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Abstract 

 

Understanding political behaviors in the organization is the result of political science 

contributing to organizational behavior. In today's world, organizations cannot be 

studied in isolation from the political behavior within them. It is very optimistic to 

think that the people of the organization act only for the goals and objectives of the 

organization. Of course, political behavior is not part of the description of the official 

duties of personnel in the organization, but because of its effect on the acquisition of 

benefits and risk aversion is of particular importance. 

The aim of this study was to discover the political behavior of government managers 

and its causes in the organization (sample population: government managers of 

Khorasan Razavi province). The statistical population of this study included all 

government managers in Khorasan Razavi province, from which 85 people were 

selected as a sample. Target-based sampling was used to select individuals. The 

required data were collected with a researcher-made questionnaire. Findings were 

obtained using one-sample t-analysis, structural equations and ranking. The results 

showed that the political behavior of managers is to receive control over access to 

information at the highest level and then show calmness, resistance to change, please 

others, play with time, group building, blame and attack others, reverse treatment, 

reinforcement A positive impact, creating a network of communication, support and 

empathy, and presenting oneself through other powerful people are in order and in the 

next priorities. 

 

Keywords: political behavior of managers, structural equations, government 

managers. 
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-امررز،ز، نمرری دنيای در است. سازمانی رفتار به سياسی کمک علوم حاصل سازمان، در سياسی تارهایرف شناخت 

بررزای سررازمان تنهررا افررزاد اينکه داد. تصور قزار مطالعه مورد در،ن آنها سياسی رفتار از جدای را ها سازمان توان

،ظايف شزح از سياسی بخشی رفتارهای هالبت باشد. می خوشبينانه دارند، بسياربزمی گام سازمان مقاصد ، اهداف

ای ،يرر   اهميررت  از خطز دفع منافع ، کسب  بز آن تاثيز دليل به اما شود،نمی سازمان محسوب در پزسنل رسمی

 است. بزخوردار

)جامعه نمونررهم مررديزان د،لترری اسررتان رفتار سياسی مديزان د،لتی ، علل آن در سازمان  کشف  اين تحقيق با هدف  

ی مررديزان د،لترری اسررتان خزاسرران رضرروی انجام شد  است . جامعه آماری اين تحقيق شامل کليه  خزاسان رضوی(

بزای انتخاب افررزاد از نمونرره گيررزی مبتنرری بررز هرردف نفز به عنوان نمونه انتخاب شد  اند.   85بودند که از اين بين  

ه هررای تحقيررق بررا اسررتفاد  از ر،  جمع آ،ری شد. يافتپزسشنامه محقق ساخته داد  های مورد نياز با استفاد  شد.  

تی تک نمونه ای، معادالت ساختاری ، رتبه بندی بدست امدند. نترراين نشرران داد رفتارسياسرری مررديزان برره تحليل  

نمررايآ آرامررآ، مقا،مررت در در باالتزين ميزان ، بعد از آن  کنتزل دستزسی به اطالعات دريافت تزتيب عبارتند از 

زان، بازی با زمان، گز،  سررازی، سررززنآ ، حملرره برره ديگررزان، بزخررورد معکررو ، بزابز تغييز، خشنود سازی ديگ

افررزاد سررايز طزيررق از خررويآ کررزدن مطررزح تقويت يک تاثيز مطلوب، ايجاد شبکه ارتباطی، حمايت ، همدلی ،

 به تزتيب ، در ا،لويت های بعدی قزار دارند.  قدرتمند
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   همقدم -1

زندگی سازمانی است. کسانی که اين جنبه از ،اقعيت را ناديد  مرری اجتناب ناپذيز سياست يکی از ،اقعيت های  

گيزند ريسک آن را هم به جان می خزند، اما چزا بايد سياست ،جود داشته باشد؟ آيررا ،جررود يررک سررازمان بررد،ن 

امکان پذيز نيست؟ شايد با احتمال بسيار کمی می توان گفت که چنين ،ضعی امکان پررذيز اسررت. بررا ايررن   سياست 

شزايط در دنيای امز،ز، سازمان ها نمی توانند جدای از رفتارهای سياسی در،ن آنها مورد مطالعه گيزند. اين ايد  که 

اهداف شخصی خود را در نظررز نمرری گيزنررد. بسرريار افزاد سازمان تنها اهداف ، مقاصد سازمان را دنبال می کنند ، 

خوشبينانه می است. البته رفتارهای سياسی بخشی از شزح عملکزدهای رسمی کارکنان در سررازمان محسرروب نمرری 

شود، اما به دليل تأثيز  بررز کسررب سررودآ،ری ، د،ری از ريسررک از اهميررت ،يرر   ای بزخرروردار اسررت. توزيررع 

سازمان ، در همه زمان ها يکسان نيست. اگز چه از بين بزدن چنين رفتارهررايی رفتارهای سياسی در سطوح مختلف 

در سازمان ،جود ندارد، اما دانسررتن نحررو  بررز،ز آنهررا مرری توانررد در کرراهآ اثررزات مخررزبآ برره مررديزان کمررک 

د. (. بنابزاين رعايت اصول اخالقی در رفتار سياسی بايررد در جهررت تررأمين منررافع سررازمان باشرر 1398)صداقتی،  کند

رفتارهای سياسی را در سازمان نمی توان از بين بزد، زيزا آنها پديد  ای اجتناب ناپذيز هستند. بنابزاين، مديزان بايد 

ماهيت سياسی سازمان را بپذيزند، استزات ی های سياسی را تنظيم کنند ، از اين را  به سازمان خود مزايررای زيررادی 

 را بزسانند.

امررز،ز،  دنيررای در اسررت. سررازمانی رفتررار به سياسی کمک علوم حاصل زمان،سا در سياسی رفتارهای شناخت 

 بزای سازمان تنها افزاد اينکه داد. تصور قزار مطالعه مورد در،ن آنها سياسی رفتار از جدای را ها سازمان تواننمی

 ،ظايف شزح از خشیسياسی ب رفتارهای البته باشد. می خوشبينانه دارند، بسياربزمی گام سازمان مقاصد ، اهداف

 ای ،يرر   اهميررت  از خطز دفع منافع ، کسب  بز آن تاثيز دليل به اما شود،نمی سازمان محسوب در پزسنل رسمی

 دادن رخ احتمررال که همچنان يکسان نيست، سازمان مختلف سطوح در سياسی های توزيع رفتار است. بزخوردار

 هررایبررازی انواع به آگاهانه ،رزند می ها مبادرت سياست  اين به که کسانی باشد. نمی بزابز نيز تمام مواقع در آن

در  رفتارهررايی چنررين حررذف امکرران که چند هز سازمانی ندارد. اهداف به نيل در نقشی که آ،رندمی سياسی ر،ی

فعاليت  .ياری دهد مخزبآ اثزات کاهآ در را مديزان تواند آنها می بز،ز نحو  از آگاهی اما ندارد، ،جود سازمان

