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چکیده 
در سالهای اخیر پژوهش در زمینه برداشت از سیاست سازمانی بهدلیل اثرهای مخربی كه بر رضایت
شغلی ،عملکرد شغلی ،اثربخشی ،بهرهوری و غیره دارد ،موردتوجه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی قرار
گرفته است .در پژوهش حاضر تأثیر عوامل فردی ،شغلی و سازمانی بر برداشت از سیاست سازمانی
بررسی شده است .جامعه آماری شامل مدیران و كارمندان شاغل در صنعت آب كشور است كه با استفاده
از روش نمونهگیری قشری (سهمیهای) انتخاب شدهاند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
استاندارد استفاده شد .روایی پرسشنامه به روش محتوایی و سازهای و قابلیت اعتماد آن با محاسبه
ضریب آلفای كرونباخ برای هر یک از متغیرهای موردمطالعه تأیید شد .تحلیل دادههای پژوهش بهوسیله
مدلیابی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر و با استفاده از نرمافزار  Lisrelو  Smartplsانجام شد .نتایج
نشان داد كه از میان عوامل سازمانی ،تمركز ،تأثیر مثبت و رسمیت ،عدالت رویهای و مشاركت در
تصمیمگیری تأثیر منفی بر برداشت از سیاست سازمانی دارند .كلیه عوامل شغلی (استقالل ،بازخورد ،تنوع
مهارت و ارتباط (تعامل) با مدیر) تأثیر منفی بر برداشت از سیاست سازمانی دارند .از میان عوامل شخصی
تنها ماكیاولگرایی بر برداشت از سیاست تأثیر مثبت دارد و فرضیههای مربوط به تأثیر مثبت كانون
كنترل و خودپایشی بر برداشت از سیاست تأیید نشد.
کلیدواژهها:برداشتازسیاستسازمانی؛ماکیاولگرايی؛استقاللشغلی؛تنوعمهارت؛
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.1مقدمه 

بسیاری از پژوهشگران معتقدند ،سازمانها موجودیتهای سیاسی هستند كه برای شناخت
آنها باید سیاست سازمانی را ادراک كرد ( .)Baxer, 2004ادراكاتی كه كاركنان در مورد ماهیت
سیاسی محیط كار خود دارند بر نحوه درک مدیر ،همکار و سازمان اثر میگذارد ( & O,connor
 .)Morrison, 2001پژوهشهای گسترده در این حوزه نشان میدهند برداشت از سیاست
اثرهای مخربی بر فرد ،گروه و سازمان دارد .برای مثال ،كاكمار و فریز ( )1992بیان كردند،
هرچه انگاشت كاركنان از سیاست سازمانی بیشتر باشد ،آنها عدالت ،انصاف و برابری كمتری را
در سازمان احساس میكنند ( .)Aronow, 2004سیاست سازمانی ادراکشده بهعنوان یک
«مانع» ،1اعتقاد فرد به توانایی خود برای رسیدن به اهداف شخصی و حرفهای را تضعیف میكند
( .)Jafariani et al, 2012اغلب پژوهشگران استدالل كردهاند ادراک سیاست تنشزا و مضر
است و اثرهای منفی بالقوهای بر حوزه گستردهای از پیامدهای كاری و فردی دارد
( .)Hodgkinson & Ford, 2008سیاست سازمانی ادراکشده ،اعتقاد فرد به توانایی خود برای
دستیابی به اهداف شخصی و حرفهای را تضعیف میكند ()Jafariani et al, 2012؛ از سوی
دیگر اگر كاركنان درک كنند همکاران و مافوقها از طریق سیاسیكاری و رفتارهای
خویشخدمتی مزایا و منافع زیادی كسب میكنند ،واكنشهای منفی از قبیل بیتفاوتی ،تمایل به
ترک سازمان و غیبت از كار نشان میدهند؛ درنتیجه اثربخشی و بهرهوری سازمانی پایین میآید؛
همچنین در چنین شرایطی میزان اعتماد میان اعضای سازمان كاهش یافته و شک و بدگمانی
جایگزین آن میشود؛ بنابراین برای جلوگیری از ایجاد جوّ سازمانی منفی و با توجه به اثرهای
زیانباری كه برداشت از سیاست بر عملکرد فرد و سازمان دارد ،ضروری است كه عوامل مؤثر بر
شکلگیری چنین برداشتی شناسایی شوند .هدف اصلی این مقاله شناسایی پیشآیندها و عوامل
مؤثر بر برداشت از سیاست سازمانی است.
.2مبانینظريوپیشینهپژوهش 

