چکیده
در دني ا ا روااکه د ا کاامهو اااپ ويداا ،ر اي،ياام اط رکا ا ط اام ر يي ا و ه
و،قعياااااااا هاااااااا ا چاااااااا
تع رض ه س ط نق

وميکي رثککخ

ککرنگياااااااا ط رق کاااااااا هاااااااا ه
هد رآومط رهيي کيشتکا واي کم .قمرت کاکرا

رفکرد درررا و ري ا ي دا رس ؛ ذر ککرا ک دس آهردو آو در س و وها دسا کا
تالش وا ن م .ن رع کاک ساک قامرتط کرات رفت رها ا سي ساا در سا و و رر اميام
واآهرد .همفر رنج اژهه ح ضک رررئ يپ وملتکديبا فا ا تمايي ياکا چ ام
ا خم ه ترديل ديفاط جا ا س يا رکع د ه اا خ

ها ا هقا،ع رفت رسي ساا

وميکرو ررام ک نپ وسکن در اعب تاکروط ک رستف ده ر تک يپ د فاا فا ا هتعياين
ااامت رثااک ااذررا ه رثااکاااذيکا ااا خ

هاا کاا رسااتف ده ر تک يااپ آ واا ي ه

ترديلتميي يکا(دييتل) وااک اام .ج وعا آوا را ااژهه

ح ضاک رر  20نفاک ر

وميکرو ررام س و و ه ا ده تا( ک نپ وسکن) د حمرقل درررا  10سا ل سا کق دا ر
رجکريا ه وميکيتا هست مط تشکيل وا ده م .نت يج اژهه

ا س يا وعي ره ا رر ي کا رفت ر
سي سا وميکرو ررام ک نپ وسکن ريکرو
ک رستف ده ر تک يپآ و ي
هترديلتميي يکا(-)DEMATEL
د فا ف ا

ح ضک نش و وادهام دا

کعااااااام هيژ ااااااااهااااااا ا فاااااااکداط رثک اااااااذررتکين کعااااااامط درررا
کي تکين وقمرر ()R-Jط ک وقمرر ( ) 1/244ه کمين تکتيبط کا نفا،رتکين کعام در ويا و
رکع د و،رد ککرسا س ج

رفت ر سي سا وميکرو ررام ک نپ وسکن قاکرر واا ياکد.

هي ،ين کک رس س ديتکين وقمرر()R-Jط کعام نگاکش ها ا اابدا کا وقامرر()1/358ط
رثکاذيکتکين کعم وا ک ام .ککرس س کيشتکين وقمرر()R+Jط کعم هيژ اه ا فکداط ک
وقمرر() 1/244ط کيشتکين تع ول رر ک کقي رکع د درررس .
کلید واژه:

ن صک ا،ر ص دق
درنشي ر درنشگ ه دف ع ودا
dr.naser.poursadegh@gmail.com
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شدن در منج ب آلادگی ها و فسادهای سیاسی نجوا دهنود .بنوابراین از ویلسوان کوه
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در رویکردهای اخیر مدیریت دولتی در ایران شاهد هستیم که تأکید می شاد خودما دولتوی اساسو یا سیاسوی هسوتند و داشوتن هوا

و

ذکاو سیاسی برای بروکرا ها و کارکنان دولتی الز است .این مطلب به معنای درگیر شدن در فعالیتهای سیاسی و دهت گیوریهوای
حزبی نیست ،بلکه بدین معنی است که بروکراسیها به دولتهای مختلفی خدمت میکنند بنابراین آگاهی از مسوالل سیاسوی بورای آن هوا
الزامی است(کشاورز و همکاران1395،؛ فراهانی .)1392 ،از سیاست در سازمان ،تعابیر مختلفی برداشت موی شواد اموا آنچوه کوه موارد
تاده بسیاری از اندیشمندان در حازه رفتار سازمانی قرار دارد ،این است که رفتار سیاسی نه تنها به گانوه ای ذاتوی منفوی نیسوت بلکوه
می تااند برای اعضای یوک سوازمان یوا خواد سوازمان مفیود نیوز باشود(باغ خااسوتی و اوامنی1395،؛Ferris,2012؛ بواقری و حسونی
نژاد.)1391،
نظریه فازی ،در سال( ) 1965تاسط تروفسارزاده ،دانشمند ایرانی و استاد دانشگاه برکلی آمریکا عراه شد .نظریهای است بورای اقودا
در شوووووووورایط عوووووووود اهمینووووووووان .ایوووووووون نظریووووووووه قووووووووادر اسووووووووت بسوووووووویاری از مفوووووووواهیم ،مت یرهووووووووا ،و
سیستم هایی را که نادقیق و م هم هستند ،به شکل ریاای درآورد و زمینه را برای استدالل ،استنتاج ،کنتورل و تصومیمگیوری در شورایط
عد اهمینان فراهم آورد(مامنی .)1392 ،تحقیقا نشان می دهنود( Person, R. & Landry ,2016؛ Kim et al,2016؛ ،)Ecnos,2016
وداد رفتار سیاسی مطلاب و ماثر در سازمان ها به منظار افزایش بهره وری نیوروی انسوانی اموری اوروری اسوت .شورایط خوا
امروز سازمان های دولتی با عنایت به شرایط اقتضایی کشار ،همنان کم اد منابع و کاهش چشومگیر باددوه دولتوی ،مشوک

عدیوده

سازمان های دولتی در بخش منابع انسانی از دمله عد راایت ش لی ،عد مشارکت اثربخش نیروی انسانی و سایر ماارد ،شرایطی را
فراهم آورده که سازمان های بخش دولتی ایران دهت برون رفت از واعیت ناتایدار کنانی و مقابلوه بوا محویط تورتنش بیرونوی و دهوت
استفاده از فرصت ها در محیط ترت هم ،به بررسی و تحلیل رفتارهای سیاسی مدیران و کارکنانشان ترداخته تا بتاانند اثورا مخورب آن
را به حداقل ممکن کاهش دهند(حادی ها و آریان مفرد.)1389،
مشکل اصلی در سازمان های دولتی ایران و از معض

آن میتاان به بهرهگیری از رفتاری سیاسی به عناان نفع شخصی یا حزبی ،نوه

در دهت ارتقاء سازمانی و رشد کشار اشاره نماد .از ت عا این منتفع شدن خادخااهانه به ودواد آمودن فسوادهای گانواگان اداری و
خصاص یا در بانک های کشار رشاه و تالشایی و باالرفتن مطال ا معاق به علوت سواددایی یکسوری از افوراد در دهوت حفوع منوافع
شخصی و افزایش بدهکاری و ایجاد دا بودبینی در اههوار عموامی دامعوه نوا بورد .بوا ودواد مطالعواتی کوه در زمینوه بررسوی ابعواد
رفتارسیاسوووی صوووار گرفتوووه اسوووت Mondak et al,2010((،؛بووواغ خااسوووتی و اوووامنی1395،؛Ferris,2012؛ بووواقری و حسووونی
نژاد1391،؛Treadway ,2013؛ درگاهی1391،؛ بهرامی  )1395و  ، ...تعداد کمی از این مطالعا به شناسایی ابعاد و شاخصهای ارزیابی
رفتارسیاسی مدیران ارشد ،خصاصای در صنعت بانکداری ایران ترداختهاند که همین امر بر ارور و اهمیت تحقیق حاار می افزاید.
ساال اصلی تژوهش حاار این است که چه ابعاد و شاخص هایی دهت ت یین رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن باید مد نظر قورار
گیرد؟مهمترین شاخص ها دهت ت یین رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن با استفاده از تکنیک دلفی فازی کدامند؟ و شد اثرتوییری
و اثرگیاری آنها با تکنیک  DEMATELچه مقدار است؟ نتایج این تحقیق میتااند دید دوامع بوه تصومیمسوازان خصاصوای مودیران و
کارشناسان ارشد بانک مسکن در خصا

شناخت ابعاد رفتار سیاسی اراله نماید .همننین در بررسی عملکرد رفتوار سیاسوی آنهوا را

یاری رساند.

 .1مبانی نظری
 .1 .1تاریخچه ی مطالعه رفتار سیاسی
رفتار سیاسی احتماالی همزمان با تیدایش سازمان وداد داشته است ،اما تژوهش در این حازه سابقه هواالنی ندارد(حسون زاده )1385،و
از دهه 1970با تمرکز بر دن ههایی از قدر و باروکراسی در محیط کار بهویژه مدیریت و ره ری شروع شده است( .)Gintis,2016ایون
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شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیکآزمایش طراحی سیستم
تدیده در رشتههای مختلف نظیر دامعوهشناسوی ،علوم سیاسوت ،روان شناسوی ،منوابع انسوانی و مودیریت ماردتادوه قرارگرفتوه اسوت.
مینتزبرگ ( )1985معتقد است همه سازمانها بههار ذاتی عرصههای سیاسی هستند .با این وداد تفاو های عمدهای بین سوازمانهوا از
نظر شد و سطح رفتار سیاسی وداد دارد(رها .)1384،یکی از مهمترین دن ههای م هم در مطالعه رفتار سیاسی دوگانگی ماهیت چنوین
رفتاری است .علیرغم مطالعا بسیار ،تعریف شفافی در مارد اینکه آیا رفتار سیاسی سادمند است یا نه وداد ندارد .به ع ار دیگور،
مشخص نیست آیا مدیران و کارکنان باید از این رفتارها استفاده کنند یا نوه؟(فانی و همکواران .)1393 ،در حوالیکوه برخوی تژوهشوگران
رفتار سیاسی را رفتاری برای نفاذ در تصمیمگیری تاصیف میکنند ،بسیاری دیگر آن را «رفتار خایشخدمتی» میدانند(.)Bode,2012
اکثر تژوهشگران مدیریت بر این باورند که «نفع شخصی» محرک اصلی رفتار سیاسی است .به عقیده فریز و کینگ ( )1991گرچوه رفتوار
سیاسی دارای تیامدهای مث ت و منفی است ،اغلب مطالعا بر دن ه تاریک آن تمرکز کرده است .بههارکلی دو دیدگاه عمده نس ت به ایون
تدیده وداد دارد :در دیدگاه اول رفتار سیاسی دن ه غیرقانانی زندگی سوازمانی قلموداد مویشواد کوه تعوار

