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Abstract 
The concept of politics in the organization and political behavior of individuals 
has long been considered by researchers, but for various reasons, in the recent 
years we are witnessing special attention to the political behavior of individuals 
in the organization. Considering the structure of holding companies and the 
parent company's behavior style with subsidiaries, the study of political behavior 
is significant. Apart from the factors affecting perceptions and political behavior, 
the mental model of managers has a major role in shaping the style of the political 
behavior of managers in organizations. The purpose of this study is to identify 
and present the pattern of political behavior of managers using Q methodology. 
After forming the concourse and based on the snowball sampling method and 
Delphi technique, 50 Q statement were collected, then based on the purposive 
sampling method, Q cards were distributed and Q sets were sorted. From the 
output of data analysis and its interpretation, the model of managers' political 
behavior style was presented according to the two dimensions of belief in 
political behavior and reaction to political behavior. This model can be a 
convenient strategy for selecting managers in different positions and situations 
in order to be effective in political behavior in the organization 
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Extended Abstract 
1. Background & Purpose: 
The concept of politics in the organization 
and political behavior of individuals has 
long been considered by researchers. 
However, for various reasons, in recent 
years, we are witnessing special attention 
to the political behavior of individuals in 
the organization. Considering the 
structure of holding companies and the 
parent company's behavioral style with 
subsidiaries, it is significant to study the 
political behavior of managers. Apart from 
the factors affecting political perceptions 
and behavior, the mental model of 
managers has a major role in shaping the 
style of the political behavior of managers 
in organizations. The purpose of this study 
is to identify and present the pattern of the 
political behavior of managers in holding 
companies. 

2. Methodology: 
This research is applied developmental in 
terms of purpose and uses a consecutive 
mixed approach (qualitative-quantitative). 
In this study, to fill the gap of the previous 
researches, the combined approach of Q 
method has been used. First, after library 
studies, experts were identified using 
snowball sampling method and specialized 
interviews were conducted until reaching 
the theoretical saturation point. At this 
stage, 76 Q statements were identified and 
sent to the experts using the Delphi 

method. After summarizing the 
comments, finally, 70 Q statements were 
extracted. The Q statements were inserted 
on the Q cards and the Q set was prepared; 
then using the targeted sampling method, 
Q cards were sent to the participants. 
Finally, they arranged the Q cards using 
the mandatory distribution method. The 
statistical population of this study was the 
senior managers of two reputable holdings 
active in the field of medical equipment 
and automobiles. 

3. Findings: 
To extract the factors in factor analysis, 
the principal component analysis method 
was used and five factors were identified. 
Then the factors were rotated, for better 
interpretation, by Orthogonal Varimax and 
Oblique Direct methods; the results of 
both methods were evaluated. According 
to the obtained factors, the interpretation 
of the participants' opinions showed two 
dimensions of belief in political behavior 
and reaction to political behavior. After 
interpreting the factors, the mental model 
of managers was developed according to 
the two dimensions of belief in political 
behavior and reaction to political behavior 
in 5 areas. The proposed model areas were 
formed based on the low or high degree of 
each dimension. The interpretation of 
each area has been done according to the 
Q-statement extracted from the 
interviews as well as the order of the 
participants. 
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4. Conclusion: 
According to the studied statistical 
population and after interpreting the 
extracted factors, it can be concluded that 
in production holdings, the dominant 
political behavior style is classic and 
somewhat authoritarian, and, in trading 
holdings, the political behavior style of 
managers is more skillful and conservative. 
Also there is a moderate political style in 
both companies. Given the main task of 
the holding, which is to allocate resources 
and control the subsidiaries, the managers 
who work in the holding headquarters 
must have appropriate political skills in 
line with organizational goals, and most of 

their political behavior style should be 
three areas to the right of the model. One 
of the results that can be obtained from 
the model is that the selection of managers 
in organizations should be based on their 
political behavior style model. Moreover, 
the political behavior style of managers 
can be prepared for specific positions by 
training them the political skills. In this 
way, managers whose political behavior 
does not match their position won’t be 
employed. This model can be a convenient 
strategy for selecting the managers in 
different positions and situations with 
specific political behavior in the 
organization. 
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 چکیده
 ولی  است  بوده  پژوهشگران  توجه  مورد   دیرباز  از  افراد  رفتارسیاسی  و  سازمان  در  سیاست   مفهوم   

  با   هستیم  سازمان  در  افراد  رفتارسیاسی   به  خاص  توجه  شاهد  اخیر  هایسال  در  متعدد  دالیل  به
  بررسی   تابعه  شرکتهای  با  مادر  شرکت  رفتاری  سبک   و   هلدینگ  شرکتهای  ساختار  به  توجه

 ذهنی  الگوی  ،  رفتارسیاسی  و  ادارک  بر  موثر  عوامل  از   جدا.  است  توجه  قابل  مدیران  رفتارسیاسی
  نهایی   هدف.  دارد  هاسازمان  در  مدیران  رفتارسیاسی  سبک  گیریشکل  در  باالیی   نقش  مدیران

.  است  کیو  روش  از  استفاده  با  مدیران  رفتارسیاسی  سبک  ذهنی  الگوی  ارائه  و  شناسایی  پژوهش
  ،مصاحبه   گرفت  شکل  یافته  ساختار  نیمه  مصاحبه  و  ای  کتابخانه  مطالعات  اساس  بر  گفتمان  فضای
  کیو  عبارت  50دلفی  تکنیک  از  استفاده  با  و  شدند  انتخاب  برفی  گلوله   گیرینمونه  روش  از  هاشونده

  آماری   جامعه  بین  کیو  کارتهای  هدفمند   غیراحتمالی  گیرینمونه  روش  اساس  بر  سپس  شد،  گردآوری
  شد   انجام  آنها  توسط  اجباری  توزیع  روش  به  کیو  دسته  در  کیو  عبارات  سازیمرتب  و  توزیع  نظر  مورد

  سبک   مدل   کیو،  عبارات  و  هاعامل  تفسیر  از  پس  و  شد  شناسایی  عامل  5  هاداده  تحلیل  خروجی  از  ،
 شد ارائه  رفتارسیاسی  به  واکنش  و  رفتارسیاسی  به  اعتقاد  بعد  دو  به  توجه  با  مدیران  رفتارسیاسی

  شناسایی   جهت  مناسب  راهبرد  ،  سازمان  در  رفتارسیاسی  اثربخشی  منظور  به  تواندمی  الگو  این.
 . باشد مختلف هایموقعیت و هاسمت در آنان انتخاب و مدیران رفتارسیاسی سبک

 کلیدواژه ها: 
 ذهنی؛ الگوی رفتارسیاسی؛

 کیو روش

 

 
 مستخرج از رساله دکتری *
   یکجور ایک داوود :نویسنده مسئول ** 

  آزاد چالوس،دانشگاه دولتی،واحد مدیریت دانشیار،گروه آدرس:
 ،ایران  ،چالوس اسالمی

 davoodkia@yahoo.com ایمیل:

 

file:///C:/Users/Farhad/OneDrive/Desktop/JEM/Volume%2014,%20Issue%2027/Temp/davoodkia@yahoo.com
https://www.orcid.org/0000-0002-3415-2163
https://www.orcid.org/0000-0002-3070-6907
https://www.orcid.org/0000-0002-2483-9762


 

191 

 .208تا  187 صفحات . 1401 بهار و تابستان .27 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 تدوین مدل سبک رفتارسیاسی مدیران در شرکتهای هولدینگ . اسالمی  سعید کجوری،   کیا داوود فتح،   سلطانی  مسعود

 مقدمه: 1
از آنجايي كه در پاره اي از نظريه های سازماني بحث  
نفوذ، قدرت و تعارض پيش كشيده شده و سازمان  

است،  به   گرديده  مطرح  سياسي  نظام  يك  عنوان 
استعاره نظام سياسي در تشريح و توصيف سازمان 
معقول به نظر مي رسد. در اين استعاره تالش بر آن  
و   شده  شناخته  سازماني  سياسي  زندگي  تا  است 
جنبه هاي ناشناخته سازمان شناسايي شوند.. به هر  
در   كه  است  هايي  واقعيت  از  يكي  سياست  حال 

سازماني نمود ي يابد و اگر به صورت واقعي با    حيات
بر   را  ناپذيري  جبران  خسارتهاي  نشويم،  روبرو  آن 

 (.44:1390سازمان وارد مي سازد )الواني ، 

احتماالً هم زمان با پيدايش سازمان    1رفتارسياسي
وجود داشته است، اما پژوهش در اين حوزه سابقه  