ای سازمانی سياسی اند ، مديزان موفق بايد سياست مداران خرروبی باشررند ، الزمرره پيشررزفت آنهررا داشررتن رفتررار ه

 (.  1393سياست مدارانه است)فانی ، همکاران،

به طور کلی د، نوع شبکه ارتباطی ميان ، در،ن سازمان ها ،جود دارد. شبکه ر،ابط رسمی ، غيز رسمی، شبکه 

تار آگاهانه ای از نقآ ها در يک سازمان ، يررا در ميرران چنرردين سررازمان اسررت کرره برره ر،ابط رسمی به معنی ساخ

صورت رسمی سازماندهی ، تعيين شد  است. شبکه ر،ابط غيز رسمی نيز در در،ن سازمان رسمی پديرردار شررد  ، 

عنرروان شرربکه در عين حال بز آن اثز ميگذارد، در ،اقع هز نوع ساختار ر،ابط رسمی چهز  د،مرری نيررز دارد کرره برره 

ر،ابط غيز رسمی شناخته می شود. بنابزاين تنها زمانی می توان مسايل مديزيتی سازمان را تمام ، کمررال درک کررزد 

که عال،  بز ساختار رسمی سازمان، از هنجارها، گز،  بندی ها ، ر،ابط غيز رسمی ميان آنها نيز آگاهی داشت. ايررن 

انهای د،لتی بسيار مهم است چزا که تعامالت رسمی را در خيلرری نوع درک از ر،ابط غيز رسمی بخصوص در سازم

از مواقع همين ر،ابط غيز رسمی تعيين می کنند. به عنوان مثررال، در پشررت پررزد  بزخرری انتصررابات در سررازمانهای 

 د،لتی، به جای اينکه انتصاب مبتنی بز شايسته ساالری باشد، البی صورت می گيزد. بزای درک رفتار غيز رسمی در

سازمان شناخت اين نوع رفتار به عنوان پديد  ی اجتماعی حايز اهميت است. به گفته د،رکيم آنچه محققان بايستی 



 

است. يکی از بهتزين را  های شناخت پديد  اجتماعی رجوع بی ،اسطه به خررود  "،اقعيت اجتماعی"به آن بپزدازند 

تا حد ممکن د،ر از ذهنيت  محررم محقررق فررزاهم   آن پديد  است که ر،يکزد پديدار شناسی شناخت آن پديد  را

 (.1397می کند)کليدبزی ، همکاران، 

رفتار سياسی نسبی است ، از نظز زا،يه ديد، از فزدی به فزد ديگز ممکن است متفا،ت باشد. اما مرری ترروان بررا 

 .ک الگو دست پيدا کزدبزرسی اين رفتارها ، علل بز،ز آنها در سازمان به ي

 

 تحقیقمبانی نظری   -2

 رفتارهای سیاسی

فزدی ضز،ری بزای هرردايت مرربثز بعررد   خصوصياتمفهوم را در توصيف    ناي  (75م  1985)  1بار مينتزبزگا،لين      

شد  شز،ع (1999)اران کبا کار فزيز ، هم 1990سياسی زندگی کاری مطزح کزد، اما پ ،هآ پيزامون آن در ا،اخز دهة  

قدرت   استفاد  ازتوسعه ،    ،جهت بدست آ،ردن  فعاليت هايی است که در  لشامسياست های سازمانی،    (.  2013)کول،  

، رفتارهررای سياسرری را برره عنرروان (2003)  2شررود. کررز،تي   انجام می  مزجح سازمانی  نيا، ديگز منابع جهت نيل به نت

 در راسررتاین اثزگذاری بررز ديگررزا موجب  ،لیاند    سازمان تأييد نشد   قاز طزي  رسماً  نمايد که  فعاليت هايی تعزيف می

ناپذيزاست.   بشوند ، الزم به ذکز است که رخداد اين گونه رفتارها در سازمان اجتنا  صی میخاهداف ش  بزآ،رد  شدن

تقويررت يررا نگهداشررت   بزند که در رابطرره بررا  ی نام میي، از رفتارهای سياسی به عنوان رفتارها(1979)  3آلن ، همکاران

، رفتررار ، مهررارت (2005)همکرراران  يزنررد. در تعزيفرری ديگررز از فررزي  ،گ  در سطح فزدی يا گز،هی انجام می قعالئ

گذاری بز ديگررزان تاثيزنين دانشی بزای  استفاد  از چديگزان در کار ،  خآدرک اثزب  در راستایسياسی به عنوان توانايی  

، 4فزيررانیجع)شود  شد، تعزيف میخب صی را بهبود میخر،شی که اهداف سازمانی ، يا ش  قدرخصوص فعاليت از طزي

 .  (3000-2987م 2012

ريزی، سازماندهی، هرردايت ، کنتررزل اسررت. در  يک ،اقعيت زندگی سازمانی شامل رفتارهای عقاليی ازقبيلم بزنامه

با به دست آ،ردن ، حفظ قدرت است، قررزار دارد.   طپ  اين فعاليت ها مجموعه ديگزی از رفتارهای سازمانی که مزتب

اند که رفتار در سازمان ماهيتاً سياسی است. رفتار سياسرری  حمايت کزد   ز اين عقيد صتی در طول سال ها اخش  بتجار

گيررزد.  صی افزاد يا گز،  ها صورت میخمنافع ش  آارادی است که به منظور حمايت يا افزاي  شامل انجام اقدامات نفوذ

سررازمانی صرردمه   صی به منررافعخش  که منافع  ،قتیصی، تعيين کنند  اين نوع از نفوذ اجتماعی است.  شخبز منافع    تأکيد

 1392فررانی ، همکرراران ،)شود  می باشند، رفتار سياسی به نيز،يی منفی تبديل زنند ، يا درصدد ازبين بزدن آنها می  می

 .  (221-193م

رفتارهررای سياسرری بررز  توان گفت که تمزکررز با قدرت دارند ، می  نزديکیعلم سياست ، رفتار سياسی، ارتباط  

جهت اثزگذاری بز فزايند تصميم گيزی  می باشد. رفتارسياسرری دربزگيزنررد  آن دسررته از فعاليررت  قدرت استفاد  از

به اعمررال نفرروذ در امررز توزيررع مزايررا ،  ممکن است  اما الزم نيستندرسمی   آشی از نقخهايی است که به عنوان  ب

يابند   بيشتز بز،ز ، ظهور می  زمانی  . رفتارهای سياسی،(1993،  5رابينزتأثيز بگذارند )کاستی های موجود در سازمان  

 
1 Mintzberg   
2 Crutis  
3 Allen et al  
4 Jafariani 
5 Robbins 
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 شررزايطیين  چنصصی ، ،ي   باشند. در  ختوزيع شد  باشد ، فزاگزدهای تصميم گيزی، ت  که قدرت به طور گستزد 

حمايررت  باشد، مورد آاعضاي بزنند ، هز گز،  موضعی را که بيشتز مطلو  گز،  ها دست به ائتالف با يکديگز می

توان   ثز بز رفتار سياسی میب کنند. از مهم تزين عوامل م  يک انداز  سياسی رفتار نمیدهد. همه گز،  ها به    قزار می

