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 چکیده 

کارکنان  یبا فالت شغل یسازمان استیرابطه ادراک از سهدف از پژوهش حاضر عبارت بود       
 یفیتوص روش، نظر از و یکاربرد هدف، نظر از . روش تحقیقبه منظور ارائه مدل  انیدانشگاه فرهنگ

 8جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان منطقه . است همبستگی   نوع از
حجم نمونه با  توجه به حجم بودند. نفر  222به تعداد  79-79کشور که طبق آمار مأخوذه در سال  
ر نفر  بوده و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ایی ب 241جامعه و با استفاده از فرمول کوکران 

پرسشنامه استاندارد ادراک سیاسی کاکمار و در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری شامل مبنای جنسیت 
و پایایی ابزار مورد بود. روایی   (2772و پرسشنامه استاندارد فالت شغلی میلیمن) 2779کارلسون)

 ن،یانگیمی شامل فیتوص آمار از بهم منظور تجزیه و تحلیل داده ها .مطالعه مورد تایید قرار گرفته است
 ریاسم کلموگروف آزمونی شامل استنباط و نمودار و جداول قالب در درصد و یفراوان ار،یمع انحراف

، روش وزنه ایی آنتروپی شانون، ضریب همبستگی  PLS ، تحلیل معادالت ساختاری در نرم افزارنوف
رگرسیون خطی ساده و چند گانه و در نهایت با استفاد از برازش مدل معادالت ساختاری   پیرسون، 

نتایج تحقیق   استفاده شده است.  plsو   spssمدل تحقیق نهایی محاسبه شده و در نرم افزار 
در بین   ،  وضعیت فالت شغلی و ابعاد آنوضعیت ادراک سیاسی  سازمان و ابعاد آننشان داد  

کارکنان دانشگاه فرهنگیان شمال کشور  در حد متوسطی بوده است. ارتباط مثبت و معنی داری بین 
  .ادراک سیاست سازمانی و ابعاد آن با فالت شغلی و ابعاد آن وجود دارد

   ، دانشگاهفالت شغلی ، سیاست سازمانی ، : ادراکواژگان کلیدی

                                                 
 واحدساری،دانشگاه آزاد اسالمی،ساری،ایران.  دانشجوی دکتری رشته مدریت آموزش عالی،  1 
 ()نویسنده مسئولدانشیار گروه مدریت آموزشی،واحدساری،دانشگاه آزاد اسالمی،ساری،ایران.2

   دانشیار گروه مدریت آموزشی،واحدساری،دانشگاه آزاد اسالمی،ساری،ایران.3
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 مقدمه 
تند. در حالی که هیچ شکی ایی اجتناب ناپذیر در زندگی سازمانی هسقدرت و  سیاست پدیده     

کمی در مورد  رایج در هر سازمان ااست،اما شناخت بسیارسیاست های داخلی، پدیده ایی  نیست که
 ادراک سازمانی (. سیاست2117، 2چنین سیاستهایی وجود دارد)ویگودا و کوهن ماهیت و مرزهای

 در مدیران و همکاران  خدمتی خویش رفتار میزان مورد در فرد ذهنی ارزشیابی معنای شده به

 وجود تعامالت همة در ذاتی طور به سیاسی، فعالیت (.2171است)فانی و همکاران،  محیط کار

 رفتار این نوع میشود.  محسوب سازمانها تشکیل دهندة عناصر از یکی به عنوان بنابراین، دارد،

 بنابراین، دارد. کارکنان بر  منفی آثار که کند ،می ایجاد زیانباری و تفرقه افکن کاری محیط

 نقش رفتاریپ چنین محدودکردن و پیشگیری در سیاسی رفتار وجودآورندة عوامل به از آگاهی

 به معنابخشی منظور به افراد آن در که است فرآیندی ادراک اینکه علم به میکند، با ایفا مهمی
 تفسیر اینکه کنند ومی اقدام خود حسی دریافتهای تفسیر و سازماندهیبه  خود، پیرامون محیط

 سازمانی ادراک سیاست که کسی پذیرد،نمی صورت ها واره طرح پرتو در جز محیطی محرکهای

 محیط و رویدادها که رفتارها، است رسیده نتیجه این به هایش واره طرح تأثیر تحت دارد، باالیی

 به فرد اعتقاد شده، ادراک سازمانی است.  سیاست زده سیاست بسیار او روی پیش سازمانی

کند. با توجه به شواهد قوی  می را محدود حرفه ای و شخصی اهداف به برای رسیدن خود، توانایی
منفی متنوع برای افراد و مدیران، سازمانها باید راک ازسیاست سازمانی با پیامدهای مربوط به ارتباط اد

کارکنان امروزی بیشتر از (. 2122کنند.)اواله، شوند توجه ایجاد این ادراکات می به عواملی که موجب
آنها شغل مطمئن، درازمدت و ارضا  خود فکر می کنند و نگران هستند، گذشته درباره زندگی کاری

برای رسیدن به باالترین سطح  ظاراتی ویژهکننده می خواهند ،کارمندان اغلب حرفه خود را با امید وانت
مسئولیتها و  باالترین کسب قدرت، به رسیدن خود، پیشرفت به آنها واکثر کنند  در سازمان شروع می

 که رسند می ای نقطه به شغلی ترقی مسیر در کار نیروی  با این وجود .پاداشها اهمیت می دهند
 خود شخصی نیازهای کردن برآورده منظور به افرادصعود از نردبان ترقی کاهش می یابد.  احتمال

ارد که شخص پس از آن ارتقای در این ناحیه احتمال اندکی وجود د .پذیرند می را سازمانی عضویت
 و است فرد شغلی مسیر در شغلی نقطه ای فالت .نام دارد” فالت“یا ” سکون “یابد، این ناحیه  مقام

 فالت اکثر کارکنان،است.  کم بسیار برای وی آینده در سازمان مراتب سلسله در حرکت احتمال

که  کسانی .هستند شغلی مسیر در رشد دنبال به که کسانی خصوص به کنند، می تجربه را شغلی

                                                 
1 Vigoda and Cohen 



 141  یانکارکنان دانشگاه فرهنگ یبا فالت شغل یسازمان یاسترابطه ادراک از س

 

 

در کنار آنها  نیز را گناه و شکست احساس ناامیدی، استرس، کنند، می تجربه را شغلی فالت
کارآیی و در نهایت افراد را در راستای اثربخشی و  خواهند داشت، که مجموعه این عوامل عملکرد

 سازمانی، ساختار تغییر کوچک سازی، مجدد، (. مهندسی2124، 2بهره وری کاهش می دهد)کومر

 رقابت گرفتن شدت و تکنولوژیک اساسی تر، پیشرفتهای همه از و استراتژیک اتحادهای و ادغام

 از را پیشرفت و ارتقاء که فرصتهای هستند دالیلی مهمترین جمله از کاری، محیط های در

 و جایگاه یک در تری به صورت طوالنی آنها اندشده باعث و گرفته امروزی سازمانهای کارکنان
 41حداقل دهد که بزرگ دنیا نشان می سازمانهای سطح در اخیر بمانند. نتایج  مطالعه باقی پست
 در ارتقاء، و ترفیع مسیر از نارضایتی دلیل به گرفتند، قرار بررسی مورد که نمونه افراد درصد

 بهتر، فرصت یافتن محض به افراد، این از بسیاری و اند بوده جدیدی شغلی فرصتهای جستجوی

 تحقیقات، فالت از (. برخی2171، واحدی و همکاراناند)  کرده ترک را خودفعلی  های سازمان

 به شغل تصدی اساس، همین بر .اند کرده تعریف شغل تصدی زمان مدت مبنای بر را شغلی

 محققان، اکثر نظر به بنا درحالیکه است؛ فالتزدگی معرف آن، از پس ارتقا عدم و سال پنج مدت