برداشتازسیاستسازمانی.سیاست در محل كار توسط بسیاری از پژوهشگران بهعنوان
«پدیدهای كه بهطور ذهنی تجربه میشود» مشخص میشود ( .)Baxer, 2004برخی
پژوهشگران از قبیل جاج و برتز )1994( 2معتقدند كه سیاست سازمانی رفتاری عینی است؛ اما
درواقع سیاست سازمانی از ادراک فرد و واكنش نسبت به «نفع شخصی» سرچشمه میگیرد
) .(Cheong, 2010شواهد تجربی نشان میدهند ،واقعیت درکشده مهمترین عامل در تعیین
نگرشها و رفتار كاركنان است ( .)Atinc et al, 2010برداشت از سیاست سازمانی شامل اسناد
1. Hindrance
2. Judge and Bretz
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فرد از رفتارهای تمایل به خویشخدمتی است و ارزشیابی ذهنی فرد در مورد میزانی است كه
همکاران و مافوقها در محیط كار چنین رفتار خویشخدمتی را نشان میدهند()Adams, 2008؛
بنابراین ادراک سیاست ،دیدگاه كاركنان در مورد میزان قدرت و نفوذ اعضای دیگر سازمان برای
بهدست آوردن مزایا و منافع در موقعیتهای متعارض را منعکس می كند و به اعتقاد كارمند درباره
اینکه آیا سیاست سازمانی وجود دارد و اگر وجود آن ادراک شود ،میزان رفتار سیاسی كه آنها به
دیگران یا محیط سازمانی نسبت میدهند چقدر است ،اشاره دارد ( & Sowmya
 .)Panchanatham, 2008پژوهشگران سه بُعد این سازه را شناسایی كردهاند كه عبارتاند از:
3
2
1
رفتار سیاسی كلی  ،پیشرفتن برای موفقشدن و خطمشیهای پرداخت و ارتقا ( Azeem et
 .)al, 2010; Baxer, 2004رفتار سیاسی كلی شامل رفتارهای افرادی است كه به شیوه
خویشخدمتی عمل میكنند برای اینكه نتایج ارزشمندی بهدست آورند ،پیشرفتن برای
موفقشدن به معنای عدماقدام توسط افراد بهمنظور تضمین نتایج ارزشمند است (برای مثال
سکوت) و خطمشیهای پرداخت و ارتقا كه مستلزم این است ،سازمان از طریق خطمشیهایی
كه وضع میكند ،بهطور سیاسی رفتار كند (.)Danaeefard et al, 2010
با توجه به تأثیر منفی برداشت از سیاست در اثربخشی فردی و سازمانی ،پژوهشهای زیادی
درخصوص این سازه انجام شده است .برای مثال اوكانر و موریسون )2001( 4ویژگیهای
وضعیتی و حالتی را بررسی كردند كه موجب میشوند كارمندی ،سازمان خود را بهعنوان محیطی
سیاسی ادراک كند .نتایج نشان داد جوّ سازمانی ،رسمیت ،كانون كنترل و ماكیاولگرایی
پیشبینی كنندههای مهم برداشت از سیاست هستند .ویگودا و كوهن ( )2002به بررسی ارتباط
بین تاكتیکهای نفوذ و ادراک از سیاست سازمانی پرداختند و دریافتند ،تاكتیکهای نفوذی كه
نشاندهنده رفتارهای سیاسی واقعی هستند ،پیشبینی كننده مهم برداشت از سیاست سازمانی
هستند .در بررسی اثر میانجی انتظارهای برآورده شده و تناسب فرد -سازمان بر ارتباط بین
تاكتیکهای نفوذ و برداشت از سیاست سازمانی مشخص شد انتظارهای برآورده شده بر ارتباط
بین تاكتیکهای نفوذ و ادراک از سیاست تأثیر داشتند؛ درحالیكه چنین تأثیری برای تناسب
فرد -سازمان یافت نشد ( .)Vigoda-Gadot & Cohen,2002محمد ( )2007به بررسی
پیشآیندهای برداشت از سیاست سازمانی در سازمانهای كسبوكار كویت پرداخت .نتایج تحلیل
رگرسیون چندگانه نشان داد كه كمبود منابع ،ابهام شغلی و سطح سلسلهمراتب ،پیشبینی
كنندههای مهم برداشت از سیاست سازمانی هستند ( .)Muhammad, 2007آدامز و همکاران
( )2008معتقدند كه ویژگیهای حالتی فرد (حالت عاطفی منفی ،حالت عاطفی مثبت،
1. General Political Behavior
2. Go Along to Get Ahead
3. Pay and Promotion Policies
4. O,connor & Morrison
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خودكارآمدی و حساسیت نسبت به برابری) بهطور مستقیم بر برداشت از سیاست سازمانی در
محیط كار اثر دارند ( .)Adams et al, 2008مروری بر پژوهشهای انجامشده در این زمینه
نشان میدهد ،علیرغم تأثیر بیواسطه عوامل شخصی ،شغلی و سازمانی بر برداشت از سیاست،
مطالعهای كه نشاندهنده تأثیرگذاری این عوامل بر ادراک سیاست باشد تاكنون در ایران انجام
نشده است؛ ازاینرو در پژوهش حاضر تأثیر عوامل فردی ،شغلی و سازمانی بهعنوان متغیرهای
مستقل بر شکلگیری برداشت از سیاست بهعنوان متغیر وابسته بررسی میشود.
پیشبینیکنندههايبرداشتازسیاستسازمانی .چارچوبهای نظری پیشنهاد كردهاند كه
عوامل سازمانی ،عوامل كاری/شغلی و عوامل فردی بر برداشت از سیاست سازمانی اثرگذار
هستند (.)Sowmya & Panchanatham, 2008; Vigoda-Gadot & Cohen, 2002


عواملسازمانی .عوامل سازمانی مختلفی بر برداشت از سیاست تأثیرگذار است .در این مطالعه
تمركز ،1رسمیت ،2عدالت رویهای 3و مشاركت در تصمیمگیری 4موردبررسی قرار گرفتهاند .
تمركز عبارت است از :جریان سامانمند حفظ و نگهداری قدرت و اختیار در دست مدیران عالی
سازمان (مقیمی)1385 ،؛ بنابراین هنگامی كه قدرت تصمیمگیری در باالی سازمان جمع
میشود ،تمركز زیاد است .در چنین شرایطی رفتار سیاسی ممکن است بهمنظور نفوذ بر
تصمیمگیرندگان باال باشد ()Kacmar et al, 1999؛ بنابراین سازمانهایی كه قدرت ساختاری و
تصمیم گیری در رأس سازمان یا نزدیک به رأس سازمان نگه داشته میشود ،سیاسیتر از
سازمانهایی هستند كه تصمیمگیری و قدرت دموكراتیکتر است یا تسهیم میشود ( Sowmya
.)& Panchanatham, 2008

فرضیه اول:تمركز بهطور مثبت بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد.
«رسمیت» به میزان یا حدی كه مشاغل سازمانی استاندارد شدهاند اشاره دارد (مقیمی،
1385؛ رابینز .)1384 ،در شرایطی كه رسمیت كم است ،رفتار كاركنان بهطور نسبی میتواند
برنامهریزینشده باشد .در چنین موقعیتی افراد در بهكارگیری دیدگاههای خود آزادی عمل
بیشتری دارند (مقیمی .)1385 ،گاندز و میوری ( )1980معتقدند ،حوزههای كسبوكاری كه دارای
بیشترین میزان سیاست سازمانی هستند ،رسمیت كمتر و قوانین و مقررات كمتری در مقایسه با
حوزههای دیگر دارند ()Sowmya & Panchanatham, 2008؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش
بهصورت زیر مطرح میشود:
1. Centralization
2. Formalization
3. Procedural Justice
4. Participation in Decision Making
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فرضیه دوم:رسمیت بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیرگذار است.
عدالت رویهای ریشه در «نظریه برابری آدامز ( »)1963دارد و معموالً در قلمرو «نظریه
عدالت سازمانی گرینبرگ ( »)1987ردهبندی میشود .عدالت رویهای به انصاف درکشده از
فرایندهای مورداستفاده برای تعیین پیامدهای دریافتشده اشاره دارد ()Harrise et al, 2007؛
درواقع عدالت رویهای به برداشت افراد از عادالنهبودن رویههای جاری در تصمیمگیری برای
جبران خدماتشان اشاره دارد (رضائیان و رحیمی .)1387 ،هنگامی كه رویههای مورداستفاده برای
اتخاذ تصمیم بهطور «عادالنه» درک شوند (برای مثال سازگار ،بدون تعصب ،1صحیح و ماهیتاً
اخالقی باشند) افراد تصور میكنند فضای كمتری برای تصمیمگیری موقت 2با توجه به وجود
رهنمودهای تصمیمگیری و افزایش شفافیت وجود دارد؛ درنتیجه هنگامیكه افراد وجود عدالت
رویهای را درک میكنند ،احساس كنترل بیشتری میكنند كه باید برداشت از سیاست سازمانی را
كاهش دهد (.)Atinc et al, 2010
فرضیه سوم:عدالت رویهای بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیرگذار است.
مشاركت در تصمیمگیری ،توزیع قدرت در سازمان را منعکس میكند .كاركنانی كه مشاركت
بیشتری دارند نفوذ بیشتری بر تصمیمها و فرایندها در كار دارند .این حالت ممکن است به
احساس عدالت و انصاف منجر شود كه ادراک كمتر سیاست در محیط كار را به همراه دارد .با
درگیرشدن در فرایندهای مهم از قبیل فرایندهای تصمیمگیری ،كاركنان هویت خود و پذیرش
هنجارها و ارزشهای سازمان را ابراز میدارند؛ درنتیجه فاصله ادراكی و وظیفهای بین فرد و
سازمان كاهش مییابد؛ بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد كه انتظارها محقق شوند؛ درنتیجه
برداشت از سیاست سازمانی كاهش مییابد (.)Vigoda-Gadot & Cohen, 2002
فرضیه چهارم:مشاركت در تصمیمگیری بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد.


