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Abstract
Political behavior is not part of the official duties of employees in the organization, but
because of the ambiguous environment and its impact on the acquisition of benefits,
especially in the Iranian administrative space is of particular importance. Since there is not
much knowledge about this concept, the qualitative method of phenomenology makes it
possible to recognize this phenomenon in the indigenous space. The aim of this study was
to identify the components and present the pattern of political behavior of public managers
with a phenomenological approach focusing on in-depth interviews. The statistical
population of this study includes general managers of government in Khorasan Razavi
province. Data were collected through semi-structured interviews. By analyzing the data
using the Colaizzi method, the obtained data were divided into twelve general and axial
concepts. These concepts include: controlling access to information, blaming and attacking
others, reinforcing a positive effect, pleasing others, building a communication network,
presenting oneself through other powerful people, grouping, support and empathy, resisting
change, playing with time, reverse collision and show calm. A careful examination of the
behaviors shows that among the Iranian public managers regarding the issue of power, the
factor of maintaining power is important, which will also be accompanied by a reactive
political behavior.
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چکیده
رفتارهای سیاسی در وظایف رسمی کارکنان در سازمان نمی گنجد ،اما به دلیل محلی ابهلا آمیل و تلثییرش بلر
کسب منافع ،بهخصوص در فضای اداری ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است .ازآنجاکه از ایل مههلو  ،الناخت
چندانی وجود ندارد ،روش کیهی پدیداراناسی ،امکان بازاناسی ای پدیده را در فضای بومی فلراه ملیکنلد .ایل
تحقیق با هدف اناسایی مؤلهه ها و ارائه الگوی رفتار سیاسی ملدیران دولتلی بلا رویکلرد پدیداراناسلی بلا محوریلت
مصاحبههای عمیق انجا اده است .جامعه آملاری ایل تحقیلق الام ملدیران کل دولتلی اسلتان خراسلان ر لوی
میبااد .دادهها ازطریق مصاحبه نیمهساختارمند جمعآوری اد .با تحلی دادهها با استهاده از روش تحلیل کییل ی،
دادههای بهدستآمده در دوازده مههو کلی و محوری قرارگرفتند .ای مهاهی اام  :کنترل دسترسی به اطیعات،
سرزنش و حمله به دیگران ،تقویت یک تثییر مطلوب ،خشنودسازی دیگران ،ایجاد البک ارتبلاطی ،مطلر کلردن
خویش ازطریق سایر افراد قدرتمند ،گروهسازی ،حمایت و همدلی ،مقاومت در برابر تغییر ،بازی بلا زملان ،برخلورد
معکوس و نمایش آرامش است .بررسی دقیق رفتارها نشان میدهد میان مدیران دولتی ایلران دربلاب مقولله قلدرت،
عام حهظ قدرت ،حائ اهمیت است که آن نی رفتار سیاسی واکنشی بههمراه خواهد داات.
کلیدواژه :رفتار سیاسی؛ مدیران دولتی؛ پدیدارشناسی؛ حکومت
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مقدمه
مهاهی مرتب با رفتارهای سیاسی از زمانی که نظریههای رفتاری ،جلایگ ی نظریلههلای بوروکراتیلک
اد ،پیشرفت بسیاری دااته است .مههو عقینیت در نظریههای سلازمانی ایل دیلدگاه را بلهدنبلال خواهلد
داات که افراد عیوهبر درنظرداات اهداف سازمانی ازقب تعیی اده ،بهدنبال رسیدن بله اهلداف اخصلی
خود نی هستند و توقع دارند قوانی و رویههای سازمانی نی اهداف آنها را محتر امرده و حتی آنها را بله
سمتش هدایت کند .رویکرد واقعی به محی هلای کلاری ،ایل حقیقلت را آالکار ملیسلازد کله اهلداف
متعارض درون سازمان وجود دارد (ترکزاده و فریدونی.)145 :1331،
مهاهی مرتب با سیاست در سازمان برای بیش از چهار دهه ،مو وع تحقیقات دانشلگاهی بلوده اسلت.
حدود دویست مقاله معتبر میتوان یافت که به بررسی رموز رفتارهای سیاسی در محی کار پرداختلهانلد و
نتایج ای تحقیقات در مجیت تخصصی دانشگاهی منتشر اده است (ویگودا و دروری.)130:2414،1
لک  ،نکته مه در ای مطالعات ایل اسلت کله بیشلتر پلژوهشهلای صلورتگرفتله در بسلتر سیاسلت
سازمانی ،به بررسی مهاهیمی که در سیاست کاربرد دارد و همچنی برداات کارمندان از سیاست سلازمانی
پرداختهاند که عمده آنها نی برخاسته از جهان غرب بوده و در محی های خصوصی تجربه ادهاند .بررسی
ماهیت و چیسلتی رفتارهلای سیاسلی در سلطا سلازمان آنهل سلازمانهلای دولتلی ،قلدری مشلک اسلت
(ویگودا-گادوت .)114 :2443 ،2ای پژوهش ،نگرش جدیدی به ای مو وع دااته و به مطالعه بر مبحل
رفتارهای سیاسلی ملدیران دولتلی بلا تمرکل بلر خلود پدیلده خواهلد پرداخلت .چیسلتی رفتارهلا ،اجل ای
تشکی دهنده آنها و منطق بهکارگیری رفتارها در تحقیقات مغهول واقع الده اسلت .ایل رفتارهلا ،بلهدلیل
اهمیتی که در ادبیات سازمانی دارد ،باید بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد (ویگودا-411: 2442 ،
 .)411ازآنجاکه امکان بررسی رفتار واقعی کارکنان در سلازمان بلدون درنظرگلرفت محتلوای سیاسلی آن،
امکانپذیر نیست ،آگاهییافت از الیوه بلروز آنهلا ملیتوانلد ملدیران سلازمانهلا را در کلاهش پیاملدهای
زیان آور آنها یاری دهد .همچنی مطالعه رفتارهای بلهخصلوص درونسلازمانی بلدون توجله بله رفتارهلای
سیاسی کام نیست (ایخینژاد و همکاران.)134:1333 ،
1. Vigoda & Drory
2. Vigoda-Gadot
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بیشتری رفتار سیاسی در سطو باالی سازمان رخ میدهد؛ زیرا بیشتری ابها در ای سطا از ملدیریت
است .در تحقیقات انجا اده نشان داده اده است در فضلای کلاری ایلران نسلبت بله خیللی از کشلورهای
دیگر ،نقش مداخلهآمی دولت و می ان آن بسیار باالست .فضای رقابتی تبعیضآمی  ،انحصلاری و دولتلی و
تحت تثییر فضای ح بی و سیاسی قرار دارد (بیکزاده و علوینژاد .)1333 ،ای ویژگیهلا نشلان ملیدهلد
اناخت رفتار سیاسی در بخش دولتی بلا فضلای پرابهلا

آن الاید الری اصللی ملدیریت در ایلران باالد.

عیوهبرای  ،کارکنان و مدیران ایرانی دیدگاه مثبتی نسبت به سیاست سازمانی ندارند .بهکلاربردن سیاسلت
در کسبوکار باع