و تفرقوه میوان اعضوای

سازمان ایجاد کرده و مانع تحقق اهداف میشاد(فانی و همکاران .)1392،در این دیدگاه رفتوار سیاسوی بوهمعنوای مقود دانسوتن منوافع
شخصی بر منافع سازمان و اعضای آن باده و ب ا حیله و نیرنگ یا از تشت خنجر زدن مترادف است .تژوهشگران اولیه بر این باورند کوه
افراد از مهار های بینفردی برای ساءاستفاده از ماقعیت و اختیار خاد استفاده میکنند .برعکس ،تژوهشگران گروه دو رفتار سیاسی
را ویژگووووی ه یعووووی زنوووودگی سووووازمانی قلمووووداد موووویکننوووود کووووه بووووه هووووار ذاتووووی خوووواب یووووا بوووود نیسووووت ،بلکووووه
تدیدهای است که باید بهمنظار دستیابی به درک آگاهانهتری از سازمانها مشاهده ،تجزیه و تحلیل و درک شاد(فریدونی .)1382،در ایون
دیدگاه رفتار سیاسی شمشیر دو ل ه ای است که یک ل ه آن بر اساس فلسفه ماکیاول بنا نهاده شده و ل ه دیگر آن بوهعنواان هنوری خو ق
است که منافع رقیب را با هم آشتی می دهد ،یعنی افراد باید با هم کنار بیایند و از ماادهه با یکدیگر بپرهیزند و با هوم هومزیسوتی داشوته
باشند .سازمان نیز مکانی است که افراد به منظار تأمین منافع شخصی با یکدیگر کوار مویکننود؛ هرفوداران ایون دیودگاه معتقدنود رفتوار
سیاسی ماهیتای نه مث ت و نه منفی است ،زیرا با تاده به دیدگاهها ،نیازها و اهداف افراد و گوروههوای مختلوف تیامودهای مث وت یوا منفوی
خااهد داشت .رفتار سیاسی با تاده به اینکه منوافع چوه کسوانی ماردتادوه قورار مویگیورد ،ممکون اسوت کوارکردی یوا غیرکوارکردی
باشد(کرمی و یاسفی .) 1392،بر ه ق دیدگاه اول ،رفتار سیاسی از نظر سازمان غیرقانانی و نامشروع است .برعکس دیدگاه دو ودواد
دیدگاههای مشروع چندگانه را شناسایی و بر فعالیت سیاسی بهعناان فرایند تایدار میاکره در موارد واقعیوتهوای سوازمانی تمرکوز موی
کند(بهرامی و همکاران .)1395 ،هنگامیکه عق نیت سازمانی بهدلیل وداد مفاهیمی مانند عد تناسب فرد-سوازمان و ناسوازگاری اهوداف
شخصی و سازمانی به چالش کشیده شد ،رفتار سیاسی ماردتاده زیادی قرارگرفت .مفها عق نیت م تنی بر این عقیده است کوه افوراد
اهداف خاد را در چارچاب اهداف سازمان دن ال میکنند و انتظار می رود بورای دسوتیابی بوه اهوداف شخصوی خواد براسواس قااعود و
مقررا سازمان کار کنند .اما تصایر واقعی زندگی در محیط کار ،وداد اهداف متعار

در سازمان را نشان مویدهود و حضوار آنهوا

مادب تیدایش رفتار سیاسی میشاد( .)Person, R. & Landry ,2016گرچه تژوهشگران بهتازگی تی بردهاند که رفتار سیاسوی ممکون
است برای سازمان اروری باده و تیامدهای سازنده و مث تی داشته باشد ،اما بههارکلی چنین رفتاری با ت

برای ساد بردن ،حفوع

یا افزایش نفع شخصی بدون تاده به رفاه سازمان یا دیگران مرت ط است(فراهانی .)1392 ،رفتار سیاسی تأثیر زیادی بر فرآیندهای مهم
ماننوود ارزیووابی عملکوورد ،تخصوویص منووابع و تصوومیم گیووری موودیریتی دارد کووه بوور کووارایی و اثربخشووی سووازمانی تأثیرگوویار
است( .)Kim et al,2016تژوهشهایی که اشاره امنی به مؤثر بادن رفتار سیاسی دارند در مقایسه با حجم گستردهای از توژوهشهوا
که آن را بهعناان دن ه منفی زندگی سازمانی در نظر گرفته اند محدود است .برای بسیاری افراد رفتار سیاسی معنای بسیار منفوی دارد و
نگرانیهای اخ قی را افزایش میدهد(رحمان سرشت و فیاای .)1387 ،با ودادی که رفتار سیاسی در حازه سازمان و مودیریت موارد
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بررسی قرار گرفته و تعاریف زیادی از آن در مطالعا مختلف تاسط تژوهشگران مطرح شده است ،هیچ تعریفوی حمایوت گسوتردهای را
دریافت نکرده است .تقری ای هر مقاله ناشتهشده در این زمینه به فقدان اشتراکنظر در تعریف رفتار سیاسی اشواره کورده اسوت .در حوال
حاار بعد از چندین دهه تژوهش ،فقدان تاافق در مارد تعریف رفتار سیاسی همننان ادامه دارد و شاید ع متوی از تینیودگی و ماهیوت
مناقشهآمیز تدیده مارد مطالعه باشد(.)Ferris,2012

 .2 .1انواع تاکتیک های سیاسی در سازمان
مجماع قدر و نفاذ فرد بیانگر هرفیت سیاسی وی برای اقدا سیاسی است .انااع تاکتیکهای سیاسی ع ارتند از:
سکد،ب :خشن ترین شکل ساءاستفاده از دیگران تهدید آنان در صار عد ماافقوت بوا درخااسوت فورد اسوت .ایون نواع رفتوار
میتااند به واکنش منفی و سریع دیگران منجر شاد.
قکک نا دکدو ديگکرو :ت

برای به هم مرباط ساختن مسئالیت ها به هنگا شکست و یا دیگر حاادث منفی که باعث مقابله مودیر

با دیگر افراد مثل زیردستان یا شرایط محیطی میشاد.
دس د را ر ال ت؛ شامل نگاه داشتن تما یا بخشی از داده های ماداد ،اراله عمدی تصاویر اشت اها و خطاها به دیگران و یوا
انتشار عمدی دریانی از اه عا برای مطرح ساختن یک تعار

که میتاان د در برابور نکواهش یوا انتقواد از مشوک

 ،کواهش چشوم و

هم چشمی و یا افزایش شهر مدیر مارد استفاده قرار گیرد.
تم،ر وثب وميکي  :شامل تاکتیک هایی است که مدیر را خاب و مث ت نشان میدهد و دیگور تاکتیوکهوای رایوج مثول تحسوین و
مجیوب کردن.
تم،ر و فا وميکي  :شامل انااع تاکتیک هایی است که عم ی یک ادراک منفی را در فکر دیگران ایجاد میکند و معماالی در مارد یک
سرترست است و باعث کاهش انگیزهها میشاد(هادیزاده مقد و همکاران.)1389،
یک مطالعه دیگر انااع تاکتیکهای سیاسی و میزان استفاده آن ها در سازمان را مارد بررسی قرار داده است .نتایج این تحقیق در دودول
( ،)1مشاهده میشاد:
ددول :1انااع تاکتیک های سیاسی (کشاورز و همکاران)1395،
تاکتیک سیاسی

درصد استفاده مدیران
54

شرح مختصر هر تاکتیک
ادتناب یا به حداقل رساندن سهم خاد در یک شکست هنگامی که هدف کاهش رقابت

حمله به دیگران یا سرزنش آنها

برای منابع محدود باشد رفتار بیش فعال به شمار میآید

استفاده از اه عا به عناان یک ابزار سیاسی

54

ایجاد تصایری مطلاب از خاد

53

ایجاد تایگاه حمایتی (مردمی)

نگاه داشتن یا تحریف عمدی اه عا  ،تنهان کردن یک واعیت نامطلاب از هریق
بم اران اه عاتی مافاقها
انتخاب ناع ل اس و آرایش خاد مطابق ذوق و سلیقه دیگران ،رعایت هنجارهای
سازمانی و تاده دیگران را به مافقیتها و نفاذ دلب کردن و از مافقیتهای دیگران
کسب اعت ار کردن

37

کسب حمایت ق لی برای یک تصمیم

ستایش دیگران (چاتلاسی)

25

ترداختن به کارهایی افراد با نفاذ خاششان میآید

الت ف قدر با همتیمانان قای

25

تشکیل تیمی با افراد قای که میتاانند کارها را به نتیجه برسانند.

