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چکیده
هدف کلی این تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان بهمنظور طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکناان
دانشکدههای فنی و حرفهای استان آذربایجانشرقی است .برای این منظور رفتار سیاسی براساس نظریهای.جی.دوبارین ترریاو و عوامال ماوثر بار
مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با مطالره کتابها ،مقاالت ،تحقیقات پیشین و کسب نظر از کارشناسان امر در 55عامل بهصورت اولیه شناساایی شاد.
جامره آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان دانشکدههای فنیوحرفهای استان آذربایجان شرقی میباشد که ترداد آنهاا  351نفار اسات .باا توجاه باه
محدود بودن حجم جامره آماری ،از روش سرشماری استفاده گردیده و کل جامره آماری به ترداد  351نفر بهعنوان نمونه آماری در نظر گرفتاه شاد.
ابزار جمعآوری اطالعات دو پرسشنامه ،پرسشنامه رفتار سیاسی ای.جی .دوبرین ( )3371و پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با
اساااتفاده از تکنیااال تحلیااال عااااملی اسااات کاااه پاااا از سااانجا روایااای و پایاااایی و اطمیناااان از آن در ا تیاااار نموناااهآمااااری قااارار
گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .بدینترتیب که برای طبقهبندی ،تلخیص و تفسیر
داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجا میزان مدیریت رفتار سیاسی کارکنان از آزمون نسبت و برای پاسخگویی به
سواالت مربوط به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان از تکنیل تحلیل عاملی با استفاده از نار افازار  SPSS13و
برای تایید الگوی پیشنهادی از مدلسازی مرادالت سا تاری با استفاده از نر افزار  lisrel 8.7استفاده شد .با استفاده از تکنیال تحلیال عااملی37 ،
عامل بهعنوان عوامل تاثیرگذار بر موضوع مورد مطالره مشخص و در  1گروه تقسیمبندی گردید.

واژههای کلیدی
رفتار سیاسی ،مدیریت رفتار سیاسی ،عوامل فردی ،عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی.

* نویسنده مسوول مکاتباتhamed.seyedian@yahoo.com :
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 .1مقدمه

 .2اهداف تحقیق

در سازمانها مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی نقا بهسزایی در

هدف کلی تحقیق حاضر ،طراحای و تبیاین الگاوی مادیریت رفتاار

عملکرد کارکنان دارد ،بهطوری که نیروی انسانی عامال اساتراتکیل

سیاسی کارکنان دانشاکدههاای فنای و حرفاهای اساتان آذربایجاان

برای عملکرد سازمانها در نظر گرفته میشود و مدیریت بار نیاروی

شرقی است .در راستای این هدف ،اهداف زیر دنبال میشود:
 .3تریین میزان مدیریت رفتار سیاسی کارکنان دانشکده های فنی
و حرفهای استان آذربایجان شرقی؛
 .3تریااین عواماال مااوثر باار ماادیریت رفتااار سیاساای کارکنااان
دانشکدههای فنی و حرفهای استان آذربایجانشرقی؛
 .1تریااین الگااوی مناسااب ماادیریت رفتااار سیاساای کارکنااان
دانشکدههای فنی و حرفهای استان آذربایجانشرقی.

انسانی و گروههای ساازمانی مهام تارین عامال ماوثر بار افازایا
بهره وری است .تاکنون سازمانها بهگونههای متفاوتی مورد مالحظه
قرار گرفتهاند که مهمترین آنها دو روش عقالنی و سیاسی میباشاد.
براساس نگرش عقالنی ،سازمان برای دستیابی به هدفهای روشن
و مشخص تالش میکند و برای تصمیمگیری ،راهحلهای گونااگون
را شناسایی کرده و بهترین آنها را انتخاب مینمایاد .اماا بار مبناای

و هدف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از:

نگرش سیاسی ،سازمان از ائتالفهایی بهوجود آمده است که از نظار

ارایااه پیشاانهادهایی بااهمنظااور ماادیریت رفتااار سیاساای کارکنااان

هدف ها با هم توافق ندارند .در ایان الگاو ساازمان عباارت اسات از

دانشکدههای فنی و حرفهای استان آذربایجاان شارقی باا توجاه باه

گااروههااایی کااه دارای منااافع ،هاادفه اا و ارزشهااای جداگانااه و

عوامل مرتبط مورد بررسی با استفاده از تکنیل تحلیل عاملی.