عواملشغلی .برخی پژوهشها نشان میدهند كه عوامل مرتبط با شغل با برداشت از سیاست
ارتباط دارند .در این پژوهش متغیرهای استقالل ،بازخورد ،تنوع مهارت و ارتباط با مدیر
موردبررسی قرار گرفتهاند .
استقالل شغلی به این معنا است كه در امور مربوط به شغل مانند برنامهریزی زمانی كار،
تصمیم گیری راجع به نحوه عمل و سایر وظایف شغلی ،فرد دارای اختیار و آزادی كامل باشد
(الوانی .)1382 ،برای مثال با سؤالهایی از قبیل كارمند تا چه اندازه در انجام كار دارای استقالل
است؟ آیا از یک برنامه دقیق و مشخص پیروی میكند؟ و میزان سرپرستی دقیق بر كار وی

1. Free of Bias
2. ad hoc Decision-Making
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چگونه است؟ میتوان میزان استقالل فرد را سنجید (مقیمی .)1385 ،اوكانر و موریسون)2001( 1
دریافتند كه استقالل شغلی بهطور منفی بر برداشت از سیاست تأثیر دارد (.)Atinc et al, 2010
فرضیه پنجم:استقالل شغلی بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد.
وجود بازخورد در شغل یعنی شغل بهگونهای طراحی شده باشد كه اطالعات واضح و
مشخصی را در زمینه نتایج و عملکرد شغل به شاغل بدهد (الوانی .)1382 ،در شرایطی كه
بازخورد ناكافی برای تدوین رهنمودهای قابلقبول برای رفتار فراهم میشود ،افراد ممکن است
به شیوه خود رفتار كنند؛ ازاینرو هنگامی كه چنین رفتارهایی رخ میدهد ،ادراک افراد از سیاست
سازمانی احتماالً افزایش مییابد ( )Kacmar et al, 1999با بررسی سؤالهایی از قبیل آیا
كارمند بازخورد مستمر و منظمی از سرپرست خود دریافت میكند؟ از همکاران چطور؟ از
زیردستان چطور؟ و بازخورد درونی فرد از انجام كار چگونه است؟ میتوان میزان بازخورد دریافتی
را اندازهگیری كرد (مقیمی)1385 ،؛ بنابراین فرضیه ششم پژوهش بهصورت زیر مطرح میشود :
فرضیه ششم :بازخورد بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد.
تنوع وظایف و مهارتها به این معنا است كه شغل شامل وظایف متنوع و مختلفی باشد كه
مهارتها و تواناییهای گوناگونی را بطلبد (الوانی )1382 ،و با سؤالهایی از قبیل درجه تنوع
فعالیتهای شغلی چقدر است؟ مهارتهای فیزیکی ،كتبی ،كالمی موردنیاز چه هستند؟ و آیا
متصدی شغل فرصت استفاده از این مهارتها را دارد؟ سنجیده میشود (مقیمی.)1385 ،
دفت ( ،)1989پیشنهاد كرد افراد قدرت را بهعنوان كاركردی از وظایف خود بهدست میآورند.
استقالل بیشتر ،تنوع مهارت و بازخورد ممکن است جلوههایی از افزایش مسئولیت و اهمیتی
باشند كه سازمان به فرد میدهد و ممکن است به افزایش قدرت شخصی تعبیر شوند .افرادی كه
چنین قدرت و كنترلی ندارند ،ممکن است احساس كنند سرنوشت آنها توسط فرایندهای سیاسی
تعیین میشود (فریز و كاكمار .)1992 ،فقدان تنوع مهارت حاكی از آن است كه كارمند توسط
دیگران كنترل میشود و به احساس بیقدرتی و افزایش برداشت از سیاست سازمانی منجر
میشود .بسیاری از پژوهشگران ارتباط منفی بین تنوع مهارت با برداشت از سیاست را گزارش
كردهاند (.)Atinc et al, 2010
فرضیه هفتم:تنوع مهارت بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد.
افرادی كه روابط ضعیفی با مدیران خود دارند ،تمایل دارند سطوح باالیی از فعالیت سیاسی را در
سازمان خود ادراک كنند ( .)Kacmar et al, 1999كاركنانی كه روابط مبتنی بر اعتماد مثبتی با
مدیران خود دارند ،میزان كمتری از فعالیت سیاسی را در سازمان درک میكنند ( Atinc et al,
1. O’Connor and Morrison
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 .)2010مدیرانی كه بهطور فرصتطلبانه با دیگران رفتار میكنند ،ادراک فرد از سیاست در
سازمان را افزایش میدهند ()Valle & Perrewe, 2000؛ بنابراین فرضیه هشتم پژوهش
بهصورت زیر است:
فرضیه هشتم:ارتباط با مدیر بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد.
عوامل فردي .در سطح فردی ،پژوهشگران ویژگیهای مشخصی را شناسایی كردهاند كه
بهاحتمال زیاد با ادراک از سیاست در ارتباط هستند .میزان سیاسیبودن هر فرد به ارزشهای
فردی ،روش اخالقی و خلقوخوی او بستگی دارد (هادیزاده مقدم و همکاران .)1389 ،در این
1
طبقه متغیرهای دموگرافیک و شخصیت یا آنچه دیویس و همکاران ( )1989ویژگیهای حالتی
و غیرحالتی نامیدهاند ،قرار دارند .مایز و آلن ( ، )1977پیشنهاد كردند كه ویژگیهای شخصیت با
سیاسیكاری مرتبط است .بخش اعظم پژوهش در رابطه با تأثیر عوامل فردی بر ادراک سیاسی
بر ویژگی های دموگرافیک (عوامل وضعیتی) مانند جنسیت ،سن ،نژاد و دوره تصدی تمركز كرده
و از اثر بالقوه ویژگیهای شخصیت بر شکلگیری برداشت از سیاست غفلت كرده است
()O,connor & Morrison, 2001; Adams et al, 2008؛ درحالیكه ویژگیهای شخصیت
دارای بیشترین اهمیت در درگیری سیاسی كاركنان هستند ( )Ullah et al, 2011و بر چگونگی