معاشر با افراد با نفاذ

24

ایجاد یک ش که حمایتی در داخل و خارج سازمان

ایجاد الزا های اخ قی (مقابله به مثل)

13

بدهکار کردن دیگران از نظر اخ قی

صاحب نظران به این باورند که رفتارهای سیاسی اکتسابی است و در آغاز ممکن است م ایر با تردیحا فردی باشد ولی هنگامی که
وی استفاده از این تاکتیکها را الز میدارند آنها را به کار خااهد
ککد(.)Person, R. & Landry ,2016

140

شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیکآزمایش طراحی سیستم

 .3 .1تکنیک دلفی فازی
تکنیک دلفی بر اساس دیدگاه تاسخدهندگان صار می گیرد .در این تکنیک برای سونجش دیودگاه از ع وارا ک موی اسوتفاده مویشواد.
ع ارا ک می در انعکاس کامل مکنانا ذهنی تاسخدهنوده محودودیتهوایی دارد .بورای نمانوه ع وار «زیواد» بورای فورد اول کوه فورد
سختگیری است با ع ار «زیاد» برای فرد دو متفاو است .اگر برای کمی کردن دیدگاه هر دو فرد از یک عودد قطعوی اسوتفاده شواد،
نتایج دارای اریب خااهد شد؛ بنابراین با تاسعه هیف فازی مناسب می تاان براین مشکل غل ه کرد .ایشیکاوا و همکواران ( ،)2012کواربرد
تئاری فازی را دررو

دلفی بیشتر معرفی کردند و الگاریتم یکپارچهسازی فازی را برای تیشبینی اوریب نفواذ آتوی کامپیاترهوا در

سازمانها تاسعه دادند .ددول ( ،)2اعداد فازی مثلثی با هیف لیکر تنج گزینهای را نشان میدهد.
ددول  :2اعداد فازی مثلثی معادل هیف لیکر  5درده(کارساالری و هاشمی.)1391،
خیلی مهم

مهم

متاسط

کماهمیت

خیلی کماهمیت

()0/75,1,1

()0/5,0/75,1

()0/25,0/5,0/75

()0,0/25,0/5

()0,0,0/25

در الگاریتم ادرای تکنیک دلفی فازی برای غربالگری نخست باید هیف فازی مناس ی برای فازی سوازی ع وارا ک موی تاسوخدهنودگان
تاسعه داد .برای این منظار میتاان از رو های تاسعه هیف فازی استفاده کرد یا از هیف های فازی متداول برای این منظوار اسوتفاده
کرد(کارساالری و هاشمی.)1391،

 .4 .1تکنیک DEMATEL
تکنیک دیمتل 1تاسط  Fonetlaو  Gabusدر سال( ،)1971اراله شد .گا های رو

 DEMATELع ارتند از:

هراحی ترسشنامه و دمعآوری اه عا وابستگی نس ی شاخصها از خ رگان؛
محاس ه ماتریس ارت اط مستقیم )(Z؛
محاس ه ماتریس ارت اط مستقیم نرمال ()S؛
محاس ه ماتریس روابط مجماع (وابستگی مستقیم و غیرمستقیم)()T؛
محاس ه ماتریس نرمال روابط مجماع با آستانه تییر ؛
تشکیل نگاشت روابط ش که بر م نای دو بردار  Dو ( Rفیضی و همکاران.)1395 ،

 .5 .1روش بررسی سازگاری گوگوس و بوچر
گاگاس و باچر ( ،) 1998تیشنهاد دادند برای بررسی سازگاری ،دو ماتریس (عدد میانی و حدود عدد فازی) از هر ماتریس فوازی مشوتق
و سپس سازگاری هر ماتریس بر اساس رو

ساعتی محاس ه شاد .مراحل محاس ه نرخ سازگاری ماتریسهای فازی مقایسا زودوی

به قرار زیر است:
وکحد  :1در مرحله اول ماتریس مثلثی فازی را به دو ماتریس تقسیم کنید .ماتریس اول از اعداد میانی قضاو هوای مثلثوی تشوکیل موی-

شاد ]  Am  [aijmو ماتریس دو شامل میانگین هندسی حدود باال و تایین اعداد مثلثی میشاد aiju .aijl
وکحد  :2بردار وزن هر ماتریس را با استفاده از رو

ساعتی به ترتیب (رابطه1و  )2محاس ه می شاد:

141

.A 
g

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هفدهم/تابستان 97
1 n aijm

n j 1 n
 aijm

د در آو ] wm  [ wim
ررکط ا ()1

wim 

i 1

aiju .aijl
n

aiju .aijl

ررکط ا ()2



1 n

n j 1

 wi د در آو
g

] w g  [ wig

i 1

وکحد  :3بزرگترین مقدار ویژه را برای هر ماتریس با استفاده از روابط (3و )4محاس ه نمایید.

ررکط ا ()3

)

w gj
wig

n

( aiju .aijl

n


i 1 j 1

wmj
1 n n
a
(
)  ijm wm
n i 1 j 1
i

λmmax 

1
g
ررکط λا ()4


n

max

وکحد  :4شاخص سازگاری را با استفاده از راوبط ( 5و )6محاس ه کنید:

ررکط ا ()5

ررکط ا ()6

)( λmmax  n
CI 
)(n  1
)( λgmax  n
g
CI 
)(n  1
m

وکحد  :5برای محاس ه نرخ ناسازگاری ) ،(CRشاخص  CIرا بر مقدار شاخص تصادفی ) (RIتقسیم کنید .در صارتی که مقدار حاصل
کمتر از ()0/1باشد ،ماتریس سازگار و قابل استفاده تشخیص داده میشاد(فیضی و همکاران.)1395 ،
بووووا محاسوو و ه نوووورخ ناسووووازگاری بوووور ای دو موووواتریس بوووور اسوووواس روابووووط ( 7و )8آنهووووا را بووووا آسووووتانه()0/1مقایسووووه
میکنیم:

ررکط ا ()7
ررکط ا ()8

CI g
RI g
CI m
CR m  m
RI
CR g 

در صارتی که هر دوی این شاخصها کمتر از()0/1بادند ،ماتریس فازی سازگار است .در صارتی که هور دو بیشوتر از()0/1بادنود،

از تصمیمگیرنده تقااا میشاد تا در اولایتهای اراله شده تجدیدنظر نماید و در صارتی که تنهوا ) CR m (CR g

بیشوتر از()0/1بواد،

تصمیمگیرنده تجدید نظر در مقادیر میانی (حدود) قضاو های فازی را انجا میدهد(فیضی و همکاران .)1395 ،درتژوهش حاار برای
ترسش نامه دلفی فازی و دیمتل نرخ ناسازگاری تس از محاس ه به ترتیب ) 0.05(:و ( ،)0.07کوه در نتیجوه مواتریس هوا سوازگار هسوتند.
همننین ترسش نامه های دارایی تایایی است.

 .2پیشینه ی پژوهش
تاکنان تژوهش های بسیاری در خصا

رفتار سیاسی کارکنان و مدیران ارشد در سازمانها آن صار تییرفته است .دودول( ،)3بوه

خ صه ای از تژوهشهای صار گرفته در این حازه اشاره مینماید.
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جمهل :3ايشي
نایسنده/
نایسندگان ،سال

ي تسط ()2016

عناان تژوهش

نتایج و یافتهها

قالني هرفت ره ا

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارت اط بین رفتارهای سیاسی شخصی افراد در سازمان های

سي سا اخما در
رهرکط س و و
ککرسا نق

دي ط آتکين ه ينط ()2016

اژهه

ه ا رر ي کا رفت رسي سا

آو ،ش

در ککه رفت ر
ااکهنما سي سا

دولتی مطرح گردید .نتایج تژوهش ایشان نشان می دهد که اشخا

به منظار دسوتیابی بوه

قدر  ،اختیار ش لی ،دانش سازمانی و امنیت ش لی ،دست به رفتارهای سیاسی در سازمان
می زنند.
در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که آماز
شهروندی از بروز رفتار و نگر
نگر

و محاریت آماز

در رفتارهای

سیاسی دلاگیری کرده یا حتی المکان ت ییری در این

ها ایجاد می کند.

هدف محقق از انجا این تژوهش بررسی این ماااع باد که آیا سیاست های سازمانی می
سي س ه ا س و نا
ک،دط ()2012
ه ن،آهرا

تااند مادب به اد و ناآوری در سازمان گردد یا خیر؟ .محقق در این تژوهش سیاست های
سازمانی را در دوسطح فردی و سازمانی در نظر گرفته است .رو

تحقیق میکار کاربردی

و تیمایشی باد .نتایج تژوهش نشان داد که سیاست های سازمان هم در سطح فردی و هوم
در سطح سازمانی بر ناآوری سازمان تاثیر گیار می باشد.

نایسنده/
نایسندگان ،سال

نتایج و یافتهها

عناان تژوهش

هدف از تژوهش میکار تحلیل رگرسیانی ها
ترديل ر کسي،نا
ه،ش سي سا ه
رفت رسي سا وميکرو
دش هر ه هيک رروط ()1395
ردرره دل هر ش ه
ج،رن و ه هيئ ه ا
هر اا

ورز

سیاسی و رفتارسیاسی مدیران اداره کل

و داانان و هیئتهای ورزشی مطرح شد .برای دستیابی به اهداف تحقیق از دو

ترسشنامه ی  20ساالی ها

سیاسی کاک ،کالی و هی ری و کا ( )2004و ترسشنامه

ی  29ساالی رفتار سیاسی آتش تار( )1389استفاده گردید .روایی صاری و محتاایی
ترسش نامهها به تأیید  15تن از متخصصین مدیریت ورزشی قرار گرفت و تایایی آنها در
یک مطالعه مقدماتی با 30آزمادنی و با آلفای کرون اخ به ترتیب( )0/84و ( )0/81محاس ه
شد .نتایج تژوهش نشان داد ها

سازمانی و رفتار سیاسی مدیران به ترتیب در حد

مطلاب و متاسط قرار دارد .همننین ها
معناداری وداد دارد .همننین ها

سیاسی و رفتار سیاسی مدیران ارت اط

سیاسی قابلیت تیش بینی  0/66رفتار سیاسی مدیران

دارد.
تژوهش میکار با هدف بررسی رفتار سیاسی مدیران ارشد و تعهد سازمانی کارمنودان بوا
ککرسا ررکط کين

فکح کخ

ه هيک رروط

()1395

تعدیل گری عودالت سوازبمانی در دانشوگاه لرسوتان ادورا شود .بورای گوردآوری داده هوای

رفت ر سي سا وميکرو ه

تژوهش از سه ترسش نامه استاندارد رفتار سیاسی ای دی دوبرین ،تعهد سازمانی موی یور

تعام س و نا د رو مرو

و آلن و عدالت سازمانی نیهاف و مارمن استفاده شد .داده ها با استفاده از آمار تاصویفی

ک تعميل کا مر

و مدل یابی تحلیل مسیر ،اریب هم ستگی تیرسان و تی توک نمانوه ای بوا نور افزارهوای
 SPSSو  LISRELتجزیه و تحلیل شد .یافته هوا نشوان داد کوه واوعیت رفتوار سیاسوی

س و نا در درنشگ ه

مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عودالت سوازمانی بواالتر از حود متواهی و

کست و

میانگین فراوی قورا دارد .همننوین  71درصود از ت ییورا تعهود سوازمانی منوتج از رفتوار
سیاسی مدیران با نقش واسطه ای عدالت سازمانی است.

