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چکیده 
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی سازمان با رضایت شـلیی اارااـان
معاونت فرهاگی و اجتماعی وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری است .چارچوب نظری این پژوهش بر مباای
نگرش سیاسی به سازمان است .در این پژوهش ،وجود رابطه به جای ضابطه ،جوّ عدم همکـاری در بـین
اارااان و وجود باندهای قدرت در سازمان به عاوان مولفـههـای ادراک فضـای سیاسـی سـازمان مـورد
بررسی قرار گرفته است .این پژوهش از نوع توصیفی _ااربردی ،و از نظر گردآوری اطالعات ،پیمایشـی
است و برای تجزیه و تحییل از روش همبستگی استفاده شده است .پرسشاامه پـژوهش بـه طـور مجـزا
ادراک فضای سیاسی سازمان و رضایت شلیی را مورد ساجش قرار داده و ارتباط بین متلیر ها بـا آزمـون
همبستگی بررسی شد .نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز نشان داد اـه اوً ادراک فضـای سیاسـی
سازمان ارتباط معکوس با رضایت شلیی اارااان دارد دوما ادراک فضای سیاسی اارمادان معمولی بیشتر
از مسؤًن است .همچاین یافتههای این پژوهش از وجود جوّ سیاسی نسبتا زیاد و رضایت شـلیی اـ در
سازمان مورد بررسی حکایت میااد.
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.1مقدمه 

پژوهشها نشان داده اه اارااان با رضایت شلیی باًتر ،از نظر فیزیك بدنی و توان ذهاـی
در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی ،سطح باًی رضایت شـلیی مـاعکس اااـده جـو
سازمانی بسیار مطیوب است اه ماجربه جذب و ماندگاری اارااان میشـود ننحریـر و دیگـران،
 .) 7183عوامل زیادی نظیر شرایط فیزیکی اار ،حقوق و دستمزد ،سبك رهبـری ،وجـود فرصـت
های پیشرفت و  ...در ایجاد رضایت شـلیی مـو ر هسـتاد ن Tietjen, 1998, Miller& Mire,
 ،2009زارعی متین.)7188 ،
سیاست یك پدیده جهانشمول اسـت و هـیس سـازمانی وجـود نـدارد اـه سیاسـت و ادراک
سیاسی 7در آن وجود نداشته باشد .مدیران تاها می تواناد تالش اااد اه ا رات مافـی آن را روی
اارااان و نتایج عمیکرد سازمان به حداقل برساناد ن .)Jam, 2011برای ایاکه بتوان بـا افـرادی
اه دارای دیدگاه ها ،انتظارات ،فرضیهها ،شخصیتها و هدفهای گوناگون هستاد و سـازمانی را
بوجود می آوردند ،به شیوه ا ربخشی اار ارد؛ انسان باید یـك سیاسـتمـدار مـاهر باشـد و درک
اامیی از عرصه سیاسی سازمانی اه در آن به اار و فعالیت مشلول اسـت ،داشـته باشـد نزارعـی
متین ،7188 ،رحی نیا و حسنزاده.)7188 ،
نزاع بر سر قدرت ،تعارض ،اجماع و مافعتطیبی شخصی اساس فرایاد سیاسی هسـتاد ن Ul
 .)Haq, 2011دو دیدگاه گسترده درباره سیاست در سازمانهـا وجـود دارد .اولـی سیاسـت را در
سازمان خاثی یا حتی مطیوب درنظر می گیرد .طرفداران این دیدگاه فعالیت سیاسـی را بـهعاـوان
یك عاصر ًزم برای عمیکرد سازمانی در نظر می گیرند .دیدگاه دوم سیاست را مافی و نامطیوب
میداند و تااتیكهای سیاسی را بهعاوان ابـزاری بـرای بیشـیاهاـردن ماـافش شخصـی درنظـر
میگیرند ن ،)Hochwarter & Treadway, 2003طرفداران دیـدگاه دوم بیـان مـیاااـد اـه
فضای سیاسی میتواند باعث افزایش محدودیتهای ااری و ااهش رضـایت شـلیی 1و رفتـار
شهروندی اارااان شود ن .)Ferris et al, 2009از جابههای مثبت سیاست در سازمان ،گفتمان
ماطقی ،مذااره ،چانه زنی و تدبیر جهت حل تعارض و اختالف افراد و گروههاست اه میتوانـد
برای سازمان و افراد مؤ ر و مفید باشد نرحی نیا و حسـنزاده .(7188 ،از سـویی رضـایت شـلیی
اارااان از جمیه عوامل مه در عمیکرد سازمان است نرحـی نیـا و حسـنزاده ،7188 ،نحریـر و
دیگران.)Hong et al, 2011 ،7183 ،
برداشت هر یك از افراد در سازمان نسبت به وجود رفتارهای سیاسی در سازمان بـا دیگـری
متفاوت بود و در میزان شدت دریافت و ادراک این پدیده تفاوتهای قابلمالحظهای در بین افراد