مخالهت در برابر هرگونه تغییر میاود (هادوینژاد و همکاران.)1303 ،

باتوجهبه ای اواهد و پیچیدگیهای پیش روی مدیران بهویژه مدیران دولتی ،استهاده از رفتار سیاسی،
و ل و اناخت عمیقتر مسئله رفتار سیاسی در کشور ما اهمیلت روزافل ان و دوچنلدان دارد .ایل پلژوهش
تیش دارد تا به رفتار سیاسی به عنوان یک پدیده سلازمانی نگلاهی جدیلد بینلدازد ،رفتلار سیاسلی ملدیران
دولتی را کشف نموده و چیستی و منطق رفتارها را تبیی نماید و نهایتاً بتواند به ای پرسش پاسخ دهلد کله
رفتارهای سیاسی مدیران دولتی در ایران از چه الگوئی تبعیت میکند.
مفهوم رفتار سیاسی
رفتار سیاسی ،بهکاربردن اب ار قدرت برای تثییرگذاری بر فرایند تصمی سازی بهمنظور رسیدن به نتیجه
موردنظر تعریف میاود .قدرت تثییرگذاری سبب الده اسلت تلا از رفتلار سیاسلی ،دو تعبیلر ارائله الود:
دیدگاه اول :رفتار به نهع خود و دیدگاه دو  :رفتار طبیعی مرتب با فرایند تصمی گیری .در نخستی تعبیر به
سیاستی اااره میاود که در آن فق  ،منافع اخص تثمی میاود و ای رویکلرد ،منلافع سلازمان را تلثمی
نمیکند .افراد عامی چنی دیدگاهی دارند ،ااید به همی علت بااد که ملدیران ،در ایل پلژوهش ،رفتلار
سیاسی را درظاهر ،کمتر تثیید میکردند.
دیدگاه دو  ،سیاست را فرایند عادی سازمان میداند که بهموجب آن ،تعارض ،اخلتیف و تضلاد بلی
گروههای ذینهع رفع میاود .سیاست در ای دیدگاه ،گهتگو ،مذاکره و چانهزنی برای ح مسئله اختیف
بی افراد و گروهها تهسیر میاود .درواقع سازمان جایی است که در آن افراد به ه ملحق میاوند و کلار
میکنند چون در ذی تثمی منافع سازمان ،منافع اخصی آنان نی تثمی ملیالود (ملرادی .)14 :1334،ایل
دیدگاه ،سیاست را مترادف تشکی ائتیف میداند .نظریههلای جدیلد سلازمان ،مسلئله رفتلار سیاسلی را بلا
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دیدگاه دو تج یهوتحلی میکنند .سیاست بهخودیخود پدیدهای خنثی است و ال اماً بله سلازمان آسلیب
نمیرساند .سیاستهلای سلازمانی را ایل گونله ملیتلوان تعریلف کلرد :سیاسلتهلای سلازمانی ،مجموعله
فعالیتهایی است که با اب ار رسمی قدرت ،سعی درجهت کسب ،تقویلت یلا کنتلرل منلابع دارد .وقتلی در
سازمان اعتماد وجود ندارد و بهجای آن اختیف موج میزند ،میتوان با ابل ار سیاسلتهلای سلازمانی ،بله
هدف موردنظر دست یافت (ال دفت.)132 :1334،
مهارت سیاسی
متین برگ در سال  1303ابتدا ای مههو را در توصیف خصوصیات فردی الز برای راهنمایی مؤیر در
بعد سیاسی زندگی کاری معرفی کرد ،اما تحقیقات زمینه مهارت سیاسی ،در سال  1334با کار فری الروع
اد .در مدیریت سازمانی تثکید بر آن است کله خلدمات دولتلی اساسلاً سیاسلی هسلتند و داالت هلوش و
مهارت سیاسی برای مدیران دولتی الز است (هیوز .)04 : 2444،فهلر( )1301مهلارت سیاسلی را بلهعنلوان
مهارت مه برای ایربخشی در محی های مبه و آاهته سازمانهای امروزی ارائه داد (چیما.)2414 ،
مطالعات تجربی و نظری از مهارت سیاسی ،تعریف زیر را ارائه دادهاند« :دانش فه مهید موقعیلتهلا و
افراد در کار و بهکارگیری ای دانش برای تثییرگذاری در دیگران با توس به روشهایی است که اهلداف
سازمانی و یا فردی افراد را با ه برآورده میسازد (راس  .)121 :2411 ،مهارت سیاسی سازهای متشلک از
چندی بعد بهه وابسته است :تثییر درونی ،1آگاهی اجتملاعی ،2توانلایی ائلتیف 3و بلرونریل ی آالکار. 5
افرادی که ازنظر اجتماعی باهوش هستند ،بصیرت 4و ع تنهس باالیی در محی های متغیر اجتماعی دارند.
توانایی تثییر درونی برای افراد ،اطیعات با ارزای از خود و دیگران مهیا میکند که امکان تعدی رفتار بلا
تغییرات مداو محی های مختلف را فراه میکند (بلیک

و همکاران.)334-324: 2412،

تثییر درونی به دانش تثییرگذاری در رفتار کسانی اااره میکند که با آنها در رابطه هستی  .برخورداری
از ای دانش ،تبدی به توانایی مهارت سیاسی ملیالود (پلرو و همکلاران .)312 :2445 ،همچنلی مهلارت
1. Interpersonal influence
2. Social awareness
3. Ability to network
4. Obvious intimacy
5. Social insight
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سیاسی ،به تطبیق رفتار خود با نیازهای متغیر محیطی اااره میکند (فری و همکاران .)011 :2411،ملدیرانی
که مهارت برقراری ائتیف و دارای توانایی سرابکهادن هسلتند ،بلا افلراد دارای ارتباطلات مهیلد و منلابع
کمیاب زنجیرههای اجتماعی ایجاد میکنند و از ای طریق برای خود منابع اجتماعی فلراه ملیکننلد ،ایل
منابع ج و منابع کمیاب محسوب الده و ملی تلوان از آنهلا بله نهلع سلازمان اسلتهاده کلرد (بینل

:2411 ،1

 .)321-324کارمندانی که با صداقت و برونری ی آالکار بلا دیگلران برخلورد ملیکننلد ،حمایلت بلاالی
همکاران را زمانی میتوانند بهدستآورند که با تثییرات درونی زیلاد بلا دیگلران برخلورد کننلد (بلیکل و
همکاران .)334-322: 2412،بهدلی برونری ی آاکار ،رفتاراان با فریبکاری ااتباه برداالت نملیالود و
دیگران بهراحتی میتوانند به آنها اطمینان کنند (بین

 .)324 :2411 ،مهارت سیاسی در سازمان غالباً پنهلان

و تحت تثییر اختیف در نگرشهای کارکنان و طرز بردااتشان است و براساس می ان درک از واقعیت ،نه
ال اماً خود واقعیت تعیی میاود (آتنیک 2و همکاران.)532 :2414،
در ای پژوهش ،محقق بله بازسلازی واقعیلت ازطریلق تجربله ملدیران بلا اسلتخدا روش واقعیلتنگلر
پدیداراناسی پرداخته است .اگرچه مهارت سیاسی در قوانی و مقررات سازمان رسماً ذکر نشده است ،املا
ای بدان معنا نیست که آنها همیشه نقش داجتماعی دارند (عبداللهی و همکاران .)112 :1333 ،باتوجهبله
ای خصوصیات ،احتمال بیشتری وجود دارد ،افرادی که مهارت سیاسلی بیشلتری (اغللب ملدیران) دارنلد،
نسبت به افرادی که مهارت کمتری دارند (اغلب کارکنان) بهطور مؤیری رفتار سیاسی اعمال کنند؛ یااینکه
آگاهی بیشتری نسبت به رفتار خود دااته بااند ،هرچند که معموالً در سازمانهلای دولتلی ایلران ،مهلارت
اعمال رفتار سیاسی انکار میاود.
عوامل مؤثر بر رفتارهای سیاسی
در سالهای اخیر ،نقش تهاوتهای فردی و سازمانی در رفتار سیاسی بیشازپلیش پذیرفتله الده اسلت
(فریس و همکاران .)514 :2410 ،در ای پژوهش ،دو دسته عوام فردی و سازمانی در ایجاد رفتار سیاسلی
تثییرگذار میبااند .خودکنترلیهای زیاد ،سیالسازی منابع سازمانی ،منهعتطلبیهلای ملرتب بلا بلودن در
رأس قدرت ،دارابودن گ ینههای کاری متنوع و انتظلارات ترقلی از عوامل فلردی ملیباالند .ملبه بلودن
1. Bing
2. Atinc
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وظایف ،بیاعتمادی زیاد ،اختصاص منابع پیدرپی ،فرصتهلای پیشلرفت و توسلعه کلاری ،نظلا ارزیلابی
عملکرد نامشخص ،پاداش و کارانههای نامتغیر (بهصورت تخصیص یکسان بلرای همله) یلا نظلا قلدردانی
مبتنیبر برد و باخت ،فشارهای کاری زیاد مدیران منهعتطلب و نظا های تصمی سازی دموکراتیک االاره
کرد (مرادی.)12 :1334،
طرز مواجهه با رفتارهای سیاسی فرایندی طاقتفرساست ،بهگونهایکه سازمانهای مختلف ،معیارهلای
متهاوتی از نقش آن در سازمانشان ارائه میدهند .سازمان های خصوصی و دولتی نی با یکلدیگر متهاوتنلد و
نمیتوان الگوی یکسانی را برای همه پیدا کرد ،اما میان همه سازمانهای دولتی و در یک محدوده سیاسلی
همگ (در ای پلژوهش خراسلان ر لوی) ظرفیلت الگلوبرداری وجلود دارد .تحقیقلات اخیلر علواملی را
اناسایی کرده است که ایجادکننده رفتارهای سیاسی در سازمان هستند .برخی از ای عوام فردی و برخی
دیگر نتیجه محی داخلی سازمانها هستند .ای دسته از عوام در اک ( ،)1بهترتیب ادت رفتلار از زیلاد
به ک نشان داده اده است .در محی هایی با منابع محدود و کمیاب ،ادت رفتار سیاسی باالست و گروهها
برای کسب ای منابع بهادت با یکدیگر به رقابت میپردازند .در همی سلازمان ،بلا ایجلاد تغییلرات درون
سازمانی ،عدهای مقاومت میکنند ،اما به نسبت کمتر سراغ رفتارهای سیاسی ملیرونلد .البتله سلایر عوامل
اجتماعی و پیرامونی نی میتواند بر رفتارهای سیاسلی تثییرگلذار باالد .بلهطلورکلی الزمله الناخت رفتلار
سیاسی ،بررسی و بازنمایی بومی آن با محوریت اناخت خود پدیده است.
همانطورکه از تعاریف جدول ( )1برمیآید ،تعریفهای رفتار سیاسی در سازمان ،تثکید بر اسلتهاده از
اب ار قدرت برای فرایند تصمی گیری بهمنظور حهظ قدرت و پایداریبخشیدن به و ع موجود دارند که در
مطالعه صورتگرفته از جانب اکثر مصاحبهاوندگان تثیید اد.
جدول  .1تعاریفی از رفتار سیاسی (گردآوری توسط محقق)
1

