
 
Academy of Organizational 

Behavior Management 

Organizational Behavior Studies Quarterly Print ISSN: 2322-1518 

Online ISSN: 3456-6452 

Spring 2022 (Serial No. 41), Vol. 11, No. 1 
 

 
Representing Political Behavior Pattern of Public 

Managers by Phenomenological Approach 
 

Masoud Sanaei
1
 

Hassan Jafariani (Ph. D.)
2
 

Mosayeb Samanian (Ph. D.)
3
 

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
 بیر  تیثییرش  و آمیی   ابهیا   محیی   دلیل به اما گنجد، نمی سازمان در کارکنان رسمی در وظایف سیاسی رفتارهای

ازآنجاکه از این مفهیو ، نیناخت    .برخوردار است ای ویژه اهمیت از ایران اداری فضای در خصوص به منافع، کسب
ایین   .کنید  میی  فراهم فضای بومی در را پدیده این بازنناسی امکان چندانی وجود ندارد، روش کیفی پدیدارنناسی،

ها و ارائه الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی بیا رویکیرد پدیدارنناسیی بیا محورییت       تحقیق با هدف نناسایی مؤلفه
است. جامعه آماری ایین تحقییق نیامل میدیران کیل دولتیی اسیتان خراسیان ر یوی           های عمیق انجا  نده مصاحبه

 ها با استفاده از روش تحلیل کالیی ی،  با تحلیل داده آوری ند. ساختارمند جمع نیمه  ها ازطریق مصاحبه باند. داده می
اطالعات،  به دسترسی کنترلقرارگرفتند. این مفاهیم نامل:  محوری و کلی مفهو  دوازده در آمده  دست های به داده

 کیردن   ارتباطی، مطیر   نبکۀ دیگران، ایجاد مطلوب، خشنودسازی تثییر یک دیگران، تقویت به حمله و سرزنش
سازی، حمایت و همدلی، مقاومت در برابر تغییر، بازی با زمان، برخیورد   قدرتمند، گروه افراد سایر ازطریق خویش

قیدرت،    دهد میان مدیران دولتی ایران دربیاب مقولیه   ق رفتارها نشان میآرامش است. بررسی دقی معکوس و نمایش
 همراه خواهد دانت. عامل حفظ قدرت، حائ  اهمیت است که آن نی  رفتار سیاسی واکنشی به

 

 رفتار سیاسی؛ مدیران دولتی؛ پدیدارشناسی؛ حکومت: کلیدواژه
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 مقدمه

هیای بوروکراتییک    نظرییه جیایگ ین   ،های رفتاری نظریهکه   از زمانی رفتارهای سیاسی مفاهیم مرتب  با

دنبیال خواهید    ایین دییدگاه را بیه   سیازمانی   هیای  نظریهدر  مفهو  عقالنیت. دانته استند، پیشرفت بسیاری 

نخصیی   اهیداف  رسییدن بیه  دنبیال   به نده، تعیین ازقبل دانتن اهداف سازمانی نظربر در عالوهکه افراد  دانت

نی  اهداف آنها را محتر  نمرده و حتیی آنهیا را بیه     های سازمانی دارند قوانین و رویه توقعنی  هستند و  دخو

اهیداف  سیازد کیه    ، ایین حقیقیت را آنیکار میی    هیای کیاری   محیی   رویکرد واقعی به .سمتش هدایت کند

 (.045: 0631زاده و فریدونی، )ترک وجود داردمتعارض درون سازمان 

. مو وع تحقیقیات دانشیگاهی بیوده اسیت     ،دهه چهاربیش از  برایدر سازمان سیاست  اهیم مرتب  بامف

 انید و  پرداختیه در محی  کیار   به بررسی رموز رفتارهای سیاسیتوان یافت که  معتبر میحدود دویست مقاله 

 (. 0،030:6404)ویگودا و دروری ده استننتایج این تحقیقات در مجالت تخصصی دانشگاهی منتشر 

سیاسیت   بسیتر در  گرفتیه  صیورت  هیای  پیژوهش  طالعیات ایین اسیت کیه بیشیتر     نکته مهم در این م ،لکن

و همچنین بردانت کارمندان از سیاست سیازمانی   کاربرد دارد سیاست مفاهیمی که در بررسیبه  ،سازمانی

بررسیی  اند.  های خصوصی تجربه نده استه از جهان غرب بوده و در محی اند که عمده آنها نی  برخ پرداخته

 اسیت قیدری مشیکل    ،ی دولتیی هیا  هیم سیازمان   آن رفتارهیای سیاسیی در سیطا سیازمان    ماهیت و چیسیتی  

 مبحی  مطالعه بیر  و به  دانتهبه این مو وع  یجدید نگرش ،این پژوهش (.114: 6446، 6گادوت-ویگودا)

. چیسییتی رفتارهیا، اجیی ای  خواهید پرداخیت   مییدیران دولتیی بیا تمرکیی  بیر خیود پدیییده     رفتارهیای سیاسیی  

دلییل   بیه  کارگیری رفتارها در تحقیقات مغفول واقیع نیده اسیت. ایین رفتارهیا،      هدهنده آنها و منطق ب شکیلت

-410: 6446ویگودا، )قرار گیرد  مطالعهمورد  جداگانهصورت  به دبای دارد،اهمیتی که در ادبیات سازمانی 

رگیرفتن محتیوای سیاسیی آن،    نظواقعی کارکنان در سیازمان بیدون در  که امکان بررسی رفتار ازآنجا (.411

هیا را در کیاهش پیامیدهای     توانید میدیران سیازمان   بیروز آنهیا میی     ییافتن از نییوه   آگاهی ،پذیر نیست امکان

سیازمانی بیدون توجیه بیه رفتارهیای       خصیوص درون  هآور آنها یاری دهد. همچنین مطالعه رفتارهیای بی   زیان

 (.034:0636نژاد و همکاران،  )نیخی سیاسی کامل نیست

                                                                                                                                             

1. Vigoda & Drory 

2. Vigoda-Gadot 
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زیرا بیشترین ابها  در این سطا از میدیریت   ؛دهد بیشترین رفتار سیاسی در سطو  باالی سازمان رخ می

نشان داده نده اسیت در فضیای کیاری اییران نسیبت بیه خیلیی از کشیورهای          نده است. در تحقیقات انجا 

آمیی ، انحصیاری و دولتیی و     ست. فضای رقابتی تبعیضآن بسیار باالآمی  دولت و می ان  دیگر، نقش مداخله

دهید   هیا نشیان میی   (. این ویژگیی 0636نژاد،  زاده و علوی )بیک فضای ح بی و سیاسی قرار دارد تثییرتحت 

 .نناخت رفتار سیاسی در بخش دولتیی بیا فضیای پرابهیا  آن نیاید نیر  اصیلی میدیریت در اییران بانید          

ن سیاسیت  کیاربرد  هایرانی دیدگاه مثبتی نسبت به سیاست سازمانی ندارند. بی این، کارکنان و مدیران بر عالوه

 .(0603نژاد و همکاران،  نود )هادوی کار باع  مخالفت در برابر هرگونه تغییر میو در کسب

ویژه مدیران دولتی، استفاده از رفتار سیاسیی،   ههای پیش روی مدیران ب این نواهد و پیچیدگی به باتوجه

 دارد. ایین پیژوهش  اهمییت روزافی ان و دوچنیدان    در کشور میا  سیاسی له رفتار ئتر مس ت عمیقو ل و  نناخ

عنوان یک پدییده سیازمانی نگیاهی جدیید بینیدازد، رفتیار سیاسیی میدیران          تالش دارد تا به رفتار سیاسی به

کیه  سیش پاسیخ دهید    بتواند به این پر اًدولتی را کشف نموده و چیستی و منطق رفتارها را تبیین نماید و نهایت

 کند. در ایران از چه الگوئی تبعیت می رفتارهای سیاسی مدیران دولتی

 

 مفهوم رفتار سیاسی

 رسیدن به نتیجیه منظور  به سازی یند تصمیمابر فرتثییرگذاری  برای قدرت ن اب ارکاربرد به ،رفتار سیاسی

ه نیود:  ئی ارا عبییر دو ترفتیار سیاسیی،   تیا از  اسیت  نیده   قدرت تثییرگذاری سیبب   .نود موردنظر تعریف می

 هبی  عبیرگیری. در نخستین ت تصمیممرتب  با فرایند ی عطبی دیدگاه دو : رفتار و ودخرفتار به نفع دیدگاه اول: 

 تیثمین منیافع سیازمان را    رویکیرد،  این و نود می تثمینمنافع نخص در آن فق ، نود که  می انارهسیاستی 

رفتیار   ش،وهژپی  ، در ایین میدیران  ناید به همین علت باند کیه  دارند،گاهی افراد عامی چنین دید. کند نمی

 . کردند  مییید ثت درظاهر، کمتر سیاسی را

بیین   و تضیاد  تالفخی ارض، اعی ت ،آن موجب  که به داند می سازمانیند عادی افر را سیاست  ،دیدگاه دو

تالف خله ائزنی برای حل مس گفتگو، مذاکره و چانه در این دیدگاه،. سیاست نود می رفع فعن های ذی گروه

نیوند و کیار    به هم ملحق می سازمان جایی است که در آن افراد واقعنود. در تفسیر می ها گروه بین افراد و

ایین   (.04: 0634)میرادی،  نیود  میی  تثمین نی  منافع نخصی آنانمنافع سازمان،  تثمیندر ذیل چون  کنند می

 را بیا  یسیاسی  رمسیئله رفتیا  سیازمان،  جدیید   هیای  نظریه. داند میتشکیل ائتالف  ترادفرا مدیدگاه، سیاست 
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 آسییب سیازمان  بیه   است و ال امیاً  نثیخای  پدیدهخود  خودی بهسیاست  کنند. تحلیل می و تج یه  دیدگاه دو

مجموعیه   ،سیازمانی  هیای  : سیاسیت تیوان تعرییف کیرد    گونیه میی   را ایین هیای سیازمانی    . سیاسیت رساند مین