1. Politics Perceptions
2. .job satisfaction
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مشاهده می شد اه عوامل بسیار نیز در آن دخالت داشتاد .از عوامل ساختاری و شخصیتی گرفتـه
تا عوامل ناشی از محیط اار نDrory& Room, 1988؛ .)Valle& Witt, 2001
بررسی ادبیات تحقیق نشان میدهد اه ادراک فضای سیاسی سطح پایین از رضایت شـلیی،
تعهد و عمیکرد ،و سطح باًتری را از تاش شلیی فراه میااـد .هـ چاـین تحقیقـات بسـیاری
عوامل بالقوه مضر سیاست در نتایج اار را شااسایی اـردهانـد ن Hochwarter & Treadway,
 .)2003همچاین پژوهشهای جوانمرد و افراز نشان داد اارمادانی اه نسبت به محقـق سـاختن
اهداف تی و سیاستهای سازمانی تعهد بیشتری دارند ،در مقایسه با سایرین پایبادی بیشتری به
سازمان و سیاستهایش دارند نجوانمرد و افـراز .)7183 ،از سـویی رضـایت شـلیی نیـز یکـی از
مه ترین عوامل در پیشگویی و درک رفتار سـازمانی اسـت ،اـه بررسـی آن بـه سرپرسـتان در
شااسایی مشکالت بالقوه امك میااد .ضمن ایاکه اارااان سازمان ،شـاخ سـاجش میـزان
برتری آن سازمان هستاد ننحریر و همکاران .)7183 ،در ایاجاست اه بررسی رابطه میان میـزان
رضایت شلیی اارااان و شدت آشفتگی سیاسی سازمان و گستردگی فعالیـتهـای سیاسـی و در
نتیجه بره خوردن نظ موجود و زیر پا گذاشته شدن معیارها و ضـوابط حـاا بـر محـیط اـار
اهمیت بسیار پیدا می ااد.
معاونت فرهاگی و اجتماعی وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری نیز به عاـوان بخشـی از یـك
سازمان بزرگ دولتی است .از سوی دیگر باید گ فـت اـه بـدون شـك ،جایگـاه ایـن معاونـت در
سازمانی اه وظیفه انتقال دانش و مفاهی و ارزشهای اجتماعی را به جوانان و آیادهسازان اشور
برعهده دارد بسیار مه است .به همین سبب رضایت شلیی اارااان این سازمان در دسـتیابی آن
به اهداف و افزایش بهرهوری آن موضوع بسیار با اهمیتی برای این سازمان و نهاد آموزش اشور
به شمار میآید.
نگرش سیاسی به سازمان چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل مـیدهـد .ایـن نگـرش در
مقابل نگرش عقالیی به سازمان شکل گرفته است ،و بر مفاهیمی چون قدرت ،نفوذ و رفتارهـای
سیاس اارااان استوار است نتقیزاده مطیق.)7181 ،
هدفهای اصیی این پژوهش به شرح زیر است:
 .7بررسی ارتباط بین ادراک فضای سیاسی با رضایت شلیی اارااان معاونت فرهاگی و اجتماعی
وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری.
 .1بررسی تفاوت میزان ادراک فضای سیاسی اارمادان با ادراک فضای سیاسی مسئوًن شـالل
در معاونت فرهاگی و اجتماعی وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری.
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.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 
7

رضايتشغلی .رضایت شلیی اولین بار توسط هاپوک ن )7315تعریف شده؛ به عاوان ترایبـی از
شرایط روانی ،فیزیکی و زیستمحیطی اه باعث میشود یك فرد بگویـد« :مـن از اـارم راضـی
هست » ن .)Samaranayake & Gamage, 2012مدل ساتی رضایت شلیی بر تمام احساسـاتی
اه فرد در مورد خود  /شلل خود دارد ،متمراز است .با این حـال ،چیـزی اـه شـلل را رضـایت
بخش و یا نارضایتبخش میسازد عالوهبر ماهیت اار ،به انتظاراتی اه افراد از اار خود دارند ه
بستگی دارد .باابراین رضایت شلیی جهت گیری عاطفی است اه اارااان نسـبت بـه اـار خـود
دارند ن .)Hong et al, 2011فرد لوتانز ،1رضایت شـلیی را حالـت عـاطفی مثبـت و خوشـایادی
میداند اه حاصل ارزیابی فرد از شلل یا تجارب شلیی او است .وی اضافه میااد رضایت شلیی،
نتیجه ادراک اارااان از آنچه به نظرشان مه است و شلل آنها را بهخوبی فـراه اـرده اسـت
ننحریر و همکاران .)7183 ،ماظور از رضایت شلیی نگرش ایی فرد درباره اـارش اسـت .اسـی
اه رضایت شلیی او در سطحی باً است نسبت به شلل یا اار خود نگـرش مثبـت دارد نرابیاـز،
 .)7111متخصصان در جیب رضایت مشتری در این اتفاق نظر دارنـد :اارماـدان مااسـب اـه از
طرف سیست مدیریت مااسب حمایت می شوند ،ایید راضـی اـردن مشـتریان هسـتاد نروسـتا،
ونوس ،ابراهیمی .)7188 ،در واقش می توان گفت رضایت اارااان ساگ باـای رضـایت مشـتری
است.
عواملمؤثردررضايتشغلی .بر اساس پژوهشها ،عوامل زیادی در رضـایت شـلیی نقـش
دارند .به ترتیبی اه در نظریه ها آورده شده است ،این عوامـل عبـارت انـد از :شـرایط محیطـی و
فیزیکی اار ،ارتباطات و جو سازمانی ،سبك رهبری ،عدالت ،شلل مااسب و لاـی ،فرصـتهـای
پیشرفت و تطبیق مااسب شلل و شالل.
 .7شرایط محیطی و فیزیکی :شرایط محیط ااری مااسب ،به دور از سر و صدا ،نور اافی،
طراحی مااسب محیط اار ،طراحی و آرایش مااسب دستگاهها و لوازم ااری ،رعایت ایمای در
محیط اار ،سیست های مااسب گرمایش و سرمایش و سایر عوامیی اه محیط اار را احاطه
میاااد میتواند در رضایت شلیی تأ یر بگذارد ن)Miller& Mire, 2009؛
 .1ارتباطات و جو سازمانی :یکی از نیازهای مه انسانها آن است اه میخواهاد با دیگران
ارتباطات صمیمی داشته باشاد و مورد احترام و محبت قرار بگیرند .توسعه گروههای ااری با
فراه اردن جوّ دوستانه و همکاری توأم با اعتماد ،امکان تأمین نیازهای اجتماعی و قدر و
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مازلت انسانها را فراه میااد .اار اردن در چاین گروههایی برای انسانها لذتبخش است و
موجب رضایت شلیی آنها میشود نزارعی متین)7188 ،؛
7
 .1سبك رهبری :بعضی دانشمادان بیان میدارند اه در سازمان مه ترین عامل تضعیف روحیه
یا تقویت روحیه سبك رهبری است .رهبران در سازمانها و گروهها دو وظیفه مه به عهده دارند
یکی هدایت و راهامایی اارااان برای انجام موفق شلل و وظایف خود ،دوم حمایت اارااان در
بررسی و حل و فصل مسائل و مشکالت ااری ،زندگی و ارائه بازخورد و مشورتهای ضروری.
به عبارت دیگر ،مدیر در این نقش با سبك پدرانه و حمایتی و عاطفی اارااان را در حل
مشکالت و پیشرفت و رشد مورد حمایت قرار میدهد .این شیوه رهبری در رضایت شلیی تأ یر
دارد ن)Miller& Mire, 2009؛
 .1شلل مااسب و لای :پژوهشها در مورد مشالل و نقش آن رضایت شلیی نتایج جالبی را به
دست آورده است .اگر در طراحی مشالل به انسان اهمیت بیشتری داده شود و مسؤلیت بررسی و
ااترل وظایف بر عهده اارااان باشد و شلل از پیچیدگی ًزم برخوردار باشد و همچاین اارماد
استقالل و آزادی عمل داشته باشد ،برای بسیاری اارمادان رضایتبخش است .زیرا اار اردن
جزء نیازهای ذاتی همه انسانهاست .انسانها با ااراردن میتواناد از تواناییهای بالقوه خود
استفاده اااد و موجبات رشد و تعالی خود را فراه اااد .لذا انسانها به وسییه اار در مشالل
جذاب ،پر معای و لای پاداش مهمی را دریافت میاااد و این پاداش ماهیتا در طبیعت شلل
وجود دارد ن)Tietjen, 1998؛
 .5وجود فرصت های پیشرفت :اگر چاانچه در سازمان شایستگی و عمیکرد شایسته موجب ارتقا و
پیشرفت شود ،رضایت شلیی را تحت تأ یر قرار میدهد نزارعی متین)7188 ،؛
 .1نوع شلل تطبیق مااسب شلل و شالل :تطبیق شلل و شالل یکی از مه ترین اقدامات برای
توسعه شایستهساًری در سازمان است .تحقیقات اخیر نشان میدهد اه این عامل در رضایت
شلیی تأ یر دارد و هرگونه عدم انطباق بین شلل و شالل ا ر نامطیوبی در رضایت شلیی دارد.
عالوه بر آن تحقیقات نشان میدهد اه اارااان دوست دارند اه از تمام تواناییها و مهارتهای
خود در شلل و سازمان استفاده شود .ازاینرو اارشااسانی اه احساس میاااد اه از تمام
1
مهارتها و شایستگیهای آنها استفاده نمیشود ،رضایت شلیی باًیی ندارند ن Miller& Mire,
.)2009
فضای سیاسی سازمان .سیاست سازمانی یك مفهوم بحث برانگیز است ن & Vigoda