ک غ خ،رستا ه ض و اط

ککرسا ررکط کين

در تژوهش حاار به منظار گردآوری داده ها از دو ترسوش ناموه اسوتاندارد علموی منوابع
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()1395

و کع قمرت وميکرو ک
رفت ر سي سا د رد و

قدر هینکین و شرایخیم( ،)1989و ترسش نامه رفتار سیاسی دوبرین( ،)1978استفاده شد.
نتایج حاکی از آن است که سه من ع قدر مدیران ،شامل قودر تخصوص ،قودر توادا

و

قدر مردعیت با رفتار سیاسی کارکنان رابطه معنادار در سطح اهمینان 95درصد داشته و
دو قدر اد ار و قانانی با رفتار سیاسی کارکنان رابطه معنادار نداشته اند.
نق
وکرداط ()1395

وميکي س،د ه

در این مقاله ابتدا نظریه های مرباط به مدیریت ساد و هماار سازی ساد را تاایح داده،

هي،ررس ا س،د در

سپس رفتارسیاسی مدیران و عاامل ماثر بر آن را شرح داده و در نهایت با ایجاد یک مدل

رفت ر سي سا وميکرو

ترکی ی عااملی که در مدیریت ساد و رفتار سیاسی مدیران نقش دارند را اراله می شاد.

ککرسا تع رض ه ا
س و نا کک رفت ر
سي سا در س و و ه

محقق هدف از انجا تژوهش میکار را بررسی نقش تعار
کارکنان دانشگاه علا تژشکی مشهد مطرح گردید .رو

سازمانی بر رفتار سیاسی

نمانه گیری تصادفی ساده و ابزار

رررئ ر گ،ا وميکي

ترسش نامه به منظار سنجش مت یرهای تحقیق استفاده شده است .از نر افزار AMOS

رفت ر سي سا در

دهت تحلیل روابط میان مت یرها بهره برده شده است .نتایج بررسی ها نشان می دهد که

ق،ا ک هط ()1394

ردرررت ده تا ااک
وشام(درنشگ ه د،

بین ابعاد تعار

سازمانی( تعار

رابطه ای و وهیفه ای) و رفتار سیاسی مشروع و

نامشروع رابطه معنی داری وداد دارد.

ا اکا وشام)
تژوهش با هدف ت یین تیش بینی کننده های رفتار سیاسی با به کارگیری رو
تبيين نق

وي نجا

ردررک سي س
س و نا کين رفت ر
ف نا ه هيک رروط ()1393
سي سا د رد و ه
،رول فکداط ابدا ه
س و نا

نمانه گیری

قشری (سهمیه ای) انجا شده است .برای دمع آوری داده ها ترسشنامه های استاندارد بوه
کار گرفته شد .روایی ترسشنامه ها به رو

محتواایی و سوازه ای و قابلیوت اعتمواد آن بوا

محاس ه اریب آلفای کرون اخ برای هر یوک از مت یرهوای موارد مطالعوه تاییود شود .بورای
تحلیل داده های تژوهش به وسیله مدل یابی معادال ساختاری و تحلیل مسویر ،نور افوزار
 Lisrelو  SmartPLSبه کار گرفته شد .نتایج حاصله نشان داد عاامل ش لی و سازمانی
از هریق برداشت از سیاست بر رفتار سیاسی اثر داشت .از میان مت یرهای عاامل شخصی
تنها تاثیر ماکیاول گرایی از هریق برداشت از سیاست بر رفتار سیاسی تایید شد و فرایا
مرباط به تاثیر کانان کنترل و خادتایشی بر رفتار سیاسی مارد تایید واقع نشد.
نشان دادند که رفتارهای سیاسی مدیران که بصار تاکتیک های گاناگان سیاسی بروز

ه دها نژرد ه هيک رروط

ردررک سي سا د رد و
ه وق هو در ککرکک

()1388
تبييک

می یابند ،در دهت منافع مدیران و کاهنده سهم منافع کارکنان از منابع محدود هستند ،در
نتیجه مقاومت های شناختی و هیجانی کارکنان در ق ال اعمال ت ییر بااسطه فزونی اکراه و
ناکامی ایشان افزایش می یابد و تاثیر منفی آنها در انگیز

و کاهش راایت ش لی

کارکنان می تااند س ب کاهش عملکرد آنها در مسیر ادرای ت ییر شاد و در بلند مد
کاهش عملکرد سازمان را به همراه دارد.

 .3روششناسی و مدل پژوهش
تژوهش حاار از نظر هدف تاسعه ای و کاربردی است و از نظر نواع داده هوا و نحواه ادراءتحقیقوی تاصویفی– تیمایشوی اسوت و بوه
بررسی ماااع در محیط سازمانی و رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن استان تهران می تردازد .با تاده به این که هودف تحقیوق
حاار شناسایی ابعاد رفتار سیاسی و هراحی مدلی دهت اندازه گیری رفتار سیاسی مدیران ارشد سوازمان هوای دولتی(بانوک مسوکن)،
می باشد لیا از تحقیق تیمایشی برای بخش اول این تحقیق استفاده می شاد .هدف تحقیق حاار تاسعه ای و کاربردی اسوت از آن نظور
که به تاسعه و ترویج دانش رفتار سازمانی در حازه رفتار سیاسی مدیران ارشد خااهد ترداخت و کاربردی نیز می باشد زیرا که نتایج
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آن دهت تنظیم برنامه های آتی سازمان(صنعت بانکداری کشار و خصاصو یا بانوک مسوکن) ،قابول اسوتفاده خااهود بواد .دامعوه آمواری
تژوهش حاار را  20نفر از مدیران ارشد سازمانهای دولتی(بانک مسوکن) کوه حوداقل دارای  10سوال سوابقه کوار ادرایوی و مودیریتی
هستند ،تشکیل میدهند .به دلیل محدود بادن حجم دامعه رو

نمانه گیری تموا شوماری اسوت .دهوت دموع آوری داده هوای تحقیوق

حاار از تکنیک دلفی فازی دهت سناخت عاامل کلیدی رفتار سیاسی مدیران ارشد و ترسش نامه های مقایسا زودی با هیف صفر توا
چهار دهت بررسی میزان شد اثرگیاری و اثرتییری ابعاد و شاخص های رفتار سیاسی با تکنیک دیمتل بهره بورده ایوم .در توژوهش
حاار برای تعیین روایی از ،روایی محتاایی(تایید کمیت و کیفیت سااال از نظر خ رگان واساتید مرت ط با حازه تژوهش) استفاده شده
است .برای تعیین تایایی ترسش نامه از تکنیک سازگاری گاگاس و باچر استفاده شده است .روایی که تاسط خ رگوان تاییود گردیود و
تایایی ترسش نامه های تژوهش ه ق تکنیوک سوازگاری گاگواس و بواچر ،بورای ترسوش ناموه هوای دیمتول()0.003؛ ()0.002؛ ()0.000؛
()0.004و ( ،) 0.001محاس ه گردیده است .که در نتیجه ماتریس ها سازگارهستند .همننین ترسش نامه ها و مدل دارای تایایی است.
نمادار( ،)1مدل ادرایی تژوهش را نشان می دهد.

شناسایی ابعاد و شاخص های رفتار
سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن

دلفی فازی
شناخت ابعاد و شاخص های رفتار سیاسی

DEMATEL

بررسی روابط علی -معلالی بین ابعاد و شاخص های رفتار
سیاسی مدیران ارشد

دمع بندی و نتیجه گیری و اراله تیشنهادا کاربردی و تاسعه ای

ني،درر :1ومل رجکريا اژهه

 .1 .3مدل مفهومی پژوهش
بررسی کامل یک تدیده مدیریتی ،نیازمند داشتن یک الگای مفهامی مناسب می باشد.چهارچاب یا یک مدل مفهامی ،روابط تئاریکی میان
مت یر های مهم مارد بررسی را نشان می دهد(فیضی و همکاران.)1395 ،
تس از مطالعه ی ادبیا ماااع و تیشینه ی تژوهش ابعاد و شاخص های رفتار سیاسی کارکنان و مدیران ارشد بانک مسکن شناسوایی
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و نمادار( ،)2مدل مفهامی تژوهش اولیه را نشان می دهد.

(شاخص ها)

(بُعد)

(هدف)

دنسیت
تحصی

ویژگی های فردی

واعیت ش لی

سطح سلسله مرات ی
مشارکت در تصمیم گیری

عاامل
سازمانی

ره ری
فرهنگ
راایت ش لی

نگر

های ش لی

تعهد سازمانی
تعلق و وابستگی ش لی

مدل سنجش رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن تهران با رویکرد(FDELPHI-
)DEMATEL

سن و سابقه خدمت

تمایل به خرودی
تیامدهای کاری

غی ت
بهره وری
استرس ش لی

ني،درر :2ومل وفا،وا اژهه (Ferris,2012؛ رحي و سکا ه في ضاط )1387

 .4یافته های پژوهش
ابتدا ترسش نامه مقایسا زودی تهیه و با تاده به نظر خ رگان به منظوار مشوخص نموادن روابوط متقابول بوین شواخص هوا و ابعواد
ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد با استفاده از هیف امتیازدهی صفر تا چهار مقایسا زودی در اختیار  20خ ره قرار گرفت.