مخصوص به ود میباشد .الگوی عقالیی بیشتر مناسب سازمانهایی

 .3اهمیت و ضرورت تحقیق

است که در محیط باثبات قرار گرفته و اهداف و راه رسیدن باه آنهاا

با وجود دیدگاهها و ابراد مختلو در مورد رفتار سیاسای ،مطالراات و

مشخص و روشن میباشد و الگوی سیاسی مناسب سازمانهاایی باا

تحقیقات نشان می دهد رفتاار سیاسای مطلاوب و ماوثر در ساازمان

شرایط عد اطمینان ،و شرایطی است که افراد در موارد متردد با هام

بهمنظور افزایا بهرهوری نیروی انساانی و ساازمانی ضارورت دارد،

ا تالفنظر دارند .از آنجا که شرایط بسیاری از سازمانهای امروزی

بهطوری که امروزه با عنوان مدیریت رفتار سیاسای در گارایاهاای

نامطمئن و پیچیده میباشد ،مناسب است مدیران از الگاوی سیاسای

رفتار سازمانی مورد بحث قرار میگیرد .البته رفتار سیاسی مانند دیگر

بیشتر استفاده کنند .این الگو در سالهای ا یر اهمیات زیاادی پیادا

جنبه های پویای ساازمانی فرایناد سااده ای نیسات .از ساازمانی باه

کرده است (دفت .)737 ،3111 ،بر ی دانشمندان بیان میکنناد کاه

سازمان دیگر تفاوت دارد .رفتار سیاسی باه دالیلای کاه در زیار باه

مدیران موفق باید سیاستمداران وبی باشند و الزمه پیشارفت آنهاا

مهمترین آنها اشاره میشاود در مادیریت مطارر گردیاده و اهمیات

داشتن رفتار سیاستمدارانه است و رفتار سیاسی را بخشی از زنادگی

فزاینده پیدا کرده است :وجود هادفهاای مابهم بارای ساازمانهاا،

سازمانی می پندارند .براساس تحقیقات انجا شده ،رفتار سیاسای بار

کمبود منابع ،افزایا نقا اساتراتکیل نیاروی انساانی در ساازمان،

رضایت شغلی ،عملکرد سازمان و بهرهوری تاثیر دارد .بهرغم اهمیات

اهمیت رضایت شغلی کارکنان ،توساره داناا مادیریت و تاکیاد بار

آن در مدیریت و شیوه اداره سازمانها ،بیاتر سازمانهای دولتای و

مشااارکت اثااربخا نیااروی انسااانی ،تغییاارات محیطاای و شاارایط

غیردولتی برای مدیریت سازمان ود از شیوههای کالسیل گذشته و

پرتالطم ،پیچیدهتر شدن فرایند تصامیمگیاری و عاد باهکاارگیری

بوروکراسی استفاده میکنند بهرهای کمی از این دیدگاه موثر سازمان

شیوه عقالیی برای شارایط پیچیاده اماروزی ،برناماههاای بهباود و

میبرند (زارعیمتین .)33 ،3113 ،در دنیای امروز نمیتوان سازمانها

بازسازی سازمان و اهمیت نقا رضاایت گاروههاا و ذینفاعهاا در

را جدای از رفتارهای سیاسی درون آنها مورد مطالره قرار داد .از آنجا

عملگری و بهرهوری سازمان .بهطاوری کاه اماروزه بیاان مایشاود

که امکان حذف رفتارهای سیاسی در سازمان وجود نادارد ،آگااهی از

موفقیت سازمانی در گارو عوامال مهمای مانناد شایساتگی رقاابتی

نحوه بروز آنها میتواند مدیران را در کاها اثرات مخرب آنها یااری

سازمان و همچنین شایستگی مدیران عالی ساازمان در باهکاارگیری

دهد .همچناین مطالراه رفتارهاای ساازمانی بادون در نظار گارفتن

رفتار سیاسی مطلوب و سازنده اسات (زارعای متاین .)3113،11 ،در

محتوای سیاسی آنها ،تنها بخشی از حقیقت را بر ما نمایان میساازد

دنیای امروز نمیتوان سازمان ها را جدای از رفتارهای سیاسای درون

(سالجقه.)315 ،3113 ،

آنها مورد مطالره قرار داد و از آنجاائی کاه امکاان حاذف رفتارهاای
سیاسی در سازمان وجود ندارد ،آگاهی از نحوه باروز آنهاا مایتواناد
مدیران را در کاها اثرات مخرب آنها یااری دهاد .از طرفای چاون
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رفتار سیاسی در سازمانها و بهویکه در دانشگاهها فاراوان وجاود دارد

اظهارنظر نمایند .سپا نظرات اسااتید و صااحبنظران در پرسشانامه

به این دلیل موضاوع تحقیاق مادیریت رفتاار سیاسای کارکناان در

لحاظ و تغییرات الز در سواالت بهوجود آماد .بارای آزماون پایاایی

دانشگاهها دارای ضرورت اصی است .هم چنین چون ساازمانهاا و

پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ 3استفاده شده است .براساس ایان

دانشگاهها بهدنبال افزایا بهرهوری هستند ،از اینرو مدیریت رفتاار

روش با یل مطالره مقدماتی روی  11کارمند جامره مورد بررسای و

سیاسی منجر به کااها اثارات مخارب آنهاا و در نتیجاه افازایا

با اساتفاده از نار افازار آمااری  ،SPSSمقادار آن بارای پرسشانامه

بهرهوری در سازمان واهد شد.

مدیریت رفتار سیاسای  1/177و بارای پرسشانامه عوامال ماوثر بار

 .4روش تحقیق

مدیریت رفتار سیاسی  1/171بهدست آمد که وب میباشد و نشاان
می دهد سواالت از نظر درونی با آزمون همبستگی مرنیداری دارناد.

تحقیق حاضر از نظر هادف ،کااربردی و از حیاث روش ،توصایفی و

پایاییهای بهدست آمده برای هرمقیاس نشان می دهد آزماونهاا از

اکتشافی است .منظور از تحقیق کاربردی توسره داناا کااربردی در

دقت کافی برای اندازهگیری بر وردارند .مقدار ایان آماارههاا نشاان

یل زمینه اص است .در پکوها حاضار درواقاع باهدنباال کااربرد

میدهد که اوال سواالت پرسشنامه همبستگی باالیی با یکدیگر دارند

علمی دانا مدیریت در زمینه مدیریت رفتار سیاسی در بین کارکنان

و ثانیا پرسشنامه تحقیق ،از پایایی باالیی بر وردار است.