 . )Cohen, 2002بیشتر مطالعاتی اه به سیاستهای سازمانی پرداختهاند رفتارهای سیاسی را
1. Demoralizing
2. Over – qualification
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بهعاوان پدیده عمدتا مافی مطرح اردهاند ن .)Vigoda, 2010در پژوهشهای بسیاری ا بات
شده است اه رفتارهای سیاسی در سازمانها همهگیر شده است و تمام نتایج پژوهشها نشان از
پذیرش گسترده سیاست بهعاوان یکی از جابههای قابلتوجه از زندگی سازمانی دارد
ن.)Hochwarter & Treadway, 2003
فریس و همکاران 7ن )7331اوشیدند در مورد رابطه میان ادراک فضای سیاسی در سازمان با
تصمیمات شلیی اارااان و در نتیجه تلییـر و تبـدیل نیـروی انسـانی در سـازمان تحقیـق اااـد
ن .)ferris et al, 1996مطالعات نشان داد اه شاخ ذهای ادراک فضای سیاسـی تـأ یر بسـیار
زیادی در چگونگی واااش عکسالعمل فرد نسبت به شـلل و حرفـه خـود دارد ن Porter et al,
.)1983
این پژوهشها به طراحی مدل ادراک فضای سیاسی در سـازمان ن )POPsتوسـط فـریس و
همکاران ماجر شد اه تابه حال در آزمون های مختیف صحت خود را نشـان داده اسـت .در ایـن
مدل ،متلیر مستقل ادراک فضای سیاسی در سازمان بهعاوان پیشبین برای متلیرهای وابستهای
چون نگرانی شلیی ،ااار اشیدن از اار و نارضایتی شلیی عمل میااد .سه حـوزه محتـوایی بـر
این شاخ تأ یر میگذارند و در تشدید یا تخفیف ادراک فضای سیاسی مؤ رند اه عبارتاد از:
 .7خصوصیات ساختار سازمانی؛  .1عوامل مربوط به شلل/محیط و  .1عوامل شخصی .در مورد هر
سه این عوامل پژوهشهای گسترده ای توسط پژوهشگران مختیف به عمل آمـده اسـت و نقـش
هریك از آن ها در افزایش یا ااهش ادراک فضای سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت .عوامـل
سازمانی از میزان تمراز قدرت در سازمان نوجود باندهای قدرت در سازمان) ،رسمی بودن سازمان
نوجود رابطه به جای ضابطه در سازمان) و شدت سیسیه مراتب نوجود جـو همکـاری در سـازمان)
تشکیل می شود اه در مورد رابطه هر یك با میران ادراک فضای سیاسی مستادات و پژوهشهـا،
اافی ارائه شده است ن  .)Ferris & Kacmar, 1992همچاین این مطیب نیز مـورد تأییـد قـرار
گرفته است اه آنهایی اه خود از بهره مادان رفتارهای سیاسی در سازمان هستاد ،ممکـن اسـت
رفتارهای سیاسی را نامطیوب یا زیان آور نداناد و اصوً جو سیاسـی را بـدان گونـه اـه اارااـان
سطوح پایین احساس میاااد ،ادراک نکااد ن.)Drory, 1993
سیاستهای سازمانی عااصر ویژه محیط اار هستاد اه مسـتقیما روی فعالیـتهـای اـاری
روزانه اارماد ،تعامالتش با همکاران و روری رابطه اارفرما-اارماد تأ یر میاذارد .سیاستهـای
سازمانی ،ارزشهای مشترای اه تصمی سازی مدیران و سرپرستان را جهتدهی میااـد نشـان
داده و تجربیات ااری اارمادان را شکلدهی میااد و این تجربههـا بـه سـرعت روی رفتارهـا،
روابط ااری و احساس اماتیتشان تأ یر میگذارد نجوانمرد و افراز.)7183 ،
1. ferris et al
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سیاست و رفتار سیاسی یك واقعیتی از زندگی در هر سازمان اسـت ن Davis & Gardner,

