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Introduction: How to use political behavior in organizations plays an important role in the 
behavior as well as the feelings of employees. Political behavior is a natural process in the 
organization through which conflicts and differences between groups and stakeholders can be 
examined and resolved. The purpose of this study was to present a model of political behavior 
of Iranian sport organizations employees. 

Methods: In order to achieve this goal, a qualitative method based on foundation data theory 
was used. Theoretical method and snowball were used for sampling. The research instrument 
was in-depth and exploratory interviews. Then, the data obtained from the interviews were 
coded and analyzed by field method. 

Results: The findings indicate that in the form of 6 dimensions of paradigm model including 
including3 categories of causal conditions (power, personality and career promotion), one 
category of axial phenomenon (influence policies in the organization), 5 categories of 
contextual conditions (conflict, laws, injustice, job nature and management), 2 categories of 
intervening conditions (communication outside the organization, political popularity), 5 
categories of mechanisms and strategies (information management, perceptions, sensitivities, 
communication networks, disruption) and 4 categories of consequences (positive and 
Organizational negative, and individual positive and negative) were identified. 

Conclusion: Political behaviors in sports organizations are very complex in diagnosis and 
judgment, and models such as the present study can help to understand their multidimensional 
and process. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 
Political behavior is a strategic, goal-oriented, rational and 
conscious process to achieve individual interests or to improve 
the status and organizational position of employees, which 
includes voluntary influence actions that are carried out to 
support or increase the personal interests of individuals or 
groups (Lerman. Sadin. and Trachtman, 2017). In fact, 
political behavior is an activity to gain power so that managers 
can reach their desired goals in uncertain situations. Political 
behaviors create high-risk environments in which employees 
have no desire to operate and invest in such an environment 
(Moras and Teixeira, 2020). How to use political behavior in 
organizations plays an important role in the behavior as well 
as the feelings of employees. Political behavior is a natural 
process in the organization through which conflicts and 
differences between groups and stakeholders can be examined 
and resolved (Tabli, Rayhani Yasavol, 2015). The purpose of 
this study was to present a model of political behavior of 
Iranian sport organizations employees. 
 
Methods 
From the point of view of nature, this research is in the 
category of applied research, and from the point of view of 
methodology and behavior, data collection and analysis is in 
the category of qualitative research. The qualitative method of 
the current research was based on the foundational data theory. 
The statistical population in the qualitative section included 
experts who were knowledgeable about the subject of research 
in sports organizations (employees, managers with executive 
records, and professors of sports management) who were 
experts in the field of political behavior and had conducted 
research in this regard. Theoretical and snowball sampling 
methods were used for sampling. The tool of this research was 
in-depth and exploratory interviews. The questions of the 
interviews were open-ended and based on the dimensions of 
the foundational data theory, causal factors, environmental 
conditions, background characteristics, strategies and 
consequences, so as to clarify the issue from the language of 
the interviewees. Coding in this research was done in an open, 
central and selective way. In open coding, the analyst creates 
categories and their characteristics and then tries to determine 
how the categories change along the determined dimensions. 
In axial coding, categories are systematically improved and 
linked with subcategories; for verifiability, 3 experts reviewed 
the codes, findings, and model, and all the steps were 
presented separately so that experts could give their opinion 
about the model. 
 
Results  
The findings indicate that in the form of 6 dimensions of 
paradigm model including including3 categories of causal 
conditions (power, personality and career promotion), one 
category of axial phenomenon (influence policies in the 
organization), 5 categories of contextual conditions (conflict, 
laws, injustice, job nature and management), 2 categories of 
intervening conditions (communication outside the 
organization, political popularity), 5 categories of mechanisms 
and strategies (information management, perceptions, 

sensitivities, communication networks, disruption) and 4 
categories of consequences (positive and Organizational 
negative, and individual positive and negative) were 
identified. 
 
Conclusion 
In general, the results of the current research indicate that the 
political behavior model of sports workers consists of causal 
factors, main phenomenon, background characteristics, 
strategies and consequences. Causal factors include gaining 
power, individual and personality characteristics, and career 
advancement, which directly affect the main phenomenon. 
The current model helps the managers and employees of 
Iranian sports organizations to be inspired by the presented 
model, to institutionalize the causal factors, the main 
phenomenon, background characteristics and appropriate 
behavioral strategies through which can help the growth and 
excellence of the organization; Also, by using this model in 
sports organizations, we can hope that a great change will be 
made in the field of managing the political behavior of 
employees in the organization. To reduce the amount of 
undesirable political behavior, the following measures are 
recommended: 1) In relation to open communication, all 
employees should be aware of the resources and facilities in 
order to plan for their optimal use. In fact, the existence of 
open communication prevents a limited number of people 
from trying to control communication for their own benefit; 2) 
in many cases, the vagueness of the goals and uncertainty 
about the conditions cause political behavior. Therefore, it is 
suggested that as much as possible, the manager of the 
organization should try to clarify the goals, procedures and 
other matters related to the employees; 3) they should be aware 
of the cause of political behavior so that they can predict its 
effects. Considering the feedback average and the significance 
of its impact along with political behavior on the performance 
of human resources, in order to increase the impact of 
feedback, it is necessary: 1) employees should be aware of 
their manager's expectations of themselves; 2) Employees 
should be informed of the positive or negative results of their 
work in a timely manner; 3) Employees should be aware of the 
results of their performance evaluation by their supervisor; 4) 
The work of employees is regularly monitored and evaluated; 
5) Employees should be aware of the quality of the work they 
do. 
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 سیاسی رفتار. دارد کارکنان تسااحسا و رفتار در بسزایی نقش هاسازماندر  یسیاسي رفتار ریکارگبه چگونگی :مقدمه
 بررسی را نفعانذي ها وگروه بین يهااختالف و هاتعارض توانیم آن طریق از که است سازمان در طبیعی يفرایند

 .است هشد ۀورزشی ارائ يهاکارکنان سازمان یاسیپژوهش حاضر مدل رفتار سکرد. در  وفصلحل و
از گیري براي نمونه. بنیاد استفاده شدنظریۀ داده براساسکیفی  روشتحقق این هدف از  منظوربه روش پژوهش:

 کدگذاريي انهیزمبه روش  هاداده. سپس بود اکتشافی عمیق و يهامصاحبه پژوهش بزارا برفی استفاده شد.روش گلوله
 .شد لیوتحلهیتجز و

گانه شامل سه مقولۀ شرایط علی (قدرت، دستاوردها گویاي آن است که مدل پارادایمی در قالب ابعاد ششها:  یافته
ي (تعارض، انهیزمدر سازمان)، پنج مقولۀ شرایط  نفوذمحوري (اعمال مقولۀ پدیدهشخصیت و پیشرفت شغلی)، یک 

ازمان و وجهۀ سیاسی)، پنج س(ارتباطات بیرون  گرمداخلهی، ماهیت شغلی و مدیریت)، دو مقولۀ شرایط عدالتیبقوانین، 
چهار مقولۀ پیامدها (مثبت و  اختالل) و ي ارتباطی وهاشبکهمقولۀ سازوکارها و راهبردها (اطالعات، ادراکات، احساسات، 

 .ی و نیز فردي) شناسایی شدندسازمانیمنف
یی هامدلاند و وتي ورزشی داراي پیچیدگی زیادي در تشخیص و قضاهاسازمانرفتارهاي سیاسی در  گیري: نتیجه

 .کمک کنند آنهاي و فرایندي چندبعدبه ادراك  تواندیممانند پژوهش حاضر 
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 مقدمه 

 شخصیتی يهاپیت میان این در. دارد کارکنان احساس همچنین و رفتار در بسزایی نقش هاسازماندر  یسیاسي رفتار ریکارگبه چگونگی
 افراد، شخصیتی يهاپیت که امعنبدین ؛سیاسی افراد است يکه در بسیاري از موارد متأثر از رفتارها کندیم ایفا را مؤثري نقش افراد

 توانیم آن طریق از که است سازمان در طبیعی يفرایند سیاسی رفتار .)1394تابلی و ریحانی تساولی، ( کندیم ایجاد را متفاوتی رفتارهاي
 يوربهره و مؤثر يریگمیتصم کارکنان، رضایت و منافع بر و دکر وفصلحل و بررسی را نفعانذي ها وگروه بین يهااختالف و هاتعارض

 آن طریق از تا قدرت کسب براي تاس فعالیتی سیاسی رفتار در واقع .دکنعکس عمل رب تواندیو در بسیاري از موارد نیز م است شده تأکید
د که نکناي را ایجاد میهاي پرمخاطرهرفتارهاي سیاسی، محیط .برسند دلخواه يهاهدف بهبتوانند  مدیران نامطمئن، يهاتیموقع در

 سیاسی رفتار ددارن تمایل افراد ربیشت .)2020، 1موراس و تکسیرا(گذاري در چنین محیطی ندارند کارکنان، هیچ رغبتی به فعالیت و سرمایه
 بدتر رفتار که کندینم انکار یکس این، برعالوه. است سازنده کننده وناراحت شخصاً هرچند بگیرند، نظر در سیاسی رفتار استمرار و ظلم با را
 يهاراهکار از استفاده به قادر اغلب مؤثر رندگانیگمیتصم و هاستسازمان در حرکت اصلی نیروهاي از یکی اغلب سیاسی رفتار بهتر یا

منابع قدرت افراد تهدید شود، آنان رفتارهاي سیاسی از خود  کهی. درصورت)2018، 2البانا( دهند ارتقا را سازمانی اهداف تا نداسیاسی مناسب
یافته و غیررسمی صورت سازمانشود فرد بهطلبی شخصی سبب میعبارتی، نزاع بر سر قدرت، تعارض، اجماع و منفعتبروز خواهند داد، به

، 3میشرا شارما و سوامی(گیري رفتار سیاسی در سازمان است شکل ةکنندنیی، عامل تعمسئلهدنبال دستیابی به اهداف خویش برآید که این به
به عالیق فردي یا ارتقاي مقام و موقعیت سازمانی  یابیمحور، عقالنی و آگاهانه براي دست، هدف4راهبرديرایندي . رفتار سیاسی، ف) 2016

، 5لرمان و همکاران(د گیرها انجام مینفوذي ارادي است که براي حمایت یا افزایش منافع شخصی افراد یا گروه هايشامل اقدام وکارمندان 
2017( . 