هستیم؛ بنابراین نتایجی که از پکوها حاضار باهدسات مایآیاد در
دانشکده های فنی و حرفه ای استان آذربایجاان شارقی و در جهات

 .6پیشینه تحقیق

مدیریت رفتار سیاسی در بین کارکنان آن قابل استفاده میباشد.

تحقیقی با عنوان عقالنیت رویهای درک شده و رفتارهای سیاسی در

 .5جامعه و نمونه آماری

فرایند تصمیم گیری استراتکیل و ترهد ساازمانی ساه برادی توساط
مونور و دیلل در قالب طرر پکوهشی در دانشگاه مارمارا( 3اساتانبول)

جامره آماری تحقیق حاضر کارکنان دانشکدههاای فنای و حرفاهای

در سال  3133انجا شده است .هدف این مطالره تالش برای یافتن

استان آذربایجان شرقی میباشد .براساس اطالعات دریافات شاده از

یل رابطه مابین عقالنیت رویه ای درک شده و رفتارهای سیاسی در

دانشکدههای فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی ،تراداد آنهاا در

فراینااد تصاامیمگیااری اسااتراتکیل و ترهااد سااازمانی کارکنااان در

فاصله زمانی انجا تحقیق 351 ،نفر است .جامره آماری تحقیاق باه

دانشگاه ها است .چهارچوب نظری این مطالره براساس نظریاه ترهاد

تفکیل حوزهها در جدول  3آمده است.

سازمانی آلن و میر )3331( 1و نظریه مقیااس فرایناد تصامیمگیاری

جدول  .1جامعه آماری به تفکیک حوزههای دانشکدههای فنی استان

7

استراتکیل دین و شرفمن ( )3337جهات اساتفاده در انادازهگیاری

آذربایجان شرقی
نام حوزه

ردیف

عقالنیاات رویااهای درک شااده و رفتارهااای سیاساای در فراینااد

تعداد کارکنان

تصمیمگیری استراتکیل اسات .تراداد فرضایههاای ایان مطالراه 1

3

حوزه ریاست

33

3

مراونت مالی و اداری

77

فرضیه و جامره آماری آن دانشگاه مارمارا در ترکیاه و نموناه آمااری

1

مراونت آموزشی

13

7

مراونت دانشجویی

33

آن  351نمونه از اساتید و دانشجویان دانشگاه مورد نظار اسات کاه

5

مراونت پکوهشی

3

تعداد کل

بهصورت تصادفی انتخاب شده است .ابزار جمعآوری اطالعات سوال
وجواب و روش تجزیه و تحلیال آمااری آن روش رگرسایون اسات.

351

نتایج حاصل نشان میدهد که فرضیه اول این مطالره با یافتاههاای
با توجه به محدود بودن حجم جامره آمااری از روش سرشاماری یاا

حاصل از تحقیق پشتیبانی میشود یرنی عقالنیت رویهای درک شده

تما شماری استفاده گردیاده اسات .باهعباارتی کال جامراه آمااری

به طور مثبت با ترهد عاطفی مرتبط اسات اماا ساایر فرضایههاا کاه

به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است .در این تحقیق بارای

پیابینی میکرد یل رابطه مثبت مابین عقالنیت رویهای درک شده

تریین روایی ابزار جمعآوری اطالعاات از روایای نماادی یاا صاوری

و ترهد سازمانی هنجاری و مستمر وجود دارد با یافتههای حاصال از

استفاده گردید .بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده در ا تیار

تحقیق پشتیبانی نشد و رابطه منفی ماابین رفتارهاای سیاسای درک

اساتید و صاحبنظران قرار گرفت تا در رابطاه باا اینکاه آیاا ساواالت

شده و ترهد سازمانی عاطفی ،مستمر و هنجاری توساط یافتاه هاای

مطرر شده ،آنچه را که مدنظر است ،اندازهگیاری مایکناد یاا یار

تحقیق پشتیبانی نشد یرنی رابطاه مرناادار و مثبتای باین رفتارهاای
سیاسی درک شده و ترهد سازمانی عاطفی ،مستمر و هنجاری وجاود
11
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داشات ) .(Cetin & Pekince, 2011, 1154تحقیقای باا عناوان

 3سازمان ترکیبی از ائتالفهاست که برای دساتیابی باه مناافع،
انرژی و نفوذ با یکدیگر در رقابتند؛
 .3ائتالف هاای گونااگون در جساتوجاوی حفاظات از مناافع و
موقریت های نفوذ ود از طریق مترادل سازی فشارهای محیطای
آثار آنها هستند؛
 .1نوزیع نابرابر قدرت ود آثار غیرانسانی به همراه دارد.