 .)2004از دیدگاه سازمانی سیاستهای سازمانی عبارتاد از :واااشها وفعالیـتهـای رفتـاری در
جهت حفظ و ارتقاء ماافق شخصی ن .)Çetin& Pekince, 2011نگـرش سیاسـی بـه سـازمان
زمانی مورد توجه قرار گرفت اه پیش فرضهای نگرشهای سـاتی بـه سـازمان ،یعاـی نگـرش
عقالیی و بورواراتیك ،مورد تردید جدی قرار گرفتاد و معیوم شد اه در مـوارد بسـیاری رفتارهـا
چادان عقالیی نیستاد .ایده آل این نگرش ها آن بود اه سازمان همچون یك ماشین و افـراد آن
همچون پیس و مهرههای آن در جهت هدفهای تعیین شده پیش روند .از ایـن دیـدگاه ،سـازمان
موجودی سادهلوح ،ضعیف ،لیرواقعی و در نتیجه از نظر عیمی دارای امترین ارزش است .اما بـه
گفته مارچ ن ) 7311در موارد بسیاری اوضاع چاان نشد اه مورد نظر طرفداران نگرش عقالیی بـه
سازمان بو د .رفتارهای سازمان عقالیی از اار در نیامدند و سازمان به هیس وجـه جـون موجـودی
ساده لوح و ضعیف و چون مومی در دست تعداد اندای مدیر و مسئول جیوهگر نشد .اار به جـایی
رسید اه در تبیین الگوی آنچه در سازمان میگذرد برخی آن را به الگوی شانس و تصادف شـبیه
دانستاد ناوت و شفریتز .)7181 ،در این میان برخی نظریـهپـردازان در بررسـی رفتـار بسـیاری از
سازمانها و با ااار ه چیدن داده ای موجود به تدوین نگرش سیاسی به سـازمان پرداختاـد اـه
نهتاها نفی اااده جابه های موفق نگرش عقالیی نبود ،بیکه به موارد ابهام و نقض آن نیز پاسـخ
معقول و مااسب می داد .در نگرش سیاسی به سازمان ،سازمان به عاوان سیستمی پیچیده مراب
از افراد و ائتالفها پاداشته میشود اـه هـر یـك دارای ماـافش ،باورهـا ،سـییقههـا ،انتظـارات و
پاداشتهای خاص خود هستاد .این ائتالف ها به صورت دائ برای اسب ماابش امیاب سـازمانی
با یكدیگر رقابت میاااد .تضاد ،برخورد و تعارض مورد استفاده قرار میگیـرد .باـابراین قـدرت،
سیاست و اعمال نفوذ در زمره وافعیت های بسیار مه و همیشگی سازمانی قرار میگیرند نزارعی
متین.)7188 ،
جفری ففر رفتار سیاسی در سازمان را مجموعه فعالیتهایی میداند اه برای اسـب قـدرت،
افزایش و اعمال قدرت و بکارگیری سایر ماابغ بهوسییه اشخاص انجام میشـود تـا از آن طریـق
بتواناد در موقعیتهای نامطمئن و آشوبزده به هدفهای دلخواه خود برساد نهـادیزاده مقـدم،
 .)7181از دیدگاه ففر مهارتهای سیاسی عامل مهمی برای اسب ماافش شخصـی اسـت ن Jam,
 .)2011رفتارهای سیاسی در سازمان به رفتارهایی اطالق میشود اه بـر پایـهای لیررسـمی در
داخل سازمان روی میدهاد و مستیزم اعمال نفودهای آگاهانهای است اه هدف آنها حراست از
موقعیت حرفه ای افـراد یـا ارتقـای آن در هاگـامی اسـت اـه انجـام اقـدامات عمیـی متضـادی
امکانپذیر باشد ن.)Drory, & Room, 1988
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ویگودا 7سیاست های سازمانی را به عاوان داماه ماحصر به فـردی از روابـط بـین فـردی در
محیط اار توصیف میااد ن ،)Drory & Vigoda, 2010میاتزبرگ 1آن را به عاوان رفتارهـای
فردی یا گروهی لیررسمی ،اوته بیاانه ،معموً تفرقه انگیز و مهمتر از همه در یك مفهوم فاـی
نامشروع اه نه توسط مقامات رسمی و نه توسط متخصصان تأیید نشـده ناگرچـه ممکـن اسـت
هریك از این دودسته از آن استفاده اااد) است تعریف میااـد ن .)Mintzberg, 1983تعریفـی
اه تفاوت مهمی را به نمایش میگذارد" ،مدیریت سیما" است اه طبق تعریـف اشـیاکر ن)7381
تالش آگاهانه یا ناآگاهانه برای ااترل تصویری است اه ناز فرد یا گروه) در تعـامالت اجتمـاعی
واقعی یا تصوری ذهای نقش میبادد.
ادراکفضایسیاسیسازمان.اگرچه رفتارهای سیاسی ممکن است عیاـی و قابـل مشـاهده
باشاد ولی ادراک این رفتار بسیار تحت تا یر افراد ننگرش افراد) ،شرایط و زمان اسـت ن Davis,
 .) Gardner & 2004ادراک سیاست ممکن است از رفتارهای لیررسـمی اـه توسـط سـازمان
تحری نشده اند نمماوع نیستاد) و برای ترویج اهداف فردی در فضای سیاسـی سـازمان طراحـی
شدهاند نشأت گرفته باشد ن .)Aryee, 2004ادراک فضای سیاسی سازمان یـك قضـاوت ذهاـی
است اه میزان سیاسی دیدن و از همین رو لیرعادًنه و لیرماصـفانه دانسـتن محـیط اـار را از
سوی ادراکاااده به نمایش میگذار ن .)Ferris & Kacmar, 1992سیاسی بودن محیط یـك
سازمان از نظر اارااان متفاوت است؛ زیرا انگاشت و برداشت آنها با ه تفاوت دارد اـه ایـن
امر میتواند بر روی تمایالت افراد برای برقراری ارتبـاط تـأ یر بگـذارد نرحـی نیـا و حسـنزاده،
 .)7188هاچوارتر و تریدوی 1ن )1111در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند اـه عکـسالعمـل
نسبت به درک سیاستها در سازمان میتواند محصول دیدگاه مثبت یا مافی قبیی افراد نسبت به
این مسأله باشـد ن .)Hochwarter& Treadway, 2003از آن جـاییاـه مشـاهده و سـاجش
فضای سیاسی دشوار است ،می توان از افراد خواست اه ادراک خـود را از ایـن گونـه فعالیـتهـا
گزارش دهاد نیعای به اار بردن مقیاس ساجش  .)POPsبدین قرار است اه فریس و همکـاران
ن )7383و بیشتر پژوهشهایی اه در مورد فضای سیاسی در سازمان به عمل آمدهاند ،توجه خـود
را بر این ادرااات متمراز اردهاند.
مدلادراکفضایسیاسیسازمان.چارچوب نظری فریس و همکاران ن )7333بیـانگـر آن