که  آنجا از(. 2121، 2شود)میلز و همکارانمیفالت شغلی محسوب  5تا  1ل به مدت شغ تصدی

 سنجش برای اساسی شاخصی عنوان به را شغلی مسیر در پیشرفت و ارتقاء کارکنان، اغلب

اجتناب  سازمانها کلیه شغلی توسط فالت مقوله به توجه میگیرند ضرورت نظر درشغل  در موفقیت

 کند، فراهم یادگیری آنها برای را فرصتهایی سازمان، دارند انتظار کارکنان .است شده ناپذیر

     باشد. و اثربخش مفید بسیار آینده در آنها استخدام قابلیت و حرفه ای توسعه برای که فرصتهایی
کارکنان  یبا فالت شغل یسازمان استیرابطه ادراک از سدر همین راستا این پژوهش به دنبال بررسی 

 می باشد. به منظور ارائه مدل  انیدانشگاه فرهنگ

 مبانی نظری پژوهش 

 ادراک از سیاست سازمانی 
 واقعی سیاسی رفتار و سازمانی سیاست از برداشت که باورند این بر پژوهشگران برخی     

ماست.  ذهنیت و واقعیت بین پویا تعادلی (. ادراک2121، 1اند)نزالن و همکاران متفاوتی های پدیده
 کارکنان های و نگرش ها برداشت در تفاوت تأثیر تحت و پنهان اغلب سازمان در سیاسی رفتار

                                                 
1 Kummer 
2 Mills et al 
3 Nazalan et al 
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، 2همکارانشود)آتینک و  می تعیین واقعیت خود نه و واقعیت از افراد ادراک اساس بر و است
 و شخصی اهداف به رسیدن برای خود توانایی به فرد اعتقاد شده ادراک سازمانی (. سیاست2121
 (. 2117، 2کند)چانگ و همکارانرا محدود می های حرف

 کنند، می پیشرفت کردن عمل سیاسی طریق از دیگران که کنند درک کارکنان اگر    

 از برداشت به مربوط قوی شواهد به کنند با توجه می سیاسی درگیر رفتار بیشتر را خود احتماالً
عواملی  به باید ها سازمان ها، آن مدیران و افراد برای متنوع منفی پیامدهای با سازمانی سیاست

 (. 2122، 1می انجامند)یوال ادراکاتی چنین به که کنند توجه
 

 4مفهوم رفتار سیاسی در سازمان 
ها و یا در ارتباط دهند، بخش عمده زندگی ما در سازمانتشکیل میها، جامعه امروزی را سازمان   

های دیگر  زمان از تولیدات و خدمات سازمانکنیم و همشود؛ در یکی کار میها سپری میبا سازمان
های متفاوتی را برای جامعه و نمائیم. هر سازمان، با انجام دادن وظایف مختلف، هدفاستفاده می

ها پدیده دارد که سازماناز دانشمندان مدیریت در این مورد بیان می 5ند. چالزپروکنمردم محقق می
ها، اقتصاد و حتی کلیدی جوامع امروزی هستند، زیرا تأثیر مستقیم بر روی نهادهای اجتماعی، سیاست

 .(2172)باقری و همکاران، ها دارندقوانین و خانواده
و منابع انسانی نقش بسزائی در عملکرد کارکنان دارد،  ها مدیریت رفتار سازمانیدر سازمان     

شود و مدیریت ها در نظر گرفته میطوری که نیروی انسانی عامل استراتژیک برای عملکرد سازمانبه
وری است. براساس نگرش ترین عامل موثر بر افزایش بهرههای سازمانی مهمبر نیروی انسانی و گروه

گیری، کند و برای تصمیمهای روشن و مشخص تالش میبی به هدفیاعقالنی،سازمان برای دست
نماید. اما بر مبنای نگرش سیاسی، ها را انتخاب میهای گوناگون را شناسائی کرده و بهترین آنحلراه

ها با هم توافق ندارند. در مورد رفتار سیاسی، است که از نظر هدفهای به وجود آمدهسازمان از ائتالف
پردازند و بعضی به بعد ای متفاوتی وجود دارد، بعضی به بعد مثبت و مشروع رفتار سیاسی میهدیدگاه

کنند، سیاست را فریب و ها که از دیدگاه منفی به این واژه نگاه میمنفی و نامشروع آن تأکید دارند. آن

                                                 
1 Atink et al 
2 Chang et al 
3 Yula 
4 Political behavior in the organization 
5 Chalzapro 
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های تهگیرد، تأمین خواسنیرنگ دانسته و مقصد یا هدف کسی که چنین رفتاری را در پیش می
کنند. اما طبق دیدگاه، رفتار سیاسی دانند. عوام از این دیدگاه به واژه سیاست نگاه میشخصی او می

های مختلف و ها و اختالفات بین گروهیک فرآیند طبیعی در سازمان است که از طریق آن، تعارض
و افزایش بهره وری  گیری موثرهای مختلف، تصمیمذینفع بررسی شده و به دنبال افزایشرضایت گروه

رفتار سیاسی،  .به وجود خواهد آمد. این دیدگاه رفتار سیاسی بسیار مشابه با تشکیل ائتالف است
کارگیری قدرت شخصی است. رفتاری خارج از مقررات شغلی است. این رفتار نیازمند تالش برای به

فرآیندهای مورد استفاده جهت چنین رفتار سیاسی به تالش برای نفوذ بر اهداف، معیارها یا هم
 (.2182، متینگیری توجه دارد)زارعیتصمیم

 اهمیت رفتارهای سیاسی
دهد، ها و ابعاد مختلف در مورد رفتار سیاسی مطالعات و تحقیقات نشان میبا وجود دیدگاه     

نی ضرورت وری نیروی انسانی و سازمارفتار سیاسی مطلوب و موثر در سازمان به منظور افزایش بهره
های رفتار سازمانی مورد بحث قرار دارد، به طوری که امروزه با عنوان مدیریت رفتار سیاسی در گرایش

ای نیست و از سازمانی ای پویائی سازمانی فرآیند سادههگیرد. البته رفتار سیاسی مانند دیگر جنبهمی
شود، در ها اشاره میترین آنبه مهمبه سازمان دیگر تفاوت دارد. رفتار سیاسی به دالیلی که در زیر 

ترین . مهم(2188)رحیم نیا و همکاران، استای پیدا کرده مدیریت طرح گردیده و اهمیت فزآینده
 شود:ها تأثیر دارد، به دو بخش تقسیم میگیری رفتار سیاسی در سازمانعواملی که در شکل

 شود؛ان ناشی میهای افراد شاغل در سازمالف: عوامل فردی که از ویژگی
 . دهدهای مدیریتی در سازمان رخ میب: عوامل سازمانی که به دلیل، فرهنگ سازمانی و شیوه

اند : در این سطح پژوهشگران صفات مشخصه و نیازهائی را شناسائی کرده2الف( عوامل فردی    
نیاز شدید به قدرت، آزادی گوید: افرادی که ها تأثیر دارند. استیفن رابینز میکه بر رفتار سیاسی آدم

 آورند.گیری رفتار سیاسی به عمل میکارعمل، امنیت و قدرت مقام دارند، تالش بیشتری برای به
های خود نظارتی زیادی هستند، مرکز کنترل رفتارهایشان را افرادی که از نظر رابینز دارای ویژگی

ال بیشتری دست به رفتارهای سیاسی درونی دانسته و نیاز شدیدی به کسب قدرت دارند و با احتم
توانند دانند، چون بر این بارو هستند که میافرادی که خود را مسئول رفتارهایشان می زنند. می

دهند. گیرند و شرایط را به نفع خود جهت میمحیطشان را نیز کنترل کنند، نقش فعالی را پیش می
های مختلف برای کسب سی کاری زده و از راهتر دست به سیاافراد ریاست طلب و تشنه قدرت راحت

