رفتارهای سیاسی به عنوان ویژگی های فردی مؤثر بر رفتارهای 
سیاسی نام برده است. یوال و همکاران )2011( و کریمی )1395( نیز در مطالعه خود نشان 
دادند که ادراک از سیاست سازمانی بر رفتارهای سیاسی مؤثرند. کانون کنترل و ماکیاولیسم 
نیز در بیشتر مطالعات ازجمله مطالعه  ایشاک )2016(؛ اوکانر و ماریسون )2001(؛ رمضانی 
بر  مؤثر  فردی  متغیر  به عنوان   )2018( و همکاران  مختاری  و  )1396(؛  کیاکجوری  و  راد 
لیو و  رفتارهای سیاسی مدنظر بوده است. ایشاک )2016(؛ میشرا و همکاران )2016( و 
همکاران )2010( در تحقیق خود به اراده سیاسی به عنوان یکی از متغیرهای فردی مؤثر بر 
رفتارهای سیاسی اشاره کرده اند. هوش سیاسی نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رفتارهای 
سیاسی مدنظر تحقیقاتی همچون درگاهی و محتشمی )2019( و کشاورز و همکاران )1395( 

بوده است.

ساختار  مؤلفه های  شامل  سازمانی  ویژگی های  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  همچنین 
سازمانی، سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم حقوق و دستمزد و پاداش دهی به کارکنان، فرایند 
تصمیم گیری و مشارکت دادن کارکنان در امور سازمان، سیاسی کاری مدیران و کسب موفقیت 
و ارتقاء از این طریق، عدالت سازمانی، میزان تغییرات، جابجایی و فرصت های ارتقا در 
سازمان، کمبود منابع، ابهام در اهداف، استراتژی سازمان و وظایف کارکنان و تعارض در 
سازمان با شکل گیری رفتارهای سیاسی در سازمان های دولتی رابطه معناداری دارد. محمد 
)2007( در مطالعه خود ازجمله ویژگی های سازمانی مؤثر بر رفتارهای سیاسی را شامل 
ساختار سازمانی، ابهام در اهداف، استراتژی سازمان و وظایف کارکنان، عدالت سازمانی 
و کمبود منابع دانستند. سیاسی کاری مدیران و کسب موفقیت و ارتقا از این طریق ازجمله 
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عوامل سازمانی مؤثر بر رفتارهای سیاسی است که در تحقیقاتی همچون مختاری و همکاران 
)2018(، فریس و همکاران )2005(، الن و همکاران )2013( و ایشاک )2016( بر آن تأکید 

شده است.

میزان  و  درجه  مؤلفه های  شامل  محیطی  ویژگی های  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
تأثیرگذار  مقررات و سیاست های کالن دولتی  قوانین،  اطمینان در محیط،  پویایی و عدم 
بر سازمان، رقابت و تعارض محیط و میزان دخالت اتحادیه ها، احزاب و گروه ها در امور 
سازمان با شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی در سازمان های دولتی رابطه معناداری دارد. 
مؤلفه های محیطی ازجمله درجه و میزان پویایی و عدم اطمینان در محیط در مطالعه البان 
و همکاران )2014( و دیویس و استازیک )2015( به عنوان عامل مؤثر بر رفتارهای سیاسی 
مدنظر بوده است. بانیانی )1395( نیز در مطالعه خود قوانین، مقررات و سیاست های کالن 
دولتی تأثیرگذار بر سازمان و رقابت و تعارض محیط را به عنوان دو عامل محیطی مؤثر بر 
رفتارهای سیاسی مدنظر داشته است. میزان دخالت اتحادیه ها، احزاب و گروه ها در مطالعات 
فلوین )2015( و فدور و همکاران )1998( موردتوجه و تأیید قرارگرفته است. هم چنین نتایج 
این نشان داد که عامل فرهنگ سازمانی و ارتباطات شامل مؤلفه های توجه و تأکید بر نتایج و 
پیامدها )نتیجه گرایی( و فشار بر کارکنان برای تولید بیشتر، ایجاد ائتالف و شبکه سازی در 
سازمان، تعامل بین همکاران و چگونگی ارتباط بین مدیران و کارمندان، مردم گرایی و توجه 
به کارکنان و خالقیت، نوآوری و ریسک پذیری با شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی در 
سازمان های دولتی رابطه معناداری دارد. برخی مطالعات ازجمله دیویس و استازیک )2015( 
رفتارهای  بر  مؤثر  عاملی  را  آن  تأکید کرده و  ائتالف و شبکه سازی در سازمان  ایجاد  بر 
سیاسی دانسته اند. همچنین تعامل بین همکاران و چگونگی ارتباط بین مدیران و کارکنان و 
مردم گرایی و توجه به کارکنان مورد تأکید مطالعاتی همچون بیک زاده و همکاران )1397(؛ 
و   )1995( همکاران  و  پارکر  )2010(؛  همکاران  و  آتینک  )2018(؛  همکاران  و  مختاری 
آشفورث و مائیل )1998( بوده است. به طور خالصه در این مطالعه کیفی 4 عامل با 26 مؤلفه 
و 79 شاخص را به عنوان علل شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی در سازمان های دولتی 
شناسایی گردید. ویژگی های سازمانی ازجمله سیستم ارزیابی عملکرد و پرداخت دستمزد، 
ساختار، ابهام در اهداف و فرآیند تصمیم گیری به عنوان مهم ترین عامل بروز رفتارهای سیاسی 
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معرفی شد. ویژگی های فردی و شخصیتی ازجمله نوع نگرش و ادراک، قدرت طلبی و کانون 
کنترل به عنوان دومین عامل مؤثر در بروز رفتارهای سیاسی در سازمان ها شناسایی گردید. 
ویژگی های محیطی ازجمله پویایی و عدم اطمینان، قوانین و مقررات و دخالت احزاب و 
گروه ها و همچنین ویژگی های فرهنگ سازمانی ازجمله تعامل بین همکاران و مدیران و توجه 
به کارکنان در رده های بعدی اهمیت قرار دارند. پیشنهاد می شود که مدیران سازمان با شناخت 
دقیق رفتارهاي سیاسی در سازمان و علل شکل گیری این رفتارها، اقدامات الزم در جهت 
کنترل یا کاهش رفتارهاي سیاسی منفی و ناکارآمد و استفاده مطلوب از رفتارهای سیاسی 

مثبت را موردتوجه قرار دهند.

پمهنورت

1. Levine
2. Treadway
3. Kidron & Vinarski-Peretz
4. Zibenberg
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