نظارتی زياد، کنتررزل  توان به خود  به عوامل فزدی ، سازمانی اشار  کزد. از عوامل فزدی اثزگذار در رفتارسياسی می

امل سررازمانی نيررز مرری ترروان برره موفقيت اشار  کزد. از عو   رياست طلبی، داشتن موقعيت های بزتز ، انتظار  در،نی،

فشار بزای عملکزد عالی ، مديزان خودخرروا  اشررار  کررزد. رفتارهررای  ،آمتغيزهايی همچونم اعتماد کم، ابهام در نق

توان ، بايد کنتزل کزد تا در محد،دۀ منطقی ، سازند   ،لی مانورهای سياسی را می سياسی را نمی توان  از بين بزد،

 .  (86-65م 1393ممبينی ، د،ستار ،)ای قزار گيزند

شود، نيز،ی بالقو  رفتارسياسرری در سررازمان   که در سازمان منافع فزدی بز منافع سازمانی تزجيح داد  می  زمانی

ای از فعاليت هاست که برره ،سرريله کارکنرران  . به بيان ديگز، رفتار سياسی مجموعهنمايان می شودبه صورت بالفعل  

ثباتی ، عرردم   بی  طدر شزاي  قشود تا از آن طزي  به کار گزفته می  قدرت  استفاد  از،     آ، افزايدستيابیسازمان بزای  

تررز، هرردف افررزاد از انجررام ايررن رفتررار، يررافتن راهرری   به عبارت ساد   اطمينان ، ناهماهنگی به اهداف خود بزسند.

   (.31-14م 2002، 1فزي  ، همکاران)انحصاری بزای اعمال نفوذ در توزيع مزايا ، کاستی های در،ن سازمان است  

(. افزاد در 162-147م 2010، مزسوم در هز سازمانی است )دانايی فزد ، همکاران،    راينرفتارسياسی پديد  ای  

سازمان همزاهی دارنررد  کنند ، تا جايی با اهداف  سطوح مختلف سازمانی، به صورت حسابگزانه ، عقاليی کار می

در سازمان عمل می کند   تصميم گيزند  سياسی  لذا، هز فزد به منزلةکه با اهداف فزدی آن ها همزاهی داشته باشد.  

سازمان سوئدی مختلف، کارکنان ،جود رفتار سياسرری را   491(. در پ ،هآ انجام شد  ر،ی  180م  1392)مورگان،  

  (.2014مطالعه گزار  دادند )،يکن بزگ ، کيلين،   های کاری مورد درصد محيط 95در 

سياسی در سازمان ها چنين تعزيف شد  استم رفتاری که به طررور رسررمی اجرراز    اربز اسا  متون مزتبط، رفت

شررود ، برره معنررای تررال   سازمان پذيزفته نمی طور اداری تأييد نمی شود يا به طور گستزد  در  شود، به  داد  نمی

. رفتارهررای (71-59م 1991بزای حداکثزکزدن نفع شخصی، به هزينة سازمان يا اعضای آن است)فزيز ، همکرراران، 

درگيز فعاليت های سياسی سازمانی می شوند ، می کوشند   طلبانه دارند، لذا اعضای سازمان  سياسی ماهيتی منفعت 

م 2016کنند يا توسعه بخشررند )آشررفورد ، لرری،   نگهداریسياسی، منافع خود را    با استفاد  از تاکتيک های گوناگون

621-648  .) 

رفتارهای سياسی در،ن  رفتار سياسی انجام شد ، متأسفانه مدل جامعی کهدر بين مطالعات مختلفی که در مورد  

دسته ها ،جود داشته باشد مشاهد  نمرری گررزدد  ای که مزز مشخصی بين سازمان را دسته بندی کزد  باشد، به گونه

( 1980شررد ، چررارچوب کيپنرري  ، همکرراران )مطررزح طبقه بندی های   بين(. در  3000-2987م  2012)جعفزيانی،  

، 3، خودشرريزينی2يشتزين حمايت پ ،هآ را دريافت کزد  است. ابعاد تاکتيک نفوذ پيشنهادی آن ها شامل قاطعيت ب

 عقالنيت، ائتالف، مبادلة مطلوبيت ها ، درخواست ر، به  باالست.   

مزکررز دارد ، ت ياسرری بررز افررزايآ آگاهانررة نفررع شخصرری( بز اين با،رند که متون رفتار س2016آشفورد ، لی )

زايآ انفعالی منفعت شخصی ناديد  گزفته شد  است. اين پ ،هشگزان رفتارهای انفعالی شامل اجتناب از اقرردام، اف

 
1 Ferris et  al  
2 Assertiveness  
3 Ingratiation 



 

( 1984اجتناب از سززنآ ، اجتناب از تغييز را رفتارهای سياسرری انفعررالی معزفرری کزدنررد. تدسررکی ، ملبررورگ )

افزاد در پاسخ به تهديد ادراک شد  انجررام مرری تهديد است که   حاصل نياز به دفاع در مقابل  1معتقدند رفتار تدافعی

دهند تا ضزر ، زيان فزدی احتمالی را مديزيت کنند يا مانع پيامدهای منفی در آيند  شوند، در حالی که رفتار فعال 

 (. برره نظررز مرری386-359م 2013شد  بزای بهز  گيزی از فزصت های موجود است )،ال ، پررز،،   نتيجة نياز ادراک 

تحقق اهداف خود در رفتارهای انفعالی يا فعال يا هز د، درگيز می شوند ، چنررين رفتارهررايی   منظور  رسد افزاد به

 .گذارد. رفتار سياسی در اين پ ،هآ مبتنی بز اين طبقه بندی است  پيامدهايی که تجزبه می کنند اثز می بز

 (2000ابعاد رفتارهای سیاسی از دیدگاه وال و پرو)

رفتارهررای سياسرری از د،   شد  است. در اين مدل  نيز معزفی  (2000)  2،ال ، پز،  پ ،هآدر  ابعاد مورد استفاد   

، 3بعد کنشی ، ،اکنشی تشکيل شد  است. رفتارهررای سياسرری ،اکنشرری دربزگيزنررد  رفتارهررايی همچررونم قاطعيررت 

زصررت درک شررد  باشد که افزاد در پاسخ به يررک ف  باال می  ر،بهتقاضای  ، ائتالف، مبادله ،  5، استدالل  4خودشيزينی

، 6از اقرردام باثز بگذارند. رفتارهای ،اکنشی مشتمل بز اعمالی همچونم اجتنا ، به نفع خودندهند تا بز نتاي  نشان می

دهند تررا ضررزر ،   باشند ، افزاد در پاسخ به تهديد درک شد  انجام می  می  8از تغييز  ب، اجتنا  7آاز سززن   باجتنا

 . (386-359م 2000، 9،ال ، پامال) انع پيامدهای منفی در آيند  شونددهند يا م آاحتمالی فزدی را کاه زيان