است اه ادراک فضای سیاسی در سازمان تحتتأ یر مجموعهای از عوامل سازمانی ،مجموعـهای
1. Vigoda
2. Mintzberg
3. Hochwarter& Treadway
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از عوامل مربوط به شلل /محیط اار و مجموعهای از عوامل شخصی است .آنها نمونـههـایی از
متلیرهای ماعکس اااده هریك از این مجموعهها را ارائه دادند ن.)Ferris, 1999
ـعواملسازمانی :نخستین دسته از عوامل پیش بیای اااده ،یعای عوامل مو ر سازمانی ،از سه
متلیر تشکیل می شوند :میزان تمراز ،رسمی بودن و سیسیه مراتب .تمراز به اخـتالف در توزیـش
قدرت و وجود باندهای قدرت در سازمان اطالق میشود ،تمراز بسیار باً بیانگـر آن اسـت اـه
قدرت و ااترل در رأس سازمان متمراز شده است و شـاید ااتـرل مسـتقی امتـری در سـطوح
پایینتر اعمال میشود و از اینرو میتواند بیان گر امکان ظهور بیشـتر بـرای فضـای سیاسـی در
محیط باشد .پژوهشهای پیشین نشان داده است اه با افزایش تمراز ،شواهدی حـاای افـزایش
فضای سیاسی در سازمانها به چش میخورد .رابطه میان سطح سیسیه مراتب و فضای سیاسـی
در سازمان به گونه ایست اه رفتار سیاسی بیشتری در سطوح باًتر سیسیه مراتب سازمانهـا بـه
نمایش در میآید ن .)Ferris et al, 1996با وجود این بیانگر این است اه این اارااـان سـطوح
پایین سازمان ها هستاد اه عمال و شاید به خاطر عدم ااترل بـر ایـن گونـه فرآیاـدها و فقـدان
درگیری در فضای سیاسی ،فضای سیاسی بیشـتری احسـاس مـیاااـد ن Ferris & Kacmar,
 .)1992نتایج بدست آمده از مطالعات آنها این نظر را تأیید ارد اه هر چه اارااان از یكدیگـر
بیشتر راضی باشاد و همکاری در بین آنان بیشتر باشد ،ادراک فضای سیاسی امتر خواهد بود .لذا
میتوان پیش بیای ارد اه وجود جو عدم همکـاری در بـین اارااـان رابطـه معکـوس بـا ادراک
فضای سیاسی دارد.
ـعواملمربوطبهشغل/محیطکار :مدل ادراک فضای سیاسی از جمیـه شـامل سـه متلیـر
پیش بیای اااده است اه بیانگر مجموعه عوامل مؤ ر مربوط به شلل /محیط هسـتاد .نخسـتین
آن ها فرصت پیشرفت است .به طور ایی در شرایط امبود ماافش ،فضای سیاسی را افزایشیاباـده
میداناد ندفت .)7187 ،همچاین تحقیقات نشان داده است اه فرصت پیشرفت یا ارتقا با فضـای
سیاسی در سازمان پیوند دارد ن .)Ferris & Kacmar, 1992به همین جهت وجـود یـك رابطـه
مافی میان فرصت پیشرفت و ادراک فضای سیاسی در سازمان پیشبیای میشـود .دیگـر عاصـر
مجموعه شلل /محیط اار اه گفته میشود از اهمیت قابل مالحظهای بـرای اارااـان برخـوردار
است ،عدالت روشی موجود در سیست های ماابش انسانی و تصمیمات ،یا برداشت عادًنه داشتن از
رویههای مورد استفاده در تصمی گیری است .این مفهوم بیانگر مسائیی است اه به طور ساده از
نتایج تصمیمات فراتر می روند و توجه خود را بر شیوه اخذ تصمیمات در رابطـه بـا عـوامیی چـون
مشارات ،ماهیت ماظ امور ،تاظی زمان و لیره متمراز میااد.
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ـعواملشخصی :عوامل مؤ ر در رفتار سیاسی را می توان به دو بخش عوامل فردی و عوامـل
سازمانی تقسی نمود .در عوامل فردی ،صفات و نیازهای افراد سازمان مطرح اسـت ،دانشـمادان
مطرح میاااد اه افرادی اه دارای نیاز شدید به قدرت ،آزادی عمل ،امایت و قدرت مقام هستاد
تالش بیشتری برای بهاارگیری رفتار سیاسی به عمل میآورند نفرنس و بل.)7113 ،
همچاین محققان معتقدند اه چادین ویژگی شخصی دیگر نیز بر ادراک اارااـان از وجـود
فضای سیاسی تا یر میگذارند .این ویژگیها عبارتاد از جاس ،سن ،ویژگـیهـای ماایاولیسـتی و
دوره تصدی سازمانی .البته تحقیقات انجام گرفته در این زمیاه در پیشبیایها و نتایجی اـه بـه
دست آوردهاند ،یكدست نبودهاند .طبق نظر فریسس و همکاران ن ،)7331اارااـان زن بیشـتر از
اارااان مرد فضای سیاسی را احساس میاااد ن .)Ferris et al, 1996موضش دیگـر نسـبت بـه
رابطه میان جاس و ادراک فضای سیاسی آن است اه مردان بیش از زنـان محـیط اـار خـود را
سیاسی تصور می اااد .دروری ن )7331معتقد بود اه مردان به دلیل آشاایی و درگیری بیشتر بـا
فضا و رفتار سیاسی در سازمان اه ماجر به پذیرش آن به عاوان یك بخش طبیعی از زنـدگی در
سازمان می شود ،جود فضای سیاسی در سـازمان را بـه هاجـارتر و شـایش تـر از زنـان مـیداناـد
ن.)Drory, 1993
سن نیز متلیر مهمی است اه بر ادراک فضای سیاسی در سازمان تـا یر مـیگـذارد و نظیـر
مورد جاسیت ،به خاطر وجود ناسازگاری در نتایج تحقیقات انجام گرفته در این زمیاه ،هیس گونـه
فرضیه ویژهای تدوین نشده است ن .)Ferris et al, 1996همچاین نتایج یك تحقیق نشـان داده
است اه ماایاول گرایی سازمانی از عوامل مه پیشبین بـه شـمار مـیآمـده ن &O´Conner
.)Morrison, 2001
همچاین مطالعات بین فرهاگی نشان دادهاند اه تعبیرهای فرهاگ گرا میتواناـد از عوامـل
تعییناااده در پیشبیای چگونگی واااش نسبت به فضای سیاسی در سازمان باشاد ،به گونـهای
اه معیوم شده است ادراک فضای سیاسی بـر اارااـان انگییسـی تـا یر قـویتـری تـا اارااـان
اسرائییی داشته است ن.)Vigoda, 2001
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شکل  .7مدل ادراک فضای سیاسی سازمان