بر جنبه هايي  با تمركز    1970طوالني ندارد و از دهه  
از قدرت و بوروكراسي در محيط كار به ويژه مديريت  
و رهبري شروع شده است، اين پديده در رشته هاي  
سياست،   علم  شناسي،  جامعه  نظير  مختلف 
روانشناسي، منابع انساني و مديريت مورد توجه قرار  

است)كول  )2007: 147،  2گرفته  (  1985(.مينتزبرگ 
به  ها  سازمان  همه  است  عرصه    معتقد  ذاتي  طور 

هاي سياسي هستند. با اين وجود تفاوت هاي عمده  
رفتار   سطح  و  شدت  نظر  از  ها  سازمان  بين  اي 

در  (  21:2003سياسي وجود دارد )وبگودا و همکاران،  
امروزين زندگي    سازمانهاي  واقعيت  يك  سياست 

رفتارهاي   است متوجه  نتوانند  كه  سياسي آنان 
اين   توانند  نمي  كه  بشوند  كنند  درك  را  واقعيت 

اگر امكان داشت    سازمان يك سيستم سياسي است
سازمانها درون    همه  در  موجود  رسمي  گروههاي  و 

بسياري از   سازمانها با اين خصوصيات تعريف شوند
. )فریز و همکاران  دیمشكالت سازماني مرتفع مي گرد

همة آنچه مديران ميبينند، انجام ميدهنـد  (.14:2005،
  گيرنـد، تحـت تـأثير نقشه   آن تصـميمي مـي و دربـارة  

اي از جهان پيراموني است كه در سر دارند. از برخي  

 
1 Political Behavior 
2 Coole 
3 Mental Model 

جهات اين نقشه يا مـدل ذهنـي افـراد منحصر به خود  
آنها است و از طريق تجربيات و تعامالت آنها شـكل  
گرفتـه اسـت. از آنجـا كـه رهبران يا مديران سازمان  

را   موقعيت  يك  جوانب  تجربه  همة  يا  مشاهده 
ذهني  مدل  دارد.    3نكردند،  اختالف  يكديگر  با  آنهـا 

فيلترهاي   از طريق  همچنين همانطور كه هر فردي 
بـه وقايع نگاه مي كند، ميان آنچه    ادراكي جداگانـه 

مي  درك  )ريچـي    افراد  دارد  وجود  تفاوتهايي  كنند، 
 نادیده های جنبه جمله از (.2008:16، 4دانـم و پونتـه

 ماهیت به نسبت سنتی سازی مفهوم در گاشتهان
 عمل نمادین و سیاسی جنبه رفتارمدیران، و کار

 یکی جنبه این که است حالی در این است؛ مدیران
 5بوچانان  است.  مدیران رفتار های جنبه ترین مهم از
 ماهیت به توجه با:کند می بیان زمینه همین در

 روزافزون افزایش رفتارسیاسی، نسبی و دوگانه
 درک وجود عدم کار، محیط  در مفهوم این کاربرد
 های الزام رعایت به نیاز نیز و  رفتارسیاسی از دقیق

اهمیت   به در اخالقی رفتارها  نوع  این  کارگیری  به 
است   یافته  افزایش  رفتارسیاسی  مطالعه 

سازمانهاي    (.13:2008، )بوچانان که  ازآنجايي 
کار فعاليت  لدينگ در رشته هاي مختلف کسب و  وه

ميکنند و با واحدها و فرايندهاي گوناگوني سر و کار  
برنامه و   دارند،  در    ريزي،کنترل  اجزا  اين  هدايت 

لدينگ از چالشهای بسيار  وراستاي تحقق اهداف ه
با توجه    .مهم اين دسته از سازمانها محسوب ميشود

به پژوهش  ايـن  در  گفته،  پیش  مطالب  دنبال    به 
يا شبكة مشت انتزاعي  مدل ذهني  از برداشتهاي  رك 

صورت   بـه  كـه  هسـتيم    مي رفتار    سیاسی مـديراني 
همچنين   شباهتهایكنند.  کشف  مدلهاي    درصدد 

ذهني مديراني كه در يـك صنعت مشخص فعاليت  
لذاكنند،    مي تا   هستیم.  است  آن  بر  پژوهش 

 سازمان  درمدیران     سیاسی  رفتارهای  الگوهای ذهنی 
ه و مدل مناسبی  در این  را مورد شناسایی قرار داد

ارائه دهد. بنابراین سوال اساسی تحقیق   .خصوص 

4 Ritchie Danhuam and Puente 
5 Bochanan 
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در   مدیران  رفتارسیاسی  ذهنی  الگوی  شناسایی 
 سازمانها بخصوص شرکتهای هولدینگ است. 

مبانی نظری و پیشینه  2
 تحقیق 

به طور كلي مي توان گفت دو ديدگاه عمده در مورد  
براساس آن فرد  رفتارسياسي وجود دارد: رفتاري كه  

يا گروه فقط به منافع خود توجه كند و رفتارسیاسی  
و   است  اخالقی  غیر  و  قبول  کارکردی،غیرقابل  غیر 
به   گيري  تصميم  هنگام  در  آن  براساس  كه  رفتاري 
منافع سازماني توجه مي شود و از طريق گفت و گو  
و چانه زدن در هنگام شرايط عدم اطمينان و تعارض  

و نزديك كردن ديدگاه هاي    به حل و فصل مسائل
مخالف و سرانجام حصول توافق پرداخته مي شود.و  
بخش اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی است.)فریز و  

خصوص  1،2012:27تردوی  در  بسیاری  (.تعاریف 
از   ای  گزیده  زیر  دارد،تعاریف  وجود  رفتارسیاسی 

مایز   نظرهای دانشمندان حوزه مدیریت می باشد :
( آلن  براي  (:رفت1988و  نفوذ  مديريت  سياسي  ار 

كسب هدف هاي غيرمجاز يا كسب هدفهاي مجاز از  
است. غيرمجاز  عمدتا  نفوذ  ابزارهاي  و  (طريق  فریز 

، .ویگودا 2005:4همکاران  (:رفتارسياسي 2007)2( 
اشاره به رفتار يك بازيگر اجتماعي دارد كه به منظور  
افزايش اهداف و منافع خاص در سازمان به دنبال  
ديگر   اجتماعي  بازيگران  در  نفوذ 

یوال 2007:193است.)ویگودا،   . (:رفتار  2011)3( 
سياسي متشكل از تاكتيك هاي نفوذ طراحي شده  
براي افزايش منافع شخصي و  يا سازماني است  و  
هدف اصلي آن آشتی دادن و به طور مؤثر مديريت  
رقيبي   بالقوه  منافع  چنين  كرن 

س 37:2011است.)یوال، و  (.رفتار  روشها  شامل  ياسي 
مجموعه    4تكنيك هاي نفوذ است و مهارت سياسي 

چنين   بتوان  تا  كند  مي  فراهم  را  ادراكي  و  مهارت 
تكنيك ها و منابعي را به طور مؤثر به كار برد و آنها  

 
1 Ferris & Tread way 
2 Vigoda 
3 Ullah 
4 Political Skill 

و   )فريز  كرد  تبديل  ديگران  در  نفوذ  و  قدرت  به  را 
مهارت5:2012تردوي، ففر  عنوان  (.  به  را  سياسي 

دي در نظر گرفت كه مي تواند براي  مشخصه اي فر 
يا   دستيابي  منظور  به  رفتارسياسي  مؤثر  توصيف 
گرفته   كار  به  ساختاري  شده  تعيين  قدرت  توسعه 

(. افرادي كه در هدايت  6:2012شود )فريز و تردوي ،
فردي   بين  نفوذ  در  و  موفق  سازمان  در  سياست 

)پرو   هستند  سياسي  مهارت  داراي  و  5ماهرند، 
( . مهارت سياسي شكل منحصر  142:2007همكاران ،  

به فردي از مهارت اجتماعي است كه با گذشت زمان  
از طريق آموزش و تجربه قابليت تغيير دارد و مديران  
بايد براي نفوذ و كنترل ديگران به منظور دستيابي  

(  2008:14به اهداف سازماني دارا باشند )وندرمات ،  
  ان مي كنند، بي  6. همانطور كه جاكوبز و هراكليوس 

 مدلهاي ذهني برهان، تفسير و نهايتاً عمل راشكل
، هراکلیوس  و  )جاکوبز  بنابر  2005:339ميدهند.   )

نظر فريدمن  مدلهاي ذهني تعبیر ما از روابط علت  
اعتقادات و   ارزشها،  تأثير  و معلولي است كه تحت 
و   اند.)فریدمن  گرفته  شكل  ما  فرهنگ 