چهارچوب نظری آن به این صاورت باود کاه رابطاه تاکتیالهاای

اعمال قدرت در سازمان یکی از جنبههای قطری اعماال قادرت و از

سیاسای در شاا مولفاه چاپلوسای ،اساتفاده سیاسای از اطالعااات،

نمودهای آن در سیستم بزرگتر یرنی اجتماع است

(Pfeffer, 1981,

تصویرسازی ،ایجاد الزا ا القی ،مراشرت با افراد ذینفاوذ و ایجااد

 .)4رفتار سیاسی و سیاست یرنی کاربرد قدرت بهمنظور اعماال نفاوذ

پایگاه حمایتی با نوآوری حرفاه ای ماورد بررسای قرارگرفات .تراداد

بر فرایند تصمیم گیری برای رسیدن به نتیجه .اعمال قادرت و نفاوذ

فرضیههای پکوها حاضر یل فرضیه اصلی و شا فرضایه فرعای

باعث شده تا از واژه سیاست دو ترریو ارایه شود .3 :رفتاار باه نفاع

بود .جامره آماری این پکوها را کارمندان دانشاگاه شاهید بهشاتی

ود و  .3فرایند طبیری تصمیم گیری .در نخستین ترریو بر سیاستی

تشکیل داد ونمونه آماری آن تراداد  331نفار از کارمنادان دانشاگاه

تاکید میشود که منافع شخص تامین میشود و این چیزی نیست که

شهید بهشتی میباشد که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب

مورد نظر و تایید سازمان باشد .چون از ایان دیادگاه سیاسات یرنای

شده .ابزارجمع آوری اطالعات در پاکوها حاضار پرسشانامه اسات.

فریب و نیرنگ و مقصد یا هدف کسی که چنین رفتاری را در پایا

روش تجزیه و تحلیل آماری در پکوها حاضر به این صورت اسات

میگیرد ،تامین واستههای شخصای اودش اسات .عموماا مارد

که برای آزمون نرمال بودن جامره از آزمون شاپیرو ویلال 5اساتفاده

عامی از این دیدگاه به واژه سیاست نگاه میکنند .افراد غیرمتخصص

شده است و از آنجایی که پکوها حاضر پاکوها توصایفی از ناوع

و عامی دارای چنین دیدگاهی هستند و شاید بههمین علت باشد کاه

همبستگی است برای تحلیل دادههای آن از شا صها و روشهاای

مدیران مورد پکوها رفتار سیاسی را تایید نکردند .اگرچه مایتاوان

آماری شامل فراوانی ،میانگین ،انحاراف مریاار ،ضاریب همبساتگی

سیاست را به مرنی تاامین مناافع شخصای (از یال دیادگاه منفای)

پیرسون و آزمون  tاستفاده شده است .نتایج حاصل از پکوها حاضر

دانست ،ولی کااربرد درسات یاا مناساب واژه ایان اسات کاه آن را

نشان میدهد که رفتارهای سیاسی در سازمان را نمایتاوان از باین

بهعنوان یل رفتار سیاسی در نظر گرفت که بتواند هدفهای سازمان

برد .مدیری که انتظار داشته باشد کسی دست بهاینگونه رفتارها نزند

را تامین کند .دیدگاه دو این است که سیاست فراینادی طبیرای در

ساده انگاراست .اما مانورهای سیاسی را می توان و باید کنترل نمود تا

سازمان است که به وسیله آن ترارض ،تضاد و ا تالف بین گروههای

در محدوده منطقی و ساازندهای قارار گیرناد .ساازمان بارای ایجااد

ذینفوذ در سازمان را حل میکنند .سیاست یرنی گفتوگو ،مذاکره و

نوآوری نیازمند افرادی است که به دور از همه مساایل حاشایهای از

چانه زنی برای حال مسااله تراارض ،تضااد و ا اتالف باین افاراد و

جمله رفتار سیاسی که تمرکز آنها را بههم میزند ،باه فکار ناوآوری

گروه ها .از این دیدگاه ،سیاست بسیار مشابه تشکیل ائتالف است .در

باشند (هادیزاده مقد و همکاران.)317-13 ،3113 ،

تئوری سازمان ،سیاست از دیدگاه دو مورد توجه قرار میگیرد ،یرنی

 .7مفهوم رفتار سیاسی

فرایند طبیری تصمیمگیری بهحساب میآید .سیاست پدیدهای نثای

رهیافاات راهبااردی تاکتیاالهااای سیاساای در سااازمان توسااط
هادیزاده مقد  ،رضایی و اکبری در قالب طرر پکوهشی ساال 3113
انجا شده است .هادف از آن پاکوها بررسای رابطاه میاان رفتاار
سیاسی و نوآوری حرفه ای افراد کارکنان دانشگاه شهید بهشتی باود.

علم سیاست و رفتار سیاسی ،با قدرت ارتباط تنگاتنگی دارند و اساسا

است و الزاما برای سازمان زیانآور نیست .ترریو رسمی سیاستهای

رفتار سیاسی برای اثرگذاری بر تصمیمگیری در سازمان یا رفتار افراد

سازمانی چنین است :سیاست سازمانی شامل فرالیتهایی میشود که

سازمان با هدف شخصی بر اساتفاده از قادرت تمرکاز دارد .یکای از

در جهت کسب ،تقویت یا بهکارگیری قادرت یاا ساایر مناابع ماورد

پکوهشگران کوشیده است با نشان دادن بر ی از واقریتهای جادی

استفاده قرار مای گیارد .وقتای ساازمان باا پدیاده عاد اطمیناان و

رفتار سیاسی بر پارهای از آرزوهای آدمی از جمله داشتن سازمانهای

ا تالفنظر اعضا روبهرو شود ،میتواند بهوسیله سیاست سازمانی باه

ایده آل با سا تار منطقی و انسانی ط بطالن بکشد .وی چهار اصال

هدف یا نتیجه مورد نظر برسد (الدفت .)737-731 ،3111 ،باهطاور

درباره قدرت در سازمان ارایه میدهد که باه شانا ت واقریاتهاای

کلای رفتارهاای سیاسای بااه دو دساته مشاروع و نامشاروع تقساایم

سیاسی در سازمان کمل میکند.