 در . وقتیی داردمنیابع   کنتیرل کسیب، تقوییت ییا    جهت با اب ار رسمی قدرت، سعی در که استهایی  الیتعف

ه بی  ،سیازمانی  هیای  سیاسیت  ا ابی ار توان بی  ، میزند جای آن اختالف موج می ان اعتماد وجود ندارد و بهسازم

 (.132 :0634،ال دفت) دست یافتنظر موردهدف 

 

 مهارت سیاسی

 در مؤیرراهنمایی برای  الز فردی  خصوصیاتاین مفهو  را در توصیف  ابتدا 0306 در سال  برگتینم

 نروع فری  با کار 0334 ر سالد مهارت سیاسی، زمینه تحقیقاتکرد، اما  عرفیبعد سیاسی زندگی کاری م

سیاسیی هسیتند و دانیتن هیوش و      اًکید بر آن اسیت کیه خیدمات دولتیی اساسی     ث. در مدیریت سازمانی تند

عنیوان   بیه  ( مهیارت سیاسیی را  0300ففیر)  (.04:  6444سیاسی برای مدیران دولتی الز  است )هیوز، مهارت

 (. 6404)چیما،  ارائه دادهای امروزی  سازمان آنفتههای مبهم و  مهم برای ایربخشی در محی  مهارت

و هیا   موقعییت  ددانش فهم مفی»: اند زیر را ارائه دادهتعریف  ،مهارت سیاسیاز  و نظری مطالعات تجربی

اهیداف   کیه است  هایی روشبه  ا توسلدر دیگران ب گذاریتثییردانش برای  این کارگیری هب در کار وافراد 

ای متشکل از  سازه مهارت سیاسی (.061: 6401)راسل،  سازد با هم برآورده مید را افرا سازمانی و یا فردی

.  5آنیکار  ریی ی  بیرون و  6ائیتالف ، توانیایی  6اجتمیاعی  آگاهی ،0درونی تثییراست:  وابسته هم چندین بعد به

. اجتماعی دارندمتغیر های  محی  در نفس باالیی و ع ت 4بصیرت باهوش هستند،نظر اجتماعی افرادی که از

 کند که امکان تعدیل رفتیار بیا   می مهیااز خود و دیگران  ارزنی اطالعات با افراد،برای  درونی تثییرتوانایی 

  .(664-664: 6402)بلیکل و همکاران، کند های مختلف را فراهم می محی تغییرات مداو  

در رابطه هستیم. برخورداری که با آنها  کند اناره میدر رفتار کسانی  گذاریتثییردانش به  درونی تثییر

نیین مهیارت   . همچ(612: 6445)پیرو و همکیاران،    نیود  از این دانش، تبدیل به توانایی مهارت سیاسی میی 

                                                                                                                                             

1. Interpersonal influence 

2. Social awareness  

3. Ability to network 

4. Obvious intimacy 

5. Social insight  
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 میدیرانی (. 011: 6401،)فری  و همکاران کند میمحیطی اناره  متغیر تطبیق رفتار خود با نیازهای سیاسی، به

مفیید و منیابع   افیراد دارای ارتباطیات   بیا   نیدن هسیتند،   ی ائتالف و دارای توانایی سرنبکهبرقرار مهارتکه 

، ایین  دکننی  اجتماعی فیراهم میی   منابعبرای خود  و از این طریقکنند  می داجتماعی ایجا های کمیاب زنجیره

 :6400، 0)بینی   تیوان از آنهیا بیه نفیع سیازمان اسیتفاده کیرد        و میی نیده  منابع ج و منابع کمیاب محسیوب  

حماییت بیاالی    کننید،  ری ی آنیکار بیا دیگیران برخیورد میی      با صداقت و برونکه  کارمندانی .(624-621

)بلیکیل و   ات درونیی زییاد بیا دیگیران برخیورد کننید      تثییرآورند که با  دست هتوانند ب همکاران را زمانی می

و  نیود  انتباه بردانیت نمیی  فریبکاری ا برفتارنان آنکار،  ری ی بروندلیل  به (.664-662: 6402همکاران،

نهیان  پ غالباًمهارت سیاسی در سازمان . (624: 6400)بین ،  توانند به آنها اطمینان کنند راحتی می بهدیگران 

 نیه  ،از واقعیت می ان درکاساس است و برو طرز بردانتشان  های کارکنان در نگرش اختالف تثییرو تحت 

 . (532: 6404،ارانکو هم 6آتنیک)نود  می نخود واقعیت تعیی اًال ام

نگیر   طرییق تجربیه میدیران بیا اسیتخدا  روش واقعییت      ژوهش، محقیق بیه بازسیازی واقعییت از    در این پ

ذکر نشده است، امیا   رسماًررات سازمان قو م ناگرچه مهارت سیاسی در قوانیپدیدارنناسی پرداخته است. 

 بیه  باتوجه (.012: 0633)عبداللهی و همکاران،  ش  داجتماعی دارندقهمیشه نآنها معنا نیست که  بدان نای

دارنید،   بیشیتری )اغلیب میدیران(    افرادی که مهیارت سیاسیی   ،تری وجود دارد، احتمال بیشخصوصیاتاین 

اینکیه  ؛ یاطور مؤیری رفتار سیاسی اعمال کنند به مهارت کمتری دارند )اغلب کارکنان(نسبت به افرادی که 

هیای دولتیی اییران، مهیارت      در سیازمان  آگاهی بیشتری نسبت به رفتار خود دانته بانند، هرچند که معموالً

 نود. عمال رفتار سیاسی انکار میا

 

 عوامل مؤثر بر رفتارهای سیاسی

پییش پذیرفتیه نیده اسیت     از دی و سازمانی در رفتار سیاسی بیشهای فر های اخیر، نقش تفاوت در سال

 رفتار سیاسی ایجاد درسازمانی و عوامل فردی (. در این پژوهش، دو دسته 514: 6400 )فریس و همکاران،

هیای میرتب  بیا بیودن در      طلبیی  منفعت سازمانی، سازی منابع سیال ،های زیاد خودکنترلیبانند.  گذار میتثییر

بیودن   بانیند. میبهم   ات ترقیی از عوامیل فیردی میی    انتظیار  کاری متنیوع و های  گ ینهس قدرت، دارابودن أر

                                                                                                                                             

1. Bing 

2. Atinc 
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ارزییابی   نظیا   ،پیشیرفت و توسیعه کیاری   هیای   فرصت ،درپی اعتمادی زیاد، اختصاص منابع پی وظایف، بی

قیدردانی   نظیا  ییا   (تخصیص یکسیان بیرای همیه   صورت  )به های نامتغیر پاداش و کارانهعملکرد نامشخص، 

انیاره   کراتیکودم سازی تصمیم های نظا  طلب و منفعتمدیران  زیاد یکار هایفشار ،برد و باخت بر مبتنی

 (.02: 0634)مرادی، کرد

هیای  های مختلف، معیار سازمانکه  ای گونه فرساست، به طاقت یینداسیاسی فر هایرفتارطرز مواجهه با 

های خصوصی و دولتی نی  با یکیدیگر متفاوتنید و    سازمان. دهند شان ارائه میمتفاوتی از نقش آن در سازمان

های دولتی و در یک محدوده سیاسیی   میان همه سازماننی را برای همه پیدا کرد، اما توان الگوی یکسا نمی

 را . تحقیقیات اخییر عیواملی   الگیوبرداری وجیود دارد   ظرفییت یین پیژوهش خراسیان ر یوی(     )در ا همگن

کننده رفتارهای سیاسی در سازمان هستند. برخی از این عوامل فردی و برخی  که ایجاد ستا هکردنناسایی 

ز زییاد  ترتیب نیدت رفتیار ا   (، به0) . این دسته از عوامل در نکلها هستند دیگر نتیجه محی  داخلی سازمان

ها  ست و گروهو کمیاب، ندت رفتار سیاسی باال یی با منابع محدودها محی در به کم نشان داده نده است. 

ایجیاد تغیییرات درون   پردازند. در همیین سیازمان، بیا     ندت با یکدیگر به رقابت می کسب این منابع بهبرای 

عوامیل  البتیه سیایر   رونید.   های سیاسیی میی  سبت کمتر سراغ رفتاراما به ن ،کنند ای مقاومت می سازمانی، عده

کلی الزمیه نیناخت رفتیار    طیور  بیه  بانید.  گیذار تثییرتواند بر رفتارهیای سیاسیی    نی  می و پیرامونی اجتماعی

 . استسیاسی، بررسی و بازنمایی بومی آن با محوریت نناخت خود پدیده 

کید بر اسیتفاده از  ثت ،در سازمانهای رفتار سیاسی  ، تعریفآید ( برمی0) تعاریف جدولکه از طور همان

دارند که در  بخشیدن به و ع موجود منظور حفظ قدرت و پایداری بهگیری  یند تصمیمافر برایقدرت  اب ار

 یید ند.ثنوندگان ت گرفته از جانب اکثر مصاحبه مطالعه صورت
 

 . تعاریفی از رفتار سیاسی )گردآوری توسط محقق(5جدول 

 محقق 5رفتار سیاسیتعریف 

 نخصیف ایش منافع کوتاه و بلندمدت با ایجاد خطر برای منافع دیگری با اخدمتی  خویشرفتار 

 انکردن دیگر قربانی باو  ری ی راهبرد برنامه طریقاز

، 6ین؛ چن و ین

(6406) 

                                                                                                                                             

1. Political Behavior  

2. Yen; Chen & Yen, 2009 
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 محقق 5رفتار سیاسیتعریف 

و رفتیاری تغییردهنیده بیا نیناخت     در توزییع م اییا   یر ؤو می  رسیمی در سیازمان  غیر هایی فعالیت

 های سازمان کاستی
 (0636رابین ،)

میدیریت نسیبت بیه     کیاری عملکیرد   کننیدگی  های پیشیگویی  با مهارتسازوکارهای خودنفعی 

 خودکارآمدی و هوش هیجانی  هبری،اخودکنترلی، ر

 0بلیکل، وندل و فریس

(6402) 

باهیدف  ، شیان گیذاری بیر اقدامات  تثییردانیش بیرای    این و استفاده از یدرک ایربخش کار دیگر

  زمان. صورت هم ف فردی و سازمانی بهیابی به اهدادست

 6 فریس و همکارانش

(6441) 

 (6400) 6کیلی کارمندان و سازمان  میان طرفهدو بررسی رواب  راه

 (0306) 5مینت برگ فردی یا گروهی  ی آگاهانه رفتار

 (0331) 4مای  و آلن اقدامی است که بر یک قدرت و اقتدار پویا داللت دارد.