بولمن و  2004:121شلدون،   7ترنس اي ديل ( لي جي 
اشاره دارند، كه مديران از قابهايي براي ديدن و درك  
دنياي پيرامون خود استفاده مي كنند. مسلماً پديده  

نظير   بسياري  دنيا  ژنتيك،هاي  به  كي  و  كجا  اينكه 
در   فرهنگ  و  تجربه  پرورش،  آموزش،  ايم،  آمده 
چگونگي قاب بندي تفكر، رفتار و درك دنياي پيرامون  

از آنجـا كـه    (.2003:15)بولمن و ای دیل،.تمؤثر اس
رهبران يا مديران سازمان همة جوانب يك موقعيت  
با   آنهـا  ذهني  مدل  نكردند،  تجربه  يا  مشاهده  را 
يكديگر اختالف دارد. همچنين همانطور كه هر فردي  
  از طريق فيلترهاي ادراكي جداگانـه بـه وقايع نگاه مي 

نند، تفاوتهايي وجود  ك  كند، ميان آنچه افراد درك مي 
 (. 2008:521دارد )ريچـي دانـم و پونتـه، 

( اثر سیاست های  2020احمد البلوش و همکاران ) 
بررسی   اردن  در  را  کارکنان  عملکرد  بر  سازمانی 

5 Perrewe 
6 Jacobs , Herbaceous 
7 Bolman, Lee G.؛Deal, Terrence E 
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در   مطالعه  امان    22نمودند،این  بزرگ  شهرداری 
  11انجام شد،داده ها از طریق مصاحبه مستقیم با  

اداری   بخش  رئوسای  از  نتایج  نفر  شد،  گردآوری 
تحقیق نشان داد تعداد زیادی از کارمندان با عملکرد  
ضعیف و ناراضی وجود دارند، این نارضایتی و عملکرد  
در   سازمانی  سیاست  احاطه  از  ناشی  را  ضعیف 

 سازمان و عدم عدالت سازمانی عنوان نمودند. 

( رابطه بین اعتماد  2019سویم گولو و کادیر یلدیز)
رف  ، مدیران  مورد  به  را  سازمانی  تعهد  و  تارسیاسی 

بررسی قرار دادند، این تحقیق در سازمانهای ورزشی  
.افراد مورد   انجام شده است  کیفی  به روش  ترکیه 

زن به روش نمونه    61زن و    48نفر شامل    109مطالعه  
تحلیل   از  .پس  شدند  انتخاب  هدفنمند  گیری 
بین   منفی  رابطه  که  داد  نشان  نتایج  رگرسیون 

ها های  شاخص  شاخص  و   مدیران  به  اعتماد  ی 
رفتارسیاسی وجود دارد، همچنین هرچه ابعاد رفتار  
سیاسی در سازمان دارای ارزش شود،تعهد سازمانی  

 کاهش میابد 

(  درپژوهشی با عنوان مفهوم  2018سعید البانی )
ساختاری رفتارسیاسی در تصمیم گیری استراتژیک   

حالیکه پرداخت،در  دبی  در  موضوع  این  اغلب    به 
مطالعات گذشته در مورد نقش منفی رفتار سیاسی  
و سیاست در سازمان متمرکز بوده است ،این تحقیق  
به منظور گسترش و ساخت رفتارسیاسی سازمانی  

که    بود  این  از  حاکی  آن  نتایج  و  شد  انجام  مثبت 
 نقش سیاست در تصمیم گیری سازنده است 

( در تحقیقی در چین نقش  2017شان و هاوژانگ) 
ادارک   در  گر  تعدیل  متغیر  عنوان  به  رفتارسیاسی 
ای   وضیفه  عملکرد  در  تاثیر  برای  سازمان  سیاسی 
دادند   قرار  بررسی  مورد  را  رفتارسیاسی  نظر  مورد 

استراتژی    یک  رفتار سیاسی  آیا  تحقیق  این  .عنوان 
باشد   می  است  سازمان  در  سیاست  ادارک  برای 

ا  درست  استفاده  که  داد  نشان  تحقیق  ز  .نتایج 
سیاست   از  صحیح  ادراک  سبب  رفتارسیاسی 
توانمندی   بر  تاثیر  با  مهم  .این  شود  می  سازمانی 
روانشناختی و خستگی عاطفی بررسی شده است  

،شامل  تحقیق  این  در  مطالعه  مورد  .سازمانهای 
 انفورماتیک،بیمه،مشاور امالک و فروش بودند 

( نقش مهارت سياسي  2011بليك لي و همكاران )
بيني  و    در پيش  توانايي ذهني  عملكرد شغلي وراي 

شخصيت در مطالعات بین بخشي و پيش نگرانه را  
كه مهارت   اثبات كرد  نتايج  دادند  قرار  بررسي  مورد 
سياسي نسبت بزرگي از تغييرات عملكردي را پيش  
بيني مي كند و اين نتيجه وراي توانايي ذهني بدست  

 آمده است.

است هاي  ( ادراك از سي2010آتنیک و همکاران ) 
تئوريكي   نيازهاي  پيش  بر  كالن  تحليلي  سازماني 
عنوان مطالعه آتنيك و همكاران  است. اين مطالعه 
گرفتند  نتيجه  آنها  باشد.  مي  فراتحليل  نوع  از  نيز 
از   ادراكات  براي كاهش  را  اقدامات خاصي  سازمانها 
سياست هاي سازماني و تأثيرات مخرب آن انجام مي  

 دهند. 

همکاران   و  کمی  2008)فریز  پیمایش  یک  در    )
رابطه بین مهارت سیاسی و نتایج سازمانی را مطالعه 
نمودند،در این پژوهش نتایج تحقیقات قبلی فریس  
با   همچنین  است  شده  داده  گسترش  همکاران  و 
استفاده از متا تحلیل به بعد مثبت مهارت سیاسی  
و رفتارسیاسی در سازمان اشاره شده است .سپس  

ارت سیاسی با خودکارآمدی ،رضایت  رابطه مثبت مه
رفتار شهروندی    ، ،بهره وری  ،تعهد سازمانی  شغلی 
سازمانی ،موفقیت شغلی و شهرت شخصی و فشار  
از   استفاده  با  .همچنین  است  شده  بررسی  روانی 
رگرسیون و تحلیل ابعاد به این نتیجه رسیده اند که  
بر   عمومی  ذهنی  توانایی  و  شخصیتی  ویژگی  پنج 

 تارسیاسی تاثیرگذار است. مهارت ورف

( مطالعاتي  كه تا اين سال انجام  2008بوچانان )
شده بود را  مورد تحليل قرار دارد، وي در تحقیق كه  
با عنوان " تو پشت مرا بخاران من پشت تو را: تجربه  
مديريت و ادراكات از رفتار سياسي سازماني" انجام  

سي  داد، نتیجه گرفت  بيشتر مديران رفتارهاي سيا
را اخالقي و ضروري مي دانند.  همچنین جنبه هايي  
از اثربخشي سازماني، تغيير ، منبع يابي و شهرت به  
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تاكتيك هاي سياسي نسبت داده مي شود، اگر چه  
درصد مديران در اين زمينه آموزش خاصي نديده    80

شماره   جدول  بوچانان    1اند.  کارتحقیقاتی  حاصل 
به نتایج تحقیقات    است که رفتار سیاسی را با توجه

و   ،از منظر زمینه رفتار سیاسی ،استراتژی ها  قبلی 
پیامدهای استفاده از رفتار سیاسی را از دو بعد فردی  
و سازمانی بررسی و ارائه نموده است . این جدول  
،جمع بندی و خالصه مناسبی در خصوص تحقیقات  

می  ارائه  را  پیشین  نتایج  مناسبی  شکل  به  و  دهد 
 و مطرح نموده است .  تقسیم بندی  

( به دنبال توسعه و اعتبار  2005فريز و همكاران ) 
يابي پرسشنامه مهارت سياسي بودند. مطالعه آنها  
ساختاری   معادالت  و  كمي  روشهاي  از  بااستفاده 
مهارت   داد  نشان  مطالعه  اين  است  شده  انجام 

دانايي سياسي  سياسي ارتباط مثبتي با خودنظارتي،
دارد   عاطفي  هوش  اضطراب  و  با  منفي  ارتباط  و 

توانايي ذهني نيز ندارد.   با  رفتاري دارد و رابطه اي 
در   توجهي  قابل  تأثير  سياسي  مهارت  همچنين 

 عملكرد مديران دارد. 