ادراک و تفسیر سیاست سازمانی توسط افراد تأثیر میگذارند ( .)Adamsetal, 2008با توجه به
اینکه متغیرهای دموگرافیک اثرهای متناقضی به همراه داشته است ،این پژوهش تنها به بررسی
اثر متغیرهای شخصیت بر رفتار سیاسی پرداخته است .
ماكیاولگرایی 2با برداشت از سیاست سازمانی مرتبط است و بر استفاده از تاكتیکهای
حیلهگرانه ،3منحرفانه 4و نهانی 5داللت دارد ( .)Buchanan, 2008ماكیاولیسم بهمعنای
بهكاربردن روشهای غیراخالقی برای رسیدن به هدف است (آشوری )1357 ،و بهصورت یک
راهبرد رفتار اجتماعی تعریف شده كه شامل فریبدادن دیگران برای منافع شخصی است و به
موجب آن منافع شخصی دیگران آسیب میبیند ( .)Baxer, 2004این افراد نسبت به ماهیت
انسان بدبین هستند و تمایل دارند برای افزایش منافع شخصی خود هر كاری انجام دهند
(.)Valle & Perrewe, 2000; O,connor & Morrison, 2001; Atinc et al, 2010
پژوهش در ایاالتمتحده و آسیا بهطور مستمر ارتباط مثبتی بین ماكیاولگرایی و ادراک از
سیاست پیدا كرده است (.)O,connor & Morrison, 2001
1. Dispositional
2. Machiavellianism
3. Cunning
4. Devious
5. Underhand
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فرضیه نهم:ماكیاولگرایی بهطور مثبت بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد.
خودپایشی (خودنظارتی) به تمایل و توانایی افراد برای كنترل و تنظیم رفتار خود اشاره دارد؛ به
شیوای كه موجب شود بر ادراكاتی كه دیگران از آنها دارند ،نفوذ كنند .فنت و فریز
1
()1990دریافتند كه خودپایشی با دستکاری اطالعات مرتبط است؛ درحالیكه ون بایر و همکاران
( )1981پیشنهاد كردند این مفهوم با استفاده از مدیریت برداشت در مصاحبههای استخدامی
ارتباط دارد ( .)Doldor, 2011به عقیده وال ( )2000خودپایشی یکی از مؤلفههای كلیدی
شخصیت است كه مربوط به مدیریت احساسات است .فریز ( )1989پی برد خودپایشی
(خودنظارتی) با ادراک سیاست سازمانی مرتبط است ،افرادی كه خودپایشی باالیی دارند در رفتار
سیاسی مهارت دارند و به نشانههای اجتماعی حساس هستند ( O,connor & Morrison,
)2001؛ بنابراین فرضیه دهم بهصورت زیر است:
فرضیه دهم:خودنظارتی اثر مثبتی بر برداشت از سیاست سازمانی دارد.
كانون كنترل ) LOC( 2تفاوت میان افراد را در گرایش به این اعتقاد كه وقایع محیطی در حیطه
كنترل فرد قرار دارد یا خارج از كنترل او است ،نشان میدهد ()Chiu et al, 2005؛ به این معنا
كه تا چه حد افراد احساس میكنند بر رویدادهای زندگی خود كنترل دارند .كاركنان دو نوع
عقیده در مورد توانایی خود برای كنترل وقایع سازمان دارند .عقیده اول (كانون كنترل داخلی)
شامل كاركنانی است كه اعتقاد دارند كنترل زیادی بر نتایج شخصی و محیط خود داشته ( Ullah
 )et al, 2011و رویدادهای زندگی در درجه اول ناشی از اقدامات خود آنهاست ( & O,connor
 .)Morrison, 2001نوع دوم باور (كانون كنترل خارجی) شامل كاركنانی است كه احساس
میكنند سرنوشت و زندگی آنها به نیروهای خارج از كنترل آنها بستگی دارد و اغلب به دنبال
جلبتوجه افراد قدرتمند یا بخت و اقبال هستند .كسانی كه احساس كنترل بیشتری بر كار خود
دارند ،به اندازه افرادی كه كنترل كمتری دارند ،احساس درماندگی ندارند و به میزان كمتری
سیاست سازمانی را تجربه میكنند؛ بنابراین افرادی كه كانون كنترل بیرونی دارند ،احتماالً بیشتر
از افراد دارای كانون كنترل درونی ،محیط كار را بهطور سیاسی ادراک میكنند .اگرچه
پژوهشگران مشخص نکرده اند كه چرا چنین ارتباطی وجود دارد ،یک تبیین احتمالی این است كه
افراد با كانون كنترل بیرونی خود را قادر به ایجاد تغییر و كنترل محیط كار خود نمیدانند و خود

1. Von Bayere et al
2. Locus of control
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1

را در مقابل دسیسههای سیاسی همکاران خویش آسیبپذیر میبینند ( & O,connor

 .)Morrison, 2001طبق این دیدگاه افراد با كانون كنترل بیرونی ارتباطی بین رفتار خود و
پیامدها درک نکرده و تصور میكنند پاداشها و تنبیهها نتیجهای از نیروهای ناپایدار مانند اقبال،
احتمال یا هوی و هوس افراد قدرتمند است ()Baxer, 2004؛ بنابراین فرضیه یازدهم عبارت
است از:
فرضیه یازدهم :كانون كنترل اثر مثبتی بر برداشت از سیاست سازمانی دارد.

با توجه به پژوهشهای گذشته و فرضیههای مطرحشده در این پژوهش ،مدل مفهومی شکل ،1
بهمنظور بررسی نحوه تأثیر عوامل فردی ،شغلی و سازمانی بر برداشت از سیاست سازمانی ارائه
شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

.3روشپژوهش 

پژوهش حاضر ،دارای جهتگیری توسعهای ،فلسفه پژوهش اثباتگرایی با رویکردی قیاسی
است كه استراتژی پژوهش پیمایش را با هدف توصیف و تبیین بهكار میبرد .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه استفاده شده است (داناییفرد و همکاران.)1383 ،