مدلمفهومیپژوهش .مدل مفهومی اه تحقیق حاضر بر اساس آن انجام شـده بـر گرفتـه از
مدل ارائه شده توسط فریس و ااامار در سال  7333میباشد .در قسمت هـای قبیـی توضـیحات
اامیی در مورد تحقیقاتی اه به ارائه این مدل ماجر شده ذار شده است.
عوامل سازمانی مؤثر بر ادراک

رضایت شغلی کارکنان

فضای سياسی سازمان
•نظام پرداخت

•وجود باندهای قدرت در
سازمان

•فرصت های پیشرفت

•وجود جو عدم همکاری در

•نوع شغل

بین کارکنان سازمان

•جو سازمانی

•وجود رابطه به جای ضابطه

•سبک رهبری

در سازمان

•شرایط فیزیکی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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فرضیههایپژوهش 
فرضیههایاصلی 

 .7بین ادراک فضای سیاسی سازمان و رضـایت شـلیی اارااـان معاونـت فرهاگـی و اجتمـاعی
وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد.
 .1بین میزان ادراک فضای سیاسی اارمادان با میزان ادراک فضای سیاسی مسئوًن شـالل در
معاونت فرهاگی و اجتماعی وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد.

فرضیههایفرعی 

 .7بین وجود رابطه به جای ضابطه در سازمان بـا رضـایت شـلیی اارااـان معاونـت فرهاگـی و
اجتماعی وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد.
 .1بین وجود جوّ عدم همکاری در سازمان با رضایت شلیی اارااان معاونت فرهاگی و اجتمـاعی
وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد.
 .1بین وجود باندهای قدرت در سازمان با رضایت شلیی اارااان معاونـت فرهاگـی و اجتمـاعی
وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد.
.3روشپژوهش

این پژوهش از نظر هدف ،از نوع ااربردی است و برحسب نحـوه گـردآوری داده هـا از نـوع
توصیفینلیر آزمایشی) و از میان انواع تحقیق های توصیفی ،از نوع همبستگی میباشد.
قیمرو موضوعی ،جهت جیوگیری از گسترده شدن تحقیق ،از میان عوامل مؤ ر بـر ادراک فضـای
سیاسی سازمان تاها به عوامل سازمانی ااتفا شد و از سایر عوامل نفردی ،شلیی /محیطی) صرف
نظر شد .از سویی دیگر در ارتباط با مجموعه عوامل مؤ ر بر رضایت شلیی ،عامـل ادراک فضـای
سیاسی سازمان محور اصیی این پژوهش قرار گرفت .قیمرو زمانی بهار و تابستان  7183و قیمـرو
مکانی حوزه معاونت فرهاگی و اجتماعی وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری است.


جامعهآماری.جامعه آماری این پژوهش ،اارااان حـوزه معاونـت فرهاگـی و اجتمـاعی وزارت
عیوم ،تحقیقات و فااوری و ادارات زیرمجموعه این معاونت اه تعداد آنها  711نفر بود.


گیری،حجمنمونهوشیوهگردآوریدادهها .اندازهگیری متلیرهای تحقیـق بـه


روشاندازه
صورت میدانی و بهوسییه پرسشاامه انجام گرفت ،ه چاین نمونه آماری این تحقیق با اسـتفاده از
فرمول اندازه نمونه آماری 51نفر بهدست آمد ،ولیکن برای باً بردن دقت تحقیق  718پرسشاامه
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بین ااااان توزیش و جمش آوری شد .برای تدوین ادبیات و پیشیاه و انتخاب مـدل تحقیـق نیـز از
روش مطالعات اتابخانهای و جستجوی ایاترنتی استفاده شد.
4c
1  r 1  r0 2
([ln

])
1  r 1  ro

 :Nحج نمونه

n = 3+

 :Cعدد ابت اه برای   = 1/15و   = 1/7برابر با  71/51می باشد.
 :rامترین ضریب همبستگی بدست آمده از پرسشاامه مقدماتی
r0= 1

روايیوپايايیابزارپژوهش.در بخش ادراک فضای سیاسی از پرسشاامهای اه توسط ااامـار
و فــریس تــدوین شــده و در بخــش رضــایت شــلیی از پرسشــاامه میاــه ســوتا یکــی از رایــجتــرین
پرسشاامه هایی است اه توسط ًفکوئیس و دیویس ن )7313برای سـاجش رضـایت شـلیی سـاخته
شده ،استفاده گردید اه روایی هردوی این پرسشاامهها از سوی محققین تأیید شده است.
جهت بررسی پیایی پرسشاامهها ،آزمون پایایی به عمل آمد و بااستفاده از نرم افزار  SPSSآلفای
ارونباخ آنها اندازهگیری شده است .باتوجه به ایناه آلفای ارونباخ برای پرسشاامه ادراک فضای
سیاسی  1/83و برای رضایت شلیی  1/88شده است باابراین پایایی پرسشاامه نیز تأیید میگردد.
هاويافتههایپژوهش 


تحلیلداده
.4
شکل  .1فراوانی متلیرهای جمعیتشااختی 




فراوانی

درصد

جنسیت
مرد
زن

17
11

% 15/1
% 11/1

نوعشغل
اارماد
مسؤول

15
11

% 13/1
% 11/1

سابقهکار
تا  5سال
 5تا  71سال
بیشتر از  71سال

نامشخ

11
11
1

% 18/1
% 11/1
% 1/1

8

% 1/1
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همانطور اه در شکل  1مشاهده میشود  15/1درصد از پاسخدهادگان مرد و  11/1درصـد
از آنها زن هستاد اه از این میان  13/1درصد اارماد و  11/1درصد مسؤول میباشاد .همچاین
 18/1درصد آنها امتر از  5سال 11/1 ،درصد بین  5تا  71سال و  1/1درصد بیش از  71سـال،
سابقه دارند.