محقق

تعریف رفتار سیاسی

ی ؛ چ و ی ،2

رفتار خویشخدمتی با ایجاد خطر برای منافع دیگری با اف ایش منافع کوتاه و بلندملدت اخصلی

()2413

ازطریق راهبرد برنامهری ی و با قربانیکردن دیگران

1. Political Behavior
2. Yen; Chen & Yen, 2009
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تعریف رفتار سیاسی

محقق

فعالیللتهللایی غیررسللمی در سللازمان و ملؤیر در توزیللع م ایللا و رفتللاری تغییردهنللده بللا اللناخت

رابین )1333(،

کاستیهای سازمان

بلیک  ،وندل و فریس

1

()2412
فریس و همکارانش

سازوکارهای خودنهعی با مهلارتهلای پیشلگوییکننلدگی عملکلرد کلاری ملدیریت نسلبت بله
خودکنترلی ،راهبری ،خودکارآمدی و هوش هیجانی

2

()2441
کیلی)2411( 3

درک ایربخش کار دیگری و اسلتهاده از ایل دانلش بلرای تثییرگلذاری بلر اقداماتشلان ،باهلدف
دستیابی به اهداف فردی و سازمانی بهصورت ه زمان.
راه بررسی رواب دوطرفه میان کارمندان و سازمان

مینت برگ)1303( 5

رفتار آگاهانهی فردی یا گروهی

مای و آل )1331( 4

اقدامی است که بر یک قدرت و اقتدار پویا داللت دارد.

النگینکر)1303( 2
دروری)1333( 1
لطیف ،العابدی و
نظار)2411( 0
ایخی و همکاران
()1334
دفت ()1315
کریمی ()1301

1

رفتاری اایع با احتمال درگیری مافوق کارمندان در محلی الغلی کله کارمنلدان آن را محلدود
نمیکنند
رفتاری است که پایه غیررسمی دارد ،اقدامی عمدی است که طر ها را تحتتثییر قرار ملیدهلد
یا باع

میاود مسیرحرفهای (کاراهه) افراد اف ایش پیدا کند.

رفتاری غیر رسمی با کلاربرد تلثییرات درونسلازمانی بلرای تحلتتلثییر قلراردادن دیگلری بلرای
رسیدن به اهداف اخصی
رفتاری غیر رسمی اما مؤیر بر توزیع م ایا
رفتاری همسو با کسب ،تداو و یا مورد استهاده قراردادن قدرت و یا سایر منابع
رفتاری در جهت کسب قدرت برای استهاده در موقعیتهای نامطمئ

1. Blickle; Wendel & Ferris
2. Ferris et al.
3. Keeley
4. Mintzberg
5. Mayes & Allen
6. Longenecker
7. Drory
8. Latif, UlAbideen & Nazar
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عوامل فردی
خودکنترلی زیاد
کنترل درونی
پستطلبی
سرمایهگذاری در سازمان
داات گ ینهکاری متنوع
انتظار موفقیت

زیاد
رفتار سیاسی

عوامل سازمانی
منابع محدود و کمیاب
ساختار و فرهن

ک

سازمان

مبه بودن وظایف
تغییرات سازمانی
تصمیمات برنامهری ینشده
اعتماد ک
نظا ارزیابی عملکرد نامشخص
نظام پاداش برد و باختی

شکل  .1عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی (رابینز و جاج2005 ،1؛ 2015؛ رضائیان )1351

پیشینه پژوهش
در پژوهشی تحت عنوان"اعتباریابی پرسشنام ادراک رفتارهای سیاسی سلازمانی" بیلان الد :پلژوهش
حا ر با هدف سنجش اعتبار ،بهمنظور ارزیابی ادراک رفتارهای سیاسی ،انجا الده اسلت .نتلایج بلرازش
مدل ساختاری بیانگر آن بود که هم مؤلهههای «رفتارهای سیاسی عملومی ،موفقیلت بلهواسلط همکلاری،
1. Robbins S.P. & Judge T
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سیاست پرداخت و ارتقا» برازش مدل را تثیید میکنند .بهطورکلی نتایج پژوهش ،حاکی از آن است که بلا
استهاده از پرسشنام ادراک رفتارهای سیاسی میتوان بهطور قاب قبولی خصیصههلای رفتارهلای سیاسلی را
در وزارت ورزش اندازهگیری کرد .ای پرسشلنامه ،ملیتوانلد راهنملای پلژوهشهلایی باالد کله در آنهلا
اندازهگیری ادراک رفتارهای سیاسی از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بلود (نقشلبندی و میرانلی:1330،
.)142
در پایاننامه ای که عوام مؤیر بر رفتارهای سیاسی مدیران دستگاههای اجرایی گیین را بیان میکلرد،
فر یههای پژوهش ،ایر ماهیت تصمی گیری مدیران بر بروز رفتار سیاسی را نشان میداد .ایر ادراک محی
بر بروز رفتار سیاسی آنان نیل مشلاهده الد و درپایلان ،ایلر تعلدی گلری اخصلیت در رابطله بلی ماهیلت
تصمی گیری مدیران و رفتار سیاسی آنان نی تثیید اد (صداقتی)131 :1330،
جوامع امروزی ،پیشرفت و توسعه خود را تاحدودی مدیون تغییر و تحول سازمانها میبااند .سازمانها
با نوآوریهای خود در حوزه رفتارهای سازمانی ،کارایی را اف ایش و منجر به افل ایش تولیلد الدهانلد .در
طی مراح ای توسعه ،کارکنان سازمانها ،مسئولیتهای مهمی را برای رسیدن به اهداف سلازمانی متقبل
میاوند .در دنیای رقابتی و بهادت متغیر امروزه ،رسیدن به موفقیت در سازمانها به ایوه عم  ،نگلرش و
درنهایت رفتار کارکنان وابسته است (ترکزاده و فریدونی.)133 :1331،
در رابطه با رفتار سیاسی مدیران در سازمان ،قدرت ،یلک نیلروی نامحسلوس و نامشلهود اسلت .نتلایج
یافتههای محققی که با آمار توصیهی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است ،نشان میدهد که سله منبلع
اصلی قدرت مدیران که قدرت مرجعیت ،تخصص و پلاداش را دربرملیگیلرد ،بلا رفتلار سیاسلی کارکنلان
رابطه معنیدار با درصد اطمینان نود و پنج دارد .قدرتهای قانونی و اجبار نی با ای رفتار کارکنان رابطهای
معنیدار ندارد (باغخواستی و امنی.)124 :1334،
در تحلی سیاستهای ادراکاده میان مدیران ،در بررسیای که روی تعلدادی از کارکنلان ملدیریتی
که در بخشهلای مختلهلی مثل خلردهفروالی ،تجلارت ملواد الیمیایی ،پتروالیمی و غیلره در هنلد کلار
میکردند ،رابطه اقدامات خیقانله در محل کلار و قصلد تلرک پسلت ملورد بررسلی قلرار گرفلت .نتلایج
پدیدآمده نشان میداد ،رابطه مثبتی بلی سیاسلتهلای ادراکالده و فعالیلت هلای خیقانله وجلود نلدارد.
همچنللی بللی سیاسللتهللای ادراکاللده و قصللد تللرکخللدمت رابطلله مثبللت و معن لیداری وجللود دارد
(آگاروال.)533 :2412،1
1. Agarwal, U. A.
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مهارت سیاسی کارمندان ،تثییراتی بر رفتار اهروندی سازمانی آنان دارد .ایر ای مهارت در پژوهشی با
تعدی گر ادراک از سیاستهای سازمانی و میانجیگری تبادل رئلیس ل مرئلوس ( 1)LMXروی کارکنلان
ارکتها بررسی اده است .نتایج نشان داد که مهارت سیاسی ،ایر مثبتی بر رابطه  LMXبا رفتار اهروندی
سازمان دارد .ادراک سیاسی سازمان نی  ،ایر تعدی کمی بر مهارت سیاسی کارمنلدان سلازمان دارد (للی و
کون