میشوند .رفتارهای سیاسی مشروع یرنی سیاستهای عاادی روزاناه
که نمونههای آن عبارتند از :شکایت کردن به سرپرسات یاا ریایا،
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رعایاات نکااردن سلسااله مراتااب ا تیااارات ،تشااکیل ائااتالفهااا و

 .9یافتهها

سااختگیااری افراطاای در مقااررات .رفتارهااای سیاساای افراطاای یااا

برای توصیو پاسخهای نمونه آماری به سواالت ،از جدولهای توزیع

نا مشروع آنهایی هستند که قاوانین و مقاررات را نقای مایکنناد و

فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به سواالت اساتفاده شاد .و بارای

اصطالحا ا اللگری نامیاده مایشاوند ،بناابراین اقادامات نامشاروع

نشان دادن دادههای آماری سواالت عمومی باهصاورت منساجم ،از

عبارتند از :ایجاد اغتشاش و الابالیگری به هنگا کاار .البتاه بیشاتر

نمودارهای ستونی استفاده گردیده است .برای سنجا میازان رفتاار

رفتارهای سیاسی از نوع قانونی و مشروع میباشاند .دالیال آن هام

سیاسی کارکنان از آزمون نسبت و برای شناساایی عوامال ماوثر بار

بسیار روشن است ،چرا که اقدامات نامشروع در حاد افاراط ،طار از

مدیریت رفتار سیاسای کارکناان از تکنیال تحلیال عااملی و بارای
1

دست دادن شغل را در پی دارد یا افراد و گروههای افراطای مشامول

اولویت بندی این عوامل از آزمون فریدمن و بارای طراحای الگاو از

تحریمهای شدید میشوند (رابینز.)171 ،3113 ،

نر افزار  Lisrel 8.7استفاده گردیده است .بهمنظاور بررسای میازان

 .8مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

مدیریت رفتار سیاسی در کارکنان دانشکدههای فنی استان آذربایجان
شرقی ایان ساوال مطارر شاد :میازان رفتاار سیاسای در کارکناان

رفتارهای سیاسی در سازمان را نمیتوان ازبین برد .مدیری که انتظار

دانشکدههای فنی استان آذربایجان شرقی در چه حدی است؟

داشته باشد کسی دست به اینگونه رفتارها نزند ،سادهلاوحی اود را

برای بررسی این سوال پکوهشی از آزمون دو جملهای (نسبت) بهاره

به مررض نمایا گذاشته است؛ ولی مانورهای سیاسی را میتاوان و

گرفته شده است .بهاین منظور افراد موافق در یل نقطه (گاروه  )3و

باید کنترل کرد تا در محدوده منطقی و سازندهای قرار گیرند .آبراها

افراد مخالو در طبقه دیگر (گروه  )3و نقطه برش برای جداسازی دو

سالزنیل 7استاد دانشاگاه هااروارد چناین بیاان مای دارد :انساانهاا

گروه نیز عدد  3/5در نظر گرفته شد .که مربوط باه گزیناه «نظاری

میتوانند توجه ود را روی تراداد مرینای از چیزهاا متمرکاز نمایناد

ندار » میباشد.

بنابراین هرچه بیشتر بار رفتارهاای سیاسای متمرکاز شاوند ،انارژی

این آزمون زمانی بهکار مایرود کاه بخاواهیم نسابت اصای را در

احساسی و فکری کمتری از آنان برای پردا تن به مسایل واقری کار

جامره مورد بررسی قرار دهیم.

باقی میماند (شیخزاده .)33 ،3115 ،شاید بههمین دلیل باود کاه در

جدول  .2نتایج آزمون نسبت مربوط به مدیریت رفتار سیاسی

نمونه مورد مطالره لوتانز 7فقط  31درصد کسانی که توانسته بودند به
سرعت ارتقا یابند ،کار وبی هم ارایه میدادند .مدیران موفاق ولای

شاخص

ناموثر ظاهرا انرژی احساسی و فکری زیاادی صارف سیاسایکااری

گروه

می کردند .بنابراین پکوهشاگران قصاد دارناد تاا حاد متوساط رفتاار
سیاسی مورد نیاز را مرین نمایند .گفته میشود میزان سیاسای باودن
هر فرد به ارزش های فردی ،روش ا القی و لق و وی او بستگی

فراونی

نسبت

آزمون

سطح

مشاهده شده

نسبت

معنیداری

گروه 3

51

1/13

گروه 3

33

1/73

1/5

1/111

دارد .افرادی که شادیدا غیرسیاسای یاا بسایار سیاسایاناد ،همگای

با توجه به نتایج جدول  ،3آزمون نسبت با احتمال  %35بین دو گروه

زیانمند واهند بود .اولی ممکن است به کندی ارتقاء یابد و احساس

جامره متفاوت است .در نتیجه فرض تسااوی باه رفتاار سیاسای باا

کند که کنار گذاشته شده است .در حالی که دومی ممکان اسات باه

1/5درصد رد می شود و چون در گاروه دو نسابت توساره و تارویج

وش دمتی متهم شود و حیثیت و اعتبار ویا را از دسات بدهاد.