 . 1. 4بررسی شدت ارتباط بین ابعاد ارزیابی رفتارسیاسی با DEMATEL
الگاریتم محاس هی تکنیک دیمتل از  9گا ذیل تیروی میکند.
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رهل :وشخ

صک تشکيل ده مه و تکيس

ني،دو

تس از مطالعه ی ادبیا ماااع و م انی نظری ،ابعاد و شاخصهای رفتار سیاسی و با استفاده از نظر خ رگوان مسوکن در چهوار بعود و
 15شاخص شناسایی شدند .در این قسمت به بیان اختصارا هر بعد و شاخص که در نمادارهای دیمتل از آنها اسوتفاده خااهود شود،
میتردازیم(ددول.)4
ددول :4ابعاد و شاخص های رفتار سیاسی ماثر بر عملکرد کارکنان بانک مسکن
شاخص ها

بُعد

شاخص ها

بُعد

تمایل به ترک ش ل ()WM1

دنسیت ()PA1
()PA2

ویژگیهای

تحصی

فردی)PA(2

واعیت ش لی ()PA3

تیامدهای کاری

3

()WM

سن و سابقه خدمت ()PA4
سطح سلسله مرات ی ()O1
سازمانی)O(4

مشارکت در تصمیم گیری ()O2
ره ری ()O3

غی ت ()WM2
بهره وری ()WM3
استرس ش لی ()WM4

نگوووور

هووووای

ش لی)JA( 5

راایت ش لی ()JA1
تعهد سازمانی ()JA2
تعلق و وابستگی ش لی ()JA3

فرهنگ ()O4

ده ه س ،ه چا ر  :تعيين

صک در رئ،س يپ دي کرف ه رهرکط ح د کک آوه

در تژوهش حاار از تکنیک دیمتل دهت شناسایی ارت اط و شد قا و اعف ابعاد و شاخصهوای رفتوار سیاسوی مواثر بور عملکورد
کارکنان بانک مسکن بهره بردهایم .در

ده  :عناصر مفرو

را در رلاس یک دیاگراف قرار داده و روابطی که موی بایسوت حواکم بور

ارت اها بین شاخص ها(رلاس) ،باشد را معلا می کنیم (به هار نمانه ،نفاذ عنصر PAبر O؟ یوا بورعکس؟ یوا متقابول؟ بریکودیگر چوه
مقدار تاثیر می گیارند سنجیده می شاد .در

س : ،قانان تصمیم گیری گروهی به منظار تاافق دمعی از قضاو خ رگان را بورای

رابطه ممکن بین هر دو عنصر PAو  Oرا مشخص می نماییم(به هار نمانه رأی اکثریت) .در

چا ر  :شد روابط نهایی(و بوه تاافوق

دمعی) از عناصر را از خ رگان خااستار می شایم .این شد به صار امتیازدهی(در تژوهش حاار از صفر الی ،)4خااهد باد .سپس
میانه امتیازا (یا میانگین هندسی در صار استفاده از درصد) را به ازای هر دو عنصر  PAو  Oبه هار نمانه محاسو ه نمواده و بور
روی دیاگراف مشخص می کنیم.

}N={PA,O,WM,JA
بعد ویژگی های فردی()PA؛
بعد سازمانی()O؛
بعد تیامدهای کاری()WM؛
بعد نگر

های ش لی(.)JA

مجماع رلاس ابعاد رفتار سیاسی را به صار ماتریس( ،)1نشان می دهیم:
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JA

WM

PA

O

PA
0
3.75 0.25 3.6
M̂= O 0.267
0
2.5 0.4
WM 4
0.4
0
4
0

0.25

2.5

JA 0.278

ماتریس :1ماتریس شد روابط سیستم ابعاد روابط سیاسی

} N2 ={PA1,PA2 ,PA3 ,PA4
 -1بعد ویژگی های فردی()PA؛
دنسیت ( )PA 1؛
تحصی

( )PA 2؛

واعیت ش لی ( )PA 3؛
سن و سابقه خدمت (.)PA 4
مجماع رلاس شاخص های بعد ویژگیهای فردی را به صار ماتریس( ،)2نشان می دهیم:

PA1 PA 2 PA3 PA 4
PA1 0
0.4
3.58 2.5
M̂ PA = PA 2 2.5
0
3.4
3
PA3 0.279 0.294
0
0.75
PA 4 0.4 0.333 1.333
0
ماتریس :2ماتریس شد روابط سیستم شاخص های بعد ویژگیهای فردی روابط سیاسی

}N2 ={O1,O2 ,O3 ,O4
 -2بعد سازمانی()O
سطح سلسله مرات ی ( )O 1؛
مشارکت در تصمیم گیری ( )O 2؛
ره ری ( )O 3؛
فرهنگ (.)O 4
مجماع رلاس شاخص های بعد سازمانی را به صار ماتریس( ،)3نشان می دهیم:
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O1
O2
O3
O4
O1 0
2
3.69 0.48
M̂ O = O2 0.5
0
2.14
3
O3 0.271 0.467
0
2.8
O4 2.083 0.333 0.357
0
ماتریس :3ماتریس شد روابط سیستم شاخص های بعد سازمانی روابط سیاسی

} N4 ={WM1,WM2 ,WM3 ,WM4
 -3بعد تیامدهای کاری()WM
تمایل به ترک ش ل ()WM 1؛
غی ت ()WM 2؛
بهره وری ()WM 3؛
استرس ش لی (.)WM 4
مجماع رلاس شاخص های بعد تیامدهای کاری را به صار ماتریس( ،)4نشان می دهیم:

WM3 WM4
2.75

4

0.39

0.87

3.74

0

0

0.267

WM1 WM2
WM1
0
2
ˆ
WM2 0.5
M
0
= WM
WM3 0.25 1.149
WM4 0.364 2.564

ماتریس :4ماتریس شد روابط سیستم شاخص های بعد تیامدهای کاری روابط سیاسی

}N 5  {JA1 , JA2 , JA3
 -4بعد نگر

های ش لی()JA

راایت ش لی ( )JA 1؛
تعهد سازمانی ( )JA 2؛
تعلق و وابستگی ش لی (.)JA 3
مجماع رلاس شاخص های بعد نگر های ش لی را به صار ماتریس( ،)5نشان می دهیم:
JA1 JA 2 JA 3
JA1 0
2.39 2.14
= M̂ JA
JA 2 0.418
0
0.25
JA3 0.467
4
0
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ماتریس :5ماتریس شد روابط سیستم شاخص های بعد نگر

های ش لی روابط سیاسی

ا ج  :نش و دردو روتي رت نا يا ک ص،رت يپ و تکيس
امتیازا نهایی ،به ازای روابط ماداد ،دیاگراف تنظیم شده در قد چهار (برای ابعاد) به صار نمانه را به صوار یوک مواتریس ̂M

نشان می دهیم.
روابووووط مادووووواد از دیوووواگراف تنظووووویم شوووووده را بووووه صوووووار یووووک مووووواتریس شووووود روابووووط سیسوووووتم ،نشوووووان
می دهیم.

JA

WM

PA

O

0

3.75 0.25 3.6

PA

0.4
4

2.5
0

0
0.4

M̂= O 0.267
WM 4

0

0.25

2.5

JA 0.278

ورودی هر تقاهع(مث ی عدد 3.6در ردیف اول با ستان چهار ) ،نشان دهندهی شد نفواذ عنصور مادواد از آن ردیوف بور عنصور از آن
ستان( PAبر  ،)JAو عدد صفر در هر تقاهع نشان دهنده ی عد وداد رابطه بین عناصر نظیر آن تقاهع خااهد باد.
تکين وجي،ع رديفا ر آو و تکيس

اش  :ضکب هک هرهدا ر و تکيس در وعک،س کي

تووووس از تشووووکیل موووواتریس امتیووووازا نسوووو ت بووووه هوووور بعوووود ،مجموووواع هوووور سووووطر را حسوووواب نموووواده ،آنگوووواه
بیش ترین مقدار آن ها را معکاس نماده و به عناان اریب  بر می گزینیم .ماتریس( ،)6این عملیا را نشان می دهد.
R

WM JA

O

PA

3.6 7.6

0.25

0.4 3.17
4 8.4

2.5
0

PA
0
3.75
ˆ
M  O 0.267
0
WM 4
0.4

0 3.03

0.25

JA 0.278

2.5

ماتریس :6ماتریس حاصل از مجماع سطرها
بوووا تادوووه بوووه مووواتریس( ،)4-2بووویش تووورین مقووودار مربووواط بوووه سوووطر WMیعنوووی عووودد ( )8.4بعووود تیامووودهای کووواری

می باشدکه تس از این که این مقدار را معکاس می نماییم .مقدار آلفا برابر است با(  0.119

1

8.4

 )  به دست می آیود.حال هریوک از

عناصر ماتریس ̂ ،)1( Mرا در مقدار  ارب می نماییم .نتایج حاصل از آن درماتریس( ،)7نشان داده شده است.