در نهایت اینکه، افرادی که دارای سطح آمادگی  . کنندمنافع فردی و تحقق اهداف خود استفاده می

                                                 
1 Individual factors 
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باالئی هستند، کمتر از دیگران از طریق رفتارهای سیاسی غیرقانونی به دنبال اهداف و منافع خود 
 هستند.
های تر تحت تأثیر ویژگیسیاسی افراد یک سازمان بیش : رفتارهای2ب( عوامل سازمانی    

های عوامل فردی توان نقشهای فردی افراد آن سازمان. در عین حال که نمیسازمان است تا ویژگی
های شخصی را در بروز رفتارهای سیاسی نادیده گرفت، تحقیقات حکایت از آن دارند که و تفاوت

 (. 2117، 2ویگودا) زنندهای معینی دامن میفرهنگ ها  شرایط ورفتار سیاسی را  وضعیت

 فالت شغلی
واژه فالت  در مباحث زمین شناسی و جغرافیا به مفهوم مسیری مرتفع در یک زمین مسطح به     

کار رفاه است. و البته این تعریف چون بیانگر پایان صعود از سلسله مراتب ترقی است، شاید واژه و 
می شود. اگر مسیر شغلی قرار است فقط فرد را به باالترین نقطه سازمانی استعاره مناسبی محسوب ن

هدایت کند، واقعیتی که وی به سکون رسیده نشانه این است که مسیر را اشتباهی پیموده است و به 
نقطه اوج دسترسی پیدا نخواهد کرد و فقط می تواند در همین سطحی که هست، به کار ادامه دهد، 

شرفت بیش از این میسر نمی باشد. از طرفی امروز عقیده بر این است که مقوله سکون اما ارتقاء و پی
در مسیر شغلی ارتباط نزدیکی با بی انگیزگی  دارد و چون آدمی در طول فعالیتهای خود در میان 
طیفی از عوامل انگیزشی و موانع سیستمی و رفتاری )عوامل انگیزه زدا( قرار دارد لذا احساس 

. می دهد که فرد به سمت موانع کشیده می شود ی و ناخشنودی در این پیوستار زمانی روی ناشایستگ
 درجات سازمانهابه همه که است موضوعی اما نیست، جدیدی چندان مفهوم شغلی فالتزدگی

 رو پیشرفت مداوم زیرا دارد، پی در را نارضایتی ایجاد شغلی کنند. فالت می تجربه را آن مختلف

 بالقوة بازار از برخورداری و تخصص گرایی نهایت، در و شغل چالشپذیری و یادگیری باال، به
 معموالً پیشرفتها رود. می بهشمار انگیزه برای مهم منبعی حرفهای، مهارتهای سبب به کاری

 کارمندان از بسیاری بنابراین، .هستند موقعیت و قدرت حقوق، افزایش مانند فوایدی شامل کسب

می کنند.  استفاده سازمانی محیط در خود موفقیت سنجش برای معیاری عنوان به پیشرفت از
صاحبنظرانی همچون سندهولتز،  باربر  و کالرک  از دو عامل فالت و سکون یعنی عامل اثرگذاری  و 

فالت زدگی موقعیتی به زبان ساده یعنی کمبود پله در نردبان ترقی  عامل موقعیتی  صحبت می کنند.
ن حرکت صعودی )موقت  و دائم ( است. این واژه قرابت زیادی با واژه سکون از نظر زمین و عدم امکا

                                                 
1 Organizational factors 
2 Vigoda 
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شناسی دارد. یعنی نیروی کار به سطحی از سلسله مراتب رسیده ولی امیدی به افزایش حقوق و مزایا، 
 .(2179)کالهچیان و رحمتی نیا، موقعیت، عنوان، قدرت رسمی و پرستیژ اجتماعی ندارد

 شغلی در فالت ایجاد بر مؤثر عوامل"( در تحقیقی تحت عنوان 2175روزی و همکاران)مددنو    

به این نتیجه دست یافتند که  "تربیت بدنی دانشگاه های دولتی اعضای هیئت علمی دانشکده های
شوند. نتایج تحقیق عوامل زیستی با -درصد واریانس ها را شامل می 91عامل حدود  11در کل 

تأثیر را بر فالت شغلی  در اعضای هیأت علمی دارد. بنابراین با توجه به ضرورت بیشترین  522/1
عوامل مؤثر بر ایجاد فالت شغلی در اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی ایران توصیه 

 شود که مباحث مربوط به عوامل زیستی مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. می
 شغلی فالتزدگی رابطه تبیین"( در پژوهشی تحت عنوان 2175صالح اردستانی و سید نقوی)     

 به این نتیجه دست یافتند که وجود "کارکنان خدمت از تمایل خروج و سازمانی بیتفاوتی با

 پدیده این انتظار برخالف اما میدهد، نشان را بیمه ایران شرکت کارکنان میان در شغلی فالتزدگی

 رابطه "سازمانی بیتفاوتی" متغیر با نداشته، اما کارکنان خدمت از خروج تمایل با زیادی رابطه

  .میدهد نشان را قوی
 مسیر در زدگی سکون نقش تبیین"( در پژوهشی تحت عنوان 2174همکاران) و بشیربنائم    

 آذربایجان بهزیستی سازمان :موردی مطالعه) انسانی منابع شغلی فرسودگی بر شغلی پیشرفت

 شغلی فرسودگی بر شغلی پیشرفت مسیر در زدگی دست یافتند که سکونبه این نتیجه  "(یشرق

 این بهبود به را سازمانی سطوح همه مدیران بیشتر توجه لزوم که دارد بسزایی تاثیر کارکنان

 همکاری نیازمند شغلی، معضل این بهبود و رفع در پیشرفت برای لیکن طلبد.  می شغلی وضعیت

  .است سازمان در موجود انسانی منابع همه دلسوزی و
تأثیر فالت زدگی شغلی بر فرسودگی "( در پژوهشی  تحت عنوان 2171فیاضی و همکاران)    

به این نتیجه دست یافتند که میزان فالت زدگی  "شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران
کتابداران، بیشتر از شغلی)فالت ساختاری و فالت محتوایی(، فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت 

متوسط میباشد. همچنین جنسیت در ادراک فالت زدگی تفاوت معناداری ایجاد نکرد. در حالی که 
  فالت زدگی شغلی ادراک شده کارکنان با سابقه کار بیشتر و تحصالت کم تر، بیشتر بود.

 فالت تمدیری الگوی تبیین و طراحی"( در پژوهشی تحت عنوان 2171طبرسا و همکاران)    

 به محتوایی فالت چه اگربه این نتیجه دست یافتند که  "ایرانی های سازمان در شغلی زدگی

 انواع سایر بر آن تأثیر طریق از اما کند، نمی بینی پیش را بررسی مورد پیامدهای مستقیم صورت

 .باشد تأثیرگذار شغلی نتایج بر تواند می زدگی فالت
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نقش ادراک  سیاست "( در پژوهشی تحت عنوان 2171همکاران)قاسم زاده علیشاهی و      
به این  "سازمانی بر استرس شغلی و رضایت شغلی با توجه به اثر میانجی حمایت ادراک شده سازمانی

نتیجه دست یافتند که در الگوی مورد نظر ادراک سیاست سازمانی با استرس شغلی ا طریق حمایت 
عین حال نقش میانجی حمایت ادراک شده در رابطه بین سیاست  شود. درادراک شده میانجیگری می

  سازمانی و استرس شغلی تأیید نشد. 
 سیاست ادراک میانجی نقش تبیین"( در پژوهشی تحت عنوان 2171فانی و همکاران)     

به این نتیجه دست یافتند  "سازمانی و شغلی فردی، عوامل و سیاسی کارکنان رفتار بین سازمانی