بیشتر از گروه اول است .بناابراین رفتاار سیاسای در میاان کارکناان

افرادی که در دو نهایت طیاو سیاسای قارار مایگیرناد در تاالش

دانشکده های فنی استان آذربایجان شرقی بیشتر اتفاا مایافتاد .از

گروهی افراد ضریو بهشمار میآیند .بهطور مرمول میزان متوساطی

اینرو لزو مدیریت رفتاار سیاسای کارکناان دانشاکدههاای فنای و

از رفتارهای سیاسی حسااب شاده باهعناوان ابازار اداماه حیاات در

حرفهای استان آذربایجان شرقی وجود دارد .بارای بارآورد پایاایی از

سازمانهای پیچیده محسوب میشود (رضاییان.)13 ،3131 ،

روش آلفای کرونباخ استفاده و ضریب آن برای سواالت عادد 1/177
بهدست آمده است.
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جدول  .3نقش هریک از سواالت مدیریت رفتار سیاسی در پایایی کل مقیاس

ضریب همبستگی

ضریب پایایی

دو رشتهای نقطهای

در صورت حذف سوال

3

1/771

1/173

33

3

1/517

1/171

11

1/777

1

1/557

1/113

13

1/377

1/177

7

1/711

1/173

13

1/317

1/177

5

1/375

1/175

11

1/373

1/177

7

1/357

1/175

17

1/771

1/173

7

1/175

1/171

15

1/351

1/175

1

1/351

1/175

17

1/331

1/177

3

1/131

1/171

17

1/333

1/177

31

1/137

1/151

11

1/173

1/171

33

1/311

1/177

13

-1/313

1/151

33

1/771

1/173

71

1/311

1/177

31

1/171

1/171

73

1/375

1/175

37

1/717

1/173

73

1/733

1/171

35

1/715

1/173

71

1/713

1/173

37

1/171

1/171

77

-1/137

1/173

37

1/173

1/171

75

1/713

. /173

31

1/371

1/171

77

1/137

1/173

33

-1/137

1/151

77

-1/131

1/173

31

1/177

1/177

71

-1/111

1/151

33

1/711

1/173

73

1/711

1/173

33

1/777

1/173

51

1/171

1/171

31

1/553

1/113

53

1/711

1/173

37

1/175

1/171

53

1/177

1/171

35

1/113

1/173

51

1/337

1/171

37

1/171

1/173

57

1/131

1/171

37

1/711

1/173

55

-1/117

1/153

31

1/333

1/177

-

-

-

سواالت

سواالت

ضریب همبستگی

ضریب پایایی

دو رشتهای نقطهای

در صورت حذف سوال

1/173

1/171
1/173

پیا فرض اولیه محقق آن است که هر متغیری ممکن است باا هار
عاملی ارتباط داشته باشد .تحلیل عاملی دارای چهار مرحله است:

همانطور که در جدول فو مشاهده می شود ،ضریب تریین ساواالت

 آزمون کفایت نمونهگیری؛
 تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی؛
 استخراج عاملها از ماتریا همبستگی؛
 چر ا عاملها به منظور به حداکثر رساندن رابطاه متغیرهاا و
عاملها که مقدار آن باید بیا از 1/5باشد.

 55 ،71 ،77 ،77 ،13 ،33منفی باوده و در ایان مرحلاه حاذف مای
شوند .پا از آزمون پایایی پرسشنامه ،سا تار عاملی این مقیاس طی
دو مرحله و باا دو روش تحلیال عااملی اکتشاافی و تحلیال عااملی
تاییدی مورد بررسی قرار گرفت .در تحلیال عااملی محقاق درصادد
کشو سا تار زیربنایی مجموعاه نسابتا بزرگای از متغیرهاا اسات و
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9ـ .1آزمون کفایت نمونهگیری

مقدار سطح مرنی داری آزمون بارتلت کمتر از  1/5اسات کاه نشاان

در تحلیل عاملی ابتدا باید اطمینان حاصل شود کاه آیاا مایتاوان از

میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساا تار ،مادل عااملی مناساب

دادههااای موجااود باارای تحلیاال اسااتفاده کاارد .بااهایاان منظااور از

است.

شا ص KMOو آزمون بارتلت استفاده شده است.

در جدول  5اشتراک استخراجی گویهها نشان داده شده است.در ایان
مرحله گویههایی که مقادیر اشتراک استخراجیشاان کاوچکتر از 1/5

جدول .4آزمون کفایت نمونهگیری
1/151

است حذف میشود و این مرحله را تا آنجا ادامه میدهیم که مقاادیر

آزمون بارتلت

7371/373

استخراجی بیشتر از  1/5باشد .در این پکوها مقادیر زیار باهدسات

درجه آزادی

3377

سطح معنیداری

1/111

شاخصKMO

آمد.