JA

WM

O

PA

0.429

0.03

0.446

0

PA

M  0.119  Mˆ  O 0.032
0
0.298 0.048
WM 0.476 0.048
0
0.476
0

0.03

JA 0.033 0.298

ماتریس :7شد نس ی حاکم بر روابط مستقیم
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هفت  :ور سب وجي،ع دنب

ن ورمهد ر آث ر وستقي ه غيک وستقي ر

صک کک يکميگک

مجماع دن اله نامحدود از آثار مستقیم و غیر مستقیم از عناصر بر یکدیگر(تاأ با کلیوه بازخارهوای ممکون) را بوه صوار یوک تصواعد
هندسی ،بر اساس قاانین ماداد از گراف ها ،محاس ه می کنیم.
محاسووووو ه ایووووون مجمووووواع نیوووووز نیووووواز بوووووه اسوووووتفاده از( )I-M(-1معکووووواس مووووواتریس) خااهووووود داشوووووت .آثوووووار
غیوووور مسووووتقیم از عناصوووور مادوووواد بووووه موووواتریس معکوووواس همگوووواریی دارد ،زیوووورا اثرهووووای غیوووور مسووووتقیم در هووووال
زنجیره ها از دیاگراف ماداد به صار تیاسته کاهشی خااهد بواد .مواتریس( ،)8معکواس مواتریس( )7اسوت ،شود ممکون از روابوط
مستقیم و غیر مستقیم را نشان می دهد .ماتریس( ،)9مقادیر( )Rمجماع سطرها و ( )Jمجماع ستان را نشان می دهد.

JA

WM

O

2.86

1.906

0.075

3.022
0.201
3.162

PA
PA 2.11

 O 0.245 0.327 0.188
WM 0.109 3.351 0.237
0.212

2.085

0.108

1

) (I  M

JA

ماتریس :8شد ممکن از روابط مستقیم و غیر مستقیم
R

JA

WM

O

PA

1.249

1.226

0.057

0.033

0

PA

0.096

0.144

0.056

0

0.008

O

0.204

0.096

0

0.16

WM 0.052

0.107

0

0.006

0.032

0.069

JA

1.465

0.007

0.158

0.025

J



1

) M  (I  M

ماتریس :9مقادیر  Rو  Jماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم
هشت  :ور سب امت ويکن ر رهرکط غيک وستقي
ماتریس( ،)10نتایج حاصل از محاس ه ی شد ممکن از روابط غیر مستقیم را نشان می دهد.

JA
0.101
0.469
0.041

O

WM

PA

PA 0
0
0.278
2
1
M ( I  M )  O 0.035
0
0
WM 0
1.187 0.01

JA 0.049 0.002 0.019 0.134

ماتریس :10شد نس ی از روابط غیر مستقیم
نا  :تعيين سدسد وکرتب ي س خت ر ويکن ر

صک

این گا سلسله مراتب یا ساختار ممکن از ابعاد را مشخص می نماید .ترتیب نفاذ ابعاد مفرو

از یک مسأله بر دیگر ابعادو یا تحت نفاذ

قرار گرفتن آن ها ،مشخص کننده ی ساختار ممکن از سلسله مراتب آن بعد در به اد یا حول مسوأله خااهود باد.دودول( ،)5ترتیوب نفواذ
مناهر بر یکدیگر را بر اساس ماتریس( ،)9نشان می دهد.
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ددول :5ترتیب نفاذ ابعاد سنجش رفتار سیاسی با تکنیک دیمتل

بر اساس

ترتیب واقع

R-J

شدن ابعاد

R+Jبر اساس

ترتیب واقع
شدن ابعاد

بر اساس
بیش ترین مجماع
)Jستانی(

ترتیب
واقع
شدن

بر اساس
بیشترین مجماع

ابعاد

)Rردیفی(

ترتیب
واقع
شدن
ابعاد

1.224

PA

1.573

JA

1.465

JA

1.249

PA

0.196

WM

1.274

PA

0.158

O

0.204

WM

-0.062

O

0.254

O

0.025

PA

0.107

JA

-1.358

JA

0.211

WM

0.007

WM

0.096

O

بعد ویژگی های فردی()PA؛
بعد سازمانی()O؛
بعد تیامدهای کاری()WM؛
بعد نگر

های ش لی( .)JAدر شکل( ،)1نمادار علّّّّی و معلالی ابعاد رفتار سیاسی کارکنان با دیمتل را نشان داده شده است.

اکل :1ني،درر دّا – وعد ،ا رکع د رفت ر سي سا د رد و ک دييتل
بر ه ق نتایج به دست آمده از(ددول )5و شکل( ،)1بعد ویژگیهای فردی( ،) PAاثور گویارترین بعود ،دارای بویش تورین مقودار ( ،)R-Jبور
اساس ددول ( ،) 1.224است و بدین ترتیب ،با نفاذترین بعد در میان ابعاد مارد بررسی سنجش رفتار سیاسی کارکنان قورار موی گیورد.
همننین بر اساس کمترین مقدار( ،)R-Jبعد نگر

های ش لی( )JAبا مقدار( ،) -1.358اثور توییرترین بعود موی باشود .براسواس بیشوترین

مقدار( ،)R+Jبعد ویژگیهای فردی( ،)PAبا مقدار ( ،) 1.244بیشترین تعامل را با بقیه ابعاد داراست .همننین به ازای هریوک از شواخص
های هر بعد مراحل باال هی می شاد .دراین قس مت ،به تحلیل ترتیب نفاذ شاخص های بعد ویژگی های فردی(ددول ،)6نفاذ شاخصهای
بعوود سووازمانی (دوودول ،)7نفوواذ شوواخص هووای بعوود تیاموودهای کوواری (دوودول )8و نفوواذ شوواخص هووای بعوود نگوور
(ددول )9می تردازیم.
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ددول :6ترتیب نفاذ شاخص های بعد ویژگی های فردی
تکتيب هرقع
کک رس س
R-J

کک رس س R+J

امو
اخ

ه

تکتيب هرقع

کک رس س

تکتيب هرقع

کک رس س

تکتيب هرقع

امو

کي تکين وجي،ع

امو

کي تکين وجي،ع

امو

اخ

ست،نا()J

ه

اخ

ه

رديفا()R

اخ

10.449

PA2

10.747

PA2

8.125

PA3

10.598

PA2

1.782

PA1

8.403

PA3

5.116

PA4

1.705

PA1

-4.385

PA4

5.847

PA4

0.149

PA2

0.731

PA4

-7.846

PA3

1.629

PA1

-0.077

PA1

0.278

PA3

ه

دنسیت ( )PA 1؛
تحصی

( )PA 2؛

واعیت ش لی ( )PA 3؛
سن و سابقه خدمت ( .)PA 4در شکل( ،)2نمادار علّّّّی و معلالی شاخص های بعد ویژگی های فردی رفتار سیاسی با دیمتل را نشوان داده
شده است.

اکل :2ني،درر دّا – وعد ،ا ا خ

ه ا کعم هيژ ا ه ا فکدا رفت ر سي سا

بووور ه وووق نتوووایج بوووه دسوووت آموووده از(دووودول )6و شوووکل( ،)2شووواخص تحصوووی

( ،)PA 2اثووور گووویارترین شووواخص ،دارای

بوووویش توووورین مقوووودار ( ،)R-Jبوووور اسوووواس دوووودول ( ،) 10.449اسووووت و بوووودین ترتیووووب ،بووووا نفوووواذترین شوووواخص در میووووان
شاخص های مارد بررسی بعد ویژگی های فردی سنجش رفتار سیاسی کارکنان قرار می گیرد .همننین بر اساس کمترین مقودار(،)R-J
شووووووووواخص واوووووووووعیت شووووووووو لی

(3

 )PAبوووووووووا مقووووووووودار( ،)-7.846اثووووووووور توووووووووییرترین شووووووووواخص

می باشد .براساس بیشترین مقدار( ،)R+Jشاخص تحصی

( ،)PA 2با مقدار ( ،)10.747بیشترین تعامل را با بقیه شاخص ها داراست.
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ددول :7ترتیب نفاذ شاخصهای بعد سازمانی
کک رس س
تکتيب هرقع
کک رس س
R-J

کک رس س
تکتيب هرقع

امو

تکتيب هرقع امو

R+Jکک رس س

کي تکين

کي تکين وجي،ع
امو ا خ

اخ

تکتيب هرقع

ه

امو
اخ

ه

ه

وجي،ع
اخ

)Jست،نا(

ه

)Rرديفا(
1.392

O2

1.93

O2

1.245

O3

1.661

O2

0.096

O1

1.334

O3

0.351

O4

0.188

O1

-0.333

O4

0.37

O4

0.269

O2

0.089

O3

-1.156

O3

0.279

O1

0.091

O1

0.019

O4

سطح سلسله مرات ی ( )O 1؛
مشارکت در تصمیم گیری ( )O 2؛
ره ری ( )O 3؛
فرهنگ ( .)O 4در شکل( ،)3نمادار علّّّّی و معلالی شاخص های بعد سازمانی نشان داده شده است.

اکل :3ني،درر دّا – وعد ،ا ا خ

ه ا کعم س و نا رفت ر سي سا

بر ه ق نتایج به دست آمده از(ددول )7و شکل( ،)3شاخص مشارکت در تصمیم گیری ( ،)O2اثور گویارترین شواخص ،دارای بویش تورین
مقدار ( ،)R-Jبر اساس ددول ( ،) 1.392است و بدین ترتیب ،با نفاذترین شاخص در میوان شواخص هوای موارد بررسوی بعود سوازمانی
سنجش رفتار سیاسی کارکنان قرار می گیرد .همننین بر اساس کمتورین مقودار( ،)R-Jشواخص ره وری ( )O 3بوا مقودار( ،)-1.156اثور
تییرترین شاخص می باشد .براساس بیشترین مقدار( ،)R+Jشاخص مشارکت در تصمیم گیری ( ،)O2با مقدار ( ،)1.93بیشوترین تعامول
را با بقیه شاخص ها داراست.
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ددول :8ترتیب نفاذ شاخص های بعد تیامدهای کاری
تکتيب
کک رس س
R-J

هرقع امو
اخ

R+Jکک رس س

ه

تکتيب

کک رس س

تکتيب

کک رس س

تکتيب

هرقع امو

کي تکين وجي،ع

هرقع امو

کي تکين وجي،ع

هرقع امو

اخ

)Jست،نا(

ه

اخ

ه

)Rرديفا(

اخ

ه

4.592

WM1

4.749

WM1

3.598

WM2

4.671

WM1

-0.531

WM4

3.759

WM2

0.515

WM4

0.161

WM2

-0.624

WM3

0.498

WM4

0.514

WM3

-0.016

WM4

-3.437

WM2

0.404

WM3

0.078

WM1

-0.11

WM3

تمایل به ترک ش ل ()WM 1؛
غی ت ()WM 2؛
بهره وری ()WM 3؛
استرس ش لی ( .)WM 4درشکل( ،)4نمادار علّّّّی و معلالی شاخص های بعد تیامدهای کاری با دیمتل را نشان داده شده است.