را محیدود    کارمنیدان آن  کیه  نغلیدر محی   انداحتمال درگیری مافوق کارمن نایع بارفتاری 

 کنند  نمی
 (0303) 2النگینکر

دهید   قرار می تثییر ها را تحت طر  اقدامی عمدی است که است که پایه غیررسمی دارد، یرفتار

 کند. افراد اف ایش پیدا (کاراهه)ای  نود مسیرحرفه یا باع  می
 (0336) 1دروری

بیرای   یدادن دیگیر تیثییر قیرار   سازمانی بیرای تحیت   ات درونتثییر با کاربرد غیر رسمیرفتاری 

 به اهداف نخصی  رسیدن

لطیف، العابدین و 

 (6400) 0نظار

 یر بر توزیع م ایاؤغیر رسمی اما م رفتاری
نیخی و همکاران 

(0634) 

 (0615)دفت  یا سایر منابع  و یا مورد استفاده قراردادن قدرت و داو ت کسب،همسو با  رفتاری

 (0601)کریمی   نامطمئنهای  در موقعیت رفتاری در جهت کسب قدرت برای استفاده

 
                                                                                                                                             

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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 (5251؛ رضائیان 2055؛ 2005، 5)رابینز و جاج عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی .5 شکل

 

 پیشینه پژوهش

 پیژوهش بییان نید:    "پرسشنامۀ ادراک رفتارهای سیاسیی سیازمانی   اعتباریابی"پژوهشی تحت عنواندر 

اسیت. نتیایج بیرازش     نیده  انجیا   ،ادراک رفتارهای سیاسی ارزیابی منظور به سنجش اعتبار، هدف با حا ر

 همکیاری، واسیطۀ   رفتارهای سیاسیی عمیومی، موفقییت بیه    »های  مدل ساختاری بیانگر آن بود که همۀ مؤلفه

                                                                                                                                             

1. Robbins S.P. & Judge T 

 زیاد

 

 رفتار سیاسی

 

 کم

 عوامل فردی

 خودکنترلی زیاد

 کنترل درونی

 طلبیپست

 گذاری در سازمانسرمایه

 کاری متنوعگ ینهدانتن 

 انتظار موفقیت

 عوامل سازمانی

 منابع محدود و کمیاب

 ساختار و فرهن  سازمان

 بودن وظایفمبهم

 تغییرات سازمانی

 نشدهری یتصمیمات برنامه

 اعتماد کم

 مشخصناارزیابی عملکرد  نظا 

 پاداش برد و باختی نظام
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 بیا  حاکی از آن است که ،پژوهش طورکلی نتایج به کنند. برازش مدل را تثیید می« سیاست پرداخت و ارتقا

هیای رفتارهیای سیاسیی را     قبولی خصیصیه  قابل طور به توان استفاده از پرسشنامۀ ادراک رفتارهای سیاسی می

 در آنهیا  کیه  بانید  هیایی  پیژوهش  ایراهنمی  توانید  میی  ،پرسشینامه  کرد. ایین  گیری در وزارت ورزش اندازه

: 0630نقشیبندی و میرانیی،  ) خواهید بیود   برخوردار ای ویژه اهمیت از ادراک رفتارهای سیاسی یرگی اندازه

046.) 

 کیرد،  های اجرایی گیالن را بیان میی  ای که عوامل مؤیر بر رفتارهای سیاسی مدیران دستگاه نامه در پایان
محی   داد. ایر ادراک گیری مدیران بر بروز رفتار سیاسی را نشان می تصمیمهای پژوهش، ایر ماهیت  فر یه

گیری نخصییت در رابطیه بیین ماهییت       اییر تعیدیل   ،پاییان ر سیاسی آنیان نیی  مشیاهده نید و در    بر بروز رفتا
 (060: 0630صداقتی،) یید ندثگیری مدیران و رفتار سیاسی آنان نی  ت تصمیم

ها  بانند. سازمان می ها تغییر و تحول سازمانحدودی مدیون خود را تا، پیشرفت و توسعه جوامع امروزی
در  انید.  رفتارهای سازمانی، کارایی را اف ایش و منجر به افی ایش تولیید نیده     های خود در حوزه با نوآوری

 تقبیل اهیداف سیازمانی م  رسیدن به را برای  مهمیهای  مسئولیت ،ها سازمانکنان کار طی مراحل این توسعه،
و نگیرش   عمل،  نیوه به ها سازماندر موفقیت رسیدن به ، متغیر امروزه ندت رقابتی و به دنیاینوند. در  می
 (.066: 0631زاده و فریدونی، وابسته است )ترک کنانکار نهایت رفتاردر

و نامشیهود اسیت. نتیایج    ، ییک نییروی نامحسیوس    در رابطه با رفتار سیاسی مدیران در سازمان، قیدرت 
دهد کیه سیه منبیع     ، نشان میاست محققین که با آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته های یافته

گییرد، بیا رفتیار سیاسیی کارکنیان       برمیی قدرت مرجعیت، تخصص و پیاداش را در اصلی قدرت مدیران که 
ای  فتار کارکنان رابطههای قانونی و اجبار نی  با این ر دار با درصد اطمینان نود و پنج دارد. قدرت یمعن  رابطه
 (.064: 0634خواستی و  امنی، )باغ دار ندارد یمعن

میدیریتی   تعیدادی از کارکنیان  کیه روی   ای بررسیدر ، نده میان مدیران های ادراک سیاستدر تحلیل 
کیار   هنید تجیارت میواد نییمیایی، پترونییمی و غییره در       ،فرونیی  خیرده  مثیل  ختلفیی هیای م  که در بخیش 

نتیایج   .گرفیت میورد بررسیی قیرار    پسیت  در محیل کیار و قصید تیرک      خالقانیه اقدامات   رابطه ،کردند می
هیای خالقانیه وجیود نیدارد.      نیده و فعالییت   هیای ادراک  مثبتیی بیین سیاسیت     داد، رابطیه  آمده نشان می پدید

 داری وجییود دارد یخییدمت رابطییه مثبییت و معنیی  تییرک  نییده و قصیید ادراکهییای  همچنییین بییین سیاسییت 
 (.566: 0،6402آگاروال)

                                                                                                                                             

1. Agarwal, U. A. 
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با  در پژوهشی مهارت این ایر آنان دارد. رفتار نهروندی سازمانی اتی برتثییر ،رمندانمهارت سیاسی کا

 کنیان کار روی 0(LMX) مرئیوس ی   یسئی رتبیادل   گری و میانجی یسازمان های گر ادراک از سیاست تعدیل

رفتار نهروندی  با LMXبر رابطه  ثبتیکه مهارت سیاسی، ایر م نتایج نشان داد نده است.ها بررسی  نرکت

لیی و  ) دارد رمنیدان سیازمان  سیاسی کا  بر مهارت کمیایر تعدیل  نی ، سیاسی سازمان کسازمان دارد. ادرا

 (.640: 6،6404کون 

 سیازی  ای در رفتیار سیاسیی بیر تصیمیم     گیذار زمینیه  تثییرعوامیل   محققین برای فهمییدن اینکیه چگونیه،   

هیا از   دادهآوری  با جمعآنان  گیری پرداختند. تصمیم وبه بررسی محی ، سازمان  گذارد، می تثییر «راهبردی

سیابقه   هاگییری در ایین کشیور    دو عامل سازمان و تصیمیم که  ، به این نتیجه رسیدندیونانمصر و دو کشور 

 (.663: 6405،البنّا و همکاران) چنین نیست محیطی این املاما ع دارد،

عنوان  ملکرد کارکنان، رواب  اجتماعی بهسی ارتبا  میان رفتارهای سیاسی و عبرر»با عنوان  ای در مقاله

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رفتارهای سیاسی و عملکرد کارکنیان بیا    .بیان ند« کننده متغیر تعدیل

 .نید  هیای اسیتاندارد اسیتفاده    نده، از پرسشینامه است. برای بررسی رابطه ذکرگری رواب  اجتماعی  میانجی

 (.563: 6،6405بودال، اف ا، دانیش) منفی دارد تثییرکه رفتار سیاسی بر عملکرد سازمانی  نتایج نشان داد

بیر عملکیرد میدارس     فرهنی  و سیاسیت سیازمانی    تثییرارزیابی عملکرد: بررسی »عنوان  ای با در مقاله

سیازمانی بیر عملکیرد میدارس     فرهنی  و سیاسیت    تثییرهدف از این مطالعه بررسی می ان  ند.بیان  «دولتی

وانیدی،  ) منفیی دارد  تیثییر رفتیار سیاسیی بیر عملکیرد کارکنیان       این بود که دهنده . نتایج نشاناستدولتی 

 (.066: 5،6406ویگودا، نلومی

 

 روش پژوهش

شف یک الگوی رفتاری غالیب  رفتارهای سیاسی مدیران بخش دولتی و ک  هدف تحقیق حا ر، مطالعه

اسییت. نگرانییه پدیدارنناسییی  ویکییرد واقعیییتنییده از مییدیران دولتییی بییا ر هییای اخذ دادهبییومی برمبنییای 

هیا را   فیرض  دن بیه ایین هیدف، پییش    پیردازد و بیرای رسیی    هیا میی   ها، نیه نظرییه   پدیده  پدیدارنناسی به ریشه
                                                                                                                                             