 شودیم احساس بیشتر ورزش به نیاز روزروزبه چراکه ،هستند امروزي جامعه بر تأثیرگذار عوامل ورزش، در درگیر مختلف ارکان و عناصر
 محدودکننده، دولتی مقررات و قوانین رکود، يهادورهن همچو موانعی و مشکالت با ورزشی يهاسازمان. است برخوردار زیادي اهمیت از و

 شدهییشناسا مانع دیگر ند،امواجه ورزشی خدمات بخش در ژهیوبه محیطی تغییرات از ناشی رقابتی محیط در گرفتن قرار و مالی مشکالت
 صنعت این سیاست در ریقانونی و رفتارهاي سیاسی و تأث الزامات و باالدستی اسناد کمبود ورزشی، يهاسازمان در موانع زیربنایی بخش در

 نظام . در)1391فر و همکاران، پیمان( است اسناد ۀهم رأس در کشور ورزش نظام در کالن فرادستی بسیار و باالدستی سند ک. یاست
 با مدیران ارتباط اجراي عنوان متولیانبه ورزشی يهاسازمان. رودیم شماربه اجتماعی و فرهنگی ارزشمند ةپدید  ورزش ما ۀجامع ارزشی

 اصلی هدف عنوانبه دانش انتقال که است سازمانی یرسانخدمات و تولید بر سازمانی تعامل رگذاریتأث و تیبااهم يهاعرصه از یکی کارکنان
گودرزي و همکاران، ( دارد حیاتی مدیریتی و روابط کارکنان وابستگی سطوح بین مناسب و خوب ارتباطی فضاي وجود بهشدت به سازمان
 ةهمچنین در دور .کندیها یاري موکارها را در رسیدن به مزیت رقابتی سازماندر فضاي رقابتی امروز، داشتن رفتار سیاسی کسب .)1391

عنوان است که به ییهاتیپویا هستند، رفتار سیاسی آن دسته از فعال یورزشی که محیط يهاخاص سازمان يهایژگیتوجه به و مدرن با
عبارت دیگر، . بهکنندیدرون سازمان اعمال نفوذ م هایتوزیع مزایا و کاست زمینۀبخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت ندارند، ولی در 

 يهاتیاکتساب، توسعه، استفاده از قدرت و سایر منابع براي حصول اولو است که در یک سازمان براي ییهاتیرفتار سیاسی شامل فعال
 تعامالت یا روابط همچنین .ردیپذیوجود داشته باشد، صورت م هانهییک فرد در موقعیتی که در آن عدم اطمینان یا عدم توافق در مورد گز

اشاره دارد  افراد از بیشتري تعداد یا دو بین نمادین/عینی و قیمغیرمست/غیرکالمی، مستقیم/کالمی ارتباطات از وسیعی ۀمجموعبه اجتماعی 
ها که باشند، براي موفقیت، با فرصت ياها در هر حد و اندازه. سازمان)2018، 6ویو و همکاران( ل کندیهاي سیاسی را تعدررفتا تواندیکه م
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تحت  راهبردي رندگانیگمیتصم د.ستنه راهبرديه با آنها، ناگزیر به اخذ تصمیمات همواج برايرو هستند که هو تهدیدهاي پرچالشی روب
 يریگقابل اندازهعوامل ، عوامل عقالنی است که به يریگمیمهم و اصلی در تصم عواملی از نیع ؛ندکنیم يریگمیتأثیر عوامل مختلفی تصم
ها و ... بین گروه يهامانیرویکرد، اغلب اثر عوامل غیرکمی، مانند رفتارهاي سیاسی و پ گونهنی. در اشودیق مالمانند هزینه، زمان و... اط

کدام  . تصمیمات اتخاذشده براساس هرشودیاز دو روش عقالنی و سیاسی استفاده م راهبردي يهايریگمیدر تصم .شودینادیده گرفته م
مقصود و سرمنزل  ۀهمراه داشته باشد. پیشرفت، ترقی یا توسعي سازمان بهکارکردهاي متفاوتی برا تواندیشده، ماز رویکردهاي مطرح

، ياستگذاری، سيزیردر سطح فردي، گروهی و ملی است. اصول توسعه در تمام سطوح نیازمند برنامه هايریگو جهت هايزیربسیاري از برنامه
سازمان، از رویکردهاي سیاسی  راهبردي رندگانیگمیاگر تصم .)1395زاده و همکاران، جمعه(و مدیریت بهینه و مؤثر است  يریگمیتصم

اساسی آن  يهامنشأ یکی از چالش .منفی بگذارد راتیتأث تواندیند، بر عملکرد شغلی مکنیدي استفاده اتخاذ تصمیمات مهم و کل منظوربه
 . )1393وفایی، (ورزشی، درك نادرست از مفهوم توسعه و رفتارهاي سیاسی است  يهاخصوص در سازمانهما ب ۀدر جامع

هایی مانند دستیابی، توسعه و استفاده از قدرت و دیگر منابع براي دستیابی به نتایج مطلوب خود در شرایط رفتارهاي سیاسی به فعالیت  
، منافع که در سازمانطلبانه دارد؛ بنابراین، زمانیرفتارهاي سیاسی، ماهیتی منفعت .)2018، 1چیانگ و کیم( ها مربوط استنامطمئن سازمان

شود و اعضاي سازمان، درگیر صورت بالفعل ظاهر میرفتار سیاسی در سازمان به ةشود، نیروي بالقوفردي بر منافع سازمانی ترجیح داده می
فانی (کوشند با استفاده از رفتارهاي گوناگون سیاسی، منافع خود را حفظ کنند یا توسعه بخشند شوند و میهاي سیاسی سازمانی میفعالیت

 سیاسی ماهیتاً سازمان در رفتار که اندکرده حمایت کلی ةعقید این از هاسال طی شدهانیب شواهد و شخصی . تجارب)1393و همکاران، 
 این در که ،است شده بیان آن براي مختلفی تعاریف و کرده جلب خود به را محققان توجه رفتارية شیو بودن این فراگیر و گستردگی .است
 هاگروهیا  افراد توسط که است ياآگاهانه و ارادي نفوذ سیاسی رفتار :از عبارت است تحقیق این اهداف براي تعریف نیترمناسب میان

سیاسی  رفتار بنابراین .ردیگیصورت م متضاد يهاحلراه وجود هنگامبلندمدت) به و مدت(کوتاه خود منافع از حفاظت و شیمنظور افزابه
 از بسیاري در تعریف . اینکندیم طلب را فرد قدرت يهاگاهیپا از استفاده براي تالش اًیاست و ثان فرد مشخص شغل شرح از خارج اوالً

ضمنی  معناي بر یک و گیردمی قرار توجه مورد، رندیگیم نظر در در سازمان غیرکارکردي رفتاري عنوانبه را سیاسی رفتار که اتیتحقیق
 خواسته از افراد کهی. هنگام)2003، 2گادت و همکاران-ویگودا( است سازگار پدیده این کارکنان در مورد کلی درك با و دارد داللت منفی

 هااستیس و کنندیم صحبت آن مورد در منفی الفاظ با معمولطور به کنند، بیان کار محیط در سیاسی مورد رفتار در خود را دیدگاه شودیم
 زیان به شخصی منافع کردن براي حداکثر و شودینم تأیید سازمان توسط رسمی طوربه که دانندیم خودخدمتی فرديبین نفوذ رفتار را

 رفتار یک اساساً و کندیم تهدید را دیگران منافع که دارد اشاره خودخدمتی رفتار یک به سیاسی رفتار یکل طوربه .ردیپذیم انجام دیگران
 که موضوعی مورد در سازمان) یا گروه (فرد، دیگران نگرش یا رفتار بر کنندیم تالش هاسازمان ها یاگروه افراد، آن طریق از که است نفوذ
 زیاد بسیار آنها در عدم اطمینان و ياعتمادیب که دارد وجود بیشتر ییهاطیمح در احتماالً خودخدمتی رفتارنند. ک نفوذ ،است مطلوب و مهم