کسررب منررافع بيشررتز بررزای خررود ، يررا   زای دستيابی بررهکه ب  است   "های نفوذ  تاکتيک"رفتارهای سياسی شامل  

و  قاصلی آن آشتی دادن ، به طور موثز مديزيت کزدن منررافع رقابررت کننررد  بررال  فسازمان طزاحی شد  است ، هد

 نباشررد. ايرر   خررود اسررت، مرری  فال اهرردابرر مهارت سياسی به معنی رفتار قابل مشاهد  فزد هنگامی که برره دناست،  

هررای سياسرری، ،  های نفوذ، تاکتيک های سياسی، تاکتيک رفتارهای سياسی در حوز  مديزيت را به عنوان استزات ی

شودم مديزيت احسا ، نواز ،     میکنند. به بزخی از رفتارهای سياسی نام خاص داد  مانور سياسی نيز تعزيف می

 های اجتمرراعی مرری در مورد مديزيت ، فزايند تصميم گيزی گز،  "سياست "ارجاع ، غيز ، که با توجه به اصطالح 

 (.283م 2015، 10د،لد،ر)باشد 

 بررزایگذاری بز توزيع مزايا ، ... يعنی نوعی تررال  تاثيزاز شزح شغل مشخص فزد است.    فزاتزرفتار سياسی    

تعزيف؛ رفتار های زيز از نرروع رفتررار   نی اي  ی گستزد   فاد  از پايگا  های قدرتی که فزد دارد. با توجه به دامنهاست

ها؛ فزايند هررای تصررميم گيررزی در سررازمان؛   ؛ شاخصف. تال  بزای اثزگذاری بز اهداشوند  می  محسوبسياسی  

نشز اطالعررات  (مثل سوت زدن)گزی هنگام کار    ندادن اطالعات اساسی به تصميم گيزندگان؛ شايعه پزاکنی؛ الابالی

 ليغ عليه شخصی خاص. بگزی ، ت محزمانه؛ پارتی بازی؛ به نفع يا عليه کسی رای دادن؛ ميانجی
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 های سیاسی قلمرو فعالیت

 کنند. افزاد سازمان معموالً از رفتارهای سياسی استفاد  می  حوز  4در 

مجرردد اختيررارات همررزا  اسررت؛ لررذا تغييررز  توزيررعازمان با »تغييز ساختاری در سازمان«م تغييز ساختار س .1

به  رسيدنگذارد که نتيجه آن ايجاد تغييز در رفتارهای سياسی بزای   ها ، ،ظايف، بز پايگا  قدرت اثز می  مسئوليت 

 پايگاههای جديد قدرت است؛

هررايی   . در زمانست امشخص  نا  دقيقاً  کهم رابطه بين د،ايز اصلی سازمان  سازمانی«  محافل»هماهنگی بين   .2

شود، اين ر،ابط معموالً رنررو ، برروی   های نزديکتز ايجاد می  ها رابطه  های مشتزک بين آن  گيزی  که بزای تصميم

 گيزند؛ سياسی به خود می

اين تغييز افزاد بايد ارتقای مقام يا نقل ، انتقال داد ، مديز جديدی را   يجاد»جايگزين کزدن مديز«م بزای ا .3

 گيزد؛ ين کارکنان سطوح باال رفتارهای سياسی شکل میاستخدام کزد؛ لذا ب

 تخصرريص های عملياتی ، مزايا دارنررد، حقوق، بودجه مانندمنابعی  که یاهميت دليل»تخصيص منابع«م به  .4

 (.281م 1395)شيخی ، همکاران، دارند دنبالآنها رفتارهای سياسی به  

 دالیل رفتار سیاسی

در سازمان نياز شديدی به قرردرت ،  که شخصی مثلشود  ناشی می خود افزاد خصوصياترفتار سياسی هم از 

 می کند به رفتار سياسی متوسل شود ، هم از عوامل سررازمانی،  آزادی عمل ، امنيت ، مقام اداری داشته باشد تال 

 ارهررایز باشد به احتمال قوی رفتتغيما زمانی که الگو موجود منابع  يمنابع سازمانی ر،به کاهآ می ر،د  هنگامی که  

احساسات مديزان ، رؤسررای   مختلفی را در تسخيز  ر،  هایاز کارکنان    بزخی  .مشخص سياسی بز،ز خواهد کزد

قزبان گفتن تا دعوت به شام ، سينما ، مسررافزت  از توصيف ، خود ستايی ، تاييد نظز ، بله .استفاد  می کنندخود 

همسررز  را در  ضيافت شام ، گزفتن هديه ای بررزای ا،،تاز  کار خود به  ، کو  ،... کارمندی که با دعوت از رئي 

نمونرره ای ازشرريو  تسررخيز  ،يای مادی متعددی بهز  مند می شرروداستخدام در آ،رد  ، به کزات از مزا  آن سازمان به

خواسررته هررای شخصرری   در تررامين  ، شايسررتگی  افزاد بد،ن تخصص  چنانچه  ،احساسات مديزان است. نتيجه اينکه

های جامعه می گزارد ، باعث رشد فسرراد   سازمان  بی شک آثار مخزبی بز  ،دنن رفتارهايی بزنخودشان دست به چني

کارآمد به شدت افت پيدا می کند. لذا بهتز است مديزان ضمن هوشياری ، بررا   اداری در سازمان شد  ، ر،حيه افزاد

سياسرری   اثررزات رفتارهررای  ،سياست ، قرردرت  یها  های آشکار ، کاهآ عدم اطمينان ، درک ،اقعيت   ايجاد ارتباط

سقوط خود خواهند بررود بررد،ن   نقآ مافيا های معاصز را کمزنو نمايد در غيز اين صورت شاهد  ،منفی را محد،د

 .(82م 1395)رضاييان، آنکه به علت آن پی ببزند

ه دسررت برره ايررن گونرر   مديزی که انتظار داشته باشد کسی  رفتارهای سياسی در سازمان را نمی توان از ميان بزد.

،لی مانور های سياسی   نمايآ گذاشته است.  از ساد  لوحی خود را به معزض  گوشه ایبا اين نگز     ،زندنرفتارها  

آبزهام سالزنيک اسررتاد دانشررگا  هررار،ارد   .را می توان ، بايد کنتزل کزد تا درمحد،ديتی منطقی ، سازند  قزار گيزد

بنررابزاين  تعداد معينی از مسائل ،اقعرری متمزکررز سررازند،ر،ی    می داردم انسان ها می توانند توجه خود را  چنين بيان

هزچه بيشتز بز رفتار های سياسی متمزکز شوند انزژی احساسی ، فکزی کمتزی ازآنان بررزای پزداخررت برره مسررائل 

ر،  هررای اخالقرری ،  هز فزد به ارز  های فررزدی، گفته می شود که ميزان سياسی بودن ،اقعی کار باقی می ماند.