 ( پريو  اين  2000والي و  به  پاسخ  براي  ( در تالش 
با   ها  سياست  از  ادراك  آيا  كه  بودند  سؤال 

زمي همين  در  آنها  دارد؟  ارتباط  نه رفتارسياسي 
مفروضات و مدل توسعه يافته اي نيز ارائه دادند و  
هاي   سياست  از  استفاده  كه  گرفتند  نتيجه  چنين 
هاي   سياست  منفي  تأثيرات  واكنش  و  دفاعي 
مجموعه   كند.  مي  تشديد  را  پيامدها  بر  سازماني 
از   بيشتر  كاري   / محيط شغلي  از  ناشي  متغيرهاي 
از  ادراك  در  تغييرات  فردي،  متغيرهاي    مجموعه 

 سياست هاي سازماني را توضيح مي دهند.

( در يك مطالعه فرا تحليلي  1982فارل و پترسون )
در جستجوي الگوي رفتار سياسي بودند. آنها در اين  
بعد   در سه  رفتارهاي سياسي  گرفتند  نتيجه  مقاله 

دروني   الف(  هستند.  تقسيم  ب(    – قابل  بيروني 
مشروع   ج(  افقي  و  نوع    – عمودي   . غيرمشروع 

سي رفتارهاي سياسي بر مبناي اين سه بعد ارائه  شنا
شد. اين مطالعه توصيفي است و پيش بيني هايي  
 بر مبناي اين نوع شناسي از رفتارها ارائه داده است. 

( در يك مطالعه مروری تحت عنوان  1977شاين ) 
ها   سازمان  در  سياسي  رفتارهاي  و  فردي  "قدرت 

سياست و  قدرت  يافته"  توسعه  كمتر  را   واقعيتي 
مورد بررسي قرار داده است، وي در اين مقاله مباني  
دارنده   مقاصد  كند.  مي  مشخص  را  فردي  قدرت 
دارنده   كه  را  ابزارهايي  و  نموده  مشخص  را  قدرت 
قدرت براي اعمال نفوذ به كار مي گيرد مشخص كرده  

 است.

( در تحقیقی  1397پورصادق ،ذوالفقاری ،رضایی)
بندی اولویت  و  عنوان بررسی  رفتارسیاسی    با  ابعاد 

اجتماعی مدیران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله  
مراتب فازی،به بررسی رفتار سیاسی پرداختند ، بعد  
،عوامل   کاری  پیامدهای  ،ابعاد  شغلی  های  نگرش 
سازمانی و وِیژگی های فردی به تربیت ابعادی بودند  

 که شناسایی شدند. 

پژوهشی    ( در1396قلی پور ،ابویی اردکان وندافی)
بررسي عنوان   فرايند در مديران ذهني مدلهاي با 

استراتژيك در دو شرکت از صنعت لبنیات به   تفكر
کمک تکنیک استعاره زالتمن و با استفاده از روش  
فرآیند   در  مدیران  مشترک  ذهنی  مدل  بنیاد  داده 
تحقیق   نمودند.نتایج  استخراج  را  استراتژیک  تفکر 

ساختارهای ذهنی مدیران را بیان  شباهت هایی میان  
نموده است و در نهایت مدل سازه ها و روابط ذهنی  

 مشترک بین مدیران ارئه شده است . 

همکاران) و  با  1393جعفریانی  پژوهشی  در   )
عنوان الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران:با استفاده  
از رویکرد داده بنیاد، الگوهای بومی در این زمینه را 

مط و  حاصل  شناسایی  .نتایج  نمودند    20رح 
رفتارشایع سیاسی در سازمان  را شناسایی و مفهوم  

 سازی کرد. 

و همکاران) عنوان  1393افجه  با  تحقیقی   در    )
سازمانی   قدرت راهبردهای تعیین برای الگویی ارائه

 رفتارهای سازمان، یعنی سطح در قدرت ،چهارگونه
 وشبکه دانش سازی،مدیریت سیاسی،گفتمان

نشان   ناسایی ش سازی پژوهش  این  نتایج  نمودند، 
 سیاسی و رفتارهای شبکه سازی می دهد گونه های
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 مورد شرکتهای بین در را  فراوانی بیشترین ترتیب به
 دارند.  مطالعه

 

 ( 6:2008سازمانی)بوچانان، پشینه ها،رفتارها و نتایج پژوهش های سیاست   1جدول  

  های رفتار سیاسیپیشینه 
 فردی 

 

 متنی)بافت سازمان( 
 شناختی   جمعیت و  شخصیتی  عوامل

  کنند؛ منافع می  خود خدمت  دستیابی به اهدافی که به  برای 
 شخصی 

 طلبیجاه 
 پنهان  هایانگیزه   دنبال کردن

 گذشتگی  از خود ظاهر  القای  به تمایل
 حقانیت  هایویژگی  جذب  به تمایل

 محیطی  و  ساختاری  عوامل
  منافع  دستیابی به و  محافظت برای 

 گروهی
 متضاد   منافع و هادیدگاه

 تغییر( سوم  سطح)اهمیت   و  مقیاس
 نیافته  ساختار تصمیمات  و مشکالت 

 ساختاری تمایز

  سیاسی، هایرفتارها،استراتژی  
  ها تاکتیک

 غیررسمی  تأثیر
 انتخابی   اطالعات

 حمایت   توسعه و دست آوردنبه 
 تسلیم

 بانفوذ افراد با  همکاری
 بازی پارتی

 داشتن رئیس خود خوشحال نگه 
 انتقاد از  اجتناب

 

 دیگران  سرزنش کردن 
 مطلوب   تصویر یک ایجاد

 تعهدات  ایجاد
 تهدید  اجبار،   ها،پاداش

 قدرتمند  هایائتالف  تشکیل
 بحث   تحریک

 پنهان کاریدست 
 ‘همبستههای گروه ’ تشکیل

  سیاسی  رفتار از  استفاده پیامدهای 
 کاربردی 

 

 غیرکاربردی

 فردی 
 نفس، اعتماد، صداقت بخش اعتمادبه الهام 

 استرس   کاهش نفس،اعتمادبه افزایش
 ایجاد قدرت 

 شغلی پیشرفت 
 

 سازمانی
 مطلوب  هایسیاست   از حمایت 
 نامطلوب  هایسیاست   با مخالفت

برای دستیابی به اهداف   مورداستفاده  قانونی هایتاکتیک با  مبارزه
 نامشروع 

 قانونی   تصمیمات اجرای  به کمک
 در حال رقابت  هایدیدگاه  بین  درگیری وفصل حل 

 گیری تصمیم  کیفیت بهبود
 استراتژیک  تغییر برای  پویایی ایجاد

 فردی 
 شغلی رضایت  اضطراب،  سرخوردگی،

  دادن دست از طریق  از  فردی  آسیب
 شغل 

قدرت    و موقعیت   نداد دست  از
 استراتژیک 

 دیدهآسیب  اعتبار
 

 سازمانی
 غیرکاربردی  بازی

 وریبهره  مانع
 سیاه  هدف  دستیابی به

 منابع  نابجا از استفاده
 ناپذیریانعطاف  ایجاد

 ارتباطی  موانع افزایش
 اطالعاتی هایجریان   کردن محدود

 اتالف زمان 
 

 

 روش شناسی پژوهش  3
  - کاربردی جهت گیری پژوهش ، نظر از این تحقیق

توسعه ای ،از لحاظ رویکرد پژوهش ترکیبی ، ،فضای  
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انجام   روش  و  میدانی  شده   گرفته  بکار  پژوهش 
می باشد. در این پژوهش با هدف    1تحقیق فن کیو 

پرکردن خال تحقیقات پیشین از رویکرد ترکیبی روش  
مدیران   رفتارسیاسی  ذهنی  مدل  تدوین  به   کیو، 
پرداخته شده که در نتیجه مصاحبه با مدیران ارشد  
شرکتهای مورد مطالعه و متخصصان آکادمیک رفتار  
سازمانی و رجوع به مبانی نظری در این حوزه حاصل  

 ه است. شد

کمی و کیفی را   روش کیو نقاط قوت تحقیق های
این دو برقرار می   پلی بین  با هم ترکیب می کند و 

  ی هایژگیو   از  یار یبسکیو    روش (  2:1993کند)براون،
ترکیبی   قیتحق  یکهایتکن   ی م   شینما  به  را  2روش 

  در   را  ی فیک  قیتحق  یتمرکزها  از  ی اریبس  رایز  ،  گذارد
ً   که  یآمار  ی زهایآنال  نوع  از  کهیحال   در   معموال