 میان از .داشت اثر سیاسی رفتار بر سیاست از برداشت از طریق سازمانی و شغلی املکه عو

 سیاسی رفتار بر از سیاست طریق برداشت از ماکیاول گرایی تأثیر تنها شخصی عوامل متغیرهای

 واقع تأیید مورد سیاسی رفتار بر خودپایشی و کنترل کانون تأثیر به مربوط فرضیات و شد تأیید

  .نشد
 ادراک بر موثر عوامل بررسی"( در پژوهشی   تحت عنوان 2125)2کویک و چین     

 آموزش موسسات در شغلی مسیر مدیریت قرار تاثیر تحت به نسبت کارشناسی دوره دانشجویان

 دوره دانشجویان میان در شغلی مسیر مدیریت روند به نسبت بهتری مالزی نشان داد درک عالی

 اختیار در هستند، التحصیلی فارغ از پس کار بازار به پیوستن برای بالقوه کارکنان که کارشناسی

  .گذارد می سازمان و کارفرمایان
 سطح سه در توان می را دانشگاه شغلی های ( نشان داد فرصت2125)2همکاران و زلین    

 لزوماً دانشگاهی شغلی مسیر .کرد توصیف مدیریتی و تخصصی فردی مشارکت فردی، مشارکت

 قبل و کنند حرکت مدیریتی های موقعیت به فردی مشارکت موقعیت از توانندمی و نیستند خطی

 .باشند داشته مشارکت فردی موقعیت در باید آن از
نشان داد   "( در پژوهشی تحت عنوان  تحلیل رفتگی شغلی و تعهد شغلی2124)1گودشالک     

 کاهش شغلی، رفتگی تحلیل سطح افزایش خدمت، ترک به تمایل روانی، فشار غیبت، که افزایش

 توانایی نداشتن خود، به احترام حس کاهش نقش، تعارض سازمانی، تعهد و شغلی رضایت سطح

 از عمل ابتکار نشدن و آشکار شغلی مشارکت پایین سطح تغییرات، با هماهنگی برای الزم

  است.  شغلی فالتزدگی اجتنابناپذیر پیامدهای

                                                 
1 China and Queen 
2 Zellin et al 
3 Gud Shalak 
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، مدیریت مسیر  سازمانی های سیاست درک"عنوان  تحت  پژوهشی ( در 2122)2چانگ    
شغلی و رفتار شهروند سازمانی، خود آگاهی و خودنظارتی به عنوان متغیر میانجی را با هدف بررسی 

انجام داده  "تأثیر خودآگاهی و خودنظارتی بر رابطه میان سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
که خودآگاهی و خودنظارتی اثر منفی میان سیاست سازمانی و رفتار شهروندی  است و نتایج نشان داد
    کند.سازمانی را تعدیل می

کشوذ اروپایی  25امنیت شغلی و رفتار سیاسی در "( در پژوهشی  تحت عنوان 2121)2مارکس     
برخوردارند. نتایج برای این مطالعه انتخاب شده اند که از امنیت شغلی  "انجام داده است و کارکنانی

شود. همچنین این مقاله با استناد به نشان داد که اشتغال موقت باعث افزایش امنیت شغلی موقت می
کند که ارتباطی بین انگیزه های ایمنی و اولویت های سیاسی وجود دارد و یافته های قبلی بیان می

 این امر در کارکنان موقت و دائمی تفاوت دارد. 
ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروند "( در پژوهشی تحت عنوان 2121)1ارانشن و همک     
با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان دادند که ادراک سیاسی اثرات مثبتی بر رفتار  "سازمانی

شهروندی سازمانی دارد. اگر چه در پژوهش های بین ادراک سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه 
ود دارد و باعث افزایش عملکر سازمان می شود اما همیشه وضع به همین منوال نیست)فانی مثبت وج

 (. 2171و همکاران، 
 ت فال با مقابله رفتارهای بین روابط"( در پژوهشی  تحت عنوان 2117)4روتوندو و پروو    
 کارکنانی بین دربه این نتیجه دست یافتند که  "کارکنان برای آن سازمانی و پیامدهای شغلی زدگی

 منتورینگ، شغلی، وظایف ساختن گسترده مانند مثبت های فعالیت بودند زدگی فالت دچار که

 رابطه عملکرد و مثبت های نگرش با ها تیم یا ها پروژه ای، وظیفه و فنی شغلی مسیرهای

 مشاهده متغیرها این بین معنادار رابطه نبودند شغلی فالت در که کارکنانی بین در .داشت مثبت

 استفاده خدمت، ترک به تمایل سازمان، یا مافوق کردن سرزنش مانند منفی رفتارهای بین .نشد

مثبت وجود  رابطه بیشتر های استرس و ضعیفتر کاری های نگرش و مخدر مواد یا الکل از
 (.  2171دارد)فیاضی و ضیای، 
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2 Marx 
3-Shen et al  
4 Rotundo and Provo 
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 روش 
در . است همبستگی   نوع از یفیتوص روش، نظر از و یکاربرد هدف، نظر ازحاضر پژوهش     

جامعه آماری در این پژوهش کلیه  .گرددتحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میاین 
به تعداد  79-79باشد که طبق آمار مأخوذه در سال  کشور می 8کارکنان دانشگاه فرهنگیان منطقه 

نفر  در نظر  241ه و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه با  توجه به حجم جامعباشند. نفرمی 222
آوری ابزار جمعگرفته شد. و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ایی بر مبنای جنسیت انجام شد. 

پرسشنامه استاندارد ادراک پرسشنامه 1پژوهش،  سوال های اطالعات الزم در مورد تحلیل 

که دارای سه بعد رفتار سیاسی، پیشرفت مستمر، ( 7991سیاسی کاکمار و کارلسون)

پرسشنامه گویه می باشد.  25سیاستهای برداشت و ارتقاء طراحی گردید.این پرسشنامه دارای 

 و محتوایی ساختاری، فالت سه بعد( که دارای 7991استاندارد  فالت شغلی میلیمن)

. با توجه به اینکه روایی این دهد می قرار بررسی لیکرت مورد گزینه ایی  5طیف  در را زیستی
تحقیق توسط محققان دیگر مورد تائید قرار گرفته است محقق  نیز در این تحقیق از روایی سازه 

)این مورد از متخصص آمار کمک گرفته شد. در جامعه مورد مطالعه  برای تعیین   ترکیبی  کرده است.
ترکیبی استفاده شد  که برای رفتار سیاسی عمومی در پایایی ابزار از آزمون  آلفای کرونباخ و پایایی 

، ادراک از سیاست های 98/1، سیاست های پرداخت و ارتقا84/1، پیشرفت مستمر92/1سطح 
 یراستا دربراورد شد.  75/1، فالت شغلی92/1، فالت محتوایی89/1، فالت ساختاری82/1سازمانی

 یهاشاخص انیب به یفیتوص بخش در. است شده هاستفاد یاستنباط و یفیتوص آمار از ها داده زیانال
 در و شد پرداخته نمودار و جداول قالب در درصد و یفراوان ار،یمع انحراف ن،یانگیم لیقب از یفیتوص

های  آزموناز  نوف ریاسم کلموگروف آزمون از استفاده باپس از تعیین نرمالیته  یاستنباطآمار بخش
 جهت  تعیین روایی سازه از تحلیل معادالت ساختاری در نرم افزار. شودیم استفاده یکپارامتر آماری 
PLS   جهت رتبه بندی شاخص ها از  روش وزنه ایی آنتروپی شانون استفاده استفاده شده است .