در  ممکن است که به کندی ارتقا يابد ، احسا  کند که کنار گذاشته شد  است،  ا،لی  وی ا، بستگی دارد.خلق ، خ



 

بدهد. افزادی کرره در   که د،می ممکن است به خو  خدمتی متهم شود ، حيثيت ، اعتبار خويآ را از دست   حالی

برره طررور معمررول  .ينرردآشمار می  د، نهايت طيف سياسی قزار می گيزند به عنوان افزاد ضعيف درتال  گز،هی به

در سازمان های پيچيد  محسرروب مرری   شد  به عنوان ابزار ادامه حيات،  ميزان متوسطی از رفتار های سياسی حساب

 هايی است که بزای اهداف ،يرر    پ  گفتيم رفتارسياسی در سازمان ها غيز قابل اجتناب بود  ، شامل فعاليت   شود،

شخص می شود انجام مرری   ستفاد  از قدرت ، سايز منابع که باعث ايجاد بزتزیتوسعه ، ا  همچون به دست آ،ردن،

 .(743م  1393)رابينزها بهتزاست  بزای مديزيت صحيح رفتار های سياسی در سازمان  گيزد.

 نباشند  طوری رفتار گزدد که سايزين تصور نکنند انگيز  هايتان سياسی است هز چند سياسی •

 مسئوليت پذيزی استقالل بخشيدن به زيز دستان، •

 د،ری از بکار بزدن ز،ر •

 فزاهم کزدن شزايط بزای اعالم مخالفت به صورت علنی ، آشکار •

 های پنهانی پزهيز کنند  از فعاليت •

ثيز آن بررز أاما به دليل ت  محسوب نمی شود،  رفتار های سياسی بخشی از شزح ،ظايف رسمی پزسنل در سازمان

توزيع رفتارهای سياسرری در سررطوح مختلررف سررازمان   بزخوردار است.  کسب منافع ، دفع خطز از اهميت ،ي   ای

 هرراکاريکسانی که به اين سياسرری    احتمال رخ دادن آن در تمام مواقع نيز بزابز نمی باشد.  نان کهچهم  يکسان نيست،

هز   د.سازمانی ندار  رزند آگاهانه به انواع بازی های سياسی ر،ی می آ،رند که نقشی در نيل به اهداف،می    مبادرت

آگاهی از نحو  بز،ز آنها می توانررد مررديزان را در  اما چند که امکان حذف چنين رفتارهايی در سازمان ،جود ندارد،

شايد اين ذهنيررت را ايجرراد کنررد کرره رفتررار  که در باب رفتار سياسی آمد ، کاهآ اثزات مخزبآ ياری دهد مطالبی

 يد ، خطزی در جهت فررز، پاشرری سيسررتم سررازمان تصررورمنفعت سازمان است ، به عنوان تهد  سياسی در تضاد با

توان گفت که رفتار   می  در حالی که مزاد ، مقصود از رفتارهای سياسی اينگونه که تصور می شود نيست. پ   شود.

زف ديگز مررانع نيررل برره اهررداف سررازمان مرری طاهداف سازمان را تحقق می بخشند ، از  های سياسی از يک طزف،

ی افزاد می کوشند با بز،زرفتارهای مثبت ، منفی يا به هدف سازمان جامه عمل بپوشانند يا برره در رفتار سياس  باشند.

 (.105-102م 1394) سالجقه ، ناظزی، مخالفت با آن بپزدازند

 

 بیشینه تحقیقات  -3

 "پزسشنامة ادراک رفتارهررای سياسرری سررازمانی  اعتباريابی  "( در پ ،هشی تحت عنوان1398نقشبندی ، ميزانی)

سياست پزداخررت ، ارتقررا«   ،اسطة همکاری،  های »رفتارهای سياسی عمومی، موفقيت به  که همة مبلفه  يان داشتندب

اسررتفاد  از پزسشررنامة ادراک   بررا  حرراکی از آن اسررت کرره  پرر ،هآ  طورکلی، نتاين  به  کنند.  بزاز  مدل را تأييد می

 ياسی را در ،زارت ،رز  ، ديگز سررازمانهای رفتارهای س  قبولی خصيصه  قابل  طور  به  توان  رفتارهای سياسی می

در   کرره  باشررد  هايی  پ ،هآ  از  بسياری  گشای  را   تواند  می  پزسشنامه  اين  از  کزد. استفاد   گيزی  های ،رزشی انداز 

( در پايرران نامرره 1398صررداقتی)  خواهد بود.  بزخوردار  ای  ،ي    اهميت   از  ادراک رفتارهای سياسی  گيزی  انداز   آنها

بيان کزدم بررا توجرره برره   "ين عوامل مبثز بز رفتار سياسی مديزان دستگا  های اجزايی استان گيالنتبي  "خود با عنوان

اهميت رفتار سياسی مديزان در سازمان ، ماهيت تصميم گيزی آنان پ ،هآ حاضز به دنبال تبيين عوامررل مرربثز بررز 

تحقيق حاکی از تأثيز ماهيت تصميم   نتيجه فزضيه های  رفتار سياسی مديزان دستگا  های اجزايی استان گيالن است.



 

 

2901 

 

 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
1401

 

گيزی مديزان بز بز،ز رفتار سياسی داشت. تأثيز ادراک از محيط بز بز،ز رفتار سياسی مررديزان نيررز تأييررد شررد ، در 

نهايت نقآ تعديلگزی شخصيت در ارتباط بين ماهيت تصميم گيزی مديزان ، رفتار سياسی نيز مررورد تأييررد قررزار 

ضررمن مررز،ر ،  "مديزيت رفتارهای سياسی در سررازمان "( در پ ،هشی با عنوان1397ی)تزک زاد  ، فزيد،نگزفت.  

 هررای  هررای قرردرت، ر،يکررزد بررازی  که شامل بازهای سياسی )شور  گزی، ايجاد بررازی  بزرسی رفتارهای سياسی

 ی،سازی، قدرت تخصص، ايجاد قدرت فزمان ر،ايی، قدرت رقابتی، ايجاد ارد،های رقررابت  امپزاتوری  قدرت محور،

هررای سياسرری )چاپلوسرری کررزدن، ايجرراد شرربکه   بازی تغييز، بازی افشاء گزانه ، تخزيب رقباء، تزک تازی( تاکتيک

هررای  ها  ، ادراکات، ائتالف سازی ، سپز بالسازی ديگزان( ، بررازی  ارتباطی، مديزيت اطالعات، مديزيت بزداشت 

بررا    آنها نيز تشررزيح شررد  اسررت.  ت ، کنتزلقدرت )تزک سازمان، اعتزاض ، ،فاداری( می باشد؛ چگونگی مديزي

بيرران  "بزرسی رابطه بين منابع قدرت مديزان با رفتررار سياسرری  "( در پ ،هشی تحت عنوان1395خواستی ، ضامنی)

که سه منبع قدرت مديزان، شامل قدرت تخصص، قرردرت پررادا ،  ، قرردرت مزجعيررت بررا رفتررار سياسرری   داشتند

درصد داشته ، د، قدرت اجبار ، قانونی با رفتار سياسی کارکنان رابطرره   95ينان  کارکنان رابطه معنادار در سطح اطم

در مقاله ای تحت عنوان »بزرسی سياست های ادراک شد  ميان مديزان هندی«   (  2016)1آگار،المعنادار نداشته اند.  