  گذارد   یم   اشتراک  به   ،  شود   ی م  افت ی  ی کم  مطالعات
( .دکتر وبلر و همکاران مراحل  4:2014.)راملو ،نیومن،

 انجام روش کیو را به صورت زیر مطرح نموده اند : 

بخش  - و  مرتبط  موضوع  ،تعیین  اهداف  تعیین 
 3های فضای گفتمان 

فضای  - مجدد  ایجاد  برای  ها  مصاحبه  انجام 
 فتمان  گ

  4تعیین ،انتخاب و ویرایش عبارتهای کیو -

   5شناسایی و انتخاب مشارکت کنندگان کیو -

 ( 6هدایت دسته های کیو )مرتب سازی کیو -

با  - کیو  های  کارت  به  مربوط  های  داده  تحلیل 
به   رسیدن  برای  فاکتور  عاملی  تحلیل  از  استفاده 

 دیدگاه های اجتماعی  

ب - ایجاد  و  گزارش  های  های  یافته  رنامه 
 ( 16:2009بهبود)وبلر،دنیلسون،تولر،

 
1Q methodology 
2 Mixed Method 
3 Concourse 
4 Q Statement 
5 Q Participate 
6 Q Sorting 

شناسی کیو   معتقد است خاستگاه روش  7ن وابر 
  روش  این . کرد  جستجو   8گرا  ه  ماهیت ساز را باید در 

  تنها   نه  که  شد  گذاشته  بنیان  فرض  این  با  شناسی
برای هر یک    نیز  واقعی  دنیای   بلکه  دنیا،  از  ما  ادراکات

از ما منحصر به فرد است. حتی این فرض، پا را از  
  می   10واقعیت  زیربنای   را9این فراتر میگذارد و ذهنیت 

 ( 4:1996)براون،.داند

مطالعات   از  پس  گفتمان  فضای  تشکیل  برای 
کتابخانه ای و گردآوری عبارات مربوط ،از روش گلوله  

برای شناسایی افراد مصاحبه شونده استفاده    11برفی 
دانشگاه   و  صنعت  جهت  دو  از  برف  .گلوله  شد، 

مصاحبه اساس  براین  و  شد  نیمه   تشکیل 
با   خبره تا رسیدن به نقطه اشباع    15ساختاریافته 

های پژوهش  نظری انجام شد. اشباع نظری از ویژگی 
کیفی است و به این معنی است که داده بیشتری  

ه و یا اضافه شدن به پژوهش وارد نشود  جهت توسع
متخصصان  می شامل  شوندگان  باشد.مصاحبه 

نفر و مدیران    8دانشگاهی در زمینه رفتار سازمانی  
نفر انتخاب شدند .در    7ارشد شرکتهای مورد مطالعه  

افراد مصاحبه  2جدول شماره   توصیفی  ،مشخصات 
شونده ارائه شده است. .با توجه به نتایج این مرحله  

عبارت کیو گردآوری شد    76مطالعات کتابخانه ای    و
عبارات کیو به طور    12، سپس بر اساس تکنیک دلفی 

هدفمند برای خبرگان ارسال شد وپس از جمع بندی  
نهایت   در  .در    50نظرها،  شد  گردآوری  کیو  عبارت 

،عبارات کیو ارائه شده است .کارتهای    4جدول شماره  
براسا و  تهیه شد  کیو  دسته  و  گیری  کیو  نمونه  س 

  ، آماری   23هدفمند  جامعه  ارشد  مدیران  از  نفر 
جامعه دادند  انجام  را  کیو  سازی  که  مرتب  آماری 

نمودند   مرتب  را  کیو  که    2کارتهای  افرادی  از  نفر 
حضور   نیز  بود  شده  انجام  آنها  با  اولیه  مصاحبه 
داشتند. .تمامی مرتب سازی ها به صورت حضوری  

مشا سواالت  به  و  شد  حین  انجام  کنندگان  رکت 

7 Brown 
8 Constructive 
9Subjectivity 
10 Reality 
11 Snowball Sampling 
12 Delphi Technic 
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شد   داده  پاسخ  پژوهشگر  توسط  سازی  مرتب 
.جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد دو هلدینگ  
معتبرکشور در صنایع تجهیزات پزشکی،دارو و خودرو  

مشخصات توصیفی افرادی    3بودند در جدول شماره  
که مرتب سازی را انجام داده اند ارائه شده است .  

زی  را بر اساس روش  مشارکت کنندگان ،مرتب سا 

( پژوهشگران  2008توزیع اجباری انجام دادند، براون )
کند زیر این  را به استفاده از توزیع نرمال ترغیب می 

شود مشارکت کنندگان دیدگاه هایشان  امر سبب می 
،نیومن، .)راملو  کنند.  آشکار  در  29:2014را  (،سپس 

تحلیل عاملی روی داده    1نرم افزار اس پی اس اس  
 انجام شد   ها

 

 مشخصات مصاحبه شوندگان  2جدول  

 متغیر  ویژگی مصاحبه شوندگان فراوانی  دانشگاهی صنعت
 مرد 13  

 جنسیت
 زن 2  

 استاد تمام  1  

 تحصیالت)مرتبه علمی( 

 دانشیار  4  

 استادیار 2  

 مربی  1  

 ارشدکارشانسی   2  

 دکتر داروساز  1  

 پزشک عمومی 4  

 سال 45تا  40 1  

 سن
 سال 50تا  45 2  

 سال  55تا  50 9  

 سال  60تا  55 3  

 سال 20تا 15 7  

 سابقه کاری 
 سال 25تا  20 5  

 سال 30تا  25 2  

 سال  30باالی  1  

 
 مشخصات مشارکت کنندگان  3 جدول 

 متغیر  ویژگی مشارکت کننده  فراوانی  درصد 
 مرد 22 96%

 جنسیت 
 زن 1 4%
 فوق دیپلم  1 4%

 تحصیالت 
 کارشناسی 11 48%
 کارشناسی ارشد  5 22%
 پزشک عمومی  2 9%

 
1 Spss 
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 دامپزشک  1 4%
 دکتر داروساز  2 9%
 دندانپزشک  1 4%
 سال  40تا  35 1 4%

 سن 

 سال  45تا  40 5 22%
 سال   50تا   45 9 39%
 سال   55تا   50 4 17%
 سال   60تا  55 2 9%
 سال  65تا  60 2 9%
 سال  20تا 15 11 48%

 سابقه کاری
 سال  25تا  20 5 22%
 سال  30تا  25 6 26%
 سال  30باالی  1 4%

 

 یافته های پژوهش 4
از فضای گفتمان در این   عبارات کیو گردآوری شده  

 تحقیق عبارت اند از: 

 

 عبارات کیو منتج از فضای گفتمان  4جدول  

 عبارت کیو ردیف

 الگوی رهبری نقش مهمی در شکل گیری رفتار سیاسی در سازمان دارد   (1

 سیاسی در سازمان را تشدید می کنندمدیران ناالیق و ناشایسته بروز رفتار   (2

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

 رفتار سیاسی در همه سطوح وجود دارد ،اما نوع آن متفاوت است .  (4

 ایند .مدیران می بایست از مهارتهای سیاسی برای مدیریت زیردستان استفاده نم  (5

 کارمندانی که مدیرشان رفتار سیاسی باالیی دارند ،به تدریج در رفتارشان از سیاسی کاری استفاده می کنند .   (6

در صورت مشاهده رفتار سیاسی در زیردستان ،با آن برخورد قاطع می کنم و در صورت تکرار و آسیب به منافع    (7
 سازمان ،فرد خاطی را از سازمان اخراج می کنم . 

زیردستان،ریشه های آن را بررسی می کنم و سعی  می کنم به صورت زیربنایی   در سیاسی رفتار مشاهده صورت در  (8
 مساله را شناسایی و حل نمایم. 

 در صورت مشاهده رفتار سیاسی در زیردستان،سعی در کنار زدن فرد خاطی و یا همراه کردن  او با خودم می نمایم.  (9

10)  
زیردستان،اجازه می دهم رفتار سیاسی ادامه یابد،نتایج را بررسی و کنترل می  در اسیسی رفتار مشاهده صورت در

 کنم.
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11)  
زیردستان؛به طور غیر مستقیم عدم تمایل خود نسبت به این رفتارها را نشان   در سیاسی رفتار مشاهده صورت در

 می دهم .