شده و برای بررسی ارتباط بین متغیر ها  از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده همچنین جهت 
ون خطی ساده و چند گانه استفاده شده. همچنین برای تعیین وضعیت برازش مدل رگرسیون از رگرسی

متغیر های تحقیق در بین افراد نمونه  از آزمون تی تک نمونه ایی استفاده شده و در نهایت با استفاد 
 plsو   spssاز برازش مدل معداالت ساختاری مدل تحقیق نهایی محاسبه شده و در نرم افزار 

 استفاده شده است.
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 فته ها یا
بررسی سوال اول تحقیق : وضعیت ابعاد متغیر ادراک از سیاست های سازمانی واولویت هر یک     

 از آنها چگونه است؟
 بررسی وضعییت ادراک سیاست های سازمانی و ابعاد آن  - 7شماره جدول  
 میانگین 

 مشاهده شده

 میانگین انحراف معیار
 مورد انتطار

 مقدار احتمال درجه آزادی tآماره 

رفتار سیاسی 
 عمومی

21/9 74/2 9 415/2 217 254/1 

 195/1 217 -974/2 22 42/4 12/21 پیشرفت مستمر
سیاست پرداخت 

 و ارتقا
14/29 52/4 28 945/2- 217 181/1 

ادراک سیاست 
 های سازمانی

71/41 22/7 45 428/2- 217 259/1 

توجه به تعداد سوال موجود در هر ارزشی بوده و با  5با توجه به اینکه طیف اررزشی پرسشنامه 
در سواالت است لذا برای بعد رفتار  1بخش نقطه برش حد متوسط به  باال  نمرات کسب گویه ارزشی 

( ، سیاست 1سوال  ضرب در ارزش  9(، در پیشرفت مستمر ) 1سوال ضرب در ارزش  2سیاسی )
سوال ضرب در  ارزش  25ابزار ) ( و در نهایت برای کل 1سوال ضرب در ارزش  9پرداخت و ارتقا ) 

( منظور شده است که کسب نمرات باالتر از میانگین مورد انتظار به منزله تایید فرض محقق و رد 1
بوده و فرض تحقیق  15/1نتایج نشان داد  مقدار احتمال بدست امده بیشتر از  .فرض صفر می باشد

دراک سیاست سازمانی  و ابعاد آن در رد و فرض صفر پذیرفته می شود یعنی پاسخ دهندگان در ا
بنابراین می توان در  پاسخ به چگونگی وضعیت  .در حد متوسطی واقع شده اند 15/1سطح خطای 

ادراک سیاست سازمانی و ابعاد آن بیان داشت که این متغیر ها درسطح متوسطی قرار دارند. در ادامه  
ز وزن دهی و رتبه بندی انتروپی شانون استفاده رتبه دهی ایتم ها و ابعاد ادراک سیاست سازمانی ا

 شده است. 
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 انونوزن دهی به سواالت شفافیت سازمانی به روش انتروپی شَ - 1شماره جدول 

ضریب  گویه مولفه
 ( Eآنتروپی)

ضریب 
عدم 
 Dاطمینان)

) 

وزن در 
 Wکل

وزن در 
 مولفه

رتبه در 
 کل

در  رتبه
 مولفه

رفتار سیاسی 
 عمومی

 2 5 18551 18192 18129 18784 ارتقا با تخریب دیگران

ها را دور وجود همیشگی یک گروه قدرتمند که کسی نتوانسته آن
 بزند.

18789 18121 18157 18451 22 2 

پیشرفت 
 مستمر

های عدم تشویق کارمندانی که نظرات خود را وقتی در انتقاد از ایده
 تثبیت است. به شکلی صادقانه بیان نمایند

18789 18124 18194 18241 8 4 

 های خوب وقتی به معنایگو طوری که ایدهقربانوجود افراد بله
 مخالفت با افراد باالدستی باشد مطلوب نیست..

18771 18121 18148 18215 25 9 

موافقت نمودن با دیگر افراد قدرتمند بهترین جایگزین در این 
 باشد.سازمان می

18789 18121 18192 18214 7 5 

 9 24 18222 18159 18122 18788 سازمان اوضاع را به هم نزنیم.بهتر است در 

تر این است که ساکت بمانیم تا اینکه با سیستم مبارزه گاهی ساده
 کنیم.

18784 18129 18191 18258 4 2 

 1 9 18252 18191 18125 18785 خواهند گاهی بهتر از گفتن واقعیت است.بیان چیزی که دیگران می

 2 2 18287 18189 18127 18782 دهند را قبول کنید بهتر است که هر چیزی که به شما دستور می

سیاست 
پرداخت و 

 ارتقا

های پرداخت و ارتقا به شکلی ام که سیاستگاه ندیدهمن هیچ
 مند انجام شوند.نظام

18784 18129 18192 18299 9 1 

های بر پایه سیاست حقوق یا ارتقایی عدم همخوانی دریافت اضافه
 معمول سازمان

18789 18121 18157 18244 22 5 

ام منطبق هایی که دریافت کردهحقوقکدام از اضافههیچ
 حقوق نبوده است.های چگونگی تعیین اضافهباسیاست

18782 18128 18182 18277 2 2 

 حقوق هیچ ربطی به چگونگی تعیین اضافه های اضافهسیاست
 ارتقاها در این بخش ندارد.ها و حقوق

18789 18121 18158 18242 21 9 

 4 21 18249 18191 18121 18789 ها اهمیتی ندارند.ها و رویهحقوق و ارتقا، سیاست تصمیمات اضافه

ی ارتقای شغلی در این سازمان ارزش چندانی ندارد چرا که نحوه
 ها بسیار سیاسی است.تعیین آن

18781 18129 18197 18272 1 2 

آیتم های موجود در پرسشنامه ادراک از سیاست سازمانی هم در کل ابزار و هم در هر یک از     
بهتر است که هر چیزی که به شما دستور  سه خرده مقیاس آن  وزن دهی و رتبه بندی شد. سوال

و سوال  2بیشترین وزن و رتبه  جای اینکه خود برای خود تصمیم بگیرید.دهند را قبول کنید بهمی
مخالفت با افراد باالدستی باشد  های خوب وقتی به معنایگو طوری که ایدهقربانوجود افراد بله
را داشته است. رتبه دهی در هر مولفه نیز در ستون رتبه در  25کمترین وزن و رتبه  مطلوب نیست..

 مولفه آمده است 
با توجه به نمرات کسب شده وزن دهی و رتبه بندی به شیوه در سه مولفه ادراک سازمانی را     

 انتروپی شانون صورت گیرد که نتایج در جدول آمده است.
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 وزن دهی زیر ادراک سازمانی به روش انتروپی  - 3شماره جدول 

 ضریب آنتروپی 
(E ) 

 ضریب عدم اطمینان
(D ) 

 وزن
W 

 رتبه

 2 18491 18121 18771 رفتار سیاست  عمومی

 1 18222 18115 18775 مستمرپیشرفت 

 2 18118 18119 18771 سیاست های پرداخت و ارتقا

سه زیر بعد مربوط به ادراک سیاسی )رفتار سیاسی عمومی، پیشرفت مستمر و سیاست های    
پرداخت و ارتقا( در جدول وزن دهی و رتبه بندی بر مبنی روش انتروپی شانون صورت گرفت. نتایج 

به سیاست پرداخت و ارتقا و  2رتبه یک مربوط به رفتار سیاست عمومی ، رتبه  جدول نشان می دهد
 به  پیشرفت مستمر مربوط به است. 1رتبه 
  

وضعیت ابعاد متغیر  فالت شغلی  و اولویت هر یک از آنها چگونه وم تحقیق: دبررسی سوال    
 است؟

 بررسی وضعیت فالت شغلی و  ابعاد آن - 4شماره جدول 

 میانگین 
 مشاهده شده  

 میانگین  انحراف معیار 
 مورد انتطار 

 مقدار احتمال  درجه آزادی tآماره 

 891/1 217 -291/1 28 71/1 74/29 فالت ساختاری 
 111/1 217 725/9 28 14/4 92/21 فالت محتوا