از آنجا که مقدار شا ص  1/151 kmoاست(شا ص مناسب بیشاتر
از  1/7میباشد) ترداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است .همچنین
جدول  .5نتایج اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی

گویهها

اشتراک استخراجی

گویهها

اشتراک استخراجی

گویهها

اشتراک استخراجی

3

1/131

31

1/137

17

1/751

3

1/157

31

1/113

17

1/137

1

1/135

33

1/773

11

1/117

7

1/771

33

1/113

71

1/177

5

1/171

31

1/113

73

1/175

7

1/137

37

1/711

73

1/771

7

1/777

35

1/177

71

1/771

1

1/713

37

1/131

75

1/133

3

1/733

37

1/753

77

1/111

31

1/171

31

1/771

73

1/733

33

1/113

33

1/731

51

1/113

33

1/733

11

1/113

53

1//773

31

1/773

13

1/113

53

1/131

37

1/777

13

1/131

51

1/131

35

1/717

11

1/131

57

1/173

37

1/733

17

1/137

-

-

37

1/111

15

1/715

-

-

با توجه به نتایج بهدست آمده ،اشتراک متغیرها بیشتر از  0/5است

مرحله سو از تحلیل عاملی اکتشافی تریینکننده عاملهایی هساتند
که در تحلیل باقی میمانند .با توجه به نتایج

بزرگتر از یل در تحلیل باقی میمانند این  31عامل میتوانند تقریباا
 71/1درصد از تغییرپذیری (واریانا) متغیرها را توضیح دهد.

روجی برآمده از تحلیل

 SPSSمی توان بیان کرد عامالهاای  3تاا  31دارای مقاادیر ویاکه
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جدول .6نتایج حاصل ماتریس کل چرخش یافته بار عاملی

مقادیر ویژه

مقادیر ویژه عاملهای استخراجی

گویه
درصد تجمعی

درصد واریانس

مجموع

درصد تجمعی

درصد واریانس

مجموع

35/577

35/577

7/731

35/577

35/577

7/731

3

33/111

7/373

1/551

33/111

7/373

1/551

3

31/711

5/131

3/117

31/711

5/131

3/117

1

11/755

5/155

3/777

11/755

5/155

3/777

7

17/771

7/317

3/711

11/771

7/317

3/711

5

71/117

7/737

3/371

71/117

3/737

3/371

7

77/357

7/173

3/337

77/357

7/173

3/337

7

51/357

1/113

3/173

51/357

1/113

3/173

1

57/151

1/713

3/777

57/151

1/713

3/777

3

57/771

1/315

3/731

57/771

1/315

3/731

31

71/135

1/313

3/553

71/135

1/313

3/553

33

71/771

3/371

3/775

71/771

3/371

3/775

33

77/717

3/331

3/737

77/717

3/331

3/737

31

73/777

3/751

3/153

73/777

3/751

3/153

37

73/337

3/551

3/351

73/337

3/551

3/351

35

77/731

3/731

3/317

77/731

3/731

3/317

37

77/713

3/135

3/317

77/713

3/135

3/317

37

71/731

3/157

3/111

71/731

3/157

3/111

31

برای تایید این فرضیه از آزمون تحلیل عاملی تاییادی باا اساتفاده از
جدول  7نشان میدهد که میتوان با  71/1درصد واریانا را با 31

نر افزار لیزرل استفاده شد که دربرگیرنده نتایج زیر است.

عامل تبیین کرد.

بهمنظور تایید سا تار عاملی بهدست آمده و آزمون قدرت و مرناداری
سهم هر یل از متغیرها در مدیریت رفتاار سیاسای ،تحلیال عااملی

9ـ .2بررسی فرضیه سوم

تاییدی انجا گرفت که در نمودار  3ارایه شده است.

شکل مطلوب الگوی عوامل موثر بر مـدیریت رفتـار سیاسـی
چگونه است؟
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عوامل
فردی
ارگونومی

3/94

عوامل
مدیریتی
ارگونومی

مدیریت رفتار

سیاسی

1/11

1/19

عواملسازمانی
ارگونومی

نمودار .1تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر مدیریت رفتار سیاسی براساس بار عاملی
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مشورت با کارکنان

عوامل فردی

2/77

1/77

در واستهای الها بخا

1/75

قدرت مشروع

1/57

قدرت تخصص

1/31

توانمندسازی کارکنان

1/75

سبل رهبری انسان مدار

1/31

شا صهای عینی ارزیابی عملکرد

1/33

کاها عد اطمینان

1/33

استخدا افراد آزاداندیا

ایجاد سیستم مدیریت باز

مدیریت رفتار
سیاسی

عوامل مدیریتی

2/18

1/37

تاکتیلهای فشار

1/77

توسل به مقا های عالی سازمان

سیستم مناسب پاداش
2/17

عوامل سازمانی

1/37

اهداف واضح

1/73

اعتمادسازی

1/13

واضحسازی نقاها

1/73

مشاااخص باااودن فراینااادهای
تصمیمگیری

نمودار .2تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم متغیر مدیریت رفتار سیاسی براساس T-VALUE

نمودار تحلیل عاملی باال نشاندهنده مرناداری مسیرها با احتمال 35

 .11نتیجهگیری

درصد است که بهجز مسایرهای گویاه ده ،بیسات ،بیسات و شاا،

براساس اطالعات بهدست آمده مالحظه میشود که  71درصد نمونه

بیست و هشت بقیه مسیرها مرنادار میباشد.

آماری را مارد و  33درصاد آن را زن تشاکیل داده اسات .همچناین
 31/7درصد نمونه آماری را افراد کمتار از  11ساال 37/1 ،درصاد را
 15-13سال 33/1 ،درصد را  71-17سال و  33/7درصد آن را -73
71
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 75سال و  31/1درصد آن را باالتر از  75سال تشکیل داده است .از

درواقع نمیتوان سازمانها را جدای از رفتارهای سیاسای درون آنهاا

طرفی  1/7درصد را دیاپلم 31 ،درصاد را فاو دیاپلم 51 ،درصاد را

مااورد مطالرااه قاارار داد .ماادیریت رفتااار سیاساای کارکنااان یکاای از

لیسانا 13 ،درصد را فو لیسانا و  7درصاد آن را دکتارا تشاکیل

اساسیترین عوامل افزایا کارایی و اثربخشی و نیل به سوی اهداف

داده است .همچنین  7/7درصد نمونه آماری را کمتر از  5سال سابقه

تحول میباشد.