 باالیی ندارد . عملکرد و نتیجه کار مدیران مهم است ،رفتار سیاسی نقش   (12

 مهارت سیاسی افراد در ارتقای شغلی بسیار اهمیت دارد .   (13

14)  
رفتار سیاسی جنبه غیر قانونی زندگی سازمانی تلقی می شود، تفرقه و تعارض ایجاد کرده و مانع تحقق اهداف 

 سازمان می شود. افراد بیشتر در جهت منافع شخصی دست به رفتارهای سیاسی می زنند 

15)  
سیاسی ویژگی طبیعی زندگی سازمانی است ،می توان از آن به عنوان هنری خالق جهت آشتی دادن منافع  رفتار 

 رقبا استفاده نمود 

 مدیران بیشتر در جهت رفع تهدیدهای احتمالی دست به رفتارهای سیاسی می زنند .  (16

 مدیرانی که سیاست را نمی پذیرند ساده لوح هستند.   (17

 ش را در پیشرفت شغلی یک مدیر ایفا میکندمهارت سیاسی بیشترین نق  (18

 مشخص نبودن اهداف و برنامه های سازمان ،عامل مهم در ایجاد رفتارهای سیاسی در سازمان هستند .  (19

20)  
هرچه قدر قوانین و دستورالعمل ها در سازمان مشخص و آیین نامه ها شفاف تر باشد ،رفتار سیاسی در سازمان کم  

 تر است .

21)  
سازمان متمرکز تر باشد )تصمیم گیری و فرماندهی توسط مدیر ارشد انجام شود(،رفتار سیاسی رواج  هر چه قدر 

 بیشتری در سازمان دارد .

 سازمان با محیط سیاسی،سازمانی منعطف تر و زنده تر است .   (22

23)  
عملکرد تیمی مدیر با مهارت سیاسی )توانایی شبکه سازی،نفوذ بین شخصی ،زیرکی اجتماعی و ..( ،سبب افزایش 

 می شود . 

 شبکه های غیر رسمی در سازمان ،قدرت را دراختیار دارند   (24

 در هنگام برنامه های تحول و تغییر سازمانی ،رفتارسیاسی سبب کاهش مقاومت کارکنان می شود .   (25

 باخبر باشد مدیر نباید در رفتارش سیاسی بازی کند ،اما بهتر است از اطالعات و اتفاقات سیاسی سازمان    (26

 اگر رفتار سیاسی در جهت وفاداری به شرکت یا حمایت از رئیس سازمان باشد ،اخالقی است .  (27

 برای دستیابی به اهداف سازمان ،هرگونه رفتار سیاسی جایز است .   (28

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

 را برای موضوعات و رفتارهای سیاسی صرف می کنند. مدیران ارشد و میانی ،زمان زیادی   (30

 تکرار رفتارهای سیاسی در سازمان ،بسیار مخرب است .   (31

32)  
در صنایع تولیدی ،بازرگانی و خدماتی ،رواج رفتار سیاسی بیماری سازمانی است و می بایست آسیب شناسی و به 

 حداقل برسد. 

 سازمان،ضعف مدیران ارشد است .علت اساسی رفتار سیاسی در   (33

 شفاف نبودن اهداف ،دستورالعمل ها نشان از سیاسی بازی مدیران ارشد است .   (34

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

 مدیرانی که دانش و تخصص باالیی دارند ،تمایل به استفاده از رفتارسیاسی ندارند .  (36
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37)  
مهارت سیاسی)توانایی شبکه سازی،نفوذ بین شخصی ،زیرکی اجتماعی و..(برای برخی پست های سازمان مانند  

 مدیرفروش الزامی است .

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

 ،اغلب مردان هستند.ایجاد کننده و اداره کننده رفتارهای سیاسی در سازمان   (39

 نشر دهنده و توزیع کننده رفتارهای سیاسی در سازمان،اغلب زنان هستند.  (40

 در سازمان هایی که تفویض اختیار بیشتر است ،رفتار سیاسی رواج بیشتری دارد .   (41

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

 هایی که رفتار سیاسی شایع است ،جو عدم اعتماد  غالب است .در سازمان   (43

 اگر تصمیم گیری ها منطقی نباشند ،آرام آرام به سمت سازمان غیر رسمی و شیوع رفتار سیاسی پیش می رویم.   (44

 برای حفظ و نگهداری سازمان ،با شرط پذیرش زیردستان ،تا زمان استحکام سازمان رفتارسیاسی جایز است .  (45

 شنه آشیل رفتارسیاسی ،عادت کردن افراد سازمان و مولفه فرهنگی شدن آن است .پا  (46

 هرچه قدر برداشت ناعدالتی در سازمان بیشتر باشد ،رفتار سیاسی رواج بیشتری دارد .  (47

48)  
هرچه قدر کارکنان سازمان ،درک کنند همکاران و مافوقان از طریق سیاسی کاری و رفتارهای خویش خدمتی ،مزایا و 

 منافع زیادی کسب می کنند ،آنها نیز سیاسی رفتار می کنند .

 مدیرانی که به طورفرصت طلبانه با دیگران رفتار می کنند،جو سیاسی در سازمان را افزایش می دهند.  (49

 در سازمانهایی که سیستم ارزیابی عملکرد درست و شفاف ارائه می شود،رفتار سیاسی بسیار ناچیز است.  (50

 

استفاده   1KMOن برای کفایت تعداد داده ها از آزمو
باشد برای    0.7شد . در صورتیکه مقدار آن بزرگتر از  

از   اطمینان  .برای  است  مناسب  عاملی  تحلیل 
مناسب بودن داده ها  آزمون کرویت بارتلت انجام  

 معنا داراي و مفيد عاملي مدل  يك آنكه شد . براي
 كاي باشند. مربع همبسته متغيرها است الزم باشد،

دار  اجراي براي الزم شرايط حداقل بيانگر معني 

عاملي است.نتایج زیر کفایت داده ها ومعنی   تحليل
داری آزمون بارتلت را نشان می دهد. در این تحقیق  

بدست    0.789؛    KMO، مطابق جدول زیر مقدار  
دارد  ها  داده  تعداد  بودن  کافی  از  نشان  که    آمد 

از   کمتر  داری  معنی  سطح  عدد    0.05،همچنین 
بدست آمده است که نشان از تایید همبستگی بین  

 متغیرها است . 

 

 نتایج آزمون کیزر مایر ، اکلین و بارتلت  5 جدول 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.789 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 529.411 

Df 231 

Sig. 0.000 

 

 
1 Kaiser Meyer Olkin 
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تشکیل   برای  ها  مصاحبه  هنگام  ،در  کیو  روش  در 
فضای گفتمان و انتخاب عبارات کیو ،از هر خبره در  

می  سوال  خبرگان  سایر  صورت  مورد  بدین  و  شود 
افزایش می یابد .همچنین بعد از  اعتبار مصاحبه ها  

افراد صاحب   برای  کیو  ،عبارات  کیو  عبارات  تشکیل 
نظر ارسال می شود که معموال توسط روش دلفی  

گیرد ،با این روش اعتبار عبارات کیو افزایش  انجام می 
 ( 25:2009یابد. )وبلر،دنیلسون،تولر،می

مقاله مربوط به روایی روش کیو ،نتیجه    39در  
به   بستگی  روش  این  روایی  که  است  شده  گیری 
از چارچوب نمونه گیری دارد و اساس   دانش کامل 
.در   است  گفتمان  ،فضای  گیری  نمونه  چارچوب 
که   است  شده  مشخص  شده  انجام  های  بررسی 

عبارات    %50حداقل   که  گرفتند  نتیجه  مقاالت  از 

گفتمان استخراج شده  اند از فضایتومرتب شده می 
باشد .درصورتیکه مرتب کننده ها نماینده جمعیت  
بیشتری با تنوع نظرهای متفاوت باشند ،روایی روش  
پیشتیبانی   بیشتر  شده  انجام 

 ( 9:2011شود.)نیکالس،می

  ی روشها  با   زمان   گذشت  با  کیو   روش   ییا یپا
  روش ها   ن یا   از  ی كی .  است  شده  داده   نشان  یمختلف

ً   العهمط  ، پایایی آزمون مجدد  .    است  مونآز   مجددا
از حد   این روش معموال  داده    0.8در  باال نشان  به 

 (566:1996شده است.)براون،

برای استخراج عامل ها در تحلیل عاملی از روش  
استفاده گردید و پنج عامل    1تجزیه مولفه های اصلی 

آن به شرح زیر    2شناسایی شد که نمودار سنگریزه 
 است . 