جمله خررزد  فز،شرری کارمند مديزيتی تمام ،قت که در بخآ های متنوعی از 490در پ ،هشی که ر،ی نمونه ای از 

، تجارت، مواد شيميايی، پتز،شيمی ، غيز  در بمبئی مشغول به کار بودند، انجام دادند ، اثزات آنها را بررز اقرردامات 

نتاين نشان دادند که رابطه مثبتی بررين سياسررت   مورد بزرسی قزار دادند.  نوآ،رانه در محل کار ، قصد تزک خدمت،

،جود ندارد. همچنين بين سياست های ادراک شد  ، قصد تزک خدمت رابطه   های ادراک شد  ، اقدامات نوآ،رانه

رت سياسی کارکنرران بررز رفتررار در مقاله ای تحت عنوان »اثز مها  (2015)2لی ، کونو  مثبت ، معناداری ،جود دارد.

شهز،ندی سازمانی« اثز مهارت سياسی با تعررديل گررز ادراک از سياسررت سررازمان ، ميررانجی تبررادل رهبررز ر عضررو 

(LMX)3    نفز  از کارمندان شزکت های چينی بزرسی کزد   ، برره ايررن   221را در يک تحقيق پيمايشی ر،ی نمونه

، رفتار شررهز،ندی سررازمانی دارد. همچنررين ادراک   LMXبز رابطه    نتيجه رسيد  اند که مهارت سياسی، اثز مفيدی

 فضای سياسی سازمان، اثزات تعديل ناچيز بز مهارت های سياسی کارکنان دارد. 

 

 روش تحقیق -4

پزدازد ، شررزايط متغيررز  می رفتار سياسی مديزان د،لتی ، علل آن در سازمان بزرسی به    حاضز  که تحقيق با توجه به اين 

گيررزد کرره پيمايشرری قررزار می  اتی تحقيقرر پ ،هآ حاضز در دسته باشد. نوع تحقيق توصيفی می اهد شد، توصيف خو 

در اين تحقيررق باشد. ر،شی در تحقيقات علوم انسانی است ، فزاتز از يک تکنيک خاص در گزدآ،ری اطالعات می

آماری ايررن تحقيررق کليرره مررديزان جامعه .   از ابزار پزسشنامه جهت گزدآ،ری اطالعات مورد نياز استفاد  شد  است 

اسررتفاد    ،سررتز از ميرران افررزاد درد  نفز به صورت تصررادفی  85سازمان های د،لتی می باشد. به اين منظور  تعداد  

اسررتفاد  شررد  اسررت. در ايررن   محقررق سرراخته رفتارسياسرری  پزسشنامه  به منظور جمع ا،ری داد  ها از    خواهد شد.

افررزار آمرراری آ،ری شد  ، پ  از تشکيل بانررک اطالعرراتی در نزمجمع  ها ، اطالعاتپ ،هآ، جهت توصيف داد 

SPSS های مزکررزی ، های توصيف آماری از قبيل جدا،ل توزيع فزا،انی، نمودارهای توصرريفی ، شرراخصاز شيو

 
1 Agarwal, U. A. 
2 Li, X, & Kong, M 
3 Leader–member relationship 



 

تشررکيل   های آمرراری پرر  ازدر بخررآ اسررتنباط  گيزی شد  است.بهز   …پزاکندگی نظيز ميانگين، انحزاف معيار ،

، جهت تجزيرره ، تحليررل از   ی تحقيق، از تحليل عاملی تاييدی ، آزمون فزضيات تحقيق استفاد  شد  است متغيزها

با توجه به مبانی نظزی بيان شد  مدل مفهومی زيررز  گزفته شد  است.بهز   PLSافزار ، نزم  SPSSافزار آمارینزم

 ارايه شد  استم

 

 

 یافته های تحقیق -5

 شناختی اعضای نمونهمتغیرهای جمعیت توصیف  5-1

 

 

 

 

 م جنسيت افزاد گز،  نمونه1جد،ل

 درصد فزا،انی 

 83.5 71 مزد

 16.5 14 زن

 100.0 85 کل

درصد جنسيت افزاد گررز،  را تشررکيل داد  انررد. در ايررن  16.5درصد ، زنان با   83.5مطابق جد،ل باال مزدان با 

 بين مزدان بيشتزين حجم نمونه راتشکيل داد  اند .

 

 م سن افزاد گز،  نمونه2لجد،

 درصد فزا،انی 

 16.5 14 سال 40تا  30

 37.6 32 سال 50تا  40

 45.9 39 سال 60تا  50

 100.0 85 کل

 45.5تا سال با  50درصد  ،  37.6سال با  50تا  40درصد،  16.5سال با  40تا  30مطابق جد،ل باال افزاد با سن 

سال  بيشتزين حجم نمونه راتشکيل داد   60تا  50اين بين  افزاد با سن بين  درصد افزاد گز،  را تشکيل داد  اند در

 اند.

 

 م تحصيالت افزاد گز،  نمونه 3جد،ل

 درصد فزا،انی 
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 61.2 52 فوق ليسان 

 38.8 33 دکتزا

 100.0 85 کل

يالت افزاد گز،  درصد، تحص  38.8درصد ،  دکتزا با    61.2مطابق جد،ل باال افزاد با تحصيالت فوق ليسان  با  

 را تشکيل داد  اند. در اين بين افزاد با تحصيالت فوق ليسان  بيشتزين حجم نمونه راتشکيل داد  اند.

 

 آمار  های توصيفی متغيز های اصلیم  4جد،ل

انحررررزاف  ميانگين تعداد 

 معيار

 بيشتزين   کمتزين  

 برره دستزسرری کنتررزل

 اطالعات
85 3.70 0.780 1.80 5.00 

 برره لررهحم ، سررززنآ

 ديگزان
85 3.31 0.763 1.75 5.00 

 5.00 1.00 0.930 3.18 85 مطلوب تاثيز يک تقويت 

 5.00 1.00 0.954 3.40 85 ديگزان سازی خشنود

 5.00 1.00 0.734 3.20 85 ارتباطی شبکة ايجاد

 از خررويآ کزدن مطزح

 قدرتمند افزاد سايز طزيق
85 2.91 0.633 1.00 4.67 

 5.00 1.25 0.760 3.29 85 سازی گز، 

 5.00 1.00 0.826 3.14 85 همدلی ، حمايت 

 5.00 1.00 0.699 3.43 85 تغييز بزابز در مقا،مت 

 5.00 1.33 0.868 3.31 85 زمان با بازی

 4.67 1.33 0.764 3.24 85 معکو  بزخورد

 5.00 1.00 0.691 3.49 85 آرامآ نمايآ

 

، متغيررز سررززنآ ، حملرره برره 3.70به اطالعات دارای ميررانگين  اطالعات جد،ل متغيز کنتزل ، دستزسی  مطابق