يافتههایپژوهشمربوطبهفرضیهها 

يافتههایپژوهشمربوطبهفرضیهاصلیاول 


ـ بین ادراک فضای سیاسی سازمانو رضایت شلیی اارااان معاونت فرهاگی واجتمـاعی وزارت
عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد.
ضریب همبستگی پیرسون برای ساجش ارتباط بین ادراک فضای سیاسی و رضـایت شـلیی
 -1/111بود یعای بین ادراک فضای سیاسی سازمانو رضایت شلیی اارااان معاونـت فرهاگـی
وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد .و جهت این ارتباط نیز معکـوس اسـت ،یعاـی
هر ا ندازه میزان ادراک فضای سیاسی سازمان در بین اارااان بیشتر شـود رضـایت شـلیی آنـان
ااهش پیدا میااد.
آزمون همبستگی میان ادراک فضای سیاسی و رضایت شلیی اارااان
ادراکفضایسیاسیسازمان
)**(-1/111

رضایت شلیی

**سطح خطای  1/17

يافتههایپژوهشمربوطبهفرضیهاصلیدوم


بین میزان ادراک فضای سیاسی اارمادان با میـزان ادراک فضـای سیاسـی مسـؤًن شـالل در
معاونت فرهاگی واجتماعی وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری تفاوت وجود دارد.
ـ به ماظور بررسی این فرضیه ،ازآزمون مقایسه میانگینهای نمونههای مستقل استفاده شد.
ـ نتایج به دست آمده نشان داد اه فرض برابری واریانسها رد میشود ،یعای ایاکه واریانسهای
دو نمونه در سطح معای داری  % 5برابر نیستاد .همچاین آزمون برابری میانگینها نشان داد اـه
میانگیناین دو نمونه در سطح معااداری  % 5برابر نیستاد یعای ادراک فضای سیاسی اارمادان و
مسؤًن تفاوت معاادار دارد.

يافتههایپژوهشمربوطبهفرضیهفرعیاول 

ـ بین وجود جوّ رابطه به جای ضابطه در سازمان با رضایت شلیی اارااـان معاونـت فرهاگـی و
اجتماعی وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد .
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ـ ضریب همبستگی پیرسون برای ساجش این دو متلیر  -1/ 787و ضـریب معاـادار بـودن نیـز
 1/117بود .یعای در سطح اطمیاان  %35ارتباط معااداری بین وجود رابطـه بـه جـای ضـابطه در
سازمان با رضایت شلیی اارااان وجود ندارد.

يافتههایپژوهشمربوطبهفرضیهفرعیدوم

ـ بین وجود جوّ عدم همکاری در سازمان با رضایت شلیی اارااان معاونت فرهاگـی و اجتمـاعی
وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد.
ـ ضریب همبستگی پیرسون برای ساجش این دو متلیـر  -1/171و ضـریب معاـادار بـودن نیـز
 1/111است .یعای در سطح اطمیاان  %35ارتباط معاا داری بـین وجـود جـوّ عـدم همکـاری در
سازمان با رضایت شلیی اارااان وجود دارد .همچاان اه مشاهده مـیشـود ضـریب همبسـتگی
 -1/171مافی است ،یعای رابطه معکوس بین دو متلیر تحقیق وجود دارد.


يافتههایپژوهشمربوطبهفرضیهفرعیسوم

ـ بین وجود باند های قدرت در سازمان با رضایت شـلیی اارااـان معاونـت فرهاگـی واجتمـاعی
وزارت عیوم ،تحقیقات و فااوری ارتباط وجود دارد.
ـ ضریب همبستگی پیرسون برای ساجش این دو متلیـر  -1/111و ضـریب معاـادار بـودن نیـز
 1/111است .یعای در سطح اطمیاان  %35ارتباط معااداری بین وجود باند های قدرت در سازمان
با رضایت شلیی اارااان وجود دارد .همچاان اه مشاهده می شود ضـریب همبسـتگی -1/111
مافی است ،یعای رابطه معکوس بین دو متلیر تحقیق وجود دارد.
تحقیقات انجام شده در این زمیاه نشان داده است اه رفتارهای سیاسی نامطیوب و مافـی و
ادراک اارااان از فضای سیاسی سازمان نتایج نامااسبی برای سازمان به دنبال دارد ،ایـن ادراک
نامااسب معموً نارضایتی شلیی ،ترک شـلل ،اـاهش بهـرهوری ،احسـاس ناعـدالتی سـازمانی،
ااهش انگیزه ،فشارهای عصبی و سایر مسائیی از این دست را برای اارااان به وجـود مـیآورد.
تمام این عوامل در نهایت به ضرر سازمان بوده و آن را از دستیابی به اهداف خود دور میااـد.
این تحقیقات نشان داد اه هرچه برداشت و ادراک فرد از وجود فضای سیاسی در سازمان بیشـتر
باشد ،او احساس نگرانی ،عدم امایت و عدم اطمیاان بیشتری خواهد داشت .امری اه بـر میـزان
دلگرمی او نسبت به اار و قدرت پیوند او با شلل و سازمان تأ یر خواهـد داشـت ن Ferris et al,
1989, Drory & Room, 1988 Valle& Witt, 2001 Hochwarter & Treadway,
.)2003
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.نتیجهگیریوپیشنهادها 