.)340 :2414،2
محققی برای فهمیدن اینکله چگونله ،عوامل تثییرگلذار زمینلهای در رفتلار سیاسلی بلر تصلمی سلازی

راهبردی» تثییر میگذارد ،به بررسی محی  ،سازمان و تصمی گیری پرداختند .آنان با جمعآوری دادههلا از
دو کشور مصر و یونان ،به ای نتیجه رسیدند که دو عام سازمان و تصلمی گیلری در ایل کشلورها سلابقه
دارد ،اما عام محیطی ای چنی نیست (البنّا و همکاران.)233 :2415،
در مقالهای با عنوان «بررسی ارتبای میان رفتارهای سیاسی و عملکرد کارکنان ،رواب اجتماعی بهعنوان
متغیر تعدی کننده» بیان اد .هدف از ای مطالعه بررسی رابطه بی رفتارهای سیاسی و عملکرد کارکنلان بلا
میانجیگری رواب اجتماعی است .برای بررسی رابطه ذکراده ،از پرسشنامههلای اسلتاندارد اسلتهاده الد.
نتایج نشان داد که رفتار سیاسی بر عملکرد سازمانی تثییر منهی دارد (بودال ،اف ا ،دانیش.)533 :2415،3
در مقالهای با عنوان «ارزیابی عملکرد :بررسی تثییر فرهنل

و سیاسلت سلازمانی بلر عملکلرد ملدارس

دولتی» بیان اد .هدف از ای مطالعه بررسی می ان تثییر فرهنل

و سیاسلت سلازمانی بلر عملکلرد ملدارس

دولتی است .نتایج نشاندهنده ای بود که رفتار سیاسلی بلر عملکلرد کارکنلان تلثییر منهلی دارد (واالدی،
ویگودا ،الومی.)133 :2413،5

روش پژوهش
هدف تحقیق حا ر ،مطالعه رفتارهای سیاسی مدیران بخش دولتی و کشف یک الگوی رفتاری غاللب
بللومی برمبنللای دادههللای اخذاللده از مللدیران دولتللی بللا رویکللرد واقعیللتنگرانلله پدیداراناسللی اسللت.
پدیداراناسی به ریشه پدیدهها ،نه نظریلههلا ملیپلردازد و بلرای رسلیدن بله ایل هلدف ،پلیشفلرضهلا را
1. Leader–member relationship
2. Li, X, & Kong, M
3. Bodla, Afza & Danish
4. Vashdi, Vigoda & Shlomi
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تاحدممک حذف میکند (داناییفرد و دیگران ،)142 :1331،املا پدیداراناسلی ،تنهلا بله کشلف ماهیلت
نمیپردازد ،بلکه میکواد دریابد ،چگونه در برخورد پدیداراناسانه با واقعیت خارجی بهطور آگاهانه ،بله
درک ای ماهیت دست یافت (ع یل ی .)2:1301،درواقلع ،پدیداراناسلی راهگشلا و الگوسلاز اسلت .ایل
مطالعه ای امکان را فراه میکند تا مدیران ،م اناخت ماهیلت رفتلار سیاسلی ،راهکارهلایی درجهلت
تغییر رویکردهای غالباً نامناسب ،در بخش های اداری دولتی ،از منهی بله مثبلت و بلا پشلتیبانی از رفتارهلای
مثبت سیاسی در سطا ادارات ،به پرورش مدیران حرفهای بپردازند.
روش اناسی ای تحقیق ،کیهلی اسلت و روش جملعآوری اطیعلات ،الام مصلاحبههلای عمیلق بلا
مشارکتکنندگان است .برپایه نتایج حاص از بررسی مصاحبهها ،به برجسلتهنملودن گل ارههلای مهل کله
فراه کننده عناصر اک دهنده تجربه مصاحبهالوندگان دربلاره پدیلده اسلت ،پرداختله ملیالود .معلانی
صورتبندی ،دستهبندی و خوالهبنلدی ملی الوند .در ایل تحقیلق بلا اسلتخدا روش پدیداراناسلی و بلا
بهرهگیری از مصاحبههای نیمهساختارمند با مشارکت مدیران بخش دولتی ،در جستجو و اکتشاف تجلارب
زیسته آنان در ادارات ک استان خراسلان ر لوی از مههلو و درک پدیدارالده از پدیلده رفتلار سیاسلی
میباای  ،تا از ای طریق به توصیف ماهیت ای رفتار بهگونه بومی بپلردازی  .در پدیداراناسلی بله مسلائلی
پرداخته میاود که مستل تجربه مشترک افراد درباب یک پدیده است که ایل تجلارب مشلترک ،بلرای
توسعه حقایق یا خ مشیها و بهدسلتآوردن درک کلاربردی عمیلقتلری از پدیلده موردبررسلی اسلتهاده
میاود (بودالبی و همکاران .)3 :1333،بلرای تج یلهوتحلیل دادههلا ،از روش نظلا منلد ههلت مرحللهای
کیی ی استهاده اد.
در پدیداراناسی معموالً بر نمونهگیری هدفمنلد تاکیلد ملیالود .انتخلاب نمونله برحسلب خصیصله
فرایندیبودن آن ،در فرایند جمعآوری و حتی تحلی دادهها انجا میاود (پرهی کلار و همکلاران:1331 ،
 .)11پژوهش پدیداراناسی مشتم بر گا های زیر است :گا اول ،مقدمه است که بله بیلان مسلئله و طلر
سؤاالت می پردازد .گا دو که فرایند پژوهش است ،به بیان مهرو ات فلسهی میپردازد .در ایل بخلش،
گردآوری دادهها و تحلی نتایج صورت میگیرد .گا سو جداسازی گ ارههای مه و بامعنی است .گلا
چهار و پنج  ،معانی گ ارهها و ت های مستخرج از آن است .گا های اشل و ههلت  ،بله توصلیف کامل
پدیده و جداسازی و ترکیب مجموعهای از توصیهات محتوایی و ساختاری برای دستیابی به یلک الاخص
میپردازد .با بهکلارگیری روش کییل ی ،مصلاحبههلا را دقیلق و ملداو ملیخلوانی  .سلپس بلا اسلتهاده از
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توصیهات ارکتکنندگان ،با آنها ه احساس اده و در مرحله دو جمیت و کلمههای مه از مت  ،بیلرون
کشیده میاوند .سپس ای معانی ،کدبندی و درنهایت مههو سازی میاوند .پس از بازخوانی مکرر کدها،
مهاهی  ،صورتبندی اده و در درون دستههای مو وعی قرار میگیرنلد و نهایتلاً تل هلای اصللی بلهدسلت
میآید .درپایان ،با ترکیب کلیه تهکرات استنتاجالده ،یلک توصلیف کامل از ج ئیلات پدیلده ملوردنظر،
محورهای بهدستآمده ،در دوازده مههو کلی و محوری قرار داده ادند.
انتخاب نمونه باتوجهبه اص نمونهگیری نظری صورت گرفت .ابتدا بیست نهر از ملدیران کل دولتلی
که دردسترس و بیشتر با مشکیت رفتارهای سازمانی درگیر بودند و میتوانستند کمک زیادی در رسلیدن
به اهداف پژوهش نمایند ،انتخاب ادند .در بخش بعد برای بلهدسلتآوردن تجربلهای کللی از رفتارهلای
سیاسی ،برای تصویرسازی اولیه ،سه نهر انتخاب و با مصلاحبههلای عمیلق دادههلا جملعآوری الد .در هلر
مرحله سؤاالت جدیدی نسبت به مرحله قب پیدا میاد که راهنمای ما در رسیدن به سؤاالت مرحله بعلدی
بود .نهرات بعدی انتخاب ادند تا درنهایت دادهها تکراری ادند .با پایان هر مصاحبه ،کدگذاریهای آزاد
و محوری انجا و اولی مهاهی پدید آمدند .کدگذاریهای باز و محوری کمک کرد تا پژوهشلگر ،پلس
از هر مصاحبه بتواند مشخص کند ،در مصاحبه بعد چه سؤاالتی بهتر است پرسیده و حتی مشخص میکرد،
مصاحبهاونده بعدی چه کسی بهتر است بااد .در بخش کدگذاری ،بیش از دوازده کد باز و حدود بیست
و سه مقوله اولیه اناخته اد؛ ای مقوالت در مرحله کدگذاری محوری با ه ترکیب و حدود است و سه
مقوله کانونی پدید آمد .پس از تکراریادن مهاهی  ،کدگذاری گ ینشی انجا اد.
مدیران عالی بخش منابع انسانی که بیشتر با ایرات رفتارهای سیاسی آالنا بودنلد ،در پلژوهش الرکت
دااتند .با اجرای دقیق فرایند ،دقت دادهها اف ایش یافت .معیارهایی در طول فرایند مانند نوات یادآورهای
متعدد و نمونهگیری با تنوع فراوان آورده اد تا بتوان پایههای پژوهش را محک کرد .با بررسلی مسلتندات
درمورد موقعیت تحت پژوهش ،انجا مصاحبههای عمیق و با یاددااتبرداری حی مصاحبه روایی دادههلا
را تثمی کنی  .بهصورت یک روال کلی در فرایند تحلی دادهها و بازخورد آن در مصاحبههای تکمیللی و
بعدی در خیل پژوهش ،بهمنظلور اعتبار بخشلیدن بله آن ،پژوهشلگر تلیش کلرد تلا الرکتکننلدگان در
پژوهش را به همکاران پژوهشی تبدی نماید (بهدلی فراه ساخت ارای مصاحبه با مصاحبهاوندگان کله
مدیران ک ادارات بودند ،ههتهها طول میکشید تا اعتمادسازی بی پژوهشگر و مصاحبهاونده بلرای یلک
مصاحبه صورت گیرد .ای اعتمادسلازیهلا از دسلتگاهای خلدماترسلان بله سلمت دسلتگاههلای سیاسلی
سختتر میاد و بیشتر طول میکشید .خود مههو رفتار سیاسی نی بی مدیران دولتی چالشبرانگی بود.
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در تما فرایند رونویسی دادهها ،کدگذاری و مههو سازی ،از آنان خواسته اد تا با مطالعه مت  ،نظرات
خود را به پژوهشگر اعلی کننلد و اکثلراً ملورد موافقلت قلرار ملیگرفلت (اکثلراً توسل خلود ملدیر نیل
درخواست میاد) .در م از یک تحلی گر بیرونی استهاده میاد و فرایند کدگذاری و تحلیل دادههلا،
بررسی و درخصوص نقص ها و جهت اف ایش بیشتر اعتبار تحلی ها ،بح های مداو میان تحلی گر دو و
پژوهشگر انجا میاد .ای گهتگوها جهت رسیدن به ااباع نظری دادهها و خلت مصلاحبههلا نیل سلودمند
بود.

یافتههای پژوهش
رفتارهای پدیدآمده در ای پژوهش با بررسی و تحلی دادههای کسبالده از مصلاحبههلای عمیلق بلا
بررسیهای مکرر و همکاری پژوهشی با هشت نهر از مدیران ک دستگاههای دولتی خراسان ر وی مستقر
در مشهد حاص اد .ای هشت نهر از میان بیست نمونه اولیه انتخاب ادند.
توصیف مصاحبهاوندگان
جدول  .2تعداد مصاحبهشوندگان
ردیف

پست سازمانی

تعداد

1

مدیر اجرایی

12

2

مدیر ستادی

0

جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
شاخص

معیار

فراوانی

درصد

جنسیت

زن

0

5404

مرد

12

2404

 34تا  54سال

4

2404

 54سال به باال

14

1404

دکترا

0

14404

اراد

12

2404

ک

24

14404

س

مدرک
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تحلیل دادهها
در پایان مصاحبه و یبت یاددااتهای بردااتهاده ،ابتدا گهتههای ب اده مصاحبهاوندگان با دقلت
و مداو گوش داده و بیاناتشان عیناً ،کلمهبهکلمه روی کاغذ بازنویسلی و جهلت درککلردن تجربلههلا و
عواطف ارکتکنندگان چندی مرتبه و بهدقت خوانده اد.
بهدلی انعطافپذیری پژوهشهای کیهی ،سؤاالت مصاحبه براساس دادههای بهدسلتآملده در جریلان
تحقیق تغییر میکرد .پژوهشگر سعی کرد از سؤاالت کاوای ،مانند :میتوانید برای یلک مثلال ب نیلدی آیلا
منظورت ای است که ...چگونه و غیره استهاده کند .سعی بر آن الد کله اوللی سلؤاالت ورود بله فضلای
مصاحبه ،ای بااد :از انیدن کلمه رفتار سیاسی چهچی ی به ذهنتان خطور میکندی به نظر الما ایل گهتله
که در فضای مدیریت ،بهخصوص دولتی باید سیاست داات و کارها را با سیاست پیش برد ،بله چله معنلی
استی چطور اد که مدیر ادیدی
با اتما خواندن تما توصیفهای مصاحبهاونده ،اطیعات معنیدار ،گهتههای مرتب با رفتار سیاسلی،
مشخص اد و بهای ترتیب جمیت بااهمیت پدیدار الدند .سلپس معنلایی کله نشلاندهنلده بخلش اصللی
صحبتها و تهکرات مصاحبهاونده است ،پدید می آید .بعد از پدیدآمدن ایل معلانی ،ملرتب بلودن معنلی
اک گرفته با جمیت اولیه بررسی و صحت ارتبای بی آنها تثیید اد .بدی ترتیلب کلدهای بلاز بلهدسلت
آمد .مرحله بعدی کدگذاری محوری بود که رابطه میان طبقات پدیدارالده در بخلش کدگلذاری بلاز را
برقرار میکند .لذا با مشورت خبرگان ،از تما ااخصهای پدیداراده ،مقولهها تعیی الد .در طلول تملا
مراح پلژوهش ،پژوهشلگر مصلاحبههلا را بلازبینی مجلدد کلرد .حتلی در برخلی ملوارد ،بلهخصلوص در
مصاحبههای اولیه ،مصاحبه بهمنظور تکمی دادههای بهدسلتآملده از هریلک از الرکتکننلدگان و رفلع
ابها های بیانات قبلی ،تکرار اد .بندهای دارای معانی ساختاریافته که یک مقوله را تشلکی ملیدادنلد ،از
یکدیگر تهکیلک الدند .سلپس در هلر بنلد ،مههلو پدیلدار و بلا اسلتهاده از ادبیلات مصلاحبهالوندگان
اس گذاری اد .کدهای ابتدایی را کنار ه قلرار دادیل کله کلدهای محلوری بلهدسلت آملد .مقلوالت،
رفتارهای سیاسیای را که مدیران دولتی در سازمان بهکار گرفتهاند ،نشان میدهد.
رفتار سیاسی از کناره قراردادن مهاهی ابتدایی (کدگذاری باز) پدیلد آملد .مهلاهی بلهصلورت ادبلی
ویرایش اد تا بتوان از آنها در مجیت علمی استهاده کرد .مقوالت نی بهصورت ادبلی اسل گلذاری الد.
ایجاد یک توصیف روایتی مختصر درواقع ،رفتار سیاسی پدیداراده از ارکتکننلدگان اسلت کله تکلرار
بیشتری دااته و بهنوعی ،تضمی ااخص اعتبار نی میبااد.
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جدول  .1مقوالت و رفتارهای برگرفته از مصاحبهها
تاکتیکهای شخصی

تاکتیکهای سازمانی

چهرهسازی
مطر کردن خویش ازطریق سایر افراد
فردی

قدرتمند

کنترل دسترسی به اطیعات

مقاومت در برابر تغییر

ایجاد ابکه ارتباطی

بازی با زمان
نمایش آرامش
سرزنش و حمله به دیگران
گروهی

خشنودسازی دیگران
برخورد معکوس

گروهسازی

حمایت و همدلی

رفتارهای سیاسی پدیدارشده
 .1چهرهسازی

چهرهسازی ،رفتار سیاسی است که میان مدیران دولتی بهدلی تثییرات منهی واکنشی ک در کاربرد ،از
محبوبیت باالیی برخوردار است .کلیه افراد ارکتکننده در مصاحبه ،بهصورت مستقی و یا لمنی بله آن
اااره دااتند .ای رفتار یکی از زیرااخههای عوام رفتار سیاسی مدیران است و خود نی در ای تحقیق به
سه زیرااخه :ایجاد تصویر خیالی برای ایجاد تثییر خوب بلر دیگلران ،ملرتب سلاخت خلود بلا توفیلقهلای
دیگران و جلب توجه آنان به خصوصیات مثبت و موقعیتهای خودساخته ،تقسی اده است .مدیر دولتلی
در ای مهارت ،بازخوردها و نظرات آرمانی دربلاره زیردسلت خلود را حتلی بلهصلورت اغلراقآمیل بیلان
میکند .بیان مبالغهآمی مدیر ،حالتی در زیردست ایجاد میکند کله بلهصلورت ناخودآگلاه عیقله خاصلی
نسبت به مدیر در وی پدید میآید .یکی از مصاحبهاوندگان ای گونه بیان کرد " :اخص از خودش نقش
بازی و تصویرسازی میکند؛ یعنی آن چی ی را که واقعیت نلدارد ،بلا ظاهرسلازی وارونله نشلان ملیدهلد.
واقعیت چی دیگری است ،ولی چون باید جایگاهش را حهظ کند ،در جلسه با ه تلرازش ،ملافوقش یلا بلا
زیردستش اروع میکند تصویرسازیکردن از خودش" .مصاحبهاونده دیگری بیلان کلرد ":مل ملیدانل
که کارمند تثییری در انجا کار محولاده ندااته است ،اما به رویش نمیآور ".
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 .2کنترل دسترسی به اطالعات

یکی از موارد مشترک کله الرکتکننلدگان در تحقیلق ،آن را بلهعنلوان یکلی از نخسلتی ملوارد در
اک گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتی میدانستند ،کنترل دسترسی به اطیعات بلود .ملدیر
دولتی زمانیکله ملیخواهلدکارکنان را بله مشلارکت تشلویق نمایلد ،املا کارکنلان تملایلی از خلود نشلان
نمیدهند ،انجا میدهد .مدیر در ای رفتار ،برای پیگیری منافع فردی خود تلیش ملیکنلد .کسلب منلافع
فردی ازطریق ندادن اطیعات یا دادن اطیعاتی که صحیا نیست .ای رفتار ،یکی از زیرااخههای عوامل
رفتللار سیاسللی مللدیران اسللت و خللود نیلل بللر پللنج زیراللاخه :خللودداریکللردن از دادن اطیعللات بلله
تصمی گیرندگان ،نشلت اطیعلات محرمانله سلازمان و افتلادن آن بله دسلت رسلانههلای گروهلی ،افشلای
اطیعات به اک گ ینشی ،قانعکردن دیگران با اطیعات ناقص ،اجتناب از تماس با افراد برای جلوگیری
از افشای اطیعاتی که تمای به افشا نداری  ،تقسی اده است .در ای مواقع ،مدیر اطیعلات را دسلتکاری
می کند تا اهر فشار دااته بااد .مصاحبهاوندگان معتقدند که از رفتارهای سیاسی که افراد از خلود نشلان
میدهند ،معموالً کنترل دسترسی به اطیعات میبااد .یکی از مصاحبهاوندگان ای گونه بیلان کلرده بلود:
"اخص ،اطیعات کلیدی را از تصمی گیران با هدف تصمی سازی و تغییردادن نتیجه تصمی گیری پنهلان
میکند" .مصاحبه اونده دیگری بیان میکرد " :تجربه به م نشان داده که مقداری اطیعات برای جلساتی
که مافوق ه در آن ،ارکت دارد ،نگه دار ".
 .3سرزنش و حمله به دیگران

سومی مورد که در اک گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتی سه زیلادی داالت ،دفلاع
رو به جلو ،سرزنش و حمله به دیگران بود که زیرااخه ای از عوام رفتار سیاسی مدیران است .ایل رفتلار
در ای تحقیق ،به چهار زیرااخه :سلپر بلی قلراردادن دیگلران ،سلرزنش ،تلوهی و تمسلخر آنهلا و مقصلر
جلوهدادنشان تقسی اده است.
مصاحبه اوندگان معتقدند ،از رفتارهای سیاسی که افلراد بیشلتر در سلازمانهلای دولتلی از خلود نشلان
میدهند ،سرزنش و حمله به دیگران است .یکلی از مصلاحبهالوندگان ایل گونله بیلان کلرد" :الخص در
مواردی با زیردستان خود که حتی خود مقصرند ،برای رفع قصور خود و انداخت توپ در زملی دیگلران،
آنان را مقصر جلوه داده و حتی در مواردی توهی نی الده اسلت ".مصلاحبهالونده دیگلری بیلان کلرد":
نصیحتی به اما میکن  ،فکر ک در جنگلی ،کار در اداره ،همانقدر سخت است”.
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 .1خشنودسازی دیگران

چهارمی مورد که در اک گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی ،دارای سه بس ایی بود،
خشنودسازی دیگران است .مدیران در بیان ای رفتار ،برخورد احساسی دوگانهای دااتند .رفتلاری کله آن
را کامیً تثییلد نملیکردنلد ،املا الز ملیدانسلتند ،مخصوصلاً کسلانی کله ر لایت خلدا را ملیک عمل
می دانستند .ای رفتار یکی از زیرااخه های عوام رفتار سیاسی مدیران است و خود نی در ایل تحقیلق بله
سه زیرااخه ،میانجیگری و پارتیبازی ،تعریف و تمجید بلیشازحلد دیگلران و بلدهکار و ملدیونکلردن
دیگران با دادن هدیه تقسی اده است .ای رفتار در سازمانهای دولتی بسیار اایع است؛ چرا مدیر فرصت
زیادی برای رسیدگی به کارکنان نداردی زیرا تعداداان باالست .ای رفتارهلا کملک بله دیلدهالدن افلراد
میکند و تصویری مطلوب در ذه دیگران ایجاد مینماید .ایل رفتلار در مواجهله بلا کارکنلانی کله نظل
اجتماعی برایشان اهمیت دارد ،مناسب است .مصاحبه اوندگان معتقدند که از رفتارهای سیاسی که افراد در
محی کار از خود نشان میدهند ،خشنودسازی دیگران است .یکی از مصاحبهاوندگان ای گونه بیان کرد:
" افراد با لطفکردن به دیگران ،با ای انگی ه که آنها را مدیون کرده و وادار اوند جای دیگری ،منافعشان
را تثمی کنند ،انجا میدهند".مصاحبهکننده دیگری بیان میکرد":مدیر مؤم باید آینلدهنگلر باالد ،بایلد
برای دیگران کار انجا دهد".
 .1ایجاد شبکه ارتباطی

از موارد دیگری که در اک گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی وزن زیادی را از جانب
مدیران به خود اختصاص میداد ،ایجاد ابکه ارتباطی است که یکی از زیرااخههای عوام رفتلار سیاسلی
مدیران است و خود نی در ای تحقیق به سه زیرااخه تقسی الده اسلت :بله نهلع یلا علیله الخص خاصلی
رأیدادن جهت ایجاد ارتبای ،دادوستدهای درونسازمانی کله بله نهلع طلرفی و یلاریرسلانی بله افلراد در
سازمان جهت تثمی خواستههای متقاب .
مصاحبه اوندگان معتقدند که از رفتارهای سیاسی که افراد از خود نشان میدهند ایجاد ابکه ارتبلاطی
است .یکی از مصاحبهاوندگان ای گونه بیان کرده است":افراد با ایجاد رابطه غیررسمی و پنهانی با مسئول
دفتر مدیرعام  ،اخبار دستاول درباره ارکت را کسب میکنند ".مصاحبهکننده دیگری بیان کلرد":یکلی
از دالی موفقیت م ای بوده که همه مدیران  ،قبیً با م سابقه همکاری دااتند" .یا دیگری":ملدیر قلوی
را کسی میدان که دوستان زیادی دارد".
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 .5مطرحکردن خویش ازطریق سایر افراد قدرتمند

دیگری را واسطه قراردادن در اک گیری رفتار سیاسی مدیران دولتلی ،رفتلار فراگیلری اسلت کله در
ادبیات روزمره مصاحبهاوندگان مشهود بود .مطر کلردن خلویش ازطریلق سلایر افلراد قدرتمنلد یکلی از
زیرااخههای عوام رفتار سیاسی مدیران است و خود نی در ای تحقیق به سه زیرااخه تقسی اده اسلت:
توس به مقامات عالی ،اناسایی کارکنان یا مدیران توانمند و ایجاد ارتبای با آنان و برقراری ارتبای با افراد
قوی برای کسب قدرت.
مصاحبه اوندگان معتقدند که از رفتارهای سیاسی که افراد از خود نشان ملیدهنلد مطلر کلردن خلود
ازطریق افراد قدرتمند است .یکی از مصاحبهاوندگان ای گونه بیان کرده است" :تبلیغلاتکلردن افلراد در
داخ و بیرون و جلسات و ن د مدیر ،که چطوری م ای کارهلا را کلرد و دیگله از حلد هل کلامیً بلاال
می رود .در ای موقعیت فرد رفتاری را جلوه داده است که میاود فهمید فرد قصد تعریف و تثیید و ایجلاد
ارتبای با مدیران را دارد ،دنبال ماندگاری در پست است و برای محک کردن جایگاه خلود ،درپلی ارتبلای
قوی با مافوق است ".مصاحبهکننده دیگری بیان کرد":هنوز که هنوز اسلت ،فرمانلدار قبللی بله مل زنل
میزند و مشورت میخواهد ،ای گونه باید کار کرد".
 .5گروهسازی

از موارد مه دیگری که در اک گیری رفتار سیاسلی ملدیران در سلازمانهلای دولتلی ،حلائ اهمیلت
است ،گروهسازی میبااد که یکی از زیرااخههای عوام رفتار سیاسی مدیران اسلت و خلود نیل در ایل
تحقیق به چهار زیرااخه تقسی اده است :استهاده از پشتیبانی دیگران در سلازمان ،حمایلت از گلروههلای
ه عقیده در سازمان ،ایجاد رابطه غیررسمی و پنهانی با افراد دارای اطیعات و تشکی ائتیف .ای رفتار در
سازمانهای دولتی ،بهدلی حج باالی نیروها بسیار اایع است .مدیران دولتی افراد موردقبول خلود را کله
در گروهها نهوذ باالیی دارند برای برقراری رواب قوی و تهاهمات پشت گرده بلا افلراد خلاص ،بلهعنلوان
مسئوالن انتخاب میکنند.
مصاحبهاوندگان معتقدند نوعی از رفتارهای سیاسی که افراد از خود نشان میدهند گروهسازی اسلت.
یکی از مصاحبه اوندگان ای گونه بیان کرد" :افراد ائتیف با دیگران را بلرای پیشلبرد رأی و تحمیل نظلر
خود در جلسات انجا میدهند و به ای صورت مدیریت میکنند".
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 .1حمایت و همدلی

حمایت و همدلی در اک گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتلی مهل اسلت و بلهصلورت
فراگیر انجا میاود .ای رفتار یکی از زیرااخههای عوام رفتار سیاسی ملدیران اسلت .هملدلی توانلایی
قرارگیری عاطهی در موقعیتهایی است که قبیً دیگران آن را تجربه کردهاند .حمایت و همدلی نی در ای
تحقیق به سه زیرااخه تقسی اده است :درک و عیت افراد ،ایجاد صمیمیت در سازمان و تیش درجهت
رفع مشکیت کارکنان .مصاحبه اوندگان معتقدند ،از رفتارهلای سیاسلی الایع ،حمایلت و هملدلی اسلت.
یکی از مصاحبهاوندگان ای گونه بیان کرد":مدیران بهمنظور ایجاد ارتبای با کارکنان خود در مواقعی کله
آنان دارای مشکلی اخصی ازقبی بیماری یا مشکیت اقتصادی هستند یا اینکه برای اعضای خلانوادهالان
پیش می آید ،با مراجعه آنان ،با درخواست مواردی چون مرخصی یا وا و  ....موافقت ملیکننلد ،ایل کلار
باع

تعهد بیشتر کارکنان و ایجاد روحیه خوب بی افراد در سازمان میاود".

 .5مقاومت در برابر تغییر

مقاومت در برابر تغییر در اک گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتی ،سه باالیی دارد کله
درواقع ،لختی سیست را میرساند و یکی از زیرااخههای عوام رفتار سیاسی مدیران اسلت .ایل رفتلار در
ای تحقیق به چهار زیرااخه :کارگری ی ،جلوگیری از تغییلر و تحلول ،پافشلاری بلر تصلمیمات نابلهجلا و
ااتباهات گذاته و سخت گیری افراطی در مقررات تقسی الده اسلت .مقاوملت در برابلر تغییلر بلهمعنلای
جلوگیری از اعمال نظرات دیگران و باقیماندن بر نظر اخصی خود است.
یکی از مصاحبهکنندگان گهت":ارگانهای باالدستی در کار ما دخالت ملیکنلد ،آیلی ناملهای را کله
سالها اجرا میاود ،باط میکند ،نمیداند که ما میتوانی با ه ار بند و تبصره تغییرش دهی ".
 .10بازی با زمان

بازی با زمان از فنونی است که در اک گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمانهای دولتلی دارای سله
زیادی است و مکرر استهاده میاود .ای رفتار یکی از زیرااخههای عوام رفتار سیاسلی ملدیران اسلت و
خود نی در ای تحقیق به سه زیرااخه :کشدادن کار و ازحرکتانداخت آن ،مته به خشلخاش گذاالت و
مانعتراای در انجا کارها تقسی اده است .زمان ،منبع باارزای در سازمانهای دولتی است .سلازمانهلای
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دولتی از زمان بهمانند اب ار قدرت استهاده میکنند .گذراندن زمان در ای سازمانها بهمن لهِ دارویی جهلت
ح برخی از مشکیت است .مصاحبهکنندهای بیان کرد":خب بودجه نیست که نیست ،حلاال باالدسلتیهلا
می گویند بروید اداره ک  ،خب ما به مرد چی بگویی  ،بگویی نه ،الکی گهتند ،نمیاه! .بگویی میالود،
بودجه آن را نداری  ،خب ،بروید ههته دیگر بیایید ،کاری نمیتوانی انجا دهی ".
 .11برخورد معکوس

برخورد معکوس یکی دیگر از رفتارهای سیاسی اسلت کله در الک گیلری رفتلار سیاسلی ملدیران در
سازمانهای دولتی ،تثییرگذار است و یکی از زیرااخههای عوام رفتار سیاسی مدیران است .ایل رفتلار،
بیشتر در ارتبای با کارکنان عملیاتی بروز میکند .در سازمانهای دولتی ،مدیر با بروزدادن رفتار بیشازحد
محترمانه ،به کنشهای احساسی کارمند ،واکنش قهرمانانه نشان داده و بهای ترتیب ،ادراکات دیگران را نی
به نهع خود تغییر میدهد .ای ااخص در ای تحقیق به سه زیرااخه :ایجاد تنش و فشار عصبی در سازمان،
ارتقای مخالهان و منتقدی و قیافه حقبهجانب گرفت تقسی اده است.
یکی از مصاحبهکنندگان بیان کرد ":همه به م میگویند تو چه رفتار خوبی داری! درواقلع کسلی کله
در انجا کارها به فکر خدا بااد ،باید آرا بااد ،معنی ندارد با زیردستت حتی اگر عصبانی هل باالد ،بلد
برخورد کنی ،باید طوری رفتار کرد که خجالتزده اود".
 .12نمایش آرامش

آخری عام استخراجی که در اک گیری رفتلار سیاسلی ملدیران در سلازمانهلای دولتلی مهل بلود،
نمایش آرامش است که یکی از زیرااخههلای عوامل رفتلار سیاسلی ملدیران اسلت .ایل رفتلار ،واکنشلی
معکوس به ارای تنش زا موجود با کمک کنترل عواطف درونی است که هلدفش کلاهش اخلتیف بلی
رئیس و مرئوس است .ای ااخص نی در ای تحقیق به سه زیرااخه :نگاه مثبت ،برقراری ارتبای منطقلی و
ایجاد حس همکاری تقسی اده است .مصاحبهاونده میگوید ":امروز که ابکههای اجتماعی زیلاد الده
است ،باید مدیران مواظب رفتاراان بااند ،فرد بیکاری پیدا میاود ،فیل برداری میکند .آبروی دوللت را
میبرد ،خب زات است ،البته باید قوانینی ه برای تنبیه ای افراد درنظر گرفت".
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شکل  .2الگوی درختی شبکه مضامین پژوهش

بحث و نتیجهگیری
در راهبرد بومیسازی علو انسانی ،تکام تدریجی امری قطعلی اسلت کله بایلد بله آن توجله داالت.
واقعیت ای است ،ما ایرانیان سابقه طوالنی در علو انسانی داری  ،اما باید دانست ،در طول چند قرن گذاته
به روزآوری ندااتهای  .درمقاب  ،کشورهای غربی ،تحقیقات زیادی در ایل زمینله انجلا دادهانلد .برزگلر
( )1334معتقد است ،دستمان خالی است و باید از رهیافتهای غلرب اسلتهاده کنلی  .ازطرفلی آن معلارف
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وارداتی ،با ارزشهایمان ممک است سازگار نبااد ،اما درعی حلال نملیتلوانی از آن چشل پوالی کنلی ،
جایگ ینی نداری  ،پس بومیسازی انتخاب نیست ،بلکه رورت است .در ای تحقیق ،پژوهشگر ،روای را
اتخاذ نموده که در آن آگاهی و تجارب افراد را بدون واسطه دریافت کند .بنابرای  ،فرصت مناسلبی بلرای
پژوهشلگر فللراه الد تللا بتوانلد ازطریللق یکپلارچگی پدیداراناسللی و بلومیسللازی ،درواقلع بللا اسللتخدا
پدیداراناسی جایگاهی فراه کند که درجهت بازآفرینی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی گا بردارد.
مدیران در سازمانهای دولتی که قرار میگیرنلد ،بایلد رفتارهلای سیاسلی را بیشلتر بشناسلند و توانلایی
برخورد با آن را بهدست آورند؛ چراکه عد اناخت و درنتیجه عد برخورد صحیا بلا رفتارهلای سیاسلی
کارکنان ،مههو عدالت را ازبی خواهد برد؛ عدالتی که اساس تشکی دولت است .اگر افراد در سازمانها
احساس بیعدالتی کنند ،عملکرد بدی خواهند داات و ای عملکرد بد مث یک بیماری واگیردار به تملا
سازمان سرایت میکند .افراد در چنی محیطی ،اعتمادبهنهس خلود را ازدسلت خواهنلد داد و از مقلا هلای
مافوق دیگر اطاعت نمیکنند و درنهایت به کارکنان اورای تبدی میاوند .بهزع صاحبنظرانی چلون
پال هرسی و بینچارد ( )1302بسیاری از حساستری و مه تری مشکیت سلازمان در قلملرو رفتارهلایی
است که از آنها سرمیزند .اما بهدلی خاصیت سازمانهای دولتی که ممکل اسلت قلدرت ملدا جابلهجلا
اود ،بی رفتارها ،همانطورکه از رفتارهای پدیدارآمده مشخص است ،رفتارهایی با ریشه حهظ جایگاه در
اولویت باالتری قرار دارد و ای معنایش همان ربالمث معروف است که "میل ملدیریت بله کسلی وفلا
ندارد" .درحالیکه بیشتر رفتارهای کارکنان در سازمانهلای خصوصلی هملانطلور کله مرتضلوی ()1333
میگوید بهدلی اینکه مدیر همیشه در رأس قدرت است ،تابع الگوهای بخش دولتلی نیسلت .تعلارضهلا،
تنشها و درگیریهای مکرر ناای از سیاسیکاریها ،کارکنان را به کار و سازمان بیتهلاوت و بلیتعهلد
میسازد ،درنتیجه کارایی و ایربخشی و درنهایت پاسلخگویی سلازمان را کلاهش ملیدهلد کله ایل آفلت
سازمانهای دولتی است .در سازمانهای دولتی کارایی در اولویت نیست و نتیجله آن بلهخطرافتلادن بقلا و
موجودیت سازمان در محی متیط و متغیر امروزی است؛ بهتعبیردیگر سازمانها زمانی ملیتواننلد بقلای
خود را در محی تثمی و تضمی کنند که بهنحو اایسته و بایسلتهای پاسلخگوی نیازهلای آن باالند .املا
باای وجود ،امکان حذف کام چنی رفتارهایی در سازمان دولتی بسیار خوابینانه است .میتوان ای رفتار
را درجهت دستیابی به اهداف سازمان بهکار برد و از پیامدهای مثبت آن بهره بلرد .بلهعنلوانمثلال ،گلاهی
سازمانهای رسمی در برابر ایجاد تغییرات مقاومت کرده و ملانع از انجلا آن ملیالوند املا بلا اسلتهاده از
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بازیها و تاکتیکهای سیاسی و با استهاده از نهوذ البکههلای غیررسلمی ملیتلوان زمینله را بلرای ایجلاد
تغییرات فلراه کلرد .در ایل پلژوهش ،باتکیلهبلر ظرفیلت بلاالی رویلارویی بلا واقعیلتهلای عینلی روش
پدیداراناسی ،به مصاحبه با مدیران ک سازمان های دولتی خراسان ر وی پرداختی  .بلا بررسلی و تحلیل
کیهی محتوای مصاحبهها ،تعداد  12طبقه (مقوله اصلی) کنترل دسترسی به اطیعات ،سرزنش و حملله بله
دیگران ،چهرهسازی ،خشنودسازی دیگران ،ایجاد ابک ارتباطی ،مطر کردن خویش ازطریق سایر افراد
قدرتمند ،گروهسازی ،حمایت و همدلی ،مقاومت در برابر تغییر ،بازی با زمان ،برخورد معکلوس ،نملایش
آرامش بهدست آوردی  52 .مقوله فرعی خودداری از دادن اطیعات به تصمی گیرندگان ،نشت اطیعات
محرمانه سازمان و افتادن آن به دست رسانههای گروهی ،افشای اطیعات بله الک گ ینشلی ،قلانعکلردن
دیگران با اطیعات ناقص ،اجتناب از تماس با افراد برای جلوگیری از افشای اطیعاتی که تمای بله افشلا
نداری  ،سپر بی قراردادن دیگران ،سرزنش دیگران ،توهی و تمسخر آنلان ،مقصلر جللوهدادنشلان ،ایجلاد
تصویر خیالی برای ایجاد تثییر خوب بر دیگران ،مرتب ساخت خود با توفیلقهلای دیگلران ،جللب توجله
دیگران به خصوصیات مثبت و موقعیتهای ساختگی خود ،میانجیگری و پارتیبازی ،تعریلف و تمجیلد
بیشازحد دیگران ،بدهکار و مدیونکردن آنان با دادن هدیه ،به نهع یا علیه اخص خاصی رأیدادن جهت
ایجاد ارتبای ،دادوستدهای درونسازمانی به نهع طرفی  ،کارگری ی ،جلوگیری از تغییر و تحول ،پافشاری
بر تصمیمات نابهجا و االتباهات گذالته ،سلختگیلری افراطلی در اعملال مقلررات ،کلشدادن کلار و از
حرکتانداخت آن ،مته بهخشخاشگذاات  ،مانعتراای در انجلا کارهلا ،ایجلاد تلنش و فشلار عصلبی در
سازمان ،ارتقای مخالهان و منتقدی  ،قیافه حقبهجانب گرفت  ،نگاه مثبت ،برقراری ارتبای منطقلی و ایجلاد
حس همکاری ،بهدست آمد .بهای ترتیب محقق عبارتهای پدیدآمده با مو وعی مشلابه را پیلدا کلرده و
درون یک خواه قرار داد.
رفتارهای سیاسی مخرب در سازمان را بایلد کنتلرل کلرد .کارکنلان ملیتواننلد روی وظلایف بسلیاری
تمرک کنند ،اما هرچه بر رفتارهای سیاسی متمرک تر اوند ،انرژی کمتلری بلرای رویلارویی بلا مشلکیت
پیش روی سازمان در آنها باقی میماند .مؤلهههای بهدستآمده در تحقیق حا ر با نتایج تحقیق نقشبندی و
میرانی ( ،)1330ترکزاده و فریدونی ( ،)1331بیکزاده و همکاران ( ،)1333محمدی ( ،)1333ایخینژاد
( ،)1332جعهریلانی ( ،)1331هلادیزاده مقللد و همکلاران ( ،)1303آگللاروال ( )2412و البنّلا و همکللاران
( )2415همسو میبااد.
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ای تحقیق باتوجهبه رفتارهای پدیداراده پیشنهاد میکند ،بایلد در ارزیلابی عملکلرد ،ارزیلابی روال
مبناها در فراگردها را درنظر داات .درواقع ،بهنوعی ارزیابی ایرات رفتارهای سیاسی یک فلرد کله در فلرد
دیگری دیده میاود تثییر زیادی در اناخت و کنترل رفتار کارکنان دارد .در جایی که امپراتوریهلای بلا
قدرت بسیار متمرک وجود دارد ،با جداکردن گروههای کوچک مداخلهگر ،باید آنها را دره اکسلت و
معیار ارتقای مدیران را ،نگرش غیرسیاسیای که حهظ تعادل بی هدفهلای سلازمانی و فلردی را اولویلت
دهد ،قرار داد.
مدیر اجرایی نسبت به مواجهه با مدیرانی که سبک مدیریت آنها ،جلذب حمایلتهلای سیاسلی اسلت،
سریع عکسالعم نشان دهند ،نخست به ای گونه افراد اخطار اود که مانور سیاسی مخرب را کاهش دهند
و اگللر اداملله یافللت آنهللا را از منصللب برکنللار کنیللد .ارتباطللات آاللکار یکللی از راههللای بسللیار م لؤیر در
محدودکردن رفتار سیاسی مخرب است .برقراری رواب آاکار مانع از آن ملیالود کله هلر کلس بتوانلد
ارتبای را به نهع اخصی خودکنترل کند .درنهایت ،اگر مدیر عل رفتار سیاسی را بشناسد ،مؤیرتر میتواند
ایر مخرب آنها را خنثی و چارهاندیشی کند .با رفتارهای سیاسی محدود ،میتوان قد های مناسلبی را بلرای
محدودکردن ایرات منهی ای رفتارها برداات .آموزش رفتار سیاسی کمک بسلیاری درجهلت رسلیدن بله
ای هدف میکند.
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