1. Political Machinations
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دادهها .جامعه آماری این
جامعه و نمونه آماري و فنون جمعآوري و بررسی و تحلیل  
پژوهش ،شركتهای تابعه بخش آب كشور مشتمل بر  32شركت است .در این پژوهش با
استفاده از روش نمونهگیری قشری (سهمیهای) گروهها معین شده و حجم نمونهگیری از هر
گروه تعیین شد؛ سپس افراد واجد شرایط برای نمونهگیری سهمیهای انتخاب شدند
1
(بلیکی .)1370،با توجه به محدودبودن جامعه آماری ،حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران
تعداد  348نفر محاسبه شد .برای حصول اطمینان از دریافت این تعداد پرسشنامه600 ،
پرسشنامه توزیع شد كه درمجموع  525پرسشنامه كامل برای بررسی و تحلیل مورداستفاده
قرار گرفت (نرخ پاسخگویی  87درصد) .از میان  525نفر 76/2،درصد ( 400نفر) اعضای نمونه
آماری را مردان و  23/8درصد ( 125نفر) آن را زنان تشکیل دادهاند 6/48 .درصد ( 34نفر) از
افراد كمتر از  30سال 40/57 ،درصد ( 213نفر) بین  31تا  40سال 38/10،درصد ( 200نفر) بین
 41تا  50سال 14/86 ،درصد ( 78نفر) بیش از  50سال سن داشتند 60/5 .درصد ( 318نفر)
دارای تحصیالت كارشناسی و  39/4درصد ( 207نفر) كارشناسی ارشد بودند 8/19 .درصد (43
نفر) كمتر از  5سال 18/86 ،درصد ( 99نفر) بین  5تا  10سال و اكثریت پاسخگویان ( 40درصد،
 201نفر) سابقه كاری  10تا  20سال داشتند .
در این پژوهش برای بررسی و تحلیل دادهها از روشهای آمار استنباطی و توصیفی استفاده
شده است .آمارههای توصیفی شامل جدولهای فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و غیره است .در
آزمون فرضیههای پژوهش نیز از مدل معادالت ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل
مسیر استفاده شده است .نرمافزارهای مورداستفاده برای بررسی و تحلیل دادهها بسته نرمافزاری
 SPSSنسخه  ،19بسته نرمافزاری  LISRELنسخه  8/72و نرمافزار  SMARTPLSنسخه 2
تحت ویندوز هستند.
ابزارگردآوريدادههاوروايیوپايايیآن .پرسشنامه مورداستفاده برای گردآوری دادههای
موردنیاز این پژوهش شامل سیزده بخش ،بینام و از نوع بسته است .در این پژوهش از مقیاس
اندازهگیری پنجگزینهای لیکرت برای سنجش متغیرها استفاده شده است .سنجش تمامی متغیرها
بر اساس پرسشنامههای استانداردی بود كه قبالً توسط پژوهشگران مختلف طراحی و در
پژوهشهای گذشته مورداستفاده قرار گرفتهاند .برای سنجش ماكیاولگرایی از پرسشنامه 20
گویهای كریستی و همکاران ،)1970( 2برای سنجش خودپایشی (خودنظارتی) از پرسشنامه 13
گویهای لناكس و ولف ،)1984( 3برای سنجش كانون كنترل از پرسشنامه  24گویهای لونسون
1. Cochran
2. Christie, Geis & Berger
3. Lennox & Wolfe
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( ،)1972برای سنجش استقالل شغلی ،بازخورد شغلی و تنوع مهارت از پرسشنامه هاكمن و
اولدهام ( ،)1980برای سنجش ارتباط با مدیر از پرسشنامه  7گویهای اسکندورا و همکاران
( ،)1986برای اندازهگیری تمركز از پرسشنامه دوور و همکاران ،)1980( 2برای اندازهگیری
رسمیت از پرسشنامه  5گویهای اولدهام و هاكمن ( ،)1981برای سنجش مشاركت در
تصمیمگیری از پرسشنامه  4گویهای ایکن و هیج ،)1968( 3برای سنجش عدالت رویهای از
پرسشنامه نیهاف و مورمن )1993( 4و برای سنجش برداشت از سیاست سازمانی از پرسشنامه
 12گویهای كاكمار و فریز ( )1992استفاده شده است .برای حصول اطمینان از بومیسازی
انجامشده گویهها ،پرسشنامهها در اختیار برخی استادان مدیریت و كارشناسان خبره قرار گرفت و
روایی محتوایی آنها تأیید شد؛همچنین بهمنظور سنجش روایی سؤالها از اعتبار عاملی استفاده
شد .اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است كه از طریق تحلیل عاملی بهدست میآید .در
تحلیل عاملی اكتشافی متغیرهای ماكیاولگرایی و خودپایشی مقدار شاخص كفایت نمونهبرداری
( 5)KMOبهترتیب برابر  0/74و  0/82بهدست آمد و ازآنجاكه شاخص موردنظر بزرگتر از 0/6
است نشاندهنده كفایت نمونهگیری برای دادههای پژوهش است .برای متغیر كانون كنترل از
تحلیل عاملی تأییدی دومرحلهای استفاده شد .همانطور كه مشخصههای برازندگی مشخصشده
در جدول  ،1نشان میدهد دادههای این متغیر با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش
مناسبی دارد و نشاندهنده همسوبودن سؤالها با سازههای نظری است.

1


جدول  .1شاخصهای برازش متغیر كانون كنترل
نامشاخص
(كای دو بر درجهی آزادی)
(GFIنیکویی برازش)
(RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)
( CFIبرازندگی تعدیلیافته)
(NFIبرازندگی نرمشده)
(NNFIبرازندگی نرمنشده)
برازندگی فزاینده ()IFI

برآوردهايمدل

حدمجاز

2/279
0/91
0/069
0/95
0/93
0/97
0/95

كمتر از 3
باالتر از 0/9
كمتر از 0/09
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9

1. Scandura, Graen Noval
2. Dewar, Whetten Boje
3. Aiken Hage
4. Niehoff,Moorman
5. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
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تمامی بارهای عاملی این متغیر در سطح اطمینان  95درصد معنادار شدهاند (آماره  tخارج بازه
 -1/96تا  +1/96قرار گرفته است) و توانستهاند سهم معناداری در اندازهگیری سازه مربوطه ایفا
كنند.
برای ارزیابی سازگاری درونی گویهها از روش آلفای كرونباخ استفاده شد .مقادیر بزرگتر از
 0/7پایایی مطلوب ،بزرگتر از  0/6پایایی متوسط و مقادیر بزرگتر از  0/5این شاخص پایایی
ضعیف و مقادیر كمتر از  0/5آن پایایی غیرقابلقبول را نشان میدهد .نتایج گویای پایایی
قابلقبول پرسشنامهها است ( .)Ullah et al, 2011در این میان كمترین مقدار آلفا به
پرسشنامه برداشت از سیاست به میزان  0/7و بیشترین میزان آلفا به پرسشنامه تمركز به مقدار
 0/92تعلق دارد.
دادههاويافتههايپژوهش 
.4تحلیل 