 111/1 217 899/4 19 41/9 95/19 فالت  شغلی 

به تعداد سوال موجود در هر بخش نقطه برش حد متوسط به  باال  نمرات کسب گویه ارزشی     
سوال   9(، در فالت محتوا) 1سوال ضرب در ارزش 9در سواالت است لذا برای بعد فالت ساختاری ) 1

( منظور شده است که کسب 1سوال ضرب در  ارزش  22( و در فالت شغلی  ) 1ضرب در ارزش 
ر از میانگین مورد انتظار به منزله تایید فرض محقق و رد فرض صفر می باشد.   نتایج نمرات باالت

بوده و فرض تحقیق  15/1جدول نشان داد  مقدار احتمال بدست امده برای فالت ساختاری بیشتر از 
در  15/1رد و فرض صفر پذیرفته می شود یعنی پاسخ دهندگان در فالت ساختاری  در سطح خطای 

همچنین مقدار احتمال بدست امده برای فالت محتوا و فالت شغلی در  .طی واقع شده اندحد متوس
بوده و فرض صفر رد  شود یعنی پاسخ دهندگان در فالت محتوا و در حالت  15/1حالت کلی کمتر از 

جهت رتبه بندی از  .در بیشتر از حد متوسط  واقع شده اند 15/1کلی در فالت شغلی در سطح خطای 
 ش وزن دهی و رتبه بندی  انتروپی شانون استفاده شده است که نتایج در زیر آمده است.  رو
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 انونوزن دهی به سواالت فالت شغلی  به روش انتروپی شَ -5شماره جدول 

ضریب  گویه مولفه
 ( Eآنتروپی)

ضریب عدم 
 ( Dاطمینان)

وزن در 
 Wکل

وزن در 
 مولفه

رتبه 
 در کل

در  رتبه
 مولفه

فالت 
 ساختاری

است تا در بازنشستگی احتمال کمی 
 ارتقای شغلی پیدا کنم.

18797 18122 18215 18242 2 2 

سطح مهارت های من در حد پست 
 سازمانی باالتر نیست.

18781 18129 18221 18279 4 2 

رقابت برای ارتقای شغلی بسیار باال 
 است.

18789 18124 18189 18251 9 4 

انتظارات عملکردی سازمان، فراتر از 
 عملکردی ام است. سطح

18784 18129 18177 18299 5 1 

صرف زمان زیاد برای دستیابی به 
 ارتقای شغلی

18789 18121 18182 18244 9 5 

وجود افراد زیادی مثل من که چشم 
 امید به ارتقای شغلی دارند.

18772 18118 18151 18187 7 9 

فالت 
 محتوا

کلیه مهارت های مورد نیاز شغلم را 
 دانم.می 

18775 18115 18111 18195 22 9 

چیز جدیدی برای یادگیری درشغلم 
 وجود ندارد.

18781 18121 18228 18271 2 2 

در شغلم می توانم به عنوان کارشناس 
 یا متخصص باشم.

18771 18119 18141 18179 21 4 

در شغل من چالشی برای روبرو شدن 
 با آن وجود ندارد.

18782 18127 18221 18294 1 2 

عالقمندم مسائل جدیدی در شغلم 
 باشد.

18771 18119 18142 18179 22 5 

در مهارت های مورد نیاز شغلم به 
درجه ای رسیدم که کار کردن برایم 

 روتین شده است.

18787 18122 18192 18294 8 1 

 
کل ابزار و هم در هر یک از دو خرده مقیاس  فالت شغلی هم درآیتمهای موجود در پرسشنامه    

  "احتمال کمی است تا در بازنشستگی ارتقای شغلی پیدا کنم.  "آن  وزن دهی و رتبه بندی شد.گوبه 
کمترین وزن و رتبه  "کلیه مهارت های مورد نیاز شغلم را می دانم.  "و گویه  2بیشترین وزن و رتبه 

  2را داشته است. رتبه دهی در هر مولفه نیز در ستون رتبه در مولفه آمده است  حال قصدد داریدم    22
نتروپدی شدانون   مولفه فالت شغلی را با توجه به نمرات کسب شده وزن دهی و رتبه بندی به شدیوه ا 

 صورت گیرد که نتایج در زیر آمده است. 
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 وزن دهی زیر فالت شغلی  به روش انتروپی  - 6شماره جدول 

 ضریب عدم اطمینان ( Eضریب آنتروپی) 
(D ) 

 وزن ا
W 

 رتبه

 2 18518 18115 18775 فالت ساختاری

 2 18492 18114 18779 فالت محتوا

 

شانون برای دو خرده مقیاس فالت شغلی  وزن دهی و رتبه بندی بر مبنی روش انتروپی    
مربوط به  2فالت ساختاری و رتبه  صورت گرفت. نتایج جدول نشان می دهد رتبه یک مربوط به

 .فالت محتوا می باشد

ا فالت شغلی  بررسی سوال چهارم تحقیق : آیا ادراک از سیاست سازمانی ب

 ؟  کارکنان رابطه دارد
 از سیاست سازمانی و ابعاد آن  با فالت شغلی و ابعاد آنادراک همبستگی پیرسون بین  - 1شماره جدول 

 فالت شغلی  فالت محتوا فالت ساختاری  
 r 512/1 471/1 922/1 رفتار سیاسی عمومی 

p 111/1 111/1 111/1 
 r 918/1 597/1 988/1 پیشرفت مستمر

p 111/1 111/1 111/1 
 r 919/1 927/1 999/1 سیاست پرداخت و ارتقا

p 111/1 111/1 111/1 
 ادراک سیاست سازمانی

 

r 999/1 989/1 879/1 
p 111/1 111/1 111/1 

نشان داد ارتباط مثبت و معنی داری بین ادراک  9از جدول  15/1بررسی در سطح خطای     
سیاست سازمانی و ابعاد آن با فالت شغلی و ابعاد آن وجود دارد.  بطوری که همبستگی مثبت معنی 

و  471/1، با فالت محتوا با شدت  512/1دار رفتار سیاسی عمومی با فالت  ساختاری دارای با شدت  
دارد. پیشرفت مستمر با فالت ساختاری همبستگی مثبت معنی دار ی  922/1با  فالت شغلی با شدت 

قا  با فالت  سیاست پرداخت و ارت .دارد 999/1و فالت شغلی  597/1، با فالت محتوا  918/1برابر با 
و با  998/1، با فالت محتوا با شدت   999/1ساختاری دارای همبستگی مثبت و معنی داری با شدت  

ادراک سیاست سازمانی با فالت  ساختاری دارای همبستگی   .دار دارد 879/1فالت شغلی با شدت  
 .است 879/1و فالت شغلی دارای همبستگی  998/1، با فالت محتوا دارای همبستگی  999/1

در ادامه برازش  بنابراین ادراک از سیاست سازمانی و ابعاد آن  با فالت شغلی و ابعاد آن رابطه دارد.
برای بررسی  .مدل رگرسیونی همزمان ابعاد ادراک سیاست سازمانی با فالت شغلی صورت گرفته است

متغیر پیشرفت مستمر وارد مدل همزمان از رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد در گام اول 
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شده است و در گام دو سیاست پرداخت و ارتقا ، در گام  سوم  رفتار سیاسی عمومی  وارد مدل شده 
 .است

 براورد ضرایب همبستگی  در مدل رگرسیون گام به گام - 8شماره جدول 
 آماره دوربین واتسون ضریب   تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی گام

2 988/1 922/1 928/1 99/2 

2 871/1 979/1 974/1 

1 877/1 818/1 811/1 

گام مدل نهایی شده ضریب همبستگی  چند گانه در گام آخر  1بررسی نشان داد در طی     
بدست آمده است که داللت بر این دارد ابعاد  811/1بوده و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  877/1