 .)2011، 3اويِ پاالنسکی و والومباو( آورندیروي م رفتاري چنین به کافی اجتماعی حمایت از نبودن برخوردار لیدلبه افراد است و

 ۀده .)1396درویش و شمس، ( است انسانی يهاتیفعال ریناپذاجتناب بخش سیاسی رفتار شده داده نشان مختلف يهاپژوهش در
. )1997والز، ( ندازندگی حقیقت، هادر سازمان هااستیس .)2012، 4جان( است بوده سازمانی يهااستیس ةحوز در تحقیق رشد شاهد گذشته

، يریگمیخردمندي سیاسی در فرایند تصم ۀبه توسع تواندینشان داد که رفتار سیاسی مطلوب م) 1381ن (زارعی متی يهاافتهیبر همین مبنا، 
مدیریت مشارکتی و افزایش قدرت کارکنان مؤثر  يریکارگاثربخشی سازمان، به يریگهتغییر و تحول سازمان، افزایش رضایت شغلی، انداز

 )1387( واشقانی اینکه گوناگونی مواجه بوده است. ضمن يهاو چالش هابیسیاسی همواره با آس يهامیسیاسی و تصم ۀد. توسعشوواقع 
 )1389( مالحسینی .دارد وجود ضعیف بسیار ولی مثبت، ۀکارکنان، رابط توانمندسازي و سیاسی رفتار بین که کندمی اشاره خود تحقیق در
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 ارتباط دادند ) نشان1391پژوهان و همکاران ( .دهدیم کاهش را شغلی رضایت و سازنده يهادگاهیدۀ ارائ سیاسی، رفتارهاي وجود داد نشان
 مدیران سیاسی رفتار و سیاسی هوش ) نشان دادند بین1394همکاران (کشاورز و  دارد. وجود اثربخشی و سیاسی رفتار بین يدارامعن و منفی
دست آوردن و اعمال قدرت، رفتارهاي سیاسی در بیان کردند که اعضاي سازمان براي به) 1396( موسوي و زارع .دارد وجود يدارامعن ارتباط
هاي درون انحصاري براي اعمال نفوذ در توزیع مزایا و کاستی اطمینانی، راهیثباتی و بیگیرند تا از آن طریق در شرایط بیکار میرا به

ها، در نظر گرفتن هاي مثبت و منفی دارد. بعد مثبت در قالب پیگیري منافع سازمان و گروهرفتارهاي سیاسی، جنبه سازمان پیدا کنند.
کند. بعد منفی احبان منافع نمود پیدا میص و لفمخت هايگروه هاياختالف و تضادهاوفصل حل و برد–ها در قالب اصطالحات بردموقعیت

–برد اصطالح يجابه باخت–ها در قالب اصطالح بردازحد نفع شخصی، میل به در نظر گرفتن بیشتر موقعیتسیاست در قالب پیگیري بیش
کردن اطالعات  یرمانه، مخفمح صورتبه جلسات دستور حفظ غافلگیرکردن، کاري،پنهان مانند مبارزاتی، هايتاکتیک از غالب ةاستفاد و برد

 مذاکره، مهارت هوش، رفتاري، ارتباطات، عامل اولویت ترتیب) نشان دادند به1398( زادهیولفریدفتحی و کند. نمود پیدا می يکاربیو فر
در همین زمینه مختاري  .ندثرمؤ ورزشی يهاونیفدراس مدیران سیاسی رفتار بر تجربی - فنی و ارزشی و شناختی رهبري، و مدیریتی علمی،

 سیاست از ادراك و دارد وجود دارامعن و مستقیم رابطۀ سیاسی رفتار و یسازماندرون عوامل ) به این نتیجه رسیدند بین1398و همکاران (
رفتارهاي  شیوع«با عنوان  )1399( زادهنتایج پژوهش ترك .کنندیم يگریانجیم را سیاسی رفتار و یسازماندرون عوامل بین رابطۀ سازمانی
هاي هاي سیاسی و بازيراهکارهاي سیاسی، بازي ةنشان داد میانگین نمر »قدرت منابع يگرواسطه با سازمانی ساختارهاي انواع در سیاسی

قبولی در سازمان عبارتی، این قبیل رفتارها در حد قابل قدرت از سطح کفایت قابل قبول، بیشتر و از سطح کفایت مطلوب، کمتر است؛ به
 دلبستگی با متوسط شدتی با يدارامعن و معکوس رابطۀ سیاسی رفتار که دادند ) در تحقیق خود نشان1399بخشی و همکاران ( .شیوع دارد

 دلبستگی با سازمانی سالمت يهامؤلفه همچنین. ابدییم کاهش متوسط شدتی با شغلی دلبستگی سیاسی، رفتار افزایش با یعنی دارد، شغلی
 مقایسه ) نشان دادند در1399. در پژوهشی عبدالهی و همکاران (کنندیم ینیبشیپ را سیاسی رفتار جوانان و ورزش وزارت کارکنان شغلی

تردوي و  .کندمی ایجاد سازمان در بیشتري اثربخشی میزان عقالیی فرایند براساس تصمیمات اتخاذ سیاسی، رفتار يریگمیتصم فرایند با
 وبر تحقیقنتایج . کندیم تعدیل را کارمند کار احساسی و سیاسی رفتار ۀرابط کارکنان، سیاسی مهارت که کردند ) گزارش2005( 1همکاران

ل کاري کارکنان و تمایمنفی و با کم ۀنشان داد بین رفتار سیاسی کارکنان با تعهد، عملکرد و رضایت شغلی آنها، رابط )2009( 2و همکاران
 اثربخشی و سیاسی رفتار بین يدارامعن و منفی ارتباط دادند ) نشان2010تالمود ( و ویگودا مثبت وجود دارد. ۀآنها به خروج از سازمان، رابط

کامل میانجی روابط بین ادراکات  طوربه) در تحقیق خود نتیجه گرفتند که ادراکات از تبادل اجتماعی، 2014(3دارد. بودال، افزا و دنیش وجود
 نشان شغلی عملکرد و سازمانی سیاسی رفتارهاي ادراکات بین رابطۀ در )2014( 4راجا و سیاست سازمانی و عملکرد شغلی است. عباس

 کاپوتسیس .شودیم کارکنان بهتر عملکرد سبب سیاسی دارد و رفتارهاي وجود شغلی عملکرد و سیاسی رفتارهاي بین يدارامعن ارتباط دادند
 و دارند وجود جا همه هااستیس اساس و بنیاد که معتقدند. آنها کرند بررسی را سیاسی رفتار منفی و مثبت يهاجنبه) 2016( 5تانوس و
مانند  مثبتی نتایج. است دهه سه طول در مدیریت ادبیات در غالب دیدگاه ،رسانندیم آسیبها سازمان وها گروه افراد، بیشتر به نکهیا

) در تحقیقی 2017( 6ناینانوت و اسموت .بودند سیاسی رفتار مثبت يهاجنبه از نیز يریگمیتصم و نوآوري شغلی، توسعۀ زیاد، يوربهره
 رابطۀ گرفتند نتیجه )2019( 7ي بین رفتار سیاسی و رهبري اخالقی وجود دارد. ریاض و همکارانداریمعننشان دادند ارتباط مثبت و 

 .دارد وجودشده ادراك سازمانی يهااستیس و شغلی عملکرد بین معکوسی

ن است که رفتار سیاسی با بسیاري از رفتارهاي شغلی کارکنان مرتبط است و اثر بالقوه و جدي بر عملکرد آ انگرینتایج تحقیقات نما
 که دکر عنوان رفتار سیاسی را يریکارگبه الزام در را حاضر پژوهش ضرورت و اهمیت بتوان شغلی کارکنان و عملکرد سازمان دارد. شاید
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 براي پژوهش این در .است جدیدي کار قلمرو این در که است ورزشی يهاکارکنان سازمان رفتار نوع با رابطه سیاسی در سواد چاشنی
 رفتاري که داد خواهد نشان حاضر تحقیق .ردیگیم صورت ایران ورزشی يهاسازمان سیاسی کارکنان رفتار پارادایمی تحلیل مدل باراولین

 است درصدد محقق و شودیم يزیرهیپا منافع و براي کسب قدرت و تفکراتشان و باورها مدیریتی، دانش ۀپای بر ،زندیم کنان سرارک زا که
بر عملکرد  آن اثر و کارکنان نبودن علل رفتارهاي سیاسی روشن ۀواسطبه حاضر تحقیق انجام .دهد راهکاري ارائه راهبردي، موانع به توجه با

ها و فنون ولی اگر مدیري، علت ،رودطور کلی، گفتنی است رفتارهاي سیاسی در سازمان از بین نمیاست؛ به ورزشی يهاسازمان آنها در
اي نیست و از اگرد سادههاي پویاي سازمانی، فرکند. رفتار سیاسی، مانند سایر جنبهرفتار سیاسی را بشناسد، اثرهاي آنها را بهتر بررسی می

ولی در هر صورت، هدف از انجام دادن آنها رسیدن به قدرت، ارتقا  ،کندسازمانی به سازمان دیگر و حتی از واحدي به واحد دیگر تفاوت می
 حال .است داشته وا تحقیق انجام این بر را محقق کارکنان و مدیران، رفتار تأثیر رفتار سیاسی بر از آگاهی لزوم همچنین .و پاداش است