 

 
 نمودار سنگریزه عامل های استخراج شده  1شکل  

 

سپس عامل ها دوران داده شد ، برای تفسیر بهتر  
واریماکس  متعامد  روش  دو  به  مورب    3،دوران  و 

دو روش  بررسی شد.    4قیممست نتایج هر  و  انجام 

نتایج دوران ماتریس ها و عامل های مربوط به هر  
 مشخص است .  5مشارکت کننده در جدول شماره 

 

 
1 Principal Component 
2 Scree Plot 

3 Varimax 
4 Direct Oblimin 
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 ماتریس دوران یافته و بارهای عاملی مشارکت کنندگان  6جدول  

 5 4 3 2 1 شماره مشارکت کننده 
2 0.743 0.151 0.145 0.416 0.036 

23 0.735 0.315 0.219 0.123 0.048 
8 0.716 0.219 0.217 0.033 -0.254 
5 0.690 0.180 0.145 0.224 -0.060 
15 0.689 0.459 0.271 0.040 -0.038 
22 0.633 0.389 0.330 -0.112 -0.199 
7 0.525 0.442 0.084 -0.003 0.017 
1 0.199 0.731 0.395 0.090 -0.045 
12 0.282 0.710 -0.036 0.057 -0.120 
11 0.479 0.661 0.054 -0.042 0.021 
19 0.547 0.591 0.195 0.228 0.002 
18 -0.019 0.564 0.422 0.391 0.106 
4 0.117 0.090 0.853 0.179 0.161 
6 0.413 0.080 0.606 0.194 0.121 
10 0.287 0.371 0.567 -0.067 -0.150 
20 0.377 0.186 0.417 -0.126 0.265 
3 0.131 0.261 -0.070 0.777 0.111 
9 0.266 -0.165 0.340 0.727 -0.002 
13 0.163 0.178 0.433 0.582 -0.321 
14 -0.017 -0.076 0.078 0.085 0.753 
16 -0.345 -0.012 0.000 0.079 0.737 
17 0.267 0.036 0.187 -0.247 0.640 
21 -0.264 -0.064 -0.142 0.475 0.515 

 

با توجه به عامل های بدست آمده ،تفسیر نظرهای  
مشارکت کنندگان  دو بعد اعتقاد به رفتارسیاسی و   
واکنش به رفتارسیاسی استخراج گردید و سپس بر  

به   مدیران  رفتارسیاسی  مدل  بعد  دو  این  مبنای 
 صورت زیر ارائه گردید  
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 اعتقاد به رفتارسیاسی

 

 

 رفتارسیاسی مدیران مدل سبک    2شکل  

 

 بحث و نتیجه گیری: 5
، کیو  روش  اساس  بر   ، پژوهش  این  عامل    5در 

شناسایی شد و پس از تفسیر عامل ها ،الگوی ذهنی  
مدیران با توجه به دو بعد اعتقاد به رفتارسیاسی و  

در   رفتارسیاسی  به  تدوین    5واکنش  ناحیه 
اساس درجه کم یا  گردید.نواحی مدل ارایه شده بر  

به   و  اند  گرفته  ابعاد شکل  از  کدام  هر  بودن  زیاد 
شوند.تفسیر هر  صورت زیر نام گذاری و تشریح می 

از   مستخرج  کیو  عبارات  به  توجه  با  نواحی  از  یک 
مشارکت   سازی  مرتب  همچنین  و  ها  مصاحبه 

 کنندگان انجام گرفته است . 

: ،مدیرانی که به رفتارسیاسی اعتقادی    سنت گرا 
دهند . معموال   ندارند و رفتارسیاسی  نیز انجام نمی

به ساختارهای ساده ، مکانیکی و عقالیی عالقه مند  
هستند.این مدیران  بیشتر برای ساختارهای تولیدی  
و یا سازمان هایی با اندازه کوچک و تکنولوژی ساده  
رفتارسیاسی  که  مدیرانی  با  هستند.اغلب  مناسب 

می شوند .الگوی ذهنی این  باالیی دارند دچار تعارض  
و   است  بسیار شبیه  کالسیک  مدیریت  به  مدیران 
تمایل به بهبود افزایش عملکرد با توجه به استاندارد  
رفتارسیاسی   سبک  .این  دارند  ها  فعالیت  سازی 
مناسب مدیران عملیاتی سازمان و یا مدیران سازمان  

 های بسیار رسمی  است. 

اعتقاد  :مدیرانی که به رفتارسیمحافظه کار اسی 
کنند رفتار سیاسی  زیادی دارند اما خودشان سعی می 

نداشته باشند ، بیشتر عالقه مند به این هستند که  
عدم    ، باشند  مطلع  سازمان  سیاسی  اتفاقات  از 
مهارت سیاسی در این گروه شاید یکی از دالیل عدم  
مهارت   افزایش  با  توانند  می  و  باشد  رفتار سیاسی 

سازمان  مدیریت  برعهده    سیاسی  را  پیچیده  های 
 بگیرند.این مدیران سعی می کنند درگیر تصمیمات

اتفاقات   و از  ،اما  نشوند  سازمان  سیاسی  مسائل 
سیاسی سازمان باخبر باشند.برای سازمانهایی که از  
ثبات محیطی نسبی برخوردار هستند و جو سیاسی  

 تواند مثمرثمر باشند . باالیی ندارند می 

 اقتدارگرا 

 محافظه کار  سنت گرا 

 متبحر 

 میانه رو 
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که تا حدودی به رفتارسیاسی  مدیرانی    میانه رو:
اعتقاد دارند و تا حدودی نیز رفتار سیاسی در سازمان  
طلب   اصالح  معموال  مدیران  این  دهند،  می  انجام 
سیاسی   جریانات  در  کنند  می  سعی  و  هستند 
سمت   .بنابر  باشند  داشته  را  همراه  نقش  سازمان 
های سازمانی و صنعت مربوط رفتار سیاسی آنها می  

کدام از چهار ناحیه دیگر بیشتر تمایل  تواند به هر  
ها   سازمان  مدیران  از  زیادی  .تعداد  باشد  داشته 
می   انجام  را   رفتارسیاسی  سبک  نوع  این  معموال 
به    متعلق  بیشتر  رفتارسیاسی  سبک  .این  دهند 
مدیران میانی سازمان هاست.برای مشاغل سازمانی  
کنند   می  ارشد  مدیران  گیری  تصمیم  به  کمک  که 

ه  گیرنده  مناسب  تصمیم  خودشان  اغلب  و  ستند 
 نیستند. 

:مدیرانی که اعتقاد به رفتارسیاسی دارند و  متبحر
از آن نیز به طور روزمره در سازمان استفاده می کنند  
زندگی   طبیعی  ویژگی  را   سیاست  مدیران  ،این 
سازمانی می دانند و رفتار سیاسی را به عنوان یکی  

در سازمانهای  از وظایف اصلی مدیریت می دانند .  
پیچیده و سازمان های با ساختارهای انعطاف پذیر  
مثمرثمر   تواند  می  رفتارسیاسی  سبک  این  با  مدیر 
تغییرات   کننده  شروع  معموال  مدیران  .این  باشد 
ساختارهای   با  هستنددر.سازمانهایی  سازمانی 
سازمان   و  مسطح  و  افقی  ساختارهای   ، ماتریسی 

آن فعالیت دارند  هایی که مدیران میانی زیادی در  
این   که  مدیرانی  باشند.  مناسبی  گزینه  توانند  می 
سبک رفتارسیاسی را دارند در موقعیت های مختلف،  
آفتاب   ایفا می کنند و مانند  را  نقش های مختلفی 

 کنند.پرست سازمانی رفتار می 

رفتارسیاسی    اقتدارگرا: به  اعتقاد  که  مدیرانی 
ندارند ، اما در رفتارشان از تاکتیک ها و بازی های  
مدیران   این  معموال   ، کنند  می  استفاده  سیاسی 
دیگران را از رفتارسیاسی نهی می کنند اما خودشان  
کسب   دنبال  به  اغلب  مدیران  .این  میدهند  انجام 
از   معمول  طور  به  و  هستند  سازمان  در  قدرت 

ارهای سیاسی نامشروع استفاده می کنند.تعداد رفت
باالی مدیران با این سبک رفتارسیاسی برای سازمان  

در   اعتماد  عدم  جو  سبب  تواند  می  و  است  مضر 
سازمان شود .معموال برای مشاغل خاص و صنایع با  
می   رفتاری  ویژگی  این  با  مدیرانی  سیاسی  محیط 

 توانند مناسب باشند.