درصدی از متغیر وابسته فالت شغلی   1/81شده در مدل قابلیت تبیین  ادراک سیاست سازمانی  وارد
 .شده است 99/2مقدار آماره دوربین واتسون نیز برابر  .را دارد

تحلیل واریانس چند متغیره به روش گام به گام بین ابعاد ادراک  - 9شماره جدول 

 سیاست سازمانی و فالت شغلی 
 مقدار احتمال Fآماره  مجموع مربعاتمیانگین  درجه آزادی مجموع مربعات منبع اثر گام

 111/ 1 925/ 225 997/ 1595 2 997/ 1595 رگرسیون 2

 978/ 25 218 182/ 2281 خطا

 111/ 1 279/ 298 921/ 2288 2 227/ 4599 رگرسیون 2

 511/ 8 219 912/ 2298 خطا

 111/ 1 242/ 271 921/ 2549 1 212/ 4941 رگرسیون 1

 211/ 8 219 927/ 2215 خطا

نتایج تحلیل واریانس در هر گام معنی دار بدوده اسدت و در گدام آخربعدد از ورود متغیدر هدای           

معنی دار شدده  15/1که در سطح خطای  242/271برابر با   fنامبرده مدل نهایی شده که مقدار آماره 
 است.
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خالصه نتایج براورد ضرایب مدل رگرسیون  تحت روش گام به گام بین ابعاد  -71شماره جدول 

 ادراک سیاست سازمانی و فالت شغلی
 مقدار احتمال T ضریب استاندارد بتا Bضریب غیر  استاندارد براورد پارامتر گام

 1/111 921/ 7 - 175/ 25 ثابت 2

 1/111 124/ 25 1/988 244/ 2 پیشرفت مستمر

2 
 

 1/111 874/ 8 - 795/ 21 ثابت

 1/111 421/ 22 1/522 959/ 1 پیشرفت مستمر

 1/111 887/ 21 1/479 917/ 1 سیاست پرداخت و ارتقا

 1/111 989/ 8 - 911/ 21 ثابت 1

 1/111 459/ 21 1/485 915/ 1 پیشرفت مستمر

 1/111 219/ 7 1/445 915/ 1 سیاست پرداخت و ارتقا

 1/119 982/ 2 211/ 1 412/ 1 عمومیسیاست  رفتار 

با توجه به نتایج جدول مالحظه شد در طی گام اول پیشرفت مستمر با ضریب استاندارد  بتا      
  479/1و در گام دوم سیاست پرداخت و ارتقا با ضریب استاندارد  بتا برابر با  .وارد مدل شد 988/1

در نهایت در گام سوم اثر  .داللت بر معنی داری اثرات داشته است Tوارد مدل شد که نتایج آزمون 

رفتار سیاست عمومی نیز وارد مدل شده که مدل نهایی بین ابعاد ادراک سیاست سازمانی با فالت 
  .شغلی را می توان به صورت زیر تعریف  کرد

(+ پیشرفت 915/1(+ سیاست پرداخت و ارتقا)412/1رفتارسیاست عمومی)
 = فالت شغلی 911/21(+915/1)مستمر

  نتیجه گیری

سازمان متشکل از افراد و گروه هایی است که دارای ارزشها، اهداف و منافع مختلفند این امر      
باعث می شود بر سر درستیابی به منابع کمیاب سازمانی، اختالف و تعارض و تضداد بده وجدود آیدد و     

زمانهای امروزی از حالت نردبانی سا کارکنان شکل بگیرد.ها و در میان رفتار سیاسی در درون سازمان
در جهان و الکترونیک بر فعالیتهای سازمانی ی به حالت تخت گونگی رسیده اند. حاکمیت دنیای مجاز

با ساخت های نوین سازمانی  یسازمانی در سازگار انسان هایو هنر  ،امری اجتناب ناپذیر است امروز
 و ،و این هنر، هم هنر فدردی اسدت  ،ست ار بر روح و روان آنهاییو جلوگیری از سلطه محیط و کار وتغ

طی، رقابتی، یثر از عوامل محأکه خود مت،ریتی، امروزه در سازمانها اتفاقات بزرگی می افتد یهم هنر مد
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سیاست  .کی از واقعیت های حیات سازمانی استسیاست ی .المللی و عصر تغییرات انفجاری است بین
سازمانی همان روشهایی است که کارکنان برای نفوذ بر دیگران به منظور حداکثر کردن نفع شخصی 
خود به کار میگیرند در حالی که در دیدگاه دیگری بیشتر به جنبه ادراکی و ذهندی سیاسدت سدازمانی    

ای سازمانی را برای اندازه گیری میدزان سیاسدی بدودن    پرداخته می شود و ادراک کارکنان از سیاسته
سازمان در نظر میگیرند. پژوهشگران این دیدگاه معتقدند محیط سیاسی از طریق فعالیتهدای اعضدای   
سازمان ایجاد می شود و از طریق خط مشی ها، عملیات و فرهنگ سازمانی  تحت تاثثیر قرار میگیرد 

سیاسی را تصویب نکرده اند و اکثر سازمانها بده صدورت رسدمی    زیرا سازمانها به صورت رسمی رفتار 
وجود این مفهوم بی قاعده و تفرقه انداز را انکار میکنند. لذا تنها وسیله منطقی برای اندازه گیری ایدن  

( به این نتیجه دسدت یافتندد   2172متغیر، به واسطه ادراکات اعضای سازمان است. باقری و همکاران)
 مناسدبی  ندا  نتایج سازمان سیاسی ی فضا از کارکنان منفی ادراک و مطلوب نا سیاسی رفتارهایکه 

 بهدره  کداهش  شغل، ترک شغلی، نارضایتی معموالً نامناسب ادراک این دارد، دنبال به سازمان برای

 همچندین  و داشدته  دنبدال  به را عصبی فشارهای و انگیزه کاهش سازمانی، ناعدالتی احساس وری،

 بیشتری ادراک که کارکنانی یعنی دارد، تغییر برابر در کارکنان های مقاومت با معناداری مثبت رابطه

 در دیگدر،  سوی از و دارند بیشتری اکراه تغییر اعمال به نسبت سو یک از دارند، سازمانی سیاست از

 شناخت تر مناسب استراتژی تعیین و بهتر درک برای بنابراین .شوند می بیشتر ناکامی دچار آن قبال

هدادوی ندژاد و    .باشدد  مدی  برخدوردار  بسدیاری  اهمیدت  از آن مددیریت  نوع نیز و سیاسی رفتارهای
 و مقاومتهای شدناختی  و سازمانی سیاست ادراک ( به این نتیجه دست یافتند که بین2187همکاران)

 رابطده  رفتداری،  مقاومدت  چندد  هر دارد؛ وجود معناداری مثبت رابطه تغییر برابر در کارکنان هیجانی

 مراتبدی تعددیل   سلسله رگرسیون فن از استفاده با .نمیدهد پژوهشنشان پیشبین متغیر با را معناداری

 و مقاومتهدای شدناختی   و سازمانی سیاست ادراک رابطه مدیران، پیشگی سیاست شد مشخص شده،
( در پژوهش خود نشان دادندد   2121)2شن و همکارانمیکند.  تشدید تغییر برابر در را کارکنان عاطفی

ادراک سیاسی اثرات مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. اگدر چده در پدژوهش هدای بدین ادراک      
سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد و باعث افزایش عملکر سازمان می شود اما 

( در پژوهش خود به ایدن نتیجده مشدابه    2171فانی و همکاران) . همیشه وضع به همین منوال نیست
 اثدر  سیاسدی  رفتدار  بدر  سیاست از برداشت از طریق سازمانی و شغلی ایی دست یافتند که عوامل