اکل :4ني،درر دّا – وعد ،ا ا خ

ه ا کعم اي ومه ا د را رفت ر سي سا

بر ه ق نتایج به دست آمده از(ددول )8و شکل( ،)4شاخص تمایل به ترک ش ل ( ، )WM 1اثر گیارترین شاخص ،دارای بیش ترین مقدار
( ،)R-Jبر اساس ددول ( ،) 4.592است و بدین ترتیب ،با نفاذترین شاخص در میان شاخص های مارد بررسی بعد تیامدهای کاری
سنجش رفتار سیاسی کارکنان قرار می گیرد .همننین بر اساس کمترین مقدار( ،)R-Jشاخص غی ت ()WM 2با مقدار( ،)-3.437اثر
تییرترین شاخص می باشد .براساس بیشترین مقدار( ،)R+Jشاخص تمایل به ترک ش ل ( ،)WM 1با مقدار ( ،)4.749بیشترین تعامل را
با بقیه شاخص ها داراست.
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ددول : 9ترتیب نفاذ شاخص های بعد نگر
تکتيب
کک رس س
R-J

هرقع امو
اخ

R+Jکک رس س

ه

های ش لی

تکتيب

کک رس س

تکتيب

کک رس س

تکتيب

هرقع امو

کي تکين وجي،ع

هرقع امو

کي تکين وجي،ع

هرقع امو

اخ

)Jست،نا(

ه

اخ

ه

)Rرديفا(

اخ

5.415

JA1

6.527

JA2

6.456

JA2

5.63

JA1

0.97

JA3

5.845

JA1

0.389

JA3

1.36

JA3

-6.385

JA2

1.749

JA3

0.215

JA1

0.071

JA2

ه

راایت ش لی ( )JA 1؛
تعهد سازمانی ( )JA 2؛
تعلق و وابستگی ش لی ( .)JA 3در شکل( ،)5نمادار علّّّّی و معلالی شاخص های بعد نگر

اکل :5ني،درر دّا – وعد ،ا ا خ

ش لی با دیمتل را نشان داده شده است.

ه ا کعم نگکش ابدا رفت ر سي سا

بر ه ق نتایج به دست آمده از(ددول )9و شکل( ،)5شاخص راایت ش لی ( ،) JA 1اثر گیارترین شاخص ،دارای بیش ترین مقدار (،)R-J
بر اساس ددول ( ،) 5.415است و بدین ترتیب ،با نفاذترین شاخص در میان شاخص های مارد بررسی بعد نگر

های ش لی سنجش

رفتار سیاسی کارکنان قرار می گیرد .همننین بر اساس کمترین مقدار( ،)R-Jشاخص تعهد سازمانی ( )JA 2با مقدار( ،)-6.385اثر
تییرترین شاخص می باشد .براساس بیشترین مقدار( ،)R+Jشاخص تعهد سازمانی ( ،)JA 2با مقدار ( ،)6.527بیشترین تعامل را با بقیه
شاخص ها داراست.

نتیجه گیری
در تژوهش حاار به اراله مدلی دهت بررسی رفتار سیاسی مدیران بخش دولتی ایران(مارد مطالعه :بانک مسکن تهران) ،بوا اسوتفاده از
مدل سازی ریاای تصمیم گیری چند شاخصه(  )DEMATELو دلفی فازی ،ترداختیم .نقطه قا توژوهش حااور نسو ت بوه توژوهش
دیگر محققین بهره گیری از مدلسازی ریاای کیفی فازی تاامان میباشد که می تااند باعوث ایجواد و خلوق مودلی قوای از نظور علموی و
م انی گردد .در این بخش به مقایسه نتایج این تژوهش با تژوهش های انجا شده می توردازیم .کجا ه هيک ررو ( ،)1393در تحقیقوی بوه
بررسی قدر  ،سیاست ،رفتار سیاسی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان در تحقیقا و تژوهش های انجا شده ترداخته اند؛ این
مرور ادبیا باده است؛ در این تحقیق به بررسی سیاست تیشگی مدیران ادراک سیاسی کارکنان و مقاومت در برابر ت ییور ،رابطوه بوین
انگاشت قدر و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکورد کارکنوان ،رهیافوت راه وردی تاکتیوک هوای سیاسوی در سوازمان و رفتوار
سیاسی مدیران ارشد مالی و شاخص های عملکرد مالی شرکتها ترداخته شده است؛ این تحقیق در سامین هموایش ملوی سوالیانه علوا
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مدیریت ناین انجا شده است.
از دمله نقاط اشتراک تژوهش حاار و تژوهش گردوی و همکواران( ،)1393و توژوهش مورور ادبیوا بررسوی قودر  ،سیاسوت ،رفتوار
سیاسی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان می باشد .از دمله تفاو های تژوهش حاار با گردی و همکاران ،اسوتفاده از تکنیوک
های تصمیم گیری چند شاخصه دیمتل و تحلیل کیفی دلفی فازی برای بررسی شد ارت اط بین ابعاد و شاخص ها می باشد ولی گردی
و همکاران ،تنها به مرور ادبیا بسنده ک رده بادند .از دمله امتیازا تژوهش حاار نس ت به گردی و همکاران تادوه و دسوتیابی بوه
این نتیجه است که استفاده از تصمیم گیری چند معیاره  MADMبه دلیل ارزیابی و سونجش کوه عملوی ذهنوی و کیفوی اسوت موی تاانود
کارشناسان را در دستیابی به نتایج ملماس تر یاری رساند .ف نا ه هيک ررو ()1393ط در تحقیقی به ت یین نقوش میوانجی ادراک سیاسوت
سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عاامل فردی ،ش لی و سازمانی ترداخته اند؛ تژوهش با هدف ت یین تیش بینوی کننوده هوای رفتوار
سیاسی با به کارگیری رو

نمانه گیری قشری (سهمیه ای) انجا شده است .برای دمع آوری داده ها ترسشنامه های استاندارد به کار

گرفته شد .روایی ترسشنامه ها به رو

محتاایی و سازه ای و قابلیت اعتماد آن بوا محاسو ه اوریب آلفوای کرون واخ بورای هور یوک از

مت یرهای مارد مطالعه تایید شد .برای تحلیل داده های تژوهش به وسیله مدل یابی معادال ساختاری و تحلیل مسیر ،نر افوزار Lisrel
و  SmartPLSبه کار گرفته شد .نتایج حاصله نشان داد عاامل ش لی و سازمانی از هریق برداشوت از سیاسوت بور رفتوار سیاسوی اثور
داشت .از میان مت یرهای عاامل شخصی تنها تاثیر ماکیاول گرایی از هریق برداشت از سیاست بر رفتار سیاسی تاییود شود و فراویا
مرباط به تاثیر کانان کنترل و خادتایشی بر رفتار سیاسی مارد تایید واقع نشد .از دمله نقاط اشتراک تژوهش حاار با تژوهش فوانی
و همکاران ( ،)1393ت یین نقش میانجی ادراک سیاست سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عاامل فردی ،شو لی و سوازمانی ترداختوه
اند ،همننین بهره گیری از مت ی رهای مستقل :عاامل فردی ،ش لی و سازمانی در تحلیول هوای آمواری و بررسوی تواثیر آن هوا بور رفتوار
سیاسی کارکنان می باشد .که نتایج حاصل از تحلیل هر دو تژوهش در خصا

مت یرهای میکار نشان داد که بین هزیک از مت یرهوای

میکار و رفتار سیاسی کارکنان رابطه معنی داری وداد دارد .از دمله تفاو های تژوهش حاار با فانی و همکاران ،اسوتفاده از تکنیوک
های تصمیم گیری چند شاخصه دیمتل و فرآیند تحلیل سلسله مرات ی فازی برای بررسی شد ارت اط بوین ابعواد و شواخص هوا و وزن
دهی و رت ه بندی شاخص ها و ابعاد سنجش رفتار سیاسی کارکنان می باشد همننین استخراج ابعاد و شاخصوها بوا تکنیوک دلفوی موی
باشد و لزومای به بررسی صرف تیشینه تحقیق اکتفا نشد ،ولی فانی و همکاران ،تنها با استفاده از تکنیک های آماری صرفای به تحلیول داده
ها ترداخته بادند .همننین دیدن یک بعد نگر

ش لی به عناان یک مت یر ددید در تژوهش حاار نسو ت بوه توژوهش فوانی و همکواران

بیانگر دامع تر بادن تژوهش حاار می باشد .از دمله امتیازا تژوهش حاار نس ت به فانی و همکاران ،تاده و دستیابی به این نتیجه
است که استفاده از تصمیم گیری چند معیاره  MADMبه دلیل ارزیابی و سنجش که عملی ذهنی و کیفی است می تاانود کارشناسوان را
در د ستیابی به نتایج ملماس تر یاری رساند .در این قسمت به دمع بندی نتایج حاصل از نتوایج تحلیول دیمتول در قالوب یوک مودل علّّوی-
معلالی می تردازیم .ددول( )10و شکل( ،) 6ترتیب نفاذ شاخص های رفتار سیاسی کارکنان بانک مسکن و نمادار علّّی -معلالی شواخص
ها را نشان می دهد.
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ددول : 10ترتیب نفاذ شاخص های رفتار سیاسی کارکنان بانک مسکن