کار 1/3 ،درصد را  31-5سال 31/1 ،درصاد را  35-33ساال35/1 ،

 .11پیشنهادات

درصد را  31-37سال 31/7 ،درصد را  35-33ساال و  37/7درصاد

در راسااتای پیااادهسااازی ماادیریت رفتااار سیاساای کارکنااان ،بااه

آن را بیا از  35سال سابقه کار تشکیل داده است.

دانشکدههای فنی و حرفهای استان آذربایجاان شارقی پیشانهادهای

به منظور بررسی سواالت تحقیق ابتدا باا اساتفاده از تحلیال عااملی

زیر ارایه میشود:

اکتشافی ،عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی به سه قسمت عوامل



فردی ،مدیریتی و ساازمانی تقسایم بنادی گردیاد پاا از تجزیاه و



تحلیلهای انجا شده  3عامل فردی 1 ،عامل مادیریتی و  5عامال
سازمانی به عنوان عوامل نهایی احصا گردید .نتایج حاصل از بررسای
سواالت تحقیق حاضر نشان میدهد:



سوال  .3میزان رفتار سیاسی کارکنان دانشکدههای فنای و حرفاهای


استان آذربایجاان شارقی باهوسایله  33ساوال در قالاب پرسشانامه
استاندارد رفتار سیاسی ای.جی.دوبرین 3اندازهگیاری شاده اسات .باا



توجااه بااه نتیجااه آزمااون نساابت ،میاازان رفتااار سیاساای کارکنااان
دانشکدههای فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی کمای بااالتر از



حد میانگین بهدسات آماد .از ایان رولازو مادیریت رفتاار سیاسای
کارکنان دانشکدههای فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی وجاود

پیشنهاد می شود مدیران با شناساایی علاتهاا و فناون رفتاار
سیاسی از بروز رفتارهای سیاسی منفی جلوگیری بهعمل آورند.
یشنهاد می شود با باال بردن پیوستگی عااطفی در کارکناان و
درگیر کردن بیشتر آنها با اهاداف ساازمان از باروز رفتارهاای
سیاسی منفی جلوگیری بهعمل آید.
پیشنهاد میشود افراد بیا ازحد سیاسی هنگا استخدا غربال
گردیده و استخدا نشوند.
پیشنهاد میشود اهداف و رسالتهای سازمانی به صورت دقیاق
و واضح تشریح گردند.
پیشنهاد میشود با حذف تبرییها و ناعدالتیها در محیط کاار
از رفتارهای سیاسی کارکنان کاسته شود.
پیشنهاد میشود کارکنان شایسته شناسایی و مورد تقادیر قارار
گیرند و اهتما به شایستهساالری در سازمان مدنظر قرار گیرد.

11ـ .1پیشنهادهایی برای محققان آتی

دارد.

 .3با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ،از تکنیل عاملی استفاده شاده

سوال  .3عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی باا مطالراه کتاابهاا،

است به محققان دیگر پیشنهاد میشود از تکنیلهای دیگر از جملاه

مقاالت متردد ،تحقیقات پیشین و کسب نظر از کارشناساان امار باه

 AHPاستفاده نمایند.

صورت اولیه شناسایی و با استفاده از تکنیل تحلیل عاملی اکتشاافی

 .3با توجه به اینکه در تحقیق حاضر متغیار مادیریت رفتاار سیاسای

در سه قسمت عوامل فردی ،مدیریتی و سازمانی تقسیمبندی گردید.

براساس نظریه ای.جی .دوبرین ترریو عملیاتی شده است ،از ایانرو

سوال  .1با توجه به نتایج بهدسات آماده ،عوامال فاردی باا درصاد

به محققان آتی پیشنهاد می شود این متغیرهاا را باراسااس نظریاات

واریانا  35/577در الویت قرارگرفات ،عوامال مادیریتی باا درصاد

دیگر از جمله آلن ،فارل و ...مورد بررسی قرار دهند.

واریانا  7/373در رتبه دو و عامال ساازمانی باا درصاد واریاانا

 .1با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ،کارکنان دانشکدههاای فنای و

 5/131در رتبه سو قرار گرفت.

حرفه ای استان آذربایجان شرقی مورد مطالره و بررسی قارار گرفتاه

سوال  .7درنهایت الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با  37عامال

است بنابراین به محققان آتی پیشانهاد مایشاود ایان تحقیاق را در

در  1گروه طراحی گردیاد .ادبیاات تحقیاق نیاز بیاانگر تاثیرگاذاری

رابطه با سایر عوامل و دست اندرکاران دانشاکده از جملاه مادیران و

عوامل فردی ،مدیریتی و سازمانی بر مدیریت رفتار سیاسی کارکناان

اساتید مورد بررسی قرار دهند.

است .موضاوع مادیریت رفتاار سیاسای کارکناان ساازمان از جملاه
موضوعاتی است که دغدغه اطر مادیران ساازمانهاا باوده اسات.
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