 بر از سیاست طریق برداشت از ماکیاول گرایی تأثیر تنها شخصی عوامل متغیرهای میان از .داشت

                                                 
1 Chang 
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 مورد سیاسی رفتار بر خودپایشی و کنترل کانون تأثیر به مربوط فرضیات و شد تأیید سیاسی رفتار

 سیاسی رفتارهای( به این نتیجه دست یافتند که 2172همچنین باقری و همکاران) .نشد واقع تأیید

 بده  سدازمان  برای مناسبی نا نتایج سازمان سیاسی ی فضا از کارکنان منفی ادراک و مطلوب نا

 احسداس  وری، بهره کاهش شغل، ترک شغلی، نارضایتی معموالً نامناسب ادراک این دارد، دنبال

 مثبدت  رابطده  همچنین و داشته دنبال به را عصبی فشارهای و انگیزه کاهش سازمانی، ناعدالتی

 از بیشدتری  ادراک کده  کارکندانی  یعندی  دارد، تغییدر  برابدر  در کارکنان های مقاومت با معناداری

 در دیگر، سوی از و دارند بیشتری اکراه تغییر اعمال به نسبت سو یک از دارند، سازمانی سیاست

 تدر  مناسدب  اسدتراتژی  تعیدین  و بهتر درک برای بنابراین .شوند می بیشتر ناکامی دچار آن قبال

نتدایج   .باشدد  مدی  برخدوردار  بسدیاری  اهمیت از آن مدیریت نوع نیز و سیاسی رفتارهای شناخت
شدود.  امنیدت شدغلی موقدت مدی    اشتغال موقت باعدث افدزایش   ( نشان داد که 2121تحقیق مارکس)

کند که ارتباطی بدین انگیدزه هدای ایمندی و     همچنین این مقاله با استناد به یافته های قبلی بیان می
 اولویت های سیاسی وجود دارد و این امر در کارکنان موقت و دائمی تفاوت دارد.  از طرفدی فعالیدت  

تشدکیل   عناصدر  از یکدی  بده عندوان   ن،بنابرای دارد، وجود تعامالت همة در ذاتی طور به سیاسی،
کارکنان امروزی بیشتر از گذشته درباره زندگی کاری خود فکر مدی  میشود.  محسوب سازمانها دهندة

کنند و نگران هستند، آنها شغل مطمئن، درازمدت و ارضا کننده می خواهند ،کارمنددان اغلدب حرفده    
 به آنها واکثر کنند  ین سطح در سازمان شروع میخود را با امید وانتظاراتی ویژه برای رسیدن به باالتر

بدا ایدن    .مسدئولیتها و پاداشدها اهمیدت مدی دهندد      بداالترین  کسب قدرت، به رسیدن خود، پیشرفت
صعود از نردبان ترقی کاهش  احتمال که رسند می ای نقطه به شغلی ترقی مسیر در کار نیروی  وجود

 هدای زمینده  بتوانندد  سازمانی جو در بهبود اندکی با مدیراندر همین راستا پیشنهاد میشود: .  می یابد
 هدای ی ایدهآزادانه آزمون و ارایه به هاآن تشویق و کارکنان جدید هایایده کارگیری به برای را الزم

 هدا آن تشویق و کارکنان جدید ایده های کارگیری به با است بهتر امر این کرده فراهم خود ینوآورانه
عملیداتی   و آزمدودن  منظدور  بده  هدا  آن به کافی مجال دادن و نظرات قبیل این بیشتر طرح هرچه به

ارتقای شغلی مورد ارزیابی مجدد قرار گیدرد تدا بدا توجده بده       .باشد همراه ایده ها این یآزادانه کردن
شایستگی افراد صورت پذیرد و عادالنه باشد. سعی شود جوی بوجود آید که افدراد بده دنبدال ارتقدا و     

 .تدر شدود  ها و حوزه های کاری آنهدا گسدترده  ست یافتن به سطوح باال باشند و از این طریق فعالیتد
 کده  طدوری  بده  .شدود  انجدام  دسدتگاه  یاختصاصد  هدای  شداخص  در ازین مورد اصالحات و بازنگری

ایجاد چشم اندازه های پیشرفت و خط مسیر شغلی که  .باشد دستگاه فیوظا و اهداف هیکل رندهیدربرگ
 کنندد،  درک را کارکنانشدان  موقعیدت  بایدد  مدیران به کارکنان جهت تنظیم تالشهایشان کمک کند.
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 سدازی  غندی  خواهان شدهاند، فالتزده شغلی موقعیتهای کمبود دلیل به سازمانی نظر از که کارکنانی

 در را آنها میتواند آنهاست تجربیات با متناسب که پروژههایی در آنها دادن شرکت .بود خواهند مشاغل

 یابیارز مورد یفالتزدگ از کارکنان ادراک دورهای صورت به .دارد نگه راضی و بهرهور فعلی موقعیت
 برگدزار  مجدرب  و متخصدص  روانشناسدان  حضور با مشاورهای جلسات فالتزده، افراد برای رد،یگ قرار

 اعضدای  .شدود  ارائده  یابید کار خدمات رندیگیم خدمت ترک به میتصم که یکارکنان برای زین و شود،

 خدود  کدار  در را لدذتی  و عالقده  هیچگونده  کده  میشوند زیستی فالتزدگی دچار هنگامی علمی هیئت

 روحیه توسعه و علمی رتبه ارتقای برای آموزشی دورههای توسعه و غنی سازی با لذا، .نکنند احساس
 و داخدل  در بلندمددت  و کوتاهمددت  آموزشدی  دورههای تداوم و بورس دادن طریق از استادان فردی

  .داشت فالتزدگی کاهش در نقشمهمی میتوان کشور خارج

 

 منابع 
 (.تبیین نقش سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی 2171بشیر بنائم، یاسر؛ واحدی، مجید و رسولی، مریم .)

،  78مجله مدیریت سالمت، شماره منابع انسانی)مورد مطالعه سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی(، 

  .6سال 

 ،بین ارتباط بررسی (. 2172محمد. ) سید خرم، و مجتبی آیین، نیک آرش؛ نژاد، حسنی اهلل؛ قدرت باقری 
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-89، ص:1، ش7پژوهش نامه مدیریت تحول، سفضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد. 

65.  

 ( .رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و2182زارعی، متین .)  مدیریت. مجله مجتمع آموزشی عالی قم. سال
 . 82زمستان  .شماره پانزدهم -چهارم
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، شماره 7395پژوهش های مدیریت عمومی، سال نهم، بهارتمایل خروج از خدمت کارکنان. 
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  (. طراحی و تبیین 2171. ) جمالی نظری، آرزو و اکرم  ؛ هادیزاده مقدم،علی  ، غالمعلی؛ رضاییان،طبرسا

دوره  نی )مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت(.های ایرازدگی شغلی در سازمانالگوی مدیریت فالت
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 ،تعدیل  اثرات بررسی (. 2171علیرضا.) حسنزاده، حسن؛ فرد، دانایی فاطمه؛ نژاد، شیخی اصغر؛ علی فانی
 :مطالعه مورد سیاسی رفتار و سازمانی سیاست ادراک بین ارتباط در سیاسی اراده و سیاسی کننده مهارت

  .117-793، 7، شماره 78ایران، دوره  در مدیریت ایران پژوهشهای آب صنعت
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 ( .نقش 2171قاسم زاده علی شاهی، ابوالفظل، احمدی، عزت اهلل؛ ملکی مرشت، منظر و حسنی، محمد .)
ادراک سیاست سازمانی بر استرس شغلی و رضایت شغلی با توجه به اثر میانجی حمایت ادراک شده سازمانی. 

 .34شماره  7393پژوهش های نوین روانشناختی تبریز سال نهم تابستان 
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