، متغيررز خشررنود سررازی ديگررزان دارای 3.18، تقويت يک تاثيز مطلوب دارای ميررانگين  3.31ديگزان دارای ميانگين  

،متغيررز مطررزح کررزدن خررويآ از طزيررق سررايز افررزاد 3.20، متغيز ايجاد شبکه ارتباطی دارای ميانگين  3.40ميانگين  

 3.14، متغيز حمايت ، همدلی دارای ميانگين  3.29، متغيز گز،  سازی دارای ميانگين  2.91ند  دارای ميانگين  قدرتم

، متغيز بزخورد معکو  3.31، متغيز بازی با زمان دارای ميانگين  3.43، متغيز مقا،مت در بزابز تغييز  دارای ميانگين

 می باشد.3.49ين دارای ميانگ ، متغيز نمايآ آرامآ3.24دارای ميانگين  



 

 

 بررسی رفتار سیاسی مدیران

 

 رفتارسياسیهای بزای شناسايی شاخص   اینمونه تک t آزمون  نتاينم 5 جد،ل

  3امعه = ج ميانگين    

 نام متغيز
اخررتالف 

 ميانگين

آمررررار  

 tآزمون

سررررررطح 

 معناداری

 %95فاصله اطمينان

کرررزان 

 پايين

کررررزان 

 باال

 0.869 0.532 0.001 8.28 0.701 اطالعات به دستزسی کنتزل

 0.479 0.149 0.001 3.79 0.314 ديگزان به حمله ، سززنآ

 0.385 0.016 0.044 1.99 0.184 مطلوب تاثيز يک تقويت 

 0.609 0.198 0.001 3.90 0.403 ديگزان سازی خشنود

 0.362 0.045 0.012 2.55 0.203 ارتباطی شبکة ايجاد

 0.461 0.133 0.001 3.60 0.297 سازی گز، 

 0.586 0.284 0.001 5.73 0.435 تغييز بزابز در مقا،مت 

 0.504 0.130 0.001 3.37 0.317 زمان با بازی

 0.412 0.082 0.004 2.97 0.247 معکو  بزخورد

 0.643 0.345 0.001 6.59 0.494 آرامآ نمايآ

 افررزاد سررايز طزيررق از خررويآ کررزدن مطزح

 قدرتمند
0.082- 1.19- 0.234 0.219- 0.054 

 همدلی ، حمايت 
0.141 1.57 0.119 

0.037

- 
0.319 

 

 ، مطلرروب ترراثيز يک تقويت  ،ديگزان به حمله ، سززنآ ،کنتزل دستزسی به اطالعات های در بزرسی شاخص

،  معکو  بزخورد،  زمان با بازی، تغييز بزابز در مقا،مت ، سازی گز،  ،ارتباطی شبکة ايجاد ، ديگزان سازی خشنود

است، مورد مقايسه قزار گزفتند که نترراين برره  3با ميانگين جامعه که بزابز با  ها که ميانگين شاخص  آرامآ نمايآ

 0/ 05در سررطح  28 /8=t(α=0/ 001د  )محاسبه شرر   tآمار     م در مدل مورد نظزدهد کهشان میندست آمد  از جد،ل  

، 0/ 435،  0/ 317،  0/ 247،  0/ 494،  0/ 314  ،0/ 701  هررا برره تزتيررب   معنادار است. مقايسه اختالف ميانگين ايررن عامررل

297 /0  ،203 /0  ،403 /0  ،184 /0  ،314 /0  ،701 /0=M  کنتررزل  دهررد کررهبا اختالف ميررانگين جامعرره صررفز نشرران مرری

 شبکة ايجاد ، ديگزان سازی خشنود ، مطلوب تاثيز يک تقويت ، ديگزان به حمله ، سززنآ دستزسی به اطالعات ،

جزء شرراخص هررای  آرامآ نمايآ،  معکو  بزخورد،  زمان با بازی، تغييز بزابز در مقا،مت ، سازی گز،  ،ارتباطی

   د.نمی باش  عوامل رفتار سياسی مديزان
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که ميانگين شاخص با  ، حمايت ، همدلی قدرتمند افزاد سايز طزيق از خويآ کزدن مطزحدر بزرسی شاخص 

م در مرردل دهد کررهمینتاين به دست آمد  از جد،ل  است، مورد مقايسه قزار گزفتند که    3ميانگين جامعه که بزابز با  

معنادار نيست. مقايسرره اخررتالف ميررانگين ايررن   0/ 05در سطح    19 /1-=t(α=0/ 234د  )محاسبه ش  tآمار     مورد نظز

، حمايررت  قدرتمند افزاد سايز طزيق از خويآ کزدن مطزحدهد که عامل  با اختالف ميانگين جامعه صفز نشان می

 نمی باشد  عوامل رفتار سياسی مديزانهای    جزء شاخص ، همدلی

 رتبه بندی شاخص ها

 خالصه آزمون م  6جد،ل شمار 

 تعداد

کررای  ی  آمار  

 سطح معناداری درجه آزادی د،

85 708 /99 11 001 /0 

می باشد، ا،لويت متغيزها يکسرران نيسررت ، امکرران رتبرره بنرردی   0.05با توجه به اينکه سطح معناداری کمتز از  

 تزتيب ا،لويت های عبارتند ازم ،جود دارد.

 م  الويت رتبه بندی7جد،ل

 الويت  ميانگين رتبه ها 

 ا،لويت ا،ل 8.96 اطالعات به دستزسی کنتزل

 ا،لويت د،م 77.47 آرامآ نمايآ

 ا،لويت سوم 7.27 تغييز بزابز در مقا،مت 

 ا،لويت چهارم 7.01 ديگزان سازی خشنود

 ا،لويت پنجم 6.68 زمان با بازی

 ا،لويت ششم 6.51 سازی گز، 

 ا،لويت هفتم 6.34 ديگزان به حمله ، سززنآ

 ا،لويت هشتم 6.14 معکو  بزخورد

 ا،لويت نهم 6.00 مطلوب تاثيز يک تقويت 

 ا،لويت دهم 5.85 ارتباطی شبکة ايجاد

 ا،لويت يازدهم 5.55 همدلی ، حمايت 

 افررزاد سررايز طزيررق از خويآ کزدن مطزح

 قدرتمند
4.24 

 لويت د،ازدهما،

نمايآ آرامآ، مقا،مت در باالتزين ميزان ، بعد از آن  کنتزل دستزسی به اطالعات دريافت نتاين نشان می دهد 

در بزابز تغييز، خشنود سازی ديگزان، بازی با زمان، گز،  سازی، سززنآ ، حمله برره ديگررزان، بزخررورد معکررو ، 

 افررزاد سررايز طزيررق از خررويآ کررزدن مطررزح يت ، همدلی ،تقويت يک تاثيز مطلوب، ايجاد شبکه ارتباطی، حما

 به تزتيب ، در ا،لويت های بعدی قزار دارند.  قدرتمند



 

 گیریبحث و نتیجه -6

 

شواهد در مورد فضای مديزيت د،لتی در ايزان نيز بز اهميت رفتارهای سياسرری ، مطالعرره آن تاکيررد مرری کنررد. 