بهمنظور آزمون مدل ارائهشده و سنجش رابطه علّیکه در فرضیهها ذكر شده بود از مدلسازی
معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است .برای اینکه مدل ساختاری یا همان نمودار
مسیر تأیید شود باید مقادیر عدد معناداری و ضرایب استاندارد معنادار باشند .اگر مقادیر  tاز
 -1/96كوچکتر یا از  1/96بزرگتر باشند ،در سطح اطمینان  95درصد معنادار خواهند بود .با
توجه به مقادیر  ،tفرضیه پژوهش تأیید میشود.
جدول  .2ضرایب مسیر ،آماره  tو نتایج آزمون فرضیههای پژوهش به روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار SmartPLS
فرضیههايپژوهش

ضريبمسیر()β

تمركز← برداشت از سیاست سازمانی
رسمیت← برداشت از سیاست سازمانی
عدالت رویهای← برداشت از سیاست سازمانی
مشاركت در تصمیمگیری← برداشت از سیاست سازمانی
استقالل← برداشت از سیاست سازمانی
بازخورد← برداشت از سیاست سازمانی
تنوع مهارت← برداشت از سیاست سازمانی
ارتباط با مدیر← برداشت از سیاست سازمانی
ماكیاولگرایی← برداشت از سیاست سازمانی
خودنظارتی← برداشت از سیاست سازمانی
كانون كنترل← برداشت از سیاست سازمانی

0/100
-0/186
-0/205
-0/087
-0/200
-0/141
-0/149
-0/085
0/160
0/012
-0/021

آمارهt

2/364
-4/442
-4/049
-2/255
-3/882
-2/496
-3/028
-1/825
3/467
0/321
-0/529

نتیجه 
تأیید در سطح %95
تأیید در سطح %99
تأیید در سطح %99
تأیید در سطح %95
تأیید در سطح %99
تأیید در سطح %95
تأیید در سطح %99
تأیید در سطح %90
تأیید در سطح %99
رد میشود
رد میشود
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نتایج ضرایب مسیر و آماره ( tجدول  )2نشان میدهد كه مقدار آماره محاسبهشده برای
تأثیرگذاری متغیر خودنظارتی (خودپایشی) بر برداشت از سیاست سازمانی و متغیر كانون كنترل بر
ادراک از سیاست از مقدار آماره  )1/96( tكمتر است؛ بنابراین «فرضیه دهم» و «فرضیه یازدهم»
تأیید نمیشوند.

شکل  .2ارتباط بین عوامل پیشبین و برداشت از سیاست سازمانی در حالت قدر مطلق معناداری


