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غم  رسازمان، موضوعی متناقض نماست و بهسیاسی در  ررفتا
ینفک  الوجود دیدگاه دو قطبی مثبت و منفی نسبت به آن، جزء

سیاسی  رفتار  الگوهدف از این پژوهش ارایه    زندگی سازمانی است.
 با که باشدک  مدیران ورزشی کشور میراهبردگیری در تصمیم

 گرفت.  بنیادی انجام   -اکتشافی ماهیت  با  و  کیفی تحقیق روش
های  برفی و براساس مصاحبه گیری گلولهاز طریق تکنیک نمونه

با نخبگانن  12  عمیق  از  اجرایی  فر  و    های داده    ورزش  علمی 
  ساخت   رویکرد  بنیاد با نظریۀ داده  براساس   و   شد  آوریجمع  تحقیق

رفتار    الگو  ها کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند.گرای چارمز، داده
تصمیمسیاسی   مدیرانو  قالب  گیری  در  اصلی  8ورزشی  کد 
آن سازی مقولهیکپارچه بین  روابط موجود  مبنای  بر  ها، حول  ها 

یافته گرفت.  شکل  مدیران،  سیاسی  رفتار  داد  محور  نشان  ها 
های مثبت و منفی رفتار سیاسی وجود دارد،  استداللی که از جنبه

اثر بر تصمیمات  قابلیت  دارا  راهبردگذاری  را  ک مدیران ورزشی 
ترین بعد مثبت رفتار  باشد. در نهایت نتایج نشان داد که مهممی

ترین زمان با کمترین هزینه  سیاسی رسیدن به اهداف در کوتاه
اهداف    باشد.می از  شدن  دور  که  گردید  مشخص  همچنبن 

 باشد.می سازمان، از عوامل منفی رفتار سیاسی مدیران ورزشی 

 هاي کليدي واژه 
 . گرا گیری، مدیران ورزشی، ساخترفتار سیاسی، تصمیم

 

 

 

 

 

 

Political behavior in the organization is a 

paradoxicalissue,and despite the positive and negative 

bipolar view upon which, it is an inseparable part of the 

organizational life. The purpose of this study is to present 

a model of political behavior in the strategic decision-

making of sports managers in the country, which was 

done by the qualitative research method, andwith an 

exploratory-fundamental nature. Research data were 

collected through snowball sampling technique and 

based on in-depth interviews with 12 elites   theoritcal and 

practical in sports . Data were coded and analyzed based 

on theoretical foundation of data, and with Charmaz's 

constructivist approach. The model of political behavior 

and decision-making of sports managers was formed 

around thepolitical behavior of managers in the form of 

8 main codes of categories integration, based on the 

relationships among them. The findings showed that the 

reasoning, existing from the positive and negative aspects 

of political behavior, has the ability to influence the 

strategicdecisions of sports managers. Finally, the results 

showed that the most important positive dimension of 

political behavior is achieving goals in the shortest time 

and with the least cost. It was also found that moving 

away from the goals of the organization is of the negative 

factors of political behavior of sports managers. 

 

Keywords  :political behavior, decision making, sports 

managers, constructivist.   
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 مقدمه 
نگرشانسان در  ها  سیاست  به  نسبت  متفاوتی  های 

های سیاسی دارند. یکی از جالب سازمان یا به طور کلی رفتار
ترین واقعیت های سیاست در سازمان ماهیت دوجانبه بودن  
آن است. صاحبنظران بر این باورند که رفتار سیاسی اکتسابی 
است و در آغاز ممکن است مغایر با ترجیحات رفتار فردی  

  سالم مورد های رفتاری یک سازمانکه ویژگی  هنگامیباشد.  
صورت بارز    ای که بهرد، مهمترین مسئله گی  بررسی قرار می

شود، رفتار سیاسی    مشاهده می  مدیرانزمینه رفتاری از    در
ها را جدای از    توان سازمانآنها است. در دنیای امروز، نمی
مورد آنها  درون  سیاسی  اینکه    رفتار  تصور  قرارداد.  مطالعه 

  افراد سازمان تنها برای اهداف و مقاصد سازمان گام برمی 
های سیاسی عبارتند (. رفتار1ت )اس  بینانه  ند، بسیار خوشدار