 آ،رد  بار به را مشکالتی لذا ˓لتی ايزان در حد مطلوبی نبود نو د،مطالعات نشان می دهد نظام اداری حاکم بز فزه

به بزخی از اين مشکالت  1394، مزادی در سال  1390محقق هايی از جمله ميزمحمدی ، همکاران در سال   .است 

 اشار  داشته اند. اين فضای نامناسب کاری بخصوص در محيط های د،لتی که هدف بز تامين عدالت اجتماعی قزار

گزفته است، در نهايت لطمه های جبزان ناپذيزی به سيستم اداری ،ارد خواهررد کررزد. بررزای شررناخت پديررد  هررای 

اجتماعی هيچ راهی بهتز از رجوع به خود آن پديد  ،جود ندارد. بزای کشف رفتارهای سياسرری نيررز ابترردا بايسررتی 

ر مناسب تز از پديدارشناسی بزای اين منظررو خود رفتار سياسی را از منظز تجزبه کنندگان آن شناخت ، هيچ ر،شی  

. مطالعات در زمينه رفتار سياسی مررديزان نتاين تحقيق حاضز از چند جهت به توسعه دانآ منجز شد  است   .  نيست 

آن هم در سازمان های د،لتی در ايزان موضوع جديد ، تاز  ای است ، مطالعات بيشتز محررد،د برره سررازمان هررای 

ت گذشته بيشتز مبتنی بز تاکتيک های رفتارهای سياسرری اسررت ، پيگيررزی رفتارهررا در خصوصی بود  است. مطالعا

قسمی که به مبانی نظزی ، فلسفی رفتارها می پزدازد از ديگز جنبه های نوآ،رانه اين تحقيق است. در اين راستا می 

پزداخترره ،   سياسرری  یهررا  کتاکتيرر ( اشار  کزد که برره  موضرروع    1389مقدم ، همکاران )  زاد توان به پ ،هآ هادي

 ˓یحزفرره ا  یبا نرروآ،ر  یتيحما  گا يپا  جادينفوذ ، ا  یمعاشزت با افزاد ذ  ˓استفاد  سياسی از اطالعاتشاخص های  

ا، بررا ر،يکررزد ( اشررار  کررزد.  1398ی را ارائه داد  است. همچنين می توان به کار صداقتی )  زسازيتصو   ی ،چاپلوس

صميم گيزی مديزان ، ادراک از محيط را بز بز،ز رفتررار سياسرری مررديزان آميخته ، ابزار پزسآ نامه عوامل ماهيت ت

موثز دانسته است ، در پايان نقآ تعديلگزی شخصيت در ارتباط بين ماهيت تصميم گيزی مديزان ، رفتار سياسرری 

شرريخی د  است.را مورد تأييد قزار داد  است. اين در حالی است که دامنه تحقيق ما پا را فزاتز از اين موضوع قزار دا

مدلی بزای تبيين رفتار سياسی کارکنان در بخررآ د،لترری   ˓( با ر،يکزد کيفی ، با ابزار معادالت ساختاری1392ن اد)

عوامررل فررزدی، شررغلی ، سررازمانی موجررب ايجرراد صنعت آب ايزان طزاحی کزد  است که درنتيجه مشررخص شررد 

شاخص های سياسررت در سياسی را ر،اج می دهند.  بزداشت از سياست در سازمان می شوند که به نوبه خود رفتار  

( به بزرسی تاثيز تعارض هررای سررازمانی 1394همچنين قوی باز، )    سازمان ، خود کنتزلی مورد توجه قزار گزفت.

بز رفتار سياسی در سازمان ، ارائه الگوی مديزيت رفتار سياسی در دانشگا  علوم پزشکی مشهد پزداخته ، آن را در 

، رفتار سياسی غيز مشز،ع مورد بزرسی قزار داد  اسررت. همچنررين بررا  خواسررتی ،   مشز،ع  یاسيس  رفتارد، شاخه  

ماهيت، ابعاد (  1392فانی ، همکاران )  تاييد کزدند.( رابطه بين منابع قدرت مديزان با رفتار سياسی را  1395ضامنی)

کررانون د  است. فانی شاخص های  ن را مورد تحليل قزار داهای آموز  ، توسعه مهارت سياسی در سازما  ، ر، 

 را در نظز گزفته است.  رفتار سياسی ، خود نظارتی  ˓کنتزل

 در انتهای پ ،هآ الزم است پيشنهاداتی ارائه شود

مهارت سياسی به عنرروان يررک شايسررتگی ،  زندگی سازمانی است.  غيزقابل انکار  سياست يکی از ،اقعيت های 

ا،لين پيشنهاد ايررن تحقيررق ايررن اسررت کرره  سازمان ها ضز،ری است  از قابليت مهم بزای موفقيت شغلی در بسياری

. شناخت دقيق رفتارها ما را در اين امررز کمررک مرری کنررد. به کار گزفته شود  انهرفتارهای سياسی حتما بايد هوشمند

جو ، فزهنو سازمان اصالح شود ، اصول ، الزامات اخالقی برره صررورت کررامال شررفاف ،   ˓الزم است که ساختار

ق تد،ين شوند ، مسئوليت ، ،ظايف افزاد به صورت کامال شفاف نمايآ داد  شررود ، همچنررين الررزام اجزايرری دقي
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افزاد را در برره کررار بررزدن اقرردام سياسرری   ˓داشته باشند. شزح ،ظايف ، نوع رفتاری که از پيآ بزای آن تعيين شد 

 محد،د می کند.

ای سياسرری مخررزب نظررام ارزشرريابی مسررتمز ، ارزيررابی می توان گفت مهم تزين ابزار بزای کاهآ بز،ز رفتاره

 عملکزد کارکنان است. ،جود نظام ارزشيابی مستمز در سازمان ضز،ريت دارد.

است. اين ،ي گی ها به شدت بز رفتار سياسی مرروثز   های فزدی، اعتقادات ، خلق ، خوی  ارز   هز فزد دارای

هررا  ی حيررات در سررازمان عنوان ابزار ادامه شد  به کنتزلطور معمول، ميزان متوسطی از رفتارهای سياسی   به  است.

 .الزم ، ضز،ری است 

تشکيل ائتالف ، گز،  سازی در سازمان معايبی به همزا  دارد. الزم است که فزهنو همکاری به جررای گررز،   

 سازی در سازمان ها نهادينه شود ، الگوی کار تيمی بز افزاد سازمان حاکميت کند.

 ثمز است.مثمز تغييز مقابل در انعطاف  ˓تواند آسيب جدی به سازمان بزساند تمزکز بز قدرت می 

نتاين اين تحقيق بز پايه رفتار سياسی مديزان د،لتی ايزان استوار است. می توان کررار را فزاتررز کررزد ، در سررطح 

 بين المللی اين پ ،هآ را گستز  داد. لذا دانستن فزهنو سايز کشورها ضز،ری است.
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