.5نتیجهگیريوپیشنهادها 

این مطالعه با بررسی پیشآیندهای برداشت از سیاست سازمانی در صنعت آب كشور نشان
داد كه عوامل سازمانی و شغلی بر برداشت از سیاست سازمانی مؤثر هستند .از میان عوامل فردی
تنها متغیر ماكیاولگرایی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر داشت و اثر متغیرهای خودپایشی و
كانون كنترل تأیید نشد .فرضیه اول به این صورت بود كه تمركز بهطور مثبت بر برداشت از
سیاست سازمانی تأثیر دارد .هنگامی كه قدرت تصمیمگیری در باالی سازمان جمع میشود ،رفتار
سیاسی ممکن است بهمنظور نفوذ بر تصمیمگیرندگان باال باشد (.)Kacmar et al, 1999
سطوح باالی تمركز ادراک از كنترل را كاهش میدهد؛ بنابراین هنگامی كه كاركنان كنترل بر
محیط خود را از دست میدهند ،برداشت از سیاست افزایش مییابد ( & Sowmya
 .)Panchanatham, 2008این نتیجه با یافتههای پژوهشهای اندروز و كاكمار ( )2001و
محمد ( )2007سازگار است (Andrews et al, 2003؛  .)Muhammad, 2007بر اساس فرضیه
دوم رسمیت بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیرگذار است .سازمانهایی كه دارای
رسمیت زیادی هستند ،تمایل به داشتن كاركنانی دارند كه شفافیت نقش باال و دانش و كنترل
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مناسبی بر محیط خود دارند كه به ادراک كمتر سیاست منجر میشود ( .)Atinc etal,2010تأثیر
رسمیت بر ادراک از سیاست توسط ویگودا ( ،)2001محمد ( ،)2007تاتاركا ( )2009و آریی و
همکاران ( )2004تأیید شده است (Tatarka, Aryee etal,2004 Muhammad,2007
; .)2009رسمیت موجب میشود شرح وظایف افراد و نوع رفتار (از پیش تعیینشده) آنها
مشخص شود؛ بنابراین شفافیت در نقش بهوجود میآید و كارمند در اقدامات سیاسی خود با
محدودیت بیشتری مواجه میشود ( .)Muhammad, 2007فرضیه سوم عبارت بود از :عدالت
رویهای بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیرگذار است .هنگامی كه رویههای
مورداستفاده برای اتخاذ تصمیم بهطور منصفانه درک شوند ،فضای كمی برای تصمیمگیری
اختیاری با توجه به وجود رهنمودها و شفافیت فزاینده درک میشود؛ درنتیجه هنگامی كه افراد
وجود عدالت رویهای را درمییابند ،احساس میكنند كنترل بیشتری دارند كه موجب كاهش
ادراک سیاست سازمانی میشود ( .)Atinc etal,2010پژوهشهای اندروز و كاكمار (،)2001
آریی و همکاران ( )2004و محمد ( )2007ارتباط منفی بین عدالت رویهای و ادراک از سیاست را
نشان دادهاند ( .) Muhammad, 2007،Andrews etal,2003; Aryee et al, 2004بر اساس
فرضیه چهارم مشاركت در تصمیمگیری بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد.
بهطوركلی افرادی كه در تصمیمگیریها مشاركت دارند فشار شغلی كمتری كه نتیجه برداشت از
سیاست سازمانی است را تجربه میكنند ( .)Harrise et al, 2007مشاركت در تصمیمگیری
توزیع قدرت در سازمان را منعکس میكند .كاركنانی كه مشاركت بیشتری دارند نفوذ بیشتری بر
تصمیمها و فرایندها در كار دارند كه ممکن است به احساس عدالت و انصاف منجر شود و
برداشت كمتر سیاست در محیط كار را به همراه دارد .تأثیر این سازه بر برداشت از سیاست توسط
ویگودا و كوهن ( )2002موردبررسی قرار گرفت (.)Vigoda-Gadot & Cohen, 2002
آشکاربودن فرایند تصمیمگیری و بیان واضح اینکه چگونه و از چه راهی تصمیمها اتخاذ
میشوند ،به كاهش ابهام و كاهش جذابیت رفتار سیاسی كمک میكند (رفیع پور .)1387 ،فرضیه
پنجم و هفتم به این شکل بود كه استقالل شغلی و تنوع مهارت بهطور منفی بر برداشت از
سیاست سازمانی تأثیر دارند .فریز و همکاران ( )2002 ،1996معتقدند ،كسانی كه استقالل شغلی
و تنوع مهارت بیشتری دارند از آزادی عمل و كنترل بیشتری در محیط كار برخوردارند؛ بنابراین
احتمال بیشتری وجود دارد كه سیاست را بهعنوان یک فرصت و نه تهدید ادراک كنند و واكنش
منفی كمتری نسبت به سیاست سازمانی نشان دهند ( .)Harrise et al, 2007فقدان استقالل یا
تنوع مهارت حاكی از آن است كه كارمند توسط دیگران كنترل میشود و به احساس بیقدرتی و
افزایش برداشت سیاست سازمانی منجر میشود ( .)Atinc et al, 2010آرونو ( )2004و
هادكینسون و فورد ( )2008دریافتند كه استقالل شغلی بهطور منفی با ادراک فعالیت سیاسی
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مرتبط است .این پژوهشگران به رابطه منفی بین تنوع مهارت و ادراک از سیاست نیز اشاره
كردند ( .)Aronow, 2004; Hodgkinson & Ford, 2008فرضیه ششم عبارت از این بود كه
بازخورد بهطور منفی بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد .كاركنانی كه بازخورد سازنده
دریافت میكنند ،شفافیت نقش بیشتر و كنترل بیشتری بر محیط كار خود دارند كه درنهایت به
برداشت كمتر سیاست منجر میشود (.)Atinc et al, 2010; Ram & Probhakar, 2010
كاركنانی كه بازخورد بیشتری دریافت میكنند ،احتماالً استانداردهای عملکرد خوب را میفهمند
و پی میبرند كه عملکرد خوب به پاداشهای مطلوب منجر خواهد شد ( Ram & Probhakar,
 .)2010كاكمار و همکاران ( )1999تأثیر منفی بازخورد بر برداشت از سیاست را گزارش كردند
( .)Kacmar & Ferris, 1991كاركنانی كه بازخورد سازنده دریافت میكنند ،شفافیت نقش
بیشتر و كنترل بیشتری بر محیط كار خود دارند كه درنهایت به برداشت كمتر سیاست منجر
میشود ( .)Atinc et al, 2010فرضیه هشتم به این صورت بود كه ارتباط با مدیر بهطور منفی
بر برداشت از سیاست سازمانی تأثیر دارد .چنین رابطهای در پژوهشهای گذشته توسط وال و پرو
( )2000و هادكینسون و فورد ( )2008موردمطالعه قرار گرفت (،Hodgkinson & Foed,2008
 .)valle & Perrewe,2000كاركنانی كه روابط ضعیفتری با مدیران خود دارند ،معتقدند كه
طرفداری نشاندادهشده به اعضا مبتنی بر عوامل سیاسی است نه شایستگی؛ درحالیكه افرادی
كه روابط بهتری با مدیران خود دارند ،احساس میكنند با آنها كمتر برخورد سیاسی یا
غیرمنصفانه میشود ( .)Atinc et al, 2010فرضیه نهم (ماكیاول گرایی بهطور مثبتی بر برداشت
از سیاست سازمانی تأثیر دارد) نیز تأیید شد .افراد ماكیاولگرای شدید مایل به انجام هر كاری
برای افزایش منافع شخصی خود هستند (Valle & Perrewe, 2000؛ & O,connor
 .)Morrison, 2001در سازمانی كه تفکرات ماكیاولیستی یعنی كسب قدرت به هر وسیلهای
حاكم باشد ،خودبهخود منفعتطلبی شخصی نهادینه میشود و افراد در پی سود ،منفعت و ثروت
بیشتر خود هستند .افراد ماكیاولگرا تالش میكنند دیگران را ابزار پیشرفت خود قرار داده و از
طریق دغلكاری و فریب دیگران ،قدرت و نفوذ خویش را گسترش دهند و به اهداف دست یابند.
پژوهشهای وال و پرو ( )2000و اوكانر و موریسون ( )2001ارتباط مثبتی بین ماكیاولگرایی و
برداشت از سیاست نشان دادهاند ( O,connor & Morrison, 2001; valle & Perrewe,
 .)2000بر اساس فرضیه دهم ،خودنظارتی (خودپایشی) اثر مثبتی بر برداشت از سیاست دارد.
پژوهش حاضر از این فرضیه حمایت نکرد .افرادی كه خودپایشی باالیی دارند به نشانههای
اجتماعی بسیار حساس هستند؛ بنابراین ممکن است این افراد منابع حمایتی كافی در محیط كار
خود پیدا كنند كه میتواند به برداشت كمتر سیاست منجر شود؛ همچنین آنها احتماالً میدانند