5

همانطور اه انتظار میرفت و در دیگر تحقیقات و مطالعات پژوهشگران همچون فـریس و
ااامار ،دروری ،هاچوارتر و تریدوی و  ...دیده شـده بـود ادراک فضـای سیاسـی در سـازمان بـا
رضایت شلیی اارمادان رابطه مستقی دارد .نتایج به دست آمده از این تحقیق نیز نشـان داد اـه
اوً ادراک فضای سیاسی سازمان ارتباط معکوس بـا رضـایت شـلیی اارااـان دارد دومـا ادراک
فضای سیاسی اارمادان معمولی بیشتر از مسؤًن است .به نظر میرسد اه مسـئوًن و افـرادی
اه دارای پست سازمانی باًتری هستاد ،از این جهت اه خود در مااسبات سیاسی سازمان نقـش
و سه بیشتری دارند ،از فضای سیاسی سازمان و عوامل به جود آورنـده آن احسـاس نارضـایتی
امتری دارند .این افراد امتر از اارمادان سـاده و اارااـان دون پایـه ،فضـای سـازمان خـود را
سیاسی می پادارند و رفتارهای سیاسی نامطیوب و مافی را امتر ادراک می اااد .یافته های ایـن
تحقیق ننمره  11/31از  715برای ادراک فضای سیاسی.نمره  17/13از  35برای رضایت شـلیی)
از وجود جوّ سیاسی نسبتا زیاد و رضایت شلیی ا در سـازمان مـورد بررسـی حکایـت مـیااـد.
سازمان مورد بررسی یك سازمان فرهاگی و لیرانتفاعی است وانتظار میرفت اه فضای سیاسـی
مالیمی داشته باشد ،ولیکن متأسفانه مشاهده میشود اه فضای سیاسی نامااسـبی بـر آن حـاا
است و این شرایط میتواند عامل ایجاد نارضایتی شلیی و ااهش بهرهوری ،فشار عصبی و ترک
شلل اارااان باشد.
اهمیت رفتار سیاسی امروزه به حدی است اه بیان مـیشـود ،موفقیـت سـازمانهـا در گـرو
شایستگی های مدیران و به اارگیری مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان است نزارعـی متـین،
 .)7188به همین دلیـل سیاسـت بـه یـك مهـارت اساسـی بـرای مـدیران تبـدیل شـده اسـت
ن .)Bacharach, 2005یکی از راههای ااهش ادراک فضای سیاسی ،ایجاد مقـررات و رویـههـا،
حصول اطمیاان از تفهی شدن آنها و سپس به اجرا گذاردن آنهاست .اجرای روشن و بیابهـام
قواعد و مقررات مربوط به رفتارهای مااسب ،جای اندای برای تعبیر و تفسیرهای متفـاوت بـاقی
میگذارد .مدیران باید به شکل پیوسته و یکپارچـهای رفتارهـای مطیـوب را تشـویق اااـد و بـه
رفتارهایی اه مطیوب نیستاد و از رهامودها تبعیت نمیاااد بیاعتاایی نمایاد و یا آنها را مجازات
اااد .این اار سطح ادراک فضای سیاسی افراد ر ا ااهش میدهاد.
مدیران میتواناد همکاری میان اارااان سازمان را افزایش دهاـد .همکـاری را بسـیاری از
سازمانها از جمیه پیامدهای مطیوب به شمار مـیآورنـد امـا در واقعیـت بسـیاری از سـازمانهـا
همکاری و تشریك مساعی میان اارااان خود را مورد تشویق قرار نمیدهاد زیرا نظام پرداخت و
مزایای آن ها الیب برای ایجاد انگیزش جهت باً بردن عمیکرد فردی تاظی شده اسـت .آنهـا
ه چاین باید نتایج اارهای گروهی یا بخشی را نیز مورد توجه قرار دهاد و در این روند اارااـان
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را برای ه ااری بیشتر برانگیزاناد .اگر افراد در این جهـت تشـویق شـوند و پـاداش ببیااـد اـه
اطالعات خودرا با یكدیگر به اشتراک بگذارند ،با یكدیگر اار اااد و به سراغ رفتارهای رقـابتی
اه ماافش یك فرد را به زیان دیگران تأمین ااد جیـب نشـوند در آن صـورت سـطوح همکـاری
افزایش می یابد .توصیه دیگر آن است اه مشالل را به گونهای طراحی ااید اه همکـاری میـان
اارااان نه تاها مطیوب بیکه ضروری باشد .این اار موجب خواهد شد اه افراد با یـكدیگـر اـار
اااد و در این روند ا رات مافی فشارهای عصبی ااری به حداقل خواهدرسید.
ابهام و سردرگمی در خصوص نقش ماجر به سطح باًیی از نگرانی در فرد و ایـن احسـاس
اه در سازمان نقش اییدی و مو ری ندارد شده و این به نوبه خود ماجر به تـالش امتـر بـرای
حمایت از سازمان و سیاستهای آن میشود ،لذا مدیران باید اطمیاان یاباد اه اارمادان وظـایف
و نقشهای سازمانی خود را اامال درک اردهاند.
نکته دیگر در این زمیاه و برای ااهش ادراک فضای سیاسی و تأ یر آن بـر رضـایت شـلیی
توجه به رابطه رهبر -عضو است .محققان نشان داده اند اه عدم تعهـد سـازمانی ،تـاش و قصـد
جابجایی برای افرادی اه از روابط رهبر -عضو بهتری برخوردارند ،امتـر از آنهـایی اسـت اـه
ایفیت این روابط برای آنها نازلتر است.
محدوديتها.در این تحقیق مؤلفههای ادراک فضای سیاسی ه وزن در نظر گرفته شده است،
بهتر است اه امتیاز بادی و وزن موئیفههای پژوهش را با توجه به ویژگیهای سازمانهای ایرانی
در پژوهشهای آیاده تلییر یابد .برخورد با پرسشاامه در سازمانهای ایرانی خوب نیست ممکن
است اارااان نظرات واقعی خود را به طور شفاف بیان نکااد لذا بهتر است اه از روشهای ایفی
یا از مطالعات ااتشافی شامل مصاحبههای لیر ساختارماد یا روشهای تحقیق مشاراتی نیز در
تحقیقات آتی استفاده شود.
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