ن،ع وتبيک

کک رس س
R-J

R+Jکک رس س

دّا

1.782

1.629

دّا

10.449

10.747

اخ

ني د

دنسیت

PA1

تحصی

PA2

وعد،ل

-7.846

8.403

هضعي ابدا

PA3

وعد،ل

-4.385

5.847

سن و سابقه خدمت

PA4

دّا

4.592

4.749

تمایل به ترک ش ل

WM1

وعد،ل

-3.437

3.759

غی ت

WM2

وعد،ل

-0.624

0.404

بهره وری

WM3

وعد،ل

-0.531

0.498

استرس ش لی

WM4

دّا

0.096

0.279

سطح سلسله مرات ی

O1

دّا

1.392

1.93

مشارکت در تصمیم گیری

O2

وعد،ل

-1.156

1.334

ره ری

O3

وعد،ل

-0.333

0.37

فرهنگ

O4

دّا

5.415

5.845

راایت ش لی

JA1

وعد،ل

-6.385

6.527

تعهد سازمانی

JA2

دّا

0.97

1.749

تعلق و وابستگی ش لی

JA3

شکل :6روابط و اهمیت شاخصهای رفتار سیاسی کارکنان بانک مسکن
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شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران ارشد بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیکآزمایش طراحی سیستم
دهت مشخص شدن شد روابط و اهمیت تاثیر گیاری شاخصهای رفتار سیاسی کارکنان بانک مسکن بر هم با تکنیک دیمتل به بررسی
آن ترداختیم .درشکل ( ،)6به ترسیم نمادارهای علّّی و معلالی با تاده به مقادیر به دست آمده( ،)R+Jمیزان تواثیر و تواثر عاامول موارد
نظر را نشان می دهدو ( ،)R-Jقدر تاثیر گیاری هر عامل را نشان می دهد ،به هار کلی اگور( ،)R-Jمث وت باشود مت یور یوک مت یور علّّوی
محساب می شاد و اگر منفی باشد ،معلال محساب می شاد.دهت تژوهش محققین آتی تحقیقا زیر تیشنهاد می شاد:
 -1اولایت بندی ابعاد رفتار سیاسی کارکنان بانک مسکن با استفاده از تکنیک  DEMATELفازی و مقایسه با نتایج تحقیق حاار.
 -2ارزیابی رفتار سیاسی کارکنان بانک مسکن با رویکرد  SWOTو تکنیک  VIKORفازی.
 -3اولایت بندی ابعاد رفتار سیاسی کارکنان بانک مسکن با استفاده از تکنیک . AHP
 -4اولایت بندی رفتار سیاسی کارکنان بانک مسکن با استفاده از تکنیک . FAHP-TOPSIS

منابع
.1

هادیزادهمقد  ،ا ،راایی ،س.ع ،و اک ری ،خ" ،)1389( .رهیافت راه ردی تاکتیک های سیاسوی در سوازمان" ،مطالعوا مودیریت
راه ردی ،شماره ،1صص.106–89 .
2.

Mondak, J. J., Hibbing, M. V., Canache, D., Seligson, M. A. & Anderson, M. R. (2010).
Personality and Civic Engagement: An Integrative Framework for the Study of Trait Effects on
Political Behavior. American Political Science Review, 104(01), 85–110.
 .3کشاورز ،ل ،فراهانی ،ا و شهرس ز " ،)1395( . ،تحلیل رگرسیانی ها سیاسی و رفتار سیاسوی مودیران اداراه کول ورز

و

داانان و هیئت های ورزشی استان فارس"  ،مطالعا مدیریت رفتار سازمانی در ورز ،سال  ،9شماره ،3صص.30–23 .
.4

تادهفراهانی ،ا" ،)1392( .فرهنگ و سیاست ؛ مناس ا فرهنگ و سیاست ؛ با تأکید بر دمهاری اس می ایران ؛ معناکاوی رفتوار
سیاسی در سیاست غربی و سیاست الهی"  ،ساره اندیشه ،شماره،7صص.67–65 .
5.

Ferris, G. R. (2012). Politics in organizations: theory and research considerations. New York, NY:
Routledge.
 .6باغ خااستی ،ف ،و اامنی ،ف " ،)1395( .بررسی رابطه بین منابع قدر مدیران با رفتار سیاسی کارکنان"،تژوهش ملول .سوال
 ،12شماره  ،1صص.122–105 .
.7

باقری ،ق ،نیکآیین ،و حسنینژاد ،آ " ،)1391( .ت یین ادراک فضوای سیاسوی در سوازمان و بررسوی تیامودهای ناشوی از آن"
،راه رد(دانشگاه تهران) ،سال  ،7شماره  ،5صص.118–99 .

.8

مامنی ،)1392( . ،م احث ناین تحقیق در عملیا ( .ج تنجم) .تهران :دانشگاه تهران.
Treadway ،Darren C. ،Breland ،Jacob W. ،Williams ،Lisa M. ،Cho ،Jeewon ،Yang ،Jun Ferris ،

9.

Gerald R. (2013). Social influence and interpersonal power in organizations: Roles of performance
and political skill in two studies. Journal of Management. 39(6) .1553-1529 ،
10. Person, R. & Landry, P. F. (2016). The Political Consequences of Economic Shocks: Implications
for Political Behavior in Russia. Problems Of Post-Communism, 63(4), 221–240.
 .11درگاهی ،ح " ،)1391( .قدر و رفتار سیاسی در سازمان :اخ قی یا غیراخ قی" ،مجله ایرانی اخو ق و تواریخ تزشوکی" ،سوال
 ،28شماره  ،5صص.14–1 .
 .12بهرامی ،ح ،داستانی ، ،و تارامینی ،ز" ،)1395( .رابطه امنیت ش لی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سوازمانی
(مطالعه ماردی :کارکنان وزار علا  ،تحقیقا و فناوری)" ،رسالت مدیریت دولتی ،شماره  ،7صص.32–15 .
13. Kim, T., Atkin, D. J. & Lin, C. A. (2016). Investigating the role of education in the incidence of
political citizenship behavior. Journal Of Broadcasting & Electronic Media, 60(1), 23–39.
14. Enos, R. D. (2016). What the Demolition of Public Housing Teaches Us about the Impact of Racial
Threat on Political Behavior: DEMOLITION OF PUBLIC HOUSING AND RACIAL THREAT.
American Journal Of Political Science, 60(1), 123–142.

159

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هفدهم/تابستان 97
 .15حووادیهووا ،ز و آریووانمفوورد ،ح " ،)1389( .رابطووه رفتووار سیاسووی موودیران ارشوود مووالی و شوواخص هووای عملکوورد مووالی
شرکت ها"  ،تژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ،شماره ،8صص.186–161 .
 .16حسنزاده ،ا " ،)1385( .رویکردی متفواو بوه رفتوار سیاسوی و اصو حا اباالقاسوم درگزینوی (وزیور سولجاقیان)" ،فرهنوگ،
شماره ،19صص.90–63 .
17. Gintis, H. (2016). Homo Ludens: Social rationality and political behavior. Journal Of Economic
Behavior & Organization, 126, 95–109.
 .18رها" ،)1384( . ،نقش احزاب و تشکل های سیاسی در رفتار سیاسی مطلاب" ،اندیشه انق ب اسو می ،شوماره ،4صوص–264.
.283
 .19فانی ،ع.ا ،.شیخینژاد ،ف ،داناییفرد ،ح ،و حسنزاده ،عل" ،)1393( .کنکاشی تیرامان عاامل مؤثر بر شکلگیری رفتوار سیاسوی
در سازمان"،مدیریت دولتی(دانشگاه تهران) ،شماره ،6صص.174–151.
 .20فانی ،ع.ا ،شیخینژاد ،ف ،و رستهمقد  ،آ" ،)1392( .ماهیت ،ابعاد و روشهای آمواز
،مطالعا مدیریت بر آماز

و تاسوعه مهوار سیاسوی در سوازمان"

انتظامی ،شماره ،24صص.52–29 .

& 21. Bode, L. (2012). Organizational and Innovation Policies. Journal Of Information Technology
Politics, 9(4), 352–369.
 .22فریدونی ،ف" ،)1382( .مدیریت رفتار سیاسی در سازمانها" ،تاسعه مدیریت ،شماره ،56صص.61–56 .
 .23کرمی ،ف ،و یاسفی ،ب "،)1392( .ارت اط اعتماد بین فردی و رفتارهای سیاسی با س ک هوای حول تعوار

در میوان کارکنوان

ادارا کل تربیت بدنی استان های منتخب" ،مطالعا مدیریت ورزشی .شماره،10صص.218–195 .
 .24فیضی ،ع ،دهاندیده ،ک ،نظری ،س ،)1395( .تحقیق در عملیا تیشرفته ،انتشارا حریم دانش ،چاپ اول ،تابستان.
 .25کارساالری ،س .ق ،هاشمی ،ذ ،) 1391( .ارزیابی عملکرد شرکت های تخش مااد غیایی با استفاده از مدل کار

امتیازی

متاازن با رویکرد انتخاب شاخص ها به وسیله ی تحلیل سلسله مرات ی دلفی فازی ) (FDAHPشرکت تخش شادی آوران،
دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی ،تایان نامه ی کارشناسی ارشد .
 .26رحمانسرشت ،ح ،و فیاای " ،)1387( . ،رابطه بین انگاشت قدر

و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان"

،تژوهش نامه علا انسانی و ادتماعی ،دوره ،8شماره ،29صص.96–73 .
 .27فرح بخش ،س ،نیک تی ،ا و شجاعی ،ع " ،)1395( .بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل
گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان" ،اندیشه های ناین تربیتی ،شماره،12صص.37-7 .

پی نوشت:
1

)Decision Making Trial and Evaluation Labrotory (DEMATEL
)Personal Adjectives (PA
3
)Work Message (WM
4
)Organization (O
5
)Job Attitude (JA
2

160