های غیر قانونی برای حصول  از نفوذ در دیگران از طریق راه
نتایجی که مجاز و قانونی نیست. بیشترمانورهای سیاسی در 

دهد که در این سطح افراد تنها به دنبال سطح فردی رخ می
ف خود به  منافع شخصی خود هستند و برای رسیدن به اهدا

سیاسی کاری و رفتارهای خارج از مقررات شغلی دست می 
زنند. هدف اصلی تمام سازمان ها ارتقا اثربخشی و کارایی  

های فکری جزء مهمترین مدیریت دانش و سرمایه(.  2است )
ها شوند و موفقیت سازمانهای سازمانی محسوب می دارایی

قابلیت در  ریشه  فکری  عمدتاً  امروزه .  داردمدیران  های 
یک  پیاده به  سازمان  تبدیل  و  کارا  دانش  مدیریت  سازی 

برای   اساسی  شرطی  عنوان  به  دانش،  بر  مبتنی  سازمان 
   (. 3)  شوندمحور در نظر گرفته میهای دانشموفقیت سازمان

در رویکردهای مشارکتی مهیا کردن یک محیط مناسب 
راستای   در  شناس  وظیفه  مدیران  وجود  و  پیشرفت  برای 

به طور کلی، شواهد تجربی نشان  ی اصولی سیاست ها  اجرا
و   است  منفی  زیادی  حد  تا  سیاسی  رفتار  که  دهد  می 
تضعیف  و  سازمانی  عملکرد  به  رساندن  آسیب  پیامدهای 
اثربخشی تصمیم گیری را به دنبال دارد. با این حال، دیدگاه  
پیشبرد  برای  نیرویی  عنوان  به  سیاست  مشاهده  جایگزین 

و یک سازوکار مهم برای سازگاری با تغییر   اهداف سازمانی 
را   سیاسی  رفتار  دیدگاه،  این  دارد.  وجود  خارج  محیط  در 
روابط،   ایجاد  اختالفات،  حل  برای  داند  می  ای  وسیله 
از   مؤثر  استفاده  که  مشروعیت  توسعه  و  عدالت  برقراری 
سیاست همچنین می تواند به سطح فردی مثبت منجر شود.  

خشی رهبری، عملکرد فردی، موفقیت  نتایجی از جمله اثرب

 
1.pineto 

شغلی، و مدیریت استرس که همگی تأثیر مثبتی بر سازمان  
باشد  های مثبت رفتار سیاسی میهمگی نشان دهنده جنبه

ارتباطات  (.  4) به  باید  سیاسی  رفتار  مثبت  ابعاد  جمله  از 
سیاسی هم اشاره کرد و نقش رفتار سیاسی را در بانک ها  

(.  5أمین مالی نباید از نظر دور داشت )عنوان منبع اصلی تبه  
رفتار سیاسی می بر  تأثیر گذار  از عوامل  به  همچنین  توان 

متغیرهایی همچون خصوصیات شخصیتی، عالقه سیاسی  
 (.6وپایبندی به ارزش ها اشاره کرد )

آمده، شاید این ذهنیت   مطالبی که در باب رفتار سیاسی
با منافع سازمان است را ایجاد کنند که رفتار سیاسی در تضاد  

به  سیستم   و  فروپاشی  جهت  در  خطری  و  تهدید  عنوان 
های متفاوتی    ها به گونه   سازمان تصور شود. تاکنون سازمان

از  مورد مالحظه قرارگرفته آنها دو    اند که  جمله مهمترین 
عقالنی،   نگرش  اساس  بر  است.  سیاسی  و  عقالنی  روش 

هدف  به  دستیابی  برای  م  سازمان  و  روشن  شخص  های 
های گوناگون   حل  گیری، راه  کند و برای تصمیم  تالش می

نماید؛ اما بر   را شناسایی کرده و بهترین آنها را انتخاب می
 هایی به وجود آمده  مبنای نگرش سیاسی، سازمان از ائتالف

که شرایط  باهم توافق ندارند. ازآنجایی که ازنظر هدف  است
باشد  نامطمئن و پیچیده می بسیاری از سازمانهای