1. Leader–member relationship 

2. Li, X, & Kong, M 

3. Bodla, Afza & Danish 

4. Vashdi, Vigoda & Shlomi 
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تنهیا بیه کشیف ماهییت     (، امیا پدیدارنناسیی،   042: 0630ان،و دیگیر فرد  )دانایی دنک ممکن حذف میتاحد

طور آگاهانه، بیه   دیدارنناسانه با واقعیت خارجی بهکوند دریابد، چگونه در برخورد پ پردازد، بلکه می نمی

گشیا و الگوسیاز اسیت. ایین     (. درواقیع، پدیدارنناسیی راه  6:0601)ع یی ی،  درک این ماهیت دست یافت

جهیت  کارهیایی در اهییت رفتیار سیاسیی، راه   کند تا مدیران،  من نناخت م مطالعه این امکان را فراهم می

های اداری دولتی، از منفیی بیه مثبیت و بیا پشیتیبانی از رفتارهیای        نامناسب، در بخش اًتغییر رویکردهای غالب

 ای بپردازند. مثبت سیاسی در سطا ادارات، به پرورش مدیران حرفه

عمییق بیا    هیای آوری اطالعیات، نیامل مصیاحبه    جمیع  نناسی این تحقییق، کیفیی اسیت و روش    روش 

هیای مهیم کیه    نمیودن گی اره   ها، بیه برجسیته   ل از بررسی مصاحبهپایه نتایج حاصکنندگان است. بر کتمشار

نیود. معیانی    پدییده اسیت، پرداختیه میی      نیوندگان دربیاره   مصیاحبه   تجربه  کننده عناصر نکل دهنده فراهم

ناسیی و بیا   نیوند. در ایین تحقییق بیا اسیتخدا  روش پدیدارن      بنیدی میی   بنیدی و خونیه   ، دستهبندی صورت

و اکتشیاف تجیارب     ، در جستجوبخش دولتی  مند با مشارکت مدیرانساختار های نیمه گیری از مصاحبه بهره

آنان در ادارات کل اسیتان خراسیان ر یوی از مفهیو  و درک پدیدارنیده از پدییده رفتیار سیاسیی           زیسته

بپیردازیم. در پدیدارنناسیی بیه مسیائلی     بومی   گونه ریق به توصیف ماهیت این رفتار بهبانیم، تا از این ط می

باب یک پدیده است کیه ایین تجیارب مشیترک، بیرای      که مستل   تجربه مشترک افراد در نود پرداخته می

بررسیی اسیتفاده   تیری از پدییده مورد   کیاربردی عمییق   آوردن درک دسیت  ها و به مشی توسعه حقایق یا خ 

 ای مرحلیه  منید هفیت   نظیا  روش  از هیا،  داده وتحلییل  تج ییه  بیرای (. 3: 0636)بودالبی و همکیاران،  نود می

 .ند استفاده کالی ی

حسیب خصیصیه   نیود. انتخیاب نمونیه بر    د تاکیید میی  منی  گیری هیدف  بر نمونه در پدیدارنناسی معموالً

: 0631 )پرهی کیار و همکیاران،   نود ها انجا  می آوری و حتی تحلیل داده یند جمعابودن آن، در فر ایندیفر
است کیه بیه بییان مسیئله و طیر        مقدمهاست: گا  اول، های زیر  گا  مشتمل بر پدیدارنناسیپژوهش (. 00

 پیردازد. در ایین بخیش،    میمفرو ات فلسفی پژوهش است، به بیان فرایند پردازد. گا  دو  که  االت میؤس

ست. گیا   های مهم و بامعنی ا گیرد. گا  سو  جداسازی گ اره صورت می تحلیل نتایج و ها گردآوری داده

توصییف کامیل   هیای نشیم و هفیتم، بیه      آن است. گا از  خرجهای مست مو ت ها معانی گ ارهپنجم،  چهار  و

نیاخص   محتوایی و ساختاری برای دستیابی بیه ییک   ای از توصیفات مجموعه و جداسازی و ترکیب پدیده

خیوانیم. سیپس بیا اسیتفاده از      هیا را دقییق و میداو  میی     مصیاحبه  روش کالیی ی،  کیارگیری  هبا بی  پردازد. می
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میتن، بییرون    از های مهم کلمه و جمالت دو   مرحله در و احساس نده هم آنها با کنندگان، نرکت توصیفات

 کدها، مکرر بازخوانی از پس نوند. سازی می کدبندی و درنهایت مفهو  معانی، این سپس نوند. کشیده می

 دسیت  بیه  اصیلی  هیای تیم  اًو نهایتی  گیرنید  قرار میی  های مو وعی دسته درون در و نده ندیب صورت مفاهیم،

 نظر،میورد   پدییده  ج ئییات  از کامیل  توصییف  ییک  نیده،  تفکرات اسیتنتاج  کلیه ترکیب با ،پایاندر آید. می

  ندند. داده قرار محوری و کلی مفهو  دوازده در آمده، دست های به محور

کیل دولتیی    میدیران  نفیر از  ابتدا بیست صورت گرفت. نظری گیرینمونه اصل به باتوجه نمونه انتخاب 

رسییدن   زییادی در  کمک توانستندمشکالت رفتارهای سازمانی درگیر بودند و می که دردسترس و بیشتر با

 رفتارهیای  از ای کلیی  آوردن تجربیه  دسیت  هبیرای بی   بعد بخش در ندند. انتخاب نمایند، پژوهش به اهداف

آوری نید. در هیر    هیا جمیع   هیای عمییق داده   انتخاب و بیا مصیاحبه   نفر سیاسی، برای تصویرسازی اولیه، سه
االت مرحله بعیدی  ؤند که راهنمای ما در رسیدن به س االت جدیدی نسبت به مرحله قبل پیدا میؤمرحله س

 آزاد های کدگذاری صاحبه،هر م با پایان تکراری ندند. ها نهایت دادهتخاب ندند تا دربود. نفرات بعدی ان

 پیس  پژوهشیگر،  تا کرد کمک و محوری باز های اولین مفاهیم پدید آمدند. کدگذاری و انجا  محوری و

کرد،  حتی مشخص می و بهتر است پرسیده بعد چه سؤاالتی  مصاحبه کند، در مشخص بتواند مصاحبه هر از

و حدود بیست  باز دوازده کد از بیش کدگذاری،بخش  باند. در کسی بهتر است چه نونده بعدی مصاحبه
 نست و سه و حدود با هم ترکیب محوری کدگذاری  مرحله در مقوالت این ند؛ اولیه نناخته مقوله و سه

 د.نگ ینشی انجا   کدگذاری ندن مفاهیم، از تکراری پس کانونی پدید آمد.  مقوله

رفتارهای سیاسیی آنینا بودنید، در پیژوهش نیرکت      مدیران عالی بخش منابع انسانی که بیشتر با ایرات 

 یادآورهای مانند نونتن ینداطول فر در معیارهایی ها اف ایش یافت. یند، دقت دادهافر دقیق اجرای دانتند. با

ا محکم کرد. بیا بررسیی مسیتندات    های پژوهش ر تا بتوان پایهگیری با تنوع فراوان آورده ند  نهمتعدد و نمو
هیا   برداری حین مصاحبه رواییی داده  های عمیق و با یاددانت پژوهش، انجا  مصاحبه مورد موقعیت تحتدر

تکمیلیی و  هیای   ها و بازخورد آن در مصاحبه یند تحلیل دادهاصورت یک روال کلی در فر بهکنیم.  تثمینرا 

کننیدگان در   بخشییدن بیه آن، پژوهشیگر تیالش کیرد تیا نیرکت       اعتبارمنظیور   بعدی در خالل پیژوهش، بیه  

نیوندگان کیه    با مصاحبهساختن نرای  مصاحبه  دلیل فراهم همکاران پژوهشی تبدیل نماید )به ژوهش را بهپ

نیونده بیرای ییک     کشید تا اعتمادسازی بین پژوهشگر و مصاحبه ها طول می مدیران کل ادارات بودند، هفته

هیای سیاسیی    اهرسیان بیه سیمت دسیتگ     هیا از دسیتگاهای خیدمات    مصاحبه صورت گیرد. این اعتمادسیازی 
 برانگی  بود. بین مدیران دولتی چالشکشید. خود مفهو  رفتار سیاسی نی   ند و بیشتر طول می تر می سخت
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متن، نظرات   سازی، از آنان خواسته ند تا با مطالعه ها، کدگذاری و مفهو  یند رونویسی دادهادر تما  فر

 توسی  خیود میدیر نیی      اًگرفیت )اکثیر   رار میی میورد موافقیت قی    اًاکثیر  و خود را بیه پژوهشیگر اعیال  کننید    

،  هیا  ری و تحلییل داده یند کدگذااند و فر گر بیرونی استفاده می ل من از یک تحلیند(. در درخواست می

گیر دو  و   های مداو  میان تحلیل ها، بح  ها و جهت اف ایش بیشتر اعتبار تحلیل خصوص نقصبررسی و در

هیا نیی  سیودمند     هیا و خیتم مصیاحبه    جهت رسیدن به انباع نظری دادهند. این گفتگوها  پژوهشگر انجا  می

 بود.
 