 از متفاوتی رفتارهاي ترکیب به مفهومی طراحی مدل با و متفاوت نحويبه کارکنان، یاسیرفتار س از مدلی ۀارائ طریق از تحقیق این آنکه
کارکنان  توسط ورزشی يهاسازمان راه سر مشکالت و با موانع رویارویی همچنین .پردازدیم یاسیرفتار س غالب در آنها انسجام کارکنان و

 همچنین .دانست ورزشی يهاسازمان در جدید رفتاري حضور توانیم را سیاسی کارکنان رفتار از برخاسته تصمیماتی اتخاذ و رفتار سیاسی با
در یک مدل پارادایمی درصدد  این پژوهش که ردیگیم صورت ایران ورزشی يهاسازمانکارکنان سیاسی  رفتار مدل ارائۀ باراولین براي

 کند. ارائهي ورزشی ایران را شناسایی و هاسازمانبر رفتار سیاسی کارکنان  مؤثرعوامل 

 

 شناسی پژوهشروش

 ۀدست در هاداده لیوتحلهیتجز و گردآوري رفتاري، و یشناختروش منظر از و کاربردي يهاپژوهش ۀدست در ماهیت منظر از پژوهش این
 یک استقرایی صورتبه بنیاد،داده ۀنظری رویکرد. بود بنیادداده ۀنظری بر مبتنی حاضر، پژوهش کیفی روش .ردیگیم قرار کیفی يهاپژوهش
 داشت نظر در محقق که مسئله این به توجه با .کند ایجاد بررسی مورد ةپدید ةدربار ياهینظر تا ردیگیم کاربه را مندنظام يهاهیرو سلسله

بنیاد داده ۀنظری کند، بررسی نظریه یک يبندصورت و کردن مشخص منظوربه را درگیر افراد يهادگاهید و آگاهی، تفکرات دانش، تجارب،
 يهابحث در قالب کیفی تحقیق حاضر، پژوهش بنابراین شد؛ انتخاب مناسب ايشیوه عنوانبه) 2015نظریۀ استراس و کوربین ( براساس
  ت.اس 2ساختاري و 1محتوایی تحلیل نوع از گروهی

ي ورزشی (کارکنان، مدیران با سوابق اجرایی و هاسازماندر  آگاه به موضوع پژوهشخبرگان آماري در بخش کیفی شامل  ۀجامع  
براي . تحقیقاتی در این خصوص به انجام رسانده بودند و اشراف داشتند رفتار سیاسی ةبه مسائل حوز ند کهبود استادان مدیریت ورزشی)

تحلیل محتوا انجام  4 مصاحبه و 10استفاده شد. با در نظر داشتن معیار اشباع نظري،  4برفیو گلوله 3گیري نظريگیري از روش نمونهنمونه
 نوع از هامصاحبه سؤاالت .بود اکتشافی عمیق و يهامصاحبه حاضر، پژوهش ابزار .گرفت و به هریک از آنها یک کد اختصاص داده شد

 زبان از تا شد تنظیم پیامدها و راهبردها ،يانهیزم يهایژگیو محیطی، شرایط علی، موجبات بنیاد،داده ۀنظری ابعاد اساسرب و بود بازپاسخ
 شخص توسط هامصاحبه تمام .بود دقیقه 20 میانگین طوربه هر مصاحبه براي شدهگرفته نظر در زمان .شود روشن موضوع شوندگانمصاحبه
 کدگذاري و تحلیل هامصاحبه انجام با همزمان کیفی، يهاپژوهش نظري ادبیات به توجه با .شد يسازادهیپ سپس و گرفت انجام محقق

 یافتن منظوربه سپس .شد مرور بار چندین هامصاحبه متن آنها، يسازادهیپ و هاانجام مصاحبه از پس منظوربدین .پذیرفت انجام نیز آنها
 مسیر طی بار چندین نهایی مقوالت و اولیه متون بین سپس .شدند يبندمقوله اساس این بر و مرورکلمات،  این آنها، بین در مرکزیت

 در کدگذاري .دشو ایجاد ،بود هاداده از حاصل آنچهة دربار پژوهشگران بین در مشترکی و قبول قابل ثبات در نهایت، تا شد تکرار ییاستقرا
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 کرد تالش ،شدهيگردآور يهاداده مجموعه مرور با پژوهشگر باز کدگذاري در .گرفت انجام انتخابی و محوري باز، صورتبه تحقیق این
 کدگذاري .است باز کدگذاري مرحلۀ در جادشدهیا يهامقوله بین ۀرابط تعیین هدف، نیز محوري کدگذاري در. بازشناسد را آن پنهانی مفاهیم
 آنها يهایژگیو و هامقوله آوردن پدید به تحلیلگر کدگذاري باز، در .کنندیم تشریح گونهنیا محوري و باز کدگذاري همراهبه را انتخابی

 مندنظام ها،مقوله محوري، کدگذاري در. کندیم تغییر شدهنییتعابعادطول  در هامقوله چگونه که کند مشخص ،کوشدیم سپس و پردازدیم
 نظري آرایش تشکیل براي نهایت در که نیست اصلی يهامقوله هنوز نهایا حال، این با .شودیم داده پیوند هارمقولهیز با و ابدییم بهبود
 تبیین در مفاهیم نقش به توجه با محوري، کدگذاري ۀمرحل در .کند پیدا نظریه شکل نتایج پژوهش کهيطوربه شود، یکپارچه تربزرگ
 به پاسخ در که ییهاياستراتژ( راهبردها ،)اصلی ةپدید علل( علی موجبات:قالب در مفاهیم این مدیران و کارکنان، سیاسی رفتار يهامؤلفه
 رفتار سیاسی) بستن کار به نتایج( پیامدها و) رفتار سیاسی بر مؤثر خاص بسترساز شرایطي (انهیزم يهایژگیو ،)شوندیم اتخاذ اصلی ةپدید

رفتار  جامع مدل ةدربار پژوهش ۀنظری گزینشی، انجام کدگذاري با پایان در .شدند مرتبط هم به پارادایمی مدل طریق از نظري صورتبه
 نظرصاحب استادان از نفرسه  توسط هايکدگذار فرایند همچنین .است شده روایت ایران، ورزشی يهامدیران و کارکنان سازمان یاسیس

 دو کیفی، ابزار پایایی سنجش منظوربه پژوهشگر .دش استفاده مدل تدوین در آنها يهاشنهادیپ و بررسی مصاحبه نبودند، گروه عضو که
ي بندتیاولو و سؤاالت در اصالحاتی پژوهش، سؤاالت و اهداف با مقایسه سپس و نتایج تحلیل از پس و داد ترتیب آزمایشی ۀمصاحب
 براي ابتدا در شد؛ استفاده راهبرد چهار از حاضر، پژوهش ممیزي منظوربه .شود پژوهش ابزار دقت افزایشسبب  تا شد داده هاپرسش

 روایی داراي . ابزار فوقشد مقایسه اسکات ضریب با نتایج کرد و کدگذاري دوباره ماه کیاز  پس را هامصاحبه از یکی محقق باورپذیري،
. است 86/0 اسکات پی براساس کدگذاران توافق ضریب یا دییتأ مورد عینیت و بودهنظران صاحب از جمعی توسط محتوایی و صوري

 از پس و بررسی کدگذار توسط و انتخاب تصادفیصورت به نسخه دوازده مقدماتی، يامطالعه در کدگذاري بازآزمون پایایی کسبمنظور به
 حاصله ضریب اینکه به نظر. آمد دستبه 76/0 کدگذاري دو بین توافق ضریب اسکات، آزمون از استفاده با و شد کدگذاري مجدداً روز 30

 کدگذار رودارند، ازاین مناسبی پایایی) ثبات شاخص( زمانی نظر از هايکدگذار که دهدیم محقق به را اطمینان این بود، 7/0 از بیشتر
 .شد استفاده پژوهش اعضاي تحلیل روش از يریپذانتقال و يریاعتمادپذ براي است، ذکر شایان .کند کدگذاري را مستندات مابقی تواندیم

اگر  اینکه ايمعن به ،گرفت انجام نیز اتکاپذیري زمینه این در شد. بررسی مطالعه و بودن کامل و صحت نظر از محقق گزارش روش این در
 تمامی و کردند بررسی را مدل و هاافتهی کدها، نظرصاحبسه  یدپذیريأیت براي .رسدیم هاافتهیهمین  به کند، کدگذاري دیگري کس

 .دهند ارائه مدل مورد در را نظرشان خبره متخصصان تا شد ارائه ءجز به ءجز صورتبه مراحل
 

 هاي پژوهش یافته

 شده است. به نمایش گذاشته 1آماري پژوهش حاضر در جدول  يهاتوصیفی مربوط به نمونه يهاافتهی
 

 توصیفی پژوهش يهاافته. ی1جدول 
 درصد فراوانی هاگروه شناختیجمعیت يهایژگیو 

 بخش کیفی پژوهش

 جنسیت
 30 3 زن
 70 7 مرد

 
 مرتبۀ علمی

 20 2 کارشناس
 30 3 کارشناس ارشد

 50 5 دکتري
 

 يهامونههمچنین در ن زن بودند.درصد  30 مرد ودرصد  70 بخش کیفی پژوهش شامل يهانتایج توصیفی پژوهش نشان داد که نمونه
 . دهستنبیشترین تعداد را دارا درصد  50 بامرتبۀ علمی دکتري پژوهش افراد داراي 
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 ي بخش کیفیهاافتهی
 گام اول کدگذاري باز

کد مفهوم درآمدند.  مفاهیم و صورتبهمطابق روش کدگذاري باز  ي و هریک در جدولی فهرست شد وبندپاراگراف هگرفتانجامي هامصاحبه
 شده خودداري آنها ۀهم ۀارائ از ها،داده باالي حجم دلیلبهشده استخراج شد. يسازادهیپي هامصاحبهمفهومی اولیه از  کد 474در نهایت 

 ت.آورده شده اسبراي نمونه  2 جدول بدر قال کالمی يهااز کدهاي اولیه از گزاره چند کد استخراج نحوة عنوان نمونهصرفاً به و
 

 باز کدگذاري در مفهومی کدهاي و شدهاستخراج مفاهیم از يانمونه .2 ولجد
 د مفهومیک متن مصاحبه

به رفتار سیاسی روي  ،لب کندورزشی و سیاسی خارج از سازمان را ج يهابراي اینکه فرد بتواند حمایت و پشتیبانی چهره
و انتخاب  هايریگمیدر تصم تواندیرد و مکه در سازمان نفوذ زیادي دا کندیبه افراد بیرون سازمان القا م گونهنیو ا آوردیم

ه فرد خود را به افراد و به این شکل ک ،برعکس هم رخ دهد تواندیباشد. این عامل م رگذاریمختلف تأث يهاتیمسئول
. در کندیاده کرده و اعمال نفوذ مو از قدرت و اسم آنها در سازمان استف کندیورزشی و سیاسی نزدیک م رگذاریتأث يهاچهره

وي دارد و در صورت مخالفت قکه این شخص پشتیبانی  کندین سازمان و سایر کارکنان القا ماین حالت این حس را به مدیرا
همراه داشته مدیران آن به براي سازمان و ییهانهیبا این شخص و یا نادیده گرفتن نظرات و تصمیمات آن ممکن است هز

 باشد.
ک جریان سیاسی و نامزد یاز  ،سازمان پیشرفت کند در تواندیبا توجه به تخصص و دانش خودش نم ندیبیموقعی که فرد م
 .کندیصی را از وي طلب مو در قبال آن و در صورت موفقیت نماینده یک سمت سازمانی یا امتیاز خا کندیخاصی حمایت م

ارتباط با افراد و نهادهاي 
 قدرت

یک فرد بادانش،  ندیبیندارد و م يریمراتب اداري تأثوقتی فردي احساس کند دانش و تخصص آن در پیشرفت سلسله
باالي خود  يهامراتب اداري در سمتوابستگی و نزدیکی به پایگاه قدرت در سلسله دلیلو فقط به کمتر ۀتخصص و تجرب

و از  کندیراستاي تحقق سازمان نم . بنابراین تالشی درکندیآن کارمند نیز شروع به رفتار سیاسی م، قرار دارد یا رئیس اوست
یی که بلکه تا جا ،تنها خود فرد. نهکندیجلوه دادن فرد موردنظر استفاده م تیکفایاهرم و تالشی براي ضربه زدن و ب هر
عملکرد  شودیم مسئله سببکه این  شوراندیو علیه فرد موردنظر م کندیم يرأسایر افراد سازمان را با خود هم تواندیم

 طور کلی پایین بیاید.سازمان به
و از طرفی مدیران ورزش  دهندیها به تخصص و دانش اهمیت زیادي نمورزشی مثل خیلی دیگر از سازمان يهاازماندر س

اب گفت که تنها ارگان و سازمانی که انتخ توانیت مأها شاید به جرها و استانو در شهرستان شودیمعموالً زود عوض م
وجود ت. اما مشکل بزرگ موقعی بهبخش ورزش اس ،شوندیانتخاب م ياقهیصورت سلو به ردمدیران آن چندان حساسیتی ندا

داشتن دانش و تخصص یا  سببهکه اغلب آنها نه ب شودیکارکنان مشخص م يکه با نگاه به مدیران انتخابی یا ارتقا دیآیم
نستند پیشرفت کنند. این امر خارج سازمانی توا يهایوجود برخی ارتباطات در سازمان یا وابستگ دلیلبلکه فقط به ،تجربه
 يجاکه بسیاري از کارکنان به شودیبه تخصص در انتخاب مدیران و ارتقاي کارکنان بخش ورزش سبب م یتوجهبییعنی 
 .روي بیاورند يکاریاسیدانش و تخصص خودشان به س ۀتوسع
ت افراد متخصص و داراي ایده مثال در این حال راي. بستادر سازمان سرآغاز بسیاري از مشکالت  يساالرستهیشا نبود

 .دهندیدر اختیار مدیران سازمان قرار نم دانندیکه مرا  ییراهکارها
هستند  یان نیروهایدر ورزش است ورزش این موارد هستند. یماندگکاربلد هم بیرون از گود هستند. علت عقب يهاانسان

 .ندا، همیشه در حاشیهدوندیدنبال نماینده نمنیستند و به يکاریاسیولی چون اهل س ،خیلی سالم و کاربلد
هاي ورزشی تأها و هیان سازمانبحث سیاسی است. به مدیر نکرده،ها پیشرفت استاني ورشی هاعلت اینکه سازمان

اه آن سمت و جایگ ۀولی شایست ،نداهاي خوبیدمآ نهایا ۀدر جایگاه تخصصی خود هستند؟ هم کیها نگاه کنید. کداماستان
 نیستند. در واقع در جایگاه اصلی خود نیستند.

 مدیریتی يهادر پست افراد ناالیق يریکارگورزشی، سوء مدیریت و به ساتیاماکن و تأس ةسوء مدیریت در ادار
 از نخبگان و متخصصان نکردن و استفاده يساالرستهینبود شا

در  يساالرستهیشانبود 
 سازمان

رگان یا اداره، برترین دستگاه، ا. برترین میکنیما همیشه برترین را انتخاب م .معضالت در این زمینه بحث رقابت استیکی از 
خود را برتر جلوه دهد. در  خواهدیدر این فضا، فضاي همکاري وجود نخواهد داشت و هر کس م. نفر برتر، مدیر نمونه و... 

به رفتارها دلیل همین  هن دهد. بست که بتواند خود را بهتر نشاا ییهانبال شاخصواقع به فکر بهبود عملکرد نیست و فقط د
 که به خواسته و نیت خود (برتر بودن نسبت به بقیه) دست پیدا کنند. زنندیو اعمالی دست م

 رقابت بین کارکنان



ستان  ة، شمارچهاردهم  دورة ،مدیریت ورزشی                                                                                                                         302  1401دوم ، تاب

 

 
 ارائه 3این کدها در جدول  ها).فرد بودند (مـجموع تعداد گرهکد منحصربه 151 ،ه (مجموع تعداد مراجع)گرفتکدگذاري انجام 474از 

 شده است.
 

 . فراوانی و رفرنس کدهاي باز3جدول 

تعداد 
 رفرنس

 فراوانی
 کد

 کدهاي نهایی
تعداد 
 رفرنس

فراوانی 
 کد

 

 پذیرایی و مهمانی به دعوت 2 2 تقابل و تعارض بین افراد 5 7
 احساسات تسخیر و چاپلوسی 6 14 نفوذ در افراد سازمان 2 4
 مختلف يهامناسبت به هدایا دادن 2 2 ي در سازمانساالرستهیشانبود  4 12
 مانیسازدادوستد  ومثل بهمقابله 3 6 قدرت دست آوردنبه 7 16
 محرمانهصورت به جلسه دستور حفظ 1 1 هستۀ قدرت سازماننزدیک شدن به  3 3

9 8 
ی ي معروف ورزشهاچهرهجلب نظر و پشتیبانی 

 و سیاسی
 آنها سرزنش یا دیگران به حمله 1 1

 اطالعات کردن مخفی 1 1 برندینگ و تبلیغات شخصی 2 2

 1 1 دست آوردن امتیازهاي ویژهبه 4 10
 هايمرخصی براي گروهی هايدرخواست

 درمانی

4 2 
 وحامیان و پشتیبانان بیرون سازمان (ورزشی 

 ی)رورزشیغ
1 1 

 به ناقص و شدهفیتحر اطالعات ارائۀ
 مافوق

3 2 
کس خود را در چشم مدیر بهتر جلوه دادن و برع

 خراب کردن کارمند دیگر
 خود از مطلوب تصویر ارائۀ 1 1

 )مردمی( حمایتی پایگاه ایجاد 1 1 نبود مشروعیت مدیران و رؤساي سازمان 1 1
 اطالعات مدیریت 3 6 نحوة رفتار مدیران با کارکنان 2 3

 2 22 ارتقاي شغلی 1 1
 و خصوصی اطالعات گذاشتن اختیار در

 يهاگاهیپا به مخالفان احتمالی مشکالت
 رسانه و قدرت

 رقبا حذف 3 3 يریگمیتصممشارکت در  4 5

1 1 
از آن  گرفتن یشیپیف یا بردن قدرت حر از بین

 ۀ قدرتمسابقدر 
2 1 

 کاربردي راهکارهاي ندادن و همکاري عدم
 مدیران اختیار در

 1 3 اشراف بر نحوة صحیح اجراي رفتارهاي سیاسی 1 1
 جرايا عدم براي مانع ایجاد و ياندازسنگ

 هاموقع برنامهبه

 2 3 رشد و توسعۀ شخصی 1 1
 ابزار یکعنوان به اطالعات از استفاده

 سیاسی

 1 1 نفع شخصی ازحدشیبدنبال کردن  1 1
صورت به منابع یا اطالعات از استفاده

 رمعمولیغ
 يکارپنهان مثل هاییراهکار از استفاده 1 3 آوردن حاشیۀ امنیت شغلی دستبه 1 1
 عملیات فرایند در اخالل 1 1 عوامل فردي 3 7

صاب پست و مقام یا موفقیت در هر انت تبریک يهاامینصب بنرها و پ ،میشوییکی از رویدادهایی که خیلی زیاد با آن مواجه م
ین کار انجام شده باشد یا حتی بعضاً از مثبتی هم شاید داشته باشد یا با نیت خیر ا يهاست. درسته که این کار جنبها يانهیزم

که کارکنان براي  شودیمشاهده م يهاو خیلی وقت ردیگیولی بعضی مواقع حالت چاپلوسی به خود م ،ضروریات باشد
که فردي تمام  شودیشاهده مم. یا در بعضی مواقع سندینویبنرهاي بزرگ تبریک م تیاهمخیلی کوچک و کم يهاتیوفقم

گوید (مثل تبریک تولد، تبریک تولد اقوام، تسلیت گفتن مناسبات مهم و غیر مهم را به مدیر یا کارمندان تبریک و تهنیت می
 .و رفتن به مراسم اقوام خیلی دور)

چاپلوسی و تسخیر 
 احساسات
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 نمادین هاياعتراض 1 1 گراییماکیاولی  5 9
 شورشگري و اغتشاش 2 4 خود نظارتی 2 3

 3 3 کانون کنترل 4 6
 سایر دادن قرار ریتأث تحت و تحریک

 کارکنان
 هاشاخص اهداف؛ بر اثرگذاري براي تالش 1 1 پیشینه و مناسبات سیاسی 2 3
 اطالعات عمدي تحریف یاداشتن نگاه 1 1 دانش و تخصص افراد 2 3
 دیگران يرپردازیتصو مدیریت 1 2 وجود شعور و درك سیاسی 2 3

 1 2 ي درون سازمانهایکاست 2 2
 در سازمان در راهبردي تغییرات ایجاد

 خاص گروه یا شخصی منافع راستاي
 وذبانف افراد با ارتباطی يهاشبکه ایجاد 1 1 عقالیی و بوروکراتیک نبودن رفتار سازمان 1 2
 غارتگري 1 1 کارکنان از طریق رفتار سیاسی پیشرفت سایر 3 5
 دیگران سپرِبالسازي 1 3 نارضایتی شغلی 1 1
 ادراکات و هابرداشت مدیریت 1 1 امنیت شغلی 2 8

 1 1 رفتار شهروندي سازمانی 1 3
 تکامل جهت در سیاسی يهاگروه ایجاد

 سازمانی اهداف
 گذاريجانشین و پروريجانشین 3 3 عدم اطمینان و توافق بین اعضاي سازمان 2 4

5 3 
ان ۀ منابع در میناعادالنی و توزیع عدالتیب

 کارکنان
 قدرت افراطی يهايباز 2 3

6 4 
داشتن اطالعات مهم سازمانی و اطالعات 

 کارکنان
 کار کیفیت و يوربهره کاهش 3 8

 سازمانی اهداف تحقق عدم 2 2 ي سیاسی فردریگجهت 3 4
 دلخواه منافع و هدف به رسیدن 4 8 یباالدستي هاسازماني کاریاسیسسازي و تیم 3 4
 رنجش و حسادت حس 1 1 ي فرديهاپاداشتشویق و دادن  1 1
 روانی فشار و استرس افزایش 1 3 کاهش منابع سازمان 2 3

1 1 
کرد نبود نظام اداري براي نظارت و پیمایش عمل

 مدیران و کارکنان
 شغلی رضایت کاهش 2 4

 سازمانی تعهد کاهش 1 1 وابستگی به برخی نهادها و افراد قدرتمند 4 6
 کارکنان ییجاجابه 1 2 اني قدرت بیرون سازمهاگاهیپاوابستگی به  5 8
 شغلیمراتب سلسله در پیشرفت 1 2 نقض قوانین و مقررات 1 1

1 1 
ي عملکردي هاشاخصعدم تعریف معیارها و 

 مدیران و کارکنان
 هاتیاولو و اهداف تغییر 3 5

 هاگروه و سازمان منافع پی گیري 2 4 جناح سیاسی همسو 3 4
 سازمانی فساد 2 5 ي افزایش حقوق در سازمانهااستیسوجود  1 1
 کارآمد افراد روحیه افت 2 3 عوامل شغلی و سازمانی 2 2
 سازمانی خردمندي 2 2 استقالل شغلی 2 3
 خوب حکمرانی توسعۀ 1 1 تنوع مهارت 1 2
 شغلی دلبستگی و رضایت ایجاد 1 1 تعامل با مدیر 2 3

 1 1 عدم انطباق اهداف فرد با سازمان 2 2
 متخصصان و نخبگان رفتن حاشیه به

 سازمان
 سازمان در یررسمیغ متعدد يهامیت وجود 1 1 ماهیت شغلی سازمان 4 4

2 2 
ي ذهنی در هامالكو  هاشاخصاستفاده از 

 کارکنانارزیابی 
 سازمان در خالقیت و پویایی کاهش 1 1

 2 3 رقابت بین افراد 5 8
 راستاي درها دستورالعمل برخی تصویب

 خاص گروه منافع
 سازمان ترك 1 2 ي ورزشیهاسازماننبود روحیۀ همکاري در  1 2
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 اعتراض 1 1 اخالق مدیران و سایر کارکنان 1 2
 فرد مدیریتی پست ابقاي 1 2 وجود رفتار سیاسی در سازمان 1 1
 سازمان در مثبت تحول و تغییر ایجاد 1 1 اعمال نفوذ در سازمان 2 2
 سازمان درگو قربانبله سیاست کنترل 1 1 رندگانیگمیتصمندادن اطالعات اساسی به  2 2
 قربان بله و نظر دییتأ 1 1 یپراکنعهیشا 3 4
 رقیبان تخریب و افشاگرانه بازي 1 3 ي هنگام کارگریالابال 2 3
 تغییر بازي 1 1 يبازیپارت 3 3
 مطلوب سیاسی رفتارهاي فواید از آگاهی 1 1 نشت اطالعات به بیرون سازمان 3 4

 1 1 ي به نفع یا علیه فردرأ 2 2
 سیاسی رفتارهاي ضررهاي از آگاهی

 نامطلوب

 1 1 آموزش رفتار سیاسی 2 2
 لفمخت واحدهايها بخش با سازمانی تعامل

 سازمانی
 سازمانی پرداخت و ارتقا مناسب سیاست 1 1 ودایجاد ائتالف و جذب افراد همسو با نگرش خ 5 12

 1 1 سیاسی و ورزشی بانفوذمعاشرت با افراد  6 19
 يهايریگمیتصم در گروهی يهامشارکت

 سازمان سیاسی
 سازمان در افراد سایر به سیاسی همفکري 1 1 تبلیغات با اهداف سیاسی 2 5
 سیاسی رفتارهاي انجام حسن بر نظارت 1 1 ي اجتماعیهاشبکهو  هارسانهاستفاده از قدرت  3 5

 1 1 يسازيامپراتوري و سازشبکه 4 11
 و ارتقا درها گروه و افراد نفوذ ریتأث عدم

 سازمانی يهاپرداخت

 1 1 محدود کردن بازدهی 1 1
 در گروهی مخرب سیاسی رفتارهاي کنترل

 سازمان

 1 1 ي خودهاتیموفقتبلیغ  2 3
 جهت در هاتیظرف تمامی از استفاده

 پیشرفت

2 2 
ن دستکاري آمار و ارقام براي موفق نشان داد

 خود
1 1 

 در ارتقا یا حقوق افزایش در تناقض نبود
 سازمان

2 2 
ادن دستکاري آمار و ارقام براي اثربخش نشان د

 سازمان
 سیاسی رفتارهاي اهمیت از شناخت 1 1

 یورزش سازمان واقعی يهاتیاولو به توجه 1 1 ترور شخصیت فرد یا افراد خاص در سازمان 2 3

 توصیف و خودستایی در نزد مدیران و رؤسا 1 1   

 
 گام دوم. کدگذاري محوري

ي هامقولهتحت  شدهکشفي هامقوله، شانیهاتفاوتو  هاشباهتو  شدهییشناساي هامقولهدر مرحلۀ کدگذاري محوري با بررسی دقیق 
 شناسایی شد. 4اصلی قرار گرفت. در پژوهش حاضر در مرحلۀ کدگذاري محوري، مقولۀ اصلی در جدول 

 
 و کدهاي مفهومی در کدگذاري محوري شدهاستخراجي از مفاهیم انمونه .4جدول 

 کد مفهوم مقولۀ اصلی

 ورزشی يهاسازمان در کارکنان حاکم بر رفتار سیاسی علّی شرایط
 دستیابی به قدرت. 1

 ي فردي و شخصیتیهایژگیو. 2
 . پیشرفت شغلی3

 در سازمان ي اعمال نفوذهااستیسو  وجود رفتار سیاسی.1 ورزشی يهاسازمانمحوري در رفتار سیاسی کارکنان عوامل مرتبط با پدیده
 

 ورزشی يهادر سازمانکارکنان رفتار سیاسی  يانهیشرایط زم
 . تقابل و تعارض بین کارکنان1

 . قوانین و مقررات2
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 يساالرستهیشاتوجهی به ی و بیعدالتیب. 3
 . ماهیت شغلی4

 . عوامل مدیریتی و سازمانی5

 ي ورزشیهاسازماندر رفتار سیاسی کارکنان  گرمداخلهعوامل 
 ي بیرون سازمانهاقدرت. ارتباط با 1

 . وجهۀ سیاسی فرد2

 ورزشی يهادر سازمان کارکنان رفتار سیاسیي ها و راهبردهاسازوکارمربوط به عوامل 

 . مدیریت اطالعات1
 ي و ادراکاترپردازیتصو. مدیریت 2

 . چاپلوسی و تسخیر احساسات3
 ي ارتباطیهاشبکه. ایجاد 4
 . ایجاد اختالل و شورشگري5

 ي ورزشیهاسازمانآمدن رفتار سیاسی کارکنان  وجودبهپیامدها و نتایج 

 . پیامدهاي مثبت سازمانی1
 یسازمانیمنف. پیامدهاي 2
 . پیامدهاي مثبت فردي3
 . پیامدهاي منفی فردي4

 

 کدگذاري انتخابیگام سوم. 

ي اصلی و فرعی را هامقوله، هامصاحبهاز تمام  شدهکشفي هامقولهي سازکپارچهدر پژوهش حاضر محقق در کدگذاري انتخابی با ی
در این پژوهش، رفتار  شدهجاستخرااز تکنیک نوشتن خط سیر داستان به تدوین نظریه پرداخت. مدل مفهومی  بهره بردنشناسایی کرد و با 
 3( یعلّ شرایط شامل پارادایمی مدل گانۀشش ابعاد قالب در ،1شده در شکل ي ورزشی ایران را در مدل ارائههاسازمانسیاسی کارکنان 

 )مقوله 4( پیامدها و )مقوله 5( راهبردها و ازوکارهاس ،)مقوله 2گر (مداخله شرایط ،)مقوله 5( يانهیزم شرایط ،)مقوله 1( محوريپدیده ،)مقوله
  دهدیمي ورزشی ایران نشان هاسازمانرا براي کارکنان 

 
 

 کارکنان مدل پارادایمی عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی. 1شکل 
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 يریگجهینتبحث و 

 دبنیاداده ۀمنظور از روش نظری . به اینشدورزشی ایران پرداخته  يهارفتار سازمانی کارکنان سازمان پارادایمی مدلبه پژوهش حاضر در 
 يهانتایج داده .است موضوع از خبرگان آگاه به آمدهدستبه ۀاین مدل فرایندهاي کدگذاري ناشی از مصاحب .شد مدل استفاده ۀبراي ارائ

 3( علی شرایطل امدایمی شمدل پارا ۀگانششمدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان ورزشی در قالب ابعاد  ۀکیفی حاصل از مصاحبه، ارائ
) مقوله 4( پیامدها و )مقوله 5( راهبردها و ازوکارهاس ،)مقوله 2گر (مداخله شرایط ،)مقوله 5( يانهیزم شرایط ،)مقوله 1( محوريپدیده ،)مقوله

 ،دایمی استمدل پارا ةدهندها بر مبناي روابط موجود بین آنها و حول محور رفتار سیاسی کارکنان شکلمقوله يسازکپارچهی .شدند شناسایی
 ۀمقول بر که است شرایط و وقایع از يامجموعه علّی شرایط .کندیورزشی کشور منعکس م يهاکه الگوي رفتاري را براي کارکنان سازمان

 ةپدید بر اثرگذار علّی شرایط عنوانبه، فردي و شخصیتی و پیشرفت شغلی يهایژگیو به قدرت، یابیدست ۀمقول سه .اثرگذارند مرکزي،
، يریگمیارکت در تصمدست آوردن قدرت، مشویژه، به هايوردن امتیازآدست به به قدرت مانند یابیدست عوامل. دندش شناسایی مرکزي
گرایی، کانون کنترل، عوامل یلخودنظارتی، ماکیاو فردي و شخصیتی مانند يهایژگیو قدرت، نفوذ در افراد سازمان، ۀشدن به هستنزدیک 
امنیت  ۀدست آوردن حاشیبه نفع شخصی و عوامل پیشرفت شغلی، ارتقاي شغلی، ازحدشیدانش و تخصص افراد، دنبال کردن ب فردي،
هایی است که ه از فعالیترفتارهاي سیاسی سازمانی، آن دستزمینه  این در .شخصی است ۀشخصی، رشد و توسعبرندینگ و تبلیغات  شغلی،

عبارت به .کندسازمانی اعمال نفوذ میهاي دروندر امر توزیع مزایا و کاستی ولی ،عنوان بخشی از نقش رسمی در سازمان ضرورت نداردبه
داند (رفتارهاي نامصوب) طور رسمی مجاز نمیشود و سازمان، آنها را بهئی از شغل محسوب نمیهاي منفی یا مثبتی که جزدیگر، به کنش

طور ذاتی براي شود. رفتارهاي سیاسی، بهبسا براي اهداف سازمان یا منافع دیگران در سازمان زیانبار باشد، رفتارهاي سیاسی گفته میو چه
هاي خود، ها متشکل از افرادي است که براي تأمین نیازها و خواستهین تعریف، سازماند. با توجه به اگیرکسب منافع شخصی انجام می

هاي سیاسی، ، شامل بازياي از رفتارهاي سیاسیکوشند و در این مسیر از مجموعههاي سازمان مغایر است، میکه بعضاً با اهداف و رسالت
  .)2016(کاپوتسیس و تانوس،  کنندهاي قدرت استفاده میهاي سیاسی و بازيراهکار

 ییهاحلهدفمندي هستند که راه هايها، اقدامراهبردها یا کنش .ندهستاعمال نفوذ در سازمان  يهااستیمحوري رفتار سیاسی و سهمقول
 ۀحاصل از پژوهش مجموع يهاو داده هاافتهیبا توجه به  .شوندیو به ایجاد پیامدها و نتایجی منجر م سازندیموردنظر فراهم م ةبراي پدید

 .اندورزشی شناسایی شده يهااسی کارکنان سازمانیدر رفتار س رگذاریعنوان راهبردهاي تأثطراحی نظام مدیریت و راهبردمحوري، به
 يارتباطی، ایجاد اختالل و شورشگر يهاو ادراکات، چاپلوسی و تسخیر احساسات، ایجاد شبکه يرپردازیمدیریت اطالعات، مدیریت تصو

هش رخ واز وقایع و شرایط هستند که پس از شروع مطالعه و در حین انجام پژ ياگر مجموعهشرایط مداخله .ها هستنداین راهبرد ۀجمل از
. عوامل ندیآیشمار مگر بهسیاسی فرد که در پژوهش حاضر شرایط مداخله ۀبیرون، و وجه يهاعواملی همچون ارتباط با قدرت ،دهندیم

محوري مقوله ،شرایط بستر .گذارندیم ریها تأثو بر رفتارها و کنش سازندیموردنظر را فراهم م ةپدید ۀمینند که زامجموعه شرایطی يانهیزم
و  یعدالتیب قوانین و مقررات، تقابل و تعارض بین کارکنان،ي هادر این پژوهش مقوله .دهدیقرار م ریرا تحت تأث نآو نتایج منتج از 

 ةعوامل علی بر پدید ریپیامدها تأث ؛این عوامل هستند ۀعوامل مدیریتی و سازمانی از جمل شغلی، ماهیت ،يساالرستهیبه شا یتوجهبی
 ،قرار دارند يانهیزم يهایژگیشرایط محیطی و و ریراهبردها نیز تحت تأث .شودیشده در مدل مارائه يراهبردها يریکارگاصلی، موجب به

گاهی از فواید رفتار سیاسی مطلوب، تعامل آخواهد داشت که پیامدهاي مثبت سازمانی مانند  دنبالکه این جریان پیامدهاي مثبت و منفی به
سیاسی، همفکري سیاسی به سایر افراد سازمان  يهايریگمیگروهی در تصم يهاتلف سازمان، مشارکتخها و واحدهاي مسازمانی با بخش
، فساد مالی، به حاشیه رفتن نخبگان و متخصصان یغییر، کاهش تعهد سازمانکارکنان، بازي ت ییجامانند جابه یسازمانیو پیامدهاي منف

مراتب شغلی، ایجاد رضایت و دلبستگی شغلی، ابقاي ، پیشرفت در سلسلههاتیپیامدهاي مثبت فردي مانند تغییر اهداف و اولو سازمان و
حس حسادت و رنجش، افزایش استرس و فشار روانی، کاهش پست مدیریتی فرد، رسیدن به هدف و منافع دلخواه و پیامدهاي منفی مانند 

فردي و شخصیتی  يهایژگیبه قدرت، و یابیدر الگوي پیشنهادي دست. این پیامدها هستند ۀمد از جملاافراد کار ۀافت روحی و رضایت شغلی
 گذارندیم، اثر ی که رفتار کارکنان استاصل ةدیدپاین سه دسته عوامل بر  .عنوان عوامل علی در نظر گرفته شده استو پیشرفت شغلی به
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وردن آدست ویژه، به هايوردن امتیازآدست به به قدرت مانند یابیدست عوامل .و توجه به نقش هریک از آنها در کارکرد مدل ضروري است
خودنظارتی،  فردي و شخصیتی شامل يهایژگیو است. قدرت، نفوذ در افراد سازمان ۀ، نزدیک شدن به هستيریگمیقدرت، مشارکت در تصم

و عوامل پیشرفت شغلی شامل  اندنفع شخصی ازحدشیدنبال کردن ب و دانش و تخصص افراد گرایی، کانون کنترل، عوامل فردي،یلماکیاو
ن مدل رفتار اصلی در ای ةپدید .شخصی است ۀبرندینگ و تبلیغات شخصی، رشد و توسع امنیت شغلی، ۀوردن حاشیآدست به، ارتقاي شغلی

 یتوجهبیو  یعدالتیاعمال نفوذ است. تقابل و تعارض بین کارکنان، قوانین و مقررات، ب يهااستیوجود رفتار سیاسی و س وکنان کاری اسیس
 تواندیمو راهبردها هیچ سازمانی ن هاسازوکاربدون  هستند. يانهی، ماهیت شغلی و عوامل مدیریتی و سازمانی شرایط زميساالرستهیبه شا

 يارتباطی، ایجاد شورشگر يهاو ادراکات، تسخیر احساسات، ایجاد شبکه يرپردازیمدیریت اطالعات، مدیریت تصو .به اهداف خود دست یابد
، پیامدهاي مثبت فردي و یسازمانی منف يامدهای، پیو پیامدهاي مثبت سازمان شوندیمدل م ۀراهبردهاي ارائ يریکارگو اختالل موجب به

)، پژوهان 1389گفت مطالعات مالحسینی ( توانیم هانهیشیپ. با بررسی ندشده در مدل پژوهش حاضرپیامد منفی فردي جزو پیامدهاي ارائه
ین پژوهش ویگودا و همکاران و همچن )2009(، وبر و همکاران )1399(، بخشی و همکاران )1394(همکاران  ، کشاورز و)1391(و همکاران 

و  )1399( زادهترك، )1381(. همچنین تحقیق زارعی متین ندي بعد شرایط علی مثل پیشرفت شغلی همسو هستهامقولهبا برخی  )2010(
 طورنیهم. ندمحوري) همسو هست دهیپدي اعمال نفوذ در سازمان (هااستیسۀ وجود رفتار سیاسی و مقولبا  )2005(تردوي و همکاران 

بودند  همراستاي) انهیزمبا عوامل مدیریتی و سازمانی (شرایط  )1399(و عبدالهی و همکاران  )1398( زادهیولنتایج تحقیقات فریدفتحی و 
 همسو با بعد پیامدها نشان داد رفتار سیاسی پیامدهاي مثبت و منفی دارد.  )1396( زادهیولو نتایج پژوهش موسوي و 

 طوربه. کارکنان بستگی داردسیاسی  رشکست یا موفقیت هر سازمان تا حدود زیادي به کیفیت مدیریت، رفتا گفت توانیطور کلی مبه
براي این مهم باید بر رفتارهاي سازمانی حاکم بر  رو، ازاینابتدا مدیر باید پاسخگو باشد و بعد کارکنان ،اگر سازمانی دچار بحران شود یکل

به همین دلیل شناخت عوامل  .ت درست در جهت رسیدن به اهداف سازمان استیآغازین مدیر ۀچراکه نقط ،دنمحیط خود کنترل داشته باش
راهکارهایی را ارائه داد  توانیدر خصوص اهمیت رفتار سیاسی کارکنان م .جمله رفتار سیاسی اهمیت بسزایی دارد و متغیرهاي سازمانی از

 ۀارائ .از سر راه بردارند د تا بتوانند با توجه به گسترش آن در سازمان موانع راکررا به تقویت این نوع رفتارها تشویق  نو مدیران و کارکنا
باشد براي حل  ییگشاراه تواندیم ،ورزشی که از پویایی و حساسیت باالیی برخوردارند يهااین الگو در خصوص رفتار سیاسی در سازمان

رویارویی با  .گرفته از کاربرد نادرست تصمیمات راهبردي یا رفتارهاي سیاسی کارکنان استتأنش ورزشی که گاهاً يهامشکالت سازمان
تصمیماتی برخاسته از رفتار سیاسی کارکنان  ذورزشی توسط مدیران با مدیریت رفتار سیاسی و اتخا يهاموانع و مشکالت سر راه سازمان

رهبري در مدیران و  يهاشخصیتی و سبک يهاپیبا توجه به انواع ت .ورزشی دانست يهاحضور رفتاري جدید در سازمان توانیرا م
فرد توسط مدیران منحصربه يهايریگمیدر خصوص حل مشکالت سازمان و تصم يا، گرهرودیورزشی ایران انتظار م يهاسازمانکارکنان 

 کارکنان ورزشی یاسیرفتار س مدل که است این انگربی حاضر، پژوهش نتایج کلی طوربه .و کارکنان با توجه به رفتار سیاسی آنها باز شود
 يهایژگیدستیابی به قدرت، و شامل علی عوامل. است شده تشکیل پیامدها و راهبردها ،يانهیزم يهایژگیو اصلی، ةپدید علی، عوامل از

 يهاو کارکنان سازمان مدیران به حاضر مدل .گذارندیم اثر اصلی ةپدید بر مستقیمور طبه کهاست فردي و شخصیتی و پیشرفت شغلی 
 مناسب يهاياستراتژ و راهبردها و يانهیزم يهایژگیو اصلی، ةپدید علی، عوامل شده،الگوي ارائه از الهام با تا کندیم کمک ایران ورزشی
 ورزشی يهاسازمان در مدل این يریکارگبه با همچنین. کنند کمک سازمان تعالی و رشد به بتوانند آن طریق از که نهادینه شود رفتاري

 سیاسی رفتار میزان کاهش براي .شود ایجاد در سازمان کارکنان مدیریت رفتار سیاسی ۀزمین در شگرفی تحول که بود امیدوار توانیم
 براي تا باشند داشته آگاهی امکانات و منابع از باید کارکنان تمام آشکار ارتباطات خصوص . در1: دشویم توصیه زیر هاياقدام نامطلوب
 نفع به ارتباطات کنترل در سعی محدودي ةعد که شودیم آن از مانع آشکار ارتباطات وجود واقع در. کنند يزیربرنامه آنها از بهینه استفادة

. دشویم سیاسی رفتارهاي بروز سبب شرایط به نسبت اطمینان عدم و اهداف بودن مبهم موارد از بسیاري . در2 باشند؛ داشته خودشان
 . باید3 باشد؛ داشته کارکنان با مرتبط امور سایر و هاهیرو اهداف، کردن روشن در سعی سازمان مدیر امکانتا حد  شودیم پیشنهاد بنابراین

 کنار در آن تأثیر معناداري و بازخور میانگین به توجه با. کنند ینیبشیپ را آن آثار بتوانند تا باشند داشته آگاهی سیاسی رفتار وقوع علت از
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 آگاه خود به نسبت مسئولشان انتظارات از . کارکنان1: است الزم بازخورد تأثیر افزایش جهت در انسانی، نیروي عملکرد بر سیاسی رفتار
 سرپرستشان ۀلیوسبه عملکردشان ارزیابی نتایج از . کارکنان3 بگیرند؛ قرار کارشان منفی یا مثبت نتایج انیموقع در جربه . کارکنان2 باشند؛
 باشند. مطلع ،دهندیم انجام که کاري تیفیاز ک . کارکنان5 ؛ردیقرار گ ارزیابی و نظارت مورد منظمطور به کارکنان . کارهاي4 باشند؛ مطلع

 

 تقدیر و تشکر

. لمی سپاسگزاري می شودعاین پژوهش و داوران محترم به خاطر ارایه نظرهاي ساختاري و  بزرگوار اتیداساز راهنمایی هاي بی دریغ 
 تشکر و قدردانی می شود. قیتحق کنندگان درمشارکتصمیمانه  يهمکارهمچنین از 
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