تالشهای نفوذ اجتماعی خود را به سمت چه كسانی هدایت كنند كه برای آنها پاداشهایی به
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همراه داشته باشد و به ارتقا یا حفظ نفع شخصی آنها كمک كند .این یافته با نتایج پژوهش
اوكانر و ماریسون ( )2001و هادكینسون و فورد ( )2008تناقض دارد (& Ford, Hodgkinson
 .)O,connor & Morrison, 2001 2008فرضیه یازدهم عبارت بود از اینکه كانون كنترل اثر
مثبتی بر برداشت از سیاست سازمانی دارد .این فرضیه نیز تأیید نشد .این یافته با نتایج
پژوهشهای بکسر ( )2004و آدامز و همکاران ( )2008تناقض داشت ( ;Adams et al, 2008
 .)Baxer, 2004این پژوهشگران بر این باور هستند كه كانون كنترل بهطور مثبتی بر ادراک از
سیاست تأثیر دارد .دالیل عدمتأثیرگذاری خودپایشی و كانون كنترل بر برداشت از سیاست ممکن
است تأثیر بیشتر فرهنگ و محیط سازمانی باشد و اینکه سایر عوامل زمینهای و شخصی در
شکلگیری برداشت از سیاست سازمانی اثر بیشتری داشتهاند .ادراک ماحصل پردازش اطالعات
است و تحتتأثیر سن ،جنسیت و گرایشهای نژادی ،جغرافیایی و فرهنگی قرار دارد .با توجه به
اینکه یک وضعیت مشابه ممکن است رفتارها و پاسخهای متفاوتی پدید آورد ،میتوان نتیجه
گرفت كه ادراک اكتسابی است و افراد با تجربههای متفاوت ادراک متفاوتی از سیاست سازمانی
دارند .عوامل درونی كه موجب ادراک پدیدهای میشوند ،شامل تجربه ،ارزشها ،انگیزش و
شخصیت است .ازآنجاكه اثر كانون كنترل و خودپایشی بهعنوان ویژگیهای شخصیت بر ادراک
از سیاست تأیید نشد ،ممکن است اثر بقیه عوامل در شکلگیری فرایند برداشت از سیاست مؤثرتر
بوده باشد.
1
كاربرد ضمنی نتایج پژوهش حاضر برای مدیران این است كه با فراهمكردن توسعه شغلی و
3
غنیسازی شغلی 2استقالل بیشتری برای شاغالن فراهم كنند و از طریق گردش شغلی
مهارتهای كاركنان را در انجام مشاغل مختلف افزایش دهند .چنین محیطی آگاهی كارمند از
رویدادها را افزایش و عدماطمینان سازمانی را كاهش میدهد كه همه این عوامل به برداشت
كمتر سیاست منجر میشود .مدیران باید در بازخورددادن به كاركنان رویهها و انتظارهای صریح
و ثابتی ایجاد و مسئولیتهای شغلی را روشن و شفاف كنند .بهدلیل تأثیر ویژگیهای شغل بر
برداشت از سیاست ،مدیران باید اطالعات كافی در مورد اهداف شغلی ،مسئولیتهای شغلی و
نقشها و پیامدهای عملکرد شغلی برای افراد فراهم كنند .با توجه به تأثیر مشاركت در
تصمیمگیری بر برداشت از سیاست پیشنهاد میشود مدیران كاركنان را در تصمیمهای سازمانی
مشاركت دهند و از تجربهها و دانش سازمانی آنها بهرهمند شوند .از طریق مشاركتدادن افراد
در تصمیمگیری ،عدماطمینان آنها كاهش مییابد؛ همچنین كاركنان باید فعاالنه در فرایند
هدفگذاری ایفای نقش كنند .مدیران باید تا حد امکان راهبردها ،اهداف و چالشهای سازمان را
1. Job enlargement
2. Job enrichment
3. Job rotation
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مطرح كنند و به اشتراک بگذارند .این كار حس عضوی از سازمان بودن را در افراد ایجاد میكند
و نشانه احترامگذاشتن به آنها است .اگر كارمندان احساس كنند عضوی از سازمان هستند از
پشت خنجر نمیزنند؛ از سوی دیگر ایجاد ارتباط اجتماعی صمیمانه بین مدیر و كاركنان متناسب
با بلوغ شخصیتی آنها در كاهش برداشت از سیاست سازمانی و وقوع رفتار سیاسی اثربخش
است .ضروری است مدیران مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر با كاركنان ،شنیدن مؤثر ،حل
مسئله ،مربیگری و مهارتهای مشاوره را فرا گیرند .سازمانها باید ارتباط رودررو بین مدیر و
كارمند را تقویت كنند و مدیران باید همواره در دسترس كاركنان باشند و در جریان امور كاركنان
قرار گیرند .ارتباطات رودررو موجب میشود تا مدیران به نیازهای كاركنان و اعضای سازمان
توجه كنند و برای آنها ارزش قائل شوند .مدیران باید عملکرد افراد را در چارچوب معیارهای
عینی شفاف ارزیابی كنند و تا حد امکان كاركنان را بر اساس شایستگی قضاوت كنند و ارتقا
دهند .ازآنجاكه افراد با ویژگی شخصیتی ماكیاولگرایی دیگران را دستاویز خود قرار میدهند و
معموالً به اعمال غیراخالقی متوسل میشوند و باور دارند كه هدف وسیله را توجیه میكند ،الزم
است سازمان كدهای اخالقی برای ارزیابی عملکرد طراحی كند و اطالعات عینی و ملموس از
عملکرد گذشته فرد ارائه دهد .ضروری است مدیران منابع انسانی در هنگام انتخاب كاركنان
عالوه بر توجه به مدارج تحصیلی و تجربههای شغلی ویژگیهای شخصیتی افراد را نیز موردتوجه
قرار دهند .آنها میتوانند از طریق استفاده از آزمونهای شخصیت در فرایند كارمندیابی و
انتخاب كاركنان ،سطح ماكیاولگرایی افراد را بررسی كنند و از ورود افراد ماكیاولگرای شدید به
سیستم سازمانی جلوگیری بهعمل آورند .با توجه به اثرگذاری عدالت رویهای بر برداشت از
سیاست ،اگر سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود بهصورت ناعادالنه توأم با تبعیض
استفاده كند ،كاركنان تحتتأثیر قرار خواهند گرفت و این تبعیض و بیعدالتی را بهعنوان یک
عامل بازدارنده فعالیت احساس خواهند كرد .بدینسان از طریق اعمال رفتار سیاسی سعی در
تعدیل تبعیض خواهند كرد كه درنهایت اهداف سازمان تحتالشعاع قرار خواهد گرفت و
بیاعتمادی و كاهش تعهد به سازمان ایجاد خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد میشود مدیران و
تصمیمگیران سازمانی اهداف و راهبردهای سازمان را به نحو عادالنهتری تدوین كنند تا احتمال
رعایت عدالت در سازمان افزایش یابد .احتمال اینکه فرد دارای نیاز به توفیقطلبی در صورت
برداشت از سیاست دست به رفتار سیاسی بزند باال است؛ ازاینرو پیشنهاد میشود در سازمان
كارراهه شغلی افراد بهطور واضح و روشن تعریف و معیارهای ارتقای افراد و شرایط احراز آن در
حوزههای مختلف تعریف شود .ازآنجاكه این قبیل افراد به دنبال كارهای چالشی هستند ،هنگام
انتخاب افراد باید به این خصیصه توجه داشت و تناسب الزم بین شغل و شاغل را موردتوجه قرار
داد .نتایج این پژوهش باید با توجه به محدودیتهای آن موردتوجه قرار گیرد .پژوهش حاضر
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مبتنی بر پارادایم اثباتگرایی و رویکرد كمّی است و با توجه به محدودیت روشهای كمّی نظیر
وجود سؤالهای بسته و محدودشدن افراد به پاسخگویی به سؤالهای مطرحشده ،امکان
بهرهگیری از سایر نظرهای آزمودنیها وجود ندارد .دامنه آزمودنیها در این پژوهش مدیران و
كارشناسان دارای مدرک تحصیلی حداقل كارشناسی بودند كه عمدتاً در مشاغل تخصصی كار
میكردند؛ ازاینرو تركیب اعضای جامعه آماری نیز بهعنوان یکی از محدودیتهای پژوهش
مطرح است .سازمانهای موردبررسی در این پژوهش از بخش دولتی بودند ،درصورتیكه
سازمانهای بخش خصوصی موردمطالعه قرار گیرند ممکن است نتایج متفاوت شود .همه
متغیرهای مربوط به هر گروه از عوامل اثرگذار بر سیاست سازمانی (عوامل شغلی ،سازمانی و
فردی) مطالعه نشدند و به دلیل كثرت متغیرها تنها تعدادی از آنها انتخاب شد .پژوهشهای
بیشتری الزم است تا نقش سایر متغیرهای واجد شرایط كه بر برداشت از سیاست سازمانی
تأثیرگذار هستند ،مطالعه شود.
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