این   اهمیت  حائز  ، نکته  رفتارسیاسی  که  است 
شمشیر   مانند  تواند  می  و  است  اقتضایی  رفتاری 
دولبه عمل نماید . بنابراین در هر کدام ازسبک های  

سیاسی کاذب و غیر قانونی در  مطرح شده ،رفتارهای 
ضربه   سازمان  به  مدت  بلند  در  تواند  می  سازمان 

ای  مانند  رابطهبزند،رفتارهایی  و  جاد  غیررسمی  ی 
ئول دفتر مدیرعامل برای کسب اخبار  پنهانی با مس

درباره دست  شرکتاول  اطالعات  ،  ی  کردن  پنهان 
و تغییر  تصمیم سازی گیران با هدفکلیدی از تصمیم

برای  ،  ی تصمیم گیریدادن نتیجه با دیگران  ائتالف 
پیشبرد رأی و نظر خود در جلسات رسمی یا هدایت  

سازمانجریان  در  غیررسمی  شایعه  ،  های  پخش 
پخش کردن اطالعات و  ،  بکه ارتباط غیررسمی ش در

اسرار شرکت در فضای عمومی، شبکه های اجتماعی  
لطف کردن به دیگران با این انگیزه که  ،  هاو رسانه

ها را مدیون شده و وادار شوند جای دیگری، منافع  آن
کنند تأمین  را  یک  ،  ما  تغییر  هدف  با  کردن  البی 

گزینه یک  انتخاب  و  متفاوتتصمیم  ،بنابراین    ی 
مدیران ارشد می بایست با شناخت دقیق موقعیت  
جهت   در  سیاسی  رفتارهای  از  زیردستان  ویزگی  و 
رفتارهایی   از  و  نمایند  استفاده  سازمانی  اهداف 
عدم   جو  گیری  شکل  به  که  نامشروع  سازمانی 
می   کمک  کاذب  غیررسمی  سازمان  اعتماد،تشکیل 

 کند بپرهیزند. 

ش براي حذف رفتار  به جاي ناديده گرفتن يا تال 
سياسي، مديران بايد بياموزند كي و چگونه مي توان  
از آن به طور سازنده استفاده كرد. تالش براي حذف  
موفقيت   ندرت  به  هرگز،  نگوييم  اگر  رفتارسياسي، 

چنين اقدامي به دليل عدم    آميز خواهد بود. در واقع، 
است   ممكن  كند.  مي  ايجاد  كه  ابهامي  و  اطمينان 

ديگر،  رفتارسيا  نهايت  در  دهد.  افزايش  را  سي 
استفاده فراگير و آزادانه از رفتارسياسي احتماالً منجر  
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دشمني  تعارض،  آشفتگي   1به  در    2و  شد.  خواهد 
است.   بهترين  بينابين  موقعيت  يك  موارد،  اغلب 
مدير تالشي براي از بين بردن رفتار سياسي نمي كند،  

شناسد   غيرقابل اجتناب بودن آن را به رسميت مي
از آن به طور مؤثر استفاده   و ممكن است بكوشد 
كند. در عين حال، مي تواند گام هاي مؤثري براي به  
سياسي   رفتار  كاركردهاي  سوء  رساندن  حداقل 

 ( 2004:224، 4)بكسر   بردارد 3نامناسب

با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه و پس از  
نتیجه  تفسیر عامل های استخراج شده می توان این  

سبک   تولیدی  هولدینگ  در  که  داشت  را  گیری 
رفتارسیاسی  غالب سنت گرا و تا حدودی اقتدارگرا 
ای سبک   واسطه  و  بازرگانی  هولدینگ  در  و  است 
کار   و محافظه  متبحر  بیشتر  رفتار سیاسی مدیران 
است ، همچنین سبک رفتارسیاسی میانه رو در هر  

اص وظیفه  به  توجه  .با  دارد  وجود  شرکت  لی  دو 
شرکتهای   کنترل  و  منابع  تخصیص  که  هولدینگ 
هولدینگ   ستاد  در  که  ،مدیرانی  است  زیرمجموعه 
مهارتهای سیاسی   از  بایستی  کنند می  فعالیت می 
راستای   در  همچنین  و  باشند  برخوردار  مناسبی 
سیاسی   رفتار  سبک  بیشتر   ، سازمانی  اهداف 
از   یکی  باشد  مدل  راست  سمت  ناحیه  آنها،سه 

ز مدل تدوین شده می توان بدست آورد  نتایجی که ا
این است که انتخاب مدیران در سازمان ها می تواند  
بر اساس مدل سبک رفتار سیاسی آنان شکل بگیرد  
و یا با شناسایی سبک رفتارسیاسی مدیران ، می توان  
با آموزش مهارت های سیاسی مدیران را برای سمت  
بکارگمردن   از  همچنین  نمود.  آماده  خاص  های 
مدیرانی که سبک رفتارسیاسی آنها با موقعیت آنها  
هولدینگ   شرکتهای  کرد.در  جلوگیری  ندارد  تطابق 
مدیرانی که سبب رفتارسیاسی آنان سنت گرا باشد  
معموال برای جایگاه مدیران ارشد هولدینگ مناسب  
سبک   هولدینگ  ارشد  مدیران  ،برای  نیستند 
.همچنین   است  تر  مناسب  متبحر  رفتارسیاسی 

مدت  مدی ،برای  اقتدارگرا  رفتارسیاسی  سبک  با  ران 

 
1 Feuds 
2 Turmoil 

در   و  هستند  مناسب  خاص  مشاغل  و  کوتاه  زمان 
صورت تداوم زیاد ، به مقبولیت ستاد هولدینگ نزد  
عامل   رسانند.مدیران  می  آسیب  تابعه  شرکتهای 
شرکتهای تابعه نیز معموال از سبکهای رفتار سیاسی  

استفاد متبحر  یا  و  کار  محافظه  یا  رو  می  میانه  ه 
کنند.در شرکتهای هولدینگی که ستاد آن از قدرت و  
اختیار باالیی برخوردار است مدیران عامل شرکتهای  
رفتارسیاسی   سبک  از  استفاده  در  سعی  تابعه 
محافظه کار و یا میانه رو دارند. در تحقیقات قبلی ،  
به استراتژی ها و تاکتیک های رفتار سیاسی مانند  

ی ، کنترل اطالعات و  سرزنش کردن ، جاسوس پرور
....، عوامل موثر بر رفتار سیاسی مانند عوامل فردی  
و سازمانی و پیامدهای ناشی از رفتار سیاسی  اشاره  
شده است .در تحقیقی که انجام شد ، با توجه به  
الگوی ذهنی هر مدیر این موضوع کنکاش و سبک  
رفتار سیاسی مدیران استخراج شد .در واقع در این  

  ، سیاسی   تحقیق  رفتار  به  نسبت  مدیران  دیدگاه 
شناسایی و رفتار آنان نسبت به این دیدگاه تفسیر  
انتخاب   سبب  تواند  می  مدل  این  به  توجه   . شد 
در   درست   های  جایگاه  و  ها  سمت  در  مدیران 
تعارضات سازمانی   بوجودآمدن  ،برای  عدم  سازمان 
های   مهارت  از  درست  استفاده  همچنین  و  منفی 

فزایش اثر بخشی تصمیمات کالن و  سیاسی جهت ا
 جلوگیری از سوء رفتارهای سیاسی باشد .

 محدودیت ها و تحقیقات آینده 
با    ، این پژوهش محدودیت هایی وجود داشت  در 
توجه به روش کیو که روشی زمان بر است و  زمان  
مرتب سازی کارتها که همزمان با شیوع ویروس کرونا  

شرایط خاص برای  در کشور بود ، هماهنگی و ایجاد  
تفهیم   بود.همچنین  دشواری همراه  با  مرتب سازی 
دقیق هدف پژوهش برای مشارکت کنندگان ، چه در  
زمان مصاحبه و چه در زمان مرتب سازی کارتها ، با  
توجه به ماهیت دوگانه رفتارسیاسی نیاز یه توضیح  
کامل مفهوم و هدف تحقیق داشت .در این تحقیق  

دیران ارائه شده است و  مدل سبک رفتارسیاسی م

3 Abusive 
4 Baxer 
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می توان پژوهشی با هدف تطبیق  این مدل با سبک  
های رهبری انجام داد .همچنین کاربرد کمی این مدل  
با   سازمانی  های  پست  تطابق  برای  ها  سازمان  در 
تحقیقات   در  تواند  می  مدیران  رفتارسیاسی  سبک 

سبک   توان  می   . بگیرد  قرار  استفاده  مورد  کمی 
ن را با توجه به نوع ابعاد ساختاری  رفتارسیاسی مدیرا

و محتوایی شرکتها و صنعت مربوط بررسی و ارتباط  
 این ابعاد را با سبک رفتارسیاسی مدیران سنجید. 
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