 های پژوهش یافته

هیای عمییق بیا     نیده از مصیاحبه   های کسیب  آمده در این پژوهش با بررسی و تحلیل دادهرفتارهای پدید

ر های دولتی خراسان ر وی مستق با هشت نفر از مدیران کل دستگاه های مکرر و همکاری پژوهشی بررسی

 اولیه انتخاب ندند.   در مشهد حاصل ند. این هشت نفر از میان بیست نمونه

 نوندگان توصیف مصاحبه
 شوندگان . تعداد مصاحبه2جدول 

 تعداد پست سازمانی ردیف

 06 مدیر اجرایی 0

 0 مدیر ستادی 6

 

 شوندگان شناختی مصاحبه های جمعیت . ویژگی2جدول 

 درصد فراوانی معیار شاخص

 5404 0 زن جنسیت

 2404 06 مرد 

 6404 4 سال 54تا  64 سن

 1404 04 سال به باال 54 

 دکترا مدرک

 ارند

0 

  06 

04404 

2404 

 04404 64 کل 
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 ها تحلیل داده

بیا دقیت   نوندگان  نده مصاحبه های  ب  نده، ابتدا گفته های بردانته در پایان مصاحبه و یبت یاددانت

هیا و   کیردن تجربیه   کلمیه روی کاغیذ بازنویسیی و جهیت درک     به اً، کلمهعین  بیاناتشانو مداو  گوش داده و 

 ند.  دقت خوانده به کنندگان چندین مرتبه و عواطف نرکت
آمیده در جرییان    دسیت  ههای ب براساس داده  االت مصاحبهؤهای کیفی، س پذیری پژوهش دلیل انعطاف به

توانید برایم ییک مثیال ب نییدی آییا      مانند: می ،االت کاونیؤکرد. پژوهشگر سعی کرد از س تحقیق تغییر می

االت ورود بیه فضیای   ؤمنظورت این است که ...چگونه و غیره استفاده کند. سعی بیر آن نید کیه اولیین سی     

به نظیر نیما ایین گفتیه      کندی چی ی به ذهنتان خطور می این باند: از ننیدن کلمه رفتار سیاسی چه ،مصاحبه

بیه چیه معنیی     ،خصوص دولتی باید سیاست دانت و کارها را با سیاست پیش برد ه، بکه در فضای مدیریت
 استی چطور ند که مدیر ندیدی 

های مرتب  با رفتیار سیاسیی،    دار، گفته نونده، اطالعات معنی های مصاحبه با اتما  خواندن تما  توصیف

بخیش اصیلی     دهنیده  ه نشیان . سیپس معنیایی کی   نیدند ترتیب جمالت بااهمییت پدییدار    این و به مشخص ند

بیودن معنیی    آید. بعد از پدیدآمیدن ایین معیانی، میرتب      نونده است، پدید می ها و تفکرات مصاحبه صحبت

دسیت   ترتییب کیدهای بیاز بیه     د. بیدین نیید ثو صحت ارتبا  بین آنها تبررسی  گرفته با جمالت اولیه  نکل
را  بیاز  در بخیش کدگیذاری   طبقیات پدیدارنیده   میان  مرحله بعدی کدگذاری محوری بود که رابطه  آمد.

در طیول تمیا    ها تعییین نید.    های پدیدارنده، مقوله لذا با مشورت خبرگان، از تما  ناخص کند. برقرار می

در  خصیوص  هکیرد. حتیی در برخیی میوارد، بی      بیازبینی مجیدد   هیا را  مصیاحبه  پژوهشیگر  مراحیل پیژوهش،  

کننیدگان و رفیع    آمیده از هرییک از نیرکت    دسیت  ههای بی  دادهمنظور تکمیل  های اولیه، مصاحبه به مصاحبه

 از دادنید،  یک مقوله را تشیکیل میی   که ساختاریافته معانی دارای های بیانات قبلی، تکرار ند. بندهای ابها 

 نیوندگان  مصیاحبه  از ادبییات  بیا اسیتفاده   و ارمفهیو  پدیید   بنید،  هیر  در سیپس  نیدند.  تفکییک  یکیدیگر 

 مقیوالت،  دسیت آمید.   هتدایی را کنار هیم قیرار دادییم کیه کیدهای محیوری بی       گذاری ند. کدهای اب اسم

 دهد. نشان می ،اند گرفته کار به سازمان در مدیران دولتی کهرا ای سیاسی رفتارهای

صیورت ادبیی    مفیاهیم بیه   )کدگذاری بیاز( پدیید آمید.    دادن مفاهیم ابتداییقرار از کنارهم سیاسی رفتار

 نید.  گیذاری  صیورت ادبیی اسیم    به نی  مقوالت مجالت علمی استفاده کرد. در هاویرایش ند تا بتوان از آن

اسیت کیه تکیرار     کننیدگان  واقع، رفتار سیاسی پدیدارنده از نرکتایجاد یک توصیف روایتی مختصر در
 باند. نوعی، تضمین ناخص اعتبار نی  می بیشتری دانته و به
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 ها . مقوالت و رفتارهای برگرفته از مصاحبه1جدول 

 های سازمانی تاکتیک های شخصی تاکتیک 

 فردی

 سازی چهره

طریق سایر افراد کردن خویش از مطر 

 قدرتمند

 مقاومت در برابر تغییر

 بازی با زمان

 نمایش آرامش

 کنترل دسترسی به اطالعات

 ایجاد نبکه ارتباطی

 گروهی

 سرزنش و حمله به دیگران

 سازی دیگرانخشنود

 برخورد معکوس

 همدلیحمایت و 

 سازی گروه

 

 رفتارهای سیاسی پدیدارشده

 سازی . چهره5

از  ،ات منفی واکنشی کم در کاربردتثییردلیل  میان مدیران دولتی بهرفتار سیاسی است که  ،سازی چهره

صورت مستقیم و ییا  یمنی بیه آن     کننده در مصاحبه، به افراد نرکت  محبوبیت باالیی برخوردار است. کلیه

خود نی  در این تحقیق بیه   های عوامل رفتار سیاسی مدیران است و ناخهاین رفتار یکی از زیر ره دانتند.انا

هیای   سیاختن خیود بیا توفییق     میرتب  خیوب بیر دیگیران،     تثییرایجاد تصویر خیالی برای ایجاد  :ناخهسه زیر

ر دولتیی  میدی تقسیم نده است.  ،های خودساخته جلب توجه آنان به خصوصیات مثبت و موقعیتدیگران و 

آمیی  بییان    قصیورت اغیرا   زیردسیت خیود را حتیی بیه      دربیاره  نظرات آرمانی بازخوردها و در این مهارت،

خاصیی    صیورت ناخودآگیاه عالقیه    کند کیه بیه   زیردست ایجاد می در حالتی آمی  مدیر، کند. بیان مبالغه می

نخص از خودش نقیش   "ن کرد: گونه بیا نوندگان این یکی از مصاحبهآید.  نسبت به مدیر در وی پدید می

 .دهید  ، بیا ظاهرسیازی وارونیه نشیان میی     که واقعییت نیدارد  را یعنی آن چی ی  ؛کند بازی و تصویرسازی می

ییا بیا    تیرازش، میافوقش   ولی چون باید جایگاهش را حفظ کند، در جلسه با هیم  ،واقعیت چی  دیگری است

دانیم   مین میی   "نونده دیگری بییان کیرد:   . مصاحبه"کردن از خودش کند تصویرسازی زیردستش نروع می

 ."آور  اما به رویش نمی ،نده ندانته است ی در انجا  کار محولتثییرکه کارمند  
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 . کنترل دسترسی به اطالعات 2

عنیوان یکیی از نخسیتین میوارد در      کننیدگان در تحقییق، آن را بیه    یکی از موارد مشیترک کیه نیرکت   

 میدیر  دانستند، کنترل دسترسی به اطالعات بیود.  های دولتی می سازمانگیری رفتار سیاسی مدیران در  نکل

امیا کارکنیان تمیایلی از خیود نشیان       ،خواهیدکارکنان را بیه مشیارکت تشیویق نمایید      کیه میی   زمیانی  دولتی

منیافع   کسیب  کنید. میی  تیالش  خود فردی منافع پیگیری برای این رفتار، در مدیر دهد.می انجا ، دهند نمی

های عوامیل  یکی از زیرناخهنیست. این رفتار،  که صحیا اطالعاتی دادن ندادن اطالعات یاازطریق  فردی

کییردن از دادن اطالعییات بییه    خییوددارینییاخه: و خییود نییی  بییر پیینج زیر   رفتییار سیاسییی مییدیران اسییت  

 یافشیا ، هیای گروهیی   دسیت رسیانه    زمان و افتیادن آن بیه  نشیت اطالعیات محرمانیه سیا    گیرنیدگان،   تصمیم

برای جلوگیری  افراد با تماس از ناقص، اجتناب اطالعات با کردن دیگران گ ینشی، قانع اطالعات به نکل

دسیتکاری  تقسیم نده است. در این مواقع، میدیر اطالعیات را   که تمایل به افشا نداریم،  اطالعاتی یاز افشا

رهای سیاسی که افیراد از خیود نشیان    نوندگان معتقدند که از رفتا مصاحبهکند تا اهر  فشار دانته باند.  می

گونیه بییان کیرده بیود:      نوندگان این باند. یکی از مصاحبه کنترل دسترسی به اطالعات می معموالً ،دهند می

پنهیان   گییری  تصمیم  دادن نتیجهو تغییر سازی تصمیم گیران با هدف از تصمیمرا اطالعات کلیدی  ،نخص"

تجربه به من نشان داده که مقداری اطالعات برای جلسیاتی   "کرد:  ان مینونده دیگری بی  . مصاحبه"کند می

 ."که مافوق هم در آن، نرکت دارد، نگه دار 
 

 . سرزنش و حمله به دیگران2

های دولتی سهم زییادی دانیت، دفیاع     گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمان سومین مورد که در نکل

رفتیار  ای از عوامل رفتار سیاسی مدیران است. ایین   ناخهکه زیر زنش و حمله به دیگران بودرو به جلو، سر
تیوهین و تمسیخر آنهیا و مقصیر      سیرزنش، سیپر بیال قیراردادن دیگیران،     نیاخه:  در این تحقیق، به چهار زیر

 تقسیم نده است. شان دادن جلوه

خیود نشیان   هیای دولتیی از    نوندگان معتقدند، از رفتارهای سیاسی کیه افیراد بیشیتر در سیازمان     مصاحبه

نیخص در  "گونیه بییان کیرد:     نیوندگان ایین   . یکیی از مصیاحبه  دهند، سرزنش و حمله به دیگران است یم

مواردی با زیردستان خود که حتی خود مقصرند، برای رفع قصور خود و انداختن توپ در زمیین دیگیران،   
 "نیونده دیگیری بییان کیرد:     مصیاحبه  "آنان را مقصر جلوه داده و حتی در مواردی توهین نیی  نیده اسیت.   

 ”.قدر سخت است کنم، فکر کن در جنگلی، کار در اداره، همان نصیحتی به نما می

https://motamem.org/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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 . خشنودسازی دیگران1

های دولتی، دارای سهم بس ایی بود،  گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمان چهارمین مورد که در نکل

ای دانیتند. رفتیاری کیه آن     تار، برخورد احساسی دوگانهخشنودسازی دیگران است. مدیران در بیان این رف

کسیانی کییه ر ییایت خیدا را مییالک عمییل    اًدانسییتند، مخصوصیی امییا الز  میی  ،کردنیید یییید نمیی ثت را کیامالً 

تحقییق بیه   های عوامل رفتار سیاسی مدیران است و خود نیی  در ایین    ناخهدانستند. این رفتار یکی از زیر یم

کیردن   بیدهکار و میدیون  حید دیگیران و   از تعریف و تمجید بییش بازی،  و پارتیگری  میانجیناخه، سه زیر

چرا مدیر فرصت  ؛های دولتی بسیار نایع است سازمان در رفتار اینتقسیم نده است. دیگران با دادن هدیه 

نیدن افیراد    رفتارهیا کمیک بیه دییده      ست. اینی زیرا تعدادنان باالزیادی برای رسیدگی به کارکنان ندارد

مواجهیه بیا کارکنیانی کیه نظیم       در رفتیار  نماید. ایین  کند و تصویری مطلوب در ذهن دیگران ایجاد می می

نوندگان معتقدند که از رفتارهای سیاسی که افراد در  مصاحبهاجتماعی برایشان اهمیت دارد، مناسب است. 

گونه بیان کرد:  نوندگان این است. یکی از مصاحبه خشنودسازی دیگران ،دهند محی  کار از خود نشان می

شان ه و وادار نوند جای دیگری، منافعدکرها را مدیون با این انگی ه که آن ،کردن به دیگران لطفافراد با  "

 دنگیر بانید، بایی    آینیده  دمن بایؤمدیر م"کرد: کننده دیگری بیان می مصاحبه"دهند. می، انجا  کنند تثمینرا 

 ."کار انجا  دهد برای دیگران
 

 . ایجاد شبکه ارتباطی1

های دولتی وزن زیادی را از جانب  گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمان از موارد دیگری که در نکل
های عوامل رفتیار سیاسیی    ناخهنبکه ارتباطی است که یکی از زیر داد، ایجاد ود اختصاص میخمدیران به 

بیه نفیع ییا علییه نیخص خاصیی       ناخه تقسیم نیده اسیت:   به سه زیر  در این تحقیق مدیران است و خود نی

رسیانی بیه افیراد در     ییاری سیازمانی کیه بیه نفیع طیرفین و       دادوستدهای دروندادن جهت ایجاد ارتبا ،  یأر

 های متقابل. خواسته تثمینسازمان جهت 

دهند ایجاد نیبکه ارتبیاطی    نوندگان معتقدند که از رفتارهای سیاسی که افراد از خود نشان می مصاحبه
غیررسمی و پنهانی با مسیئول    ایجاد رابطهافراد با "گونه بیان کرده است: نوندگان این . یکی از مصاحبهاست

یکیی  "کننده دیگری بیان کیرد:  مصاحبه "کنند. را کسب می نرکت  اول درباره اخبار دست ،دفتر مدیرعامل

میدیر قیوی   ". یا دیگیری: "با من سابقه همکاری دانتند از دالیل موفقیت من این بوده که همه مدیرانم، قبالً

  ."دانم که دوستان زیادی دارد می را کسی
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 کردن خویش ازطریق سایر افراد قدرتمند . مطرح5

دیران دولتیی، رفتیار فراگییری اسیت کیه در      گیری رفتار سیاسی می  دیگری را واسطه قراردادن در نکل

ق سیایر افیراد قدرتمنید یکیی از     طریی کیردن خیویش از   ان مشهود بود. مطر نوندگ ادبیات روزمره مصاحبه

ناخه تقسیم نده اسیت:  خود نی  در این تحقیق به سه زیر های عوامل رفتار سیاسی مدیران است و ناخهزیر

و برقراری ارتبا  با افراد  ا مدیران توانمند و ایجاد ارتبا  با آناننناسایی کارکنان یتوسل به مقامات عالی، 

 قوی برای کسب قدرت.

کیردن خیود    دهنید مطیر    د نشیان میی  نوندگان معتقدند که از رفتارهای سیاسی که افراد از خو مصاحبه

کیردن افیراد در    تبلیغیات "گونه بیان کرده اسیت:   نوندگان این . یکی از مصاحبهاستطریق افراد قدرتمند از

بیاال   داخل و بیرون و جلسات و ن د مدیر، که چطوری من این کارهیا را کیرد  و دیگیه از حید هیم کیامالً      

یید و ایجیاد  ثنود فهمید فرد قصد تعریف و ت رود. در این موقعیت فرد رفتاری را جلوه داده است که می می

پیی ارتبیا    کردن جایگیاه خیود، در   و برای محکمت است ارتبا  با مدیران را دارد، دنبال ماندگاری در پس

که هنیوز اسیت، فرمانیدار قبلیی بیه مین زنی          هنوز"کننده دیگری بیان کرد: مصاحبه ".استقوی با مافوق 

 ."گونه باید کار کرد خواهد، این زند و مشورت می می
 

 سازی . گروه5

هیای دولتیی، حیائ  اهمییت      سیازمان گیری رفتار سیاسیی میدیران در    از موارد مهم دیگری که در نکل

عوامل رفتار سیاسی مدیران اسیت و خیود نیی  در ایین     های  ناخهاند که یکی از زیرب می سازی است، گروه

هیای   حماییت از گیروه  استفاده از پشتیبانی دیگران در سیازمان،  تحقیق به چهار زیرناخه تقسیم نده است: 

این رفتار در . نهانی با افراد دارای اطالعات و تشکیل ائتالفرسمی و پایجاد رابطه غیرعقیده در سازمان،  هم

 قبول خیود را کیه  مدیران دولتی افراد مورد دلیل حجم باالی نیروها بسیار نایع است. های دولتی، به سازمان

عنیوان   بیه  خیاص،  بیا افیراد   گیرده  تفاهمات پشت و قوی رواب  برقراری ها نفوذ باالیی دارند برای گروه در

 کنند. انتخاب می مسئوالن

اسیت.  سیازی   دهند گروه از رفتارهای سیاسی که افراد از خود نشان مینوندگان معتقدند نوعی  مصاحبه

نظیر   تحمییل  بیرای پیشیبرد رأی و   را ائتالف با دیگیران افراد "گونه بیان کرد:  نوندگان این یکی از مصاحبه

 "ند.کن مدیریت می صورت دهند و به این انجا  می خود در جلسات
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 . حمایت و همدلی1

صیورت   های دولتیی مهیم اسیت و بیه     گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمان حمایت و همدلی در نکل

 توانیایی  همیدلی های عوامل رفتار سیاسی میدیران اسیت.   ناخهنود. این رفتار یکی از زیر ا  میفراگیر انج

حمایت و همدلی نی  در این  .اند دیگران آن را تجربه کرده هایی است که قبالً قرارگیری عاطفی در موقعیت

جهت تالش درایجاد صمیمیت در سازمان و درک و عیت افراد، ناخه تقسیم نده است: حقیق به سه زیرت

اسیت.  نوندگان معتقدند، از رفتارهیای سیاسیی نیایع، حماییت و همیدلی       مصاحبه .رفع مشکالت کارکنان

قعی کیه  منظور ایجاد ارتبا  با کارکنان خود در موا مدیران به"گونه بیان کرد: نوندگان این یکی از مصاحبه

نیان   یا مشکالت اقتصادی هستند یا اینکه برای اعضیای خیانواده   قبیل بیماریآنان دارای مشکلی نخصی از

ر کیا  کننید، ایین   آید، با مراجعه آنان، با درخواست مواردی چون مرخصی یا وا  و .... موافقیت میی   پیش می

 "نود. باع  تعهد بیشتر کارکنان و ایجاد روحیه خوب بین افراد در سازمان می
 

 . مقاومت در برابر تغییر5

های دولتی، سهم باالیی دارد کیه   گیری رفتار سیاسی مدیران در سازمان مقاومت در برابر تغییر در نکل

سیاسی مدیران است. ایین رفتیار در   ی عوامل رفتار ها ناخهرساند و یکی از زیر سیستم را می لختی ،واقعدر

جیا و   هپافشیاری بیر تصیمیمات نابی    جلوگیری از تغیییر و تحیول،   کارگری ی، ناخه: یراین تحقیق به چهار ز

معنیای   مقاومیت در برابیر تغیییر بیه     تقسییم نیده اسیت.   گیری افراطی در مقررات  انتباهات گذنته و سخت

 .استنظر نخصی خود  ماندن بر جلوگیری از اعمال نظرات دیگران و باقی

کیه   را ای نامیه  کنید، آییین   تی در کار ما دخالیت میی  های باالدس ارگان"کنندگان گفت: یکی از مصاحبه

 ."توانیم با ه ار بند و تبصره تغییرش دهیم داند که ما می کند، نمی باطل می ،نود ها اجرا می  سال
 

 . بازی با زمان50

ی دولتیی دارای سیهم   ها یری رفتار سیاسی مدیران در سازمانگ ان از فنونی است که در نکلبازی با زم

 های عوامل رفتار سیاسیی میدیران اسیت و    ناخهنود. این رفتار یکی از زیر ده میزیادی است و مکرر استفا

 مته به خشیخاش گذانیتن و  انداختن آن،  دادن کار و ازحرکت کشناخه: خود نی  در این تحقیق به سه زیر

هیای   های دولتی است. سیازمان  ارزنی در سازمانمنبع با زمان،تقسیم نده است. ترانی در انجا  کارها  مانع
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داروییی جهیت     من لهِ ها به ذراندن زمان در این سازمانکنند. گ مانند اب ار قدرت استفاده می زمان به دولتی از

هیا   ، حیاال باالدسیتی    که نیسیت  خب بودجه نیست"ای بیان کرد: کننده مصاحبهحل برخی از مشکالت است. 

نیود،   نه!. بگوییم می گویند بروید اداره کل، خب ما به مرد  چی بگوییم، بگوییم نه، الکی گفتند، نمی می

 .  "توانیم انجا  دهیم کاری نمی ،دیگر بیایید  آن را نداریم، خب، بروید هفته  بودجه
 

 . برخورد معکوس55

گییری رفتیار سیاسیی میدیران در      ی سیاسی اسیت کیه در نیکل   برخورد معکوس یکی دیگر از رفتارها

 ایین رفتیار،  . استی عوامل رفتار سیاسی مدیران ها ناخهتثییرگذار است و یکی از زیرهای دولتی،  سازمان

حد از های دولتی، مدیر با بروزدادن رفتار بیش سازمان کند. در می بروز عملیاتی کارکنان با ارتبا  در بیشتر

 دیگران را نی  ادراکات ترتیب، این و به های احساسی کارمند، واکنش قهرمانانه نشان داده کنش محترمانه، به

ایجاد تنش و فشار عصبی در سازمان، ناخه: در این تحقیق به سه زیر این ناخص .دهد می تغییر خود نفع به

 تقسیم نده است.گرفتن   جانب به حق  قیافهارتقای مخالفان و منتقدین و 

واقیع کسیی کیه    ویند تو چه رفتار خوبی داری! درگ همه به من می "کنندگان بیان کرد: مصاحبه یکی از

عصبانی هیم بانید، بید    اگر آرا  باند، معنی ندارد با زیردستت حتی  ددر انجا  کارها به فکر خدا باند، بای

 . "زده نود طوری رفتار کرد که خجالت دبرخورد کنی، بای
 

 . نمایش آرامش52

، هیای دولتیی مهیم بیود     گیری رفتیار سیاسیی میدیران در سیازمان     عامل استخراجی که در نکلآخرین 

ایین رفتیار، واکنشیی    ی عوامیل رفتیار سیاسیی میدیران اسیت.      هیا  ناخهنمایش آرامش است که یکی از زیر

کیاهش اخیتالف بیین    است کیه هیدفش   زا موجود با کمک کنترل عواطف درونی  معکوس به نرای  تنش

 و برقراری ارتبا  منطقیی نگاه مثبت، ناخه: یرنی  در این تحقیق به سه ز این ناخص. است یس و مرئوسئر

های اجتماعی زییاد نیده    امروز که نبکه "گوید: نونده می تقسیم نده است. مصاحبهایجاد حس همکاری 

وی دولیت را  کند. آبیر  برداری می نود، فیلم مدیران مواظب رفتارنان بانند، فرد بیکاری پیدا می داست، بای

 ."نظر گرفتنینی هم برای تنبیه این افراد درقوا دبرد، خب زنت است، البته بای می
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 پژوهش نیشبکه مضام . الگوی درختی2شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه

بیه آن توجیه دانیت.     دتکامل تدریجی امیری قطعیی اسیت کیه بایی      ،سازی علو  انسانی بومی راهبرددر 

چند قرن گذنته دانست، در طول  داما بای ،واقعیت این است، ما ایرانیان سابقه طوالنی در علو  انسانی داریم

 انید. برزگیر   ت زییادی در ایین زمینیه انجیا  داده    کشورهای غربی، تحقیقا ،مقابل درایم.  به روزآوری ندانته

طرفیی آن معیارف   هیای غیرب اسیتفاده کنییم. از     رهیافتز ( معتقد است، دستمان خالی است و باید ا0634)
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پونیی کنییم،    تیوانیم از آن چشیم   حیال نمیی   مکن است سازگار نباند، اما درعینهایمان م وارداتی، با ارزش

این تحقیق، پژوهشگر، رونی را  دری انتخاب نیست، بلکه  رورت است. ساز جایگ ینی نداریم، پس بومی

فرصیت مناسیبی بیرای     ،و تجارب افراد را بدون واسطه دریافت کند. بنابراین اتخاذ نموده که در آن آگاهی

سییازی، درواقییع بییا اسییتخدا   طریییق یکپییارچگی پدیدارنناسییی و بییومیتییا بتوانیید ازپژوهشییگر فییراهم نیید 

 پدیدارنناسی جایگاهی فراهم کند که درجهت بازآفرینی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی گا  بردارد.

بیشیتر بشناسیند و توانیایی     سیاسیی را  رفتارهیای  بایید  ،گیرنید می قرار که ی دولتیها سازمان در مدیران

سیاسیی   رفتارهیای  نتیجه عد  برخورد صیحیا بیا  عد  نناخت و در چراکه؛ دست آورند برخورد با آن را به

هیا   سازمان در اگر افراد عدالتی که اساس تشکیل دولت است. ؛بین خواهد بردمفهو  عدالت را از کارکنان،

خواهند دانت و این عملکرد بد مثل یک بیماری واگیردار بیه تمیا     کنند، عملکرد بدی عدالتی احساس بی

ی هیا  دسیت خواهنید داد و از مقیا    نفیس خیود را از   به ند. افراد در چنین محیطی، اعتمادک سازمان سرایت می

 چیون  نظرانی صاحب زعم بهنوند.  مینهایت به کارکنان نورنی تبدیل کنند و در مافوق دیگر اطاعت نمی

 رفتارهیایی  قلمیرو  در سازمان ترین مشکالت مهم و ترینحساس از بسیاری (0306) بالنچارد و هرسی پال

جیا   هدولتی کیه ممکین اسیت قیدرت میدا  جابی        های سازماندلیل خاصیت  اما به زند.سرمی آنها از که است

پدیدارآمده مشخص است، رفتارهایی با ریشه حفظ جایگاه در که از رفتارهای طور بین رفتارها، هماننود، 

میی  میدیریت بیه کسیی وفیا      "المثل معروف است کیه   ار دارد و این معنایش همان  رباولویت باالتری قر

( 0636) طیور کیه مرتضیوی    هیای خصوصیی همیان    رفتارهای کارکنان در سازمان که بیشتر درحالی. "ندارد

 هیا، تابع الگوهای بخیش دولتیی نیسیت. تعیارض     ،س قدرت استأهمیشه در ردلیل اینکه مدیر  گوید به می

 تعهید  بیی  و تفیاوت  بی سازمان و کار به را کارکنان ها،کاری سیاسی از نانی مکرر هایدرگیری و هاتنش

کیه ایین آفیت     دهید میی  کیاهش  را پاسیخگویی سیازمان   درنهایت و ایربخشی و کارایی نتیجهسازد، در می

 و بقیا  خطرافتیادن  بیه  آن نتیجیه  ی دولتی کارایی در اولویت نیست وها دولتی است. در سازمانی ها سازمان

 بقیای  تواننید میی  زمانی ها سازمان دیگرتعبیر به امروزی است؛ و متغیر متالطم محی  در سازمان موجودیت

 امیا  .بانیند  آن نیازهیای  پاسیخگوی  ایبایسیته  و نایسیته  نحو به کنند که تضمین و تثمین محی  در را خود

 این رفتار توان می است. خونبینانه بسیار سازمان دولتی در رفتارهایی چنین کامل حذف امکان ،وجود بااین

 گیاهی  مثیال،  عنیوان  بیه  بیرد.  بهره مثبت آن پیامدهای از و برد کار به سازمان اهداف به دستیابی درجهت را

 از اسیتفاده  بیا  امیا  نیوند  میی  آن انجیا   از میانع  کرده و مقاومت تغییرات ایجاد برابر در رسمی هایسازمان



 (و همکاران ثنائی) ناسیبازنمایی الگوی رفتار سیاسی مدیران دولتی با رویکرد پدیدارش

55 

 ایجیاد  بیرای  را زمینیه  تیوان  میی  غیررسیمی  یهیا  نفیوذ نیبکه   از استفاده با و سیاسی های تاکتیک و ها بازی

هیای عینیی روش    بیاالی روییارویی بیا واقعییت     ظرفییت بیر   در ایین پیژوهش، باتکییه    کیرد.  فیراهم  تغیییرات 

حلییل  های دولتی خراسان ر وی پیرداختیم. بیا بررسیی و ت    پدیدارنناسی، به مصاحبه با مدیران کل سازمان

 بیه  حملیه  و اطالعات، سرزنش به دسترسی کنترلطبقه )مقوله اصلی(  06ها، تعداد  کیفی محتوای مصاحبه

 افراد سایر ازطریق خویش کردن مطر  ارتباطی، نبکۀ ایجاد ن،دیگرا سازی، خشنودسازی دیگران، چهره

 نمیایش  مقاومت در برابر تغییر، بازی با زمان، برخورد معکیوس،  سازی، حمایت و همدلی، گروه قدرتمند،

نشت اطالعیات   گیرندگان، تصمیم به اطالعات دادن از خودداریفرعی  مقوله 56دست آوردیم.  آرامش به

کیردن   گ ینشیی، قیانع   اطالعیات بیه نیکل    یافشا ،های گروهی محرمانه سازمان و افتادن آن به دست رسانه

که تماییل بیه افشیا     اطالعاتی یبرای جلوگیری از افشا افراد با تماس از ناقص، اجتناب اطالعات با دیگران

 شیان، ایجیاد  دادن جلیوه توهین و تمسیخر آنیان، مقصیر     بال قراردادن دیگران، سرزنش دیگران، نداریم، سپر

 دیگیران، جلیب توجیه    هیای  ساختن خود با توفییق  خوب بر دیگران، مرتب  تثییربرای ایجاد  خیالی تصویر

تمجیید   و تعرییف  ،بازی پارتیو گری  میانجی خود، های ساختگی موقعیت و مثبت خصوصیات به دیگران

جهت دادن  یأبه نفع یا علیه نخص خاصی ر هدیه، آنان با دادن کردن مدیوندیگران، بدهکار و  ازحد بیش

 تحول، پافشاری و تغییر کارگری ی، جلوگیری از، سازمانی به نفع طرفین دادوستدهای درون ایجاد ارتبا ،

و از  کیار  دادن کیش مقیررات،   اعمیال  افراطیی در  گییری  سیخت و انیتباهات گذنیته،    جا هتصمیمات ناب بر

عصیبی در   ایجیاد تینش و فشیار    ترانیی در انجیا  کارهیا،    مانع گذانتن، خشخاش به متهداختن آن، ان حرکت

 ارتبا  منطقیی و ایجیاد   مثبت، برقراری نگاه جانب گرفتن، به حق قیافه مخالفان و منتقدین، ارتقای سازمان،

مشیابه را پییدا کیرده و    آمده با مو یوعی  های پدید ترتیب محقق عبارت این . بهآمد دست به همکاری، حس

 درون یک خونه قرار داد.

تواننید روی وظیایف بسییاری     کارکنیان میی   بایید کنتیرل کیرد.    رامخرب در سیازمان  رفتارهای سیاسی 

بیا مشیکالت    بر رفتارهای سیاسی متمرک تر نوند، انیریی کمتیری بیرای روییارویی     هتمرک  کنند، اما هرچ

آمده در تحقیق حا ر با نتایج تحقیق نقشبندی و  دست های به مؤلفه ماند. ها باقی میپیش روی سازمان در آن

 نژاد (، نیخی0636) (، محمدی0636) زاده و همکاران (، بیک0631) زاده و فریدونی (، ترک0630) میرانی

 البنّیا و همکییاران ( و 6402) آگییاروال(، 0603)   و همکیاران مقیید  زاده دیهیا   (،0630) (، جعفرییانی 0636)

 باند. مسو می( ه6405)
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ارزییابی رونین   در ارزییابی عملکیرد،    دکند، بایی  به رفتارهای پدیدارنده پیشنهاد می توجهاین تحقیق با

کیه در فیرد   نوعی ارزیابی ایرات رفتارهای سیاسی یک فیرد   ، بهواقعها را درنظر دانت. دردر فراگرد هامبنا

هیای بیا    در جایی که امپراتیوری رکنان دارد. در نناخت و کنترل رفتار کا زیادی تثییرنود  دیگری دیده می

 و سیت هم نکررا د آنها دگر، بای مداخله های کوچک جداکردن گروه با وجود دارد، متمرک قدرت بسیار 

اولوییت   و فیردی را هیای سیازمانی    هدفتعادل بین  حفظ که ای نگرش غیرسیاسی ،ارتقای مدیران را عیارم

 .ادقرار د دهد،

 اسیت،  سیاسیی هیای   حماییت  ذبجی  ها،سبک مدیریت آنمدیرانی که مواجهه با مدیر اجرایی نسبت به 

 کاهش دهندرا  مخرب سیاسی که مانور نود گونه افراد اخطار نخست به این العمل نشان دهند، سریع عکس

یر در ؤبسیییار میی هییای راهارتباطییات آنییکار یکییی از  .کنییید کنییاررا از منصییب بر اگییر ادامییه یافییت آنهییا و

بتوانید   کیس نیود کیه هیر     آنکار میانع از آن میی   برقراری رواب  است. مخرب فتار سیاسیدکردن رومحد

توانید   می یرترؤم رفتار سیاسی را بشناسد، لاگر مدیر عل ،نهایتدر .کندکنترل نفع نخصی خودارتبا  را به 

مناسیبی را بیرای    های قد توان  می ،ی سیاسی محدودرفتارهااندیشی کند. با  خنثی و چارهرا  آنهامخرب ایر 

جهیت رسییدن بیه    آموزش رفتار سیاسی کمیک بسییاری در  نت. بردا این رفتارها منفی محدودکردن ایرات

 کند. این هدف می
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 منابع
، (0634) پارسیان و سیدمحمد، اعرابی یعلترجمه ، تئوری و طراحی سازمان ،(6441) ال دفت، ریچارد

 ، تهران. های فرهنگی، چاپ چهار هشوپژدفتر 

(، بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با رفتار سیاسی 0634خواستی، فاطمه و  امنی، فرنیده ) باغ

 .066-044: 06، نماره 0، دوره ماهنامه پژوهش مللکارکنان، 

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران.سازی علوم سیاسی رهیافت بومی(، 0634برزگر، ابراهیم )

مطالعۀ پدیدارنناختی  ،(0636ر ا ) ،واعظیو  سیدمحمد ،اعرابی ؛سیدمهدی ،الوانی ؛حسن ،بودالیی

 .60-1 :(5)پیاپی  5نماره ، ولتیهای د فصلنامه علمی مدیریت سازمان، جوهر کارآفرینی عمومی

(، طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار 0636علوی متین، یعقوب و سیدیان، سیدحامد )؛ زاد، جعفر بیک

، سال مطالعات کمی در مدیریتای استان آذربایجان نرقی،  ی فنی و حرفهسیاسی کارکنان دانشکدها

 .036-010: 5، نماره 5

آفرین با گرایش کارآفرینی و  (، تجربیات رهبران تحول0631پرهی گار، محمدمهدی و اعتمادیان، سجاد )

فصلنامه  کردن گمرک )با رویکرد پدیدارنناسی توصیفی کالی ی(، عملکرد نوآورانه در الکترونیکی

 .63-0: 64، نماره پیاپی0، نماره 1، سالمطالعات رفتار سازمانی

بینی نیوع رفتارهای سیاسی سازمانی در انواع جو  (، پیش0631زاده، جعفر و فریدونی، فائ ه ) ترک

 .060-001: 10، نماره پیاپی 6، نماره 63، سال شناسی کاربردی جامعهسازمانی، 

پژوهشی  -فصلنامه علمی ،مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان(، 0631زاده، جعفر و فریدونی، فائ ه ) ترک

 .012-040، تابستان: 62سال نهم، نماره چهار ، پیاپی تحقیقات مدیریت آموزشی،

 در فرد جایگاه و همکاران و سرپرست با فرد تعاملی رواب  تثییر(، 0636) سید محمد مطلق، زاده تقی

 جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریت های پژوهش ،سازمان در سیاسی فضای ادراک بر مراتب سلسله

 .015-041 :0نماره ،(ع)حسین امام

 ایرات (، بررسی0636ر ا ) زاده، علی فرد، حسن و حسن دانایی؛ نژاد، فاطمه نیخی؛ اصغر فانی، علی

 سیاسی، رفتار و سازمانی سیاست ادراک بین ارتبا  در سیاسی اراده و سیاسی مهارت کننده تعدیل

 .660-036: 0نماره  13 دوره ،ایران در مدیریت یها پژوهش ایران، آب صنعت موردمطالعه:
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فهم جوهره تجربه بازنشستگی  ،(0630) لیالسادات، خدانناسو  احمدعلی، الهی خائف؛ حسن، فرد دانایی

 2 ،یت(اندیشه مدیر) یشه مدیریت راهبردیاند، کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارنناسانه

(6 :)046-012. 

مجله ایرانی اخالق و (، قدرت و رفتار سیاسی در سازمان؛ اخالقی یا غیراخالقی، 0630درگاهی، حسین )

 .1، نماره4، دورهمجله تاریخ پزشکی

(، عوامل مؤیر بر 0631عموپور رودکلی، یریا )و  کرمدار ندامانی، سمیه؛ کلیدبری، حمیدر ا ر ایی

 .دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایعگیری رفتار سیاسی در مدیران،  نکل

، مجله مجتمع آموزش عالی قم(، رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت، 0600زارعی متین، حسن )

 .40-61: 04، نماره 5سال 

ها،  (، پژوهش تحلیلی در زمینه مدیریت رفتار سیاسی در سازمان0603، مژگان )سالجقه، سنجر و ناظری

 .05، نماره 5، سال عصر مدیریت

 .03-00: 66، شسازمانی شمدیریت دان مهاماهنهای سیاسی در سازمان،  تاکتیک (،0632) محمد زاده، نیخ

ای و  رفتار سیاسی و اخالق حرفهتثییرات متقابل (، 0634نیخی، ایوب؛ مصلحی، مهدی و صالحی، اعظم )

 .600-613، پایی : 55، نمارهمدیریت شهری ،تعهد سازمانی، مطالعه موردی: نهرداری بونهر

های اجرایی استان گیالن، فدایی  تبیین عوامل مؤیر بر رفتار سیاسی مدیران دستگاه(، 0630صداقتی، احمد )

 ، مدیریت دولتی. شدنامه کارشناسی ار پایانر ا، دانشگاه قدیر لنگرود، 

تثییر رفتار سیاسی بر عملکرد کارکنان ستادی  (،0633)عبداللهی، خلیل؛ راسخ، نازنین و قاسمی، حمید 

، سال نان دهم، نماره پنجاهم، بهار: فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،وزارت ورزش و جوانان ایران

016-036. 

 تهران: آفتاب.، شناختی هوسرل دنیای پدیده(، 0601ر ا ) ع ی ی، علی

(، کشف و بازنمایی 0636لگ یان، محمد و جعفریانی، حسن )؛ الدین ناظمی، نمس ؛مرتضوی، سعید

، 0، نماره0، سال اندیشه مدیریت راهبردیبنیاد،  الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد داده

 .066-33: 04پیاپی 

 ،یابی پرسشنامۀ ادراک رفتارهای سیاسی سازمانیاعتبار ،(0630کاوه ) ،میرانی و الدین سیدصال  ،نقشبندی

 .042-063: (46)00، مطالعات مدیریت ورزشی
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 فرایند کاوش ،(0603) حمدعلیا الهی، خائف و ادلع آذر، ؛سنح فرد، دانایی ؛صطفیم نژاد، هادوی

 مدیریت اندیشه بنیاد، داده نظریه از استفاده با سازمان در فردی بین ارتباطات در منافقانه رفتارهای

 .064-00 :((1 پیاپی) 0) 5 ،(مدیریت اندیشه) راهبردی

ر ا المغو خلیلی نورینی سهراب  ،الوانی سیدمهدی ترجمه ،مدیریت دولتی نوین، (0330)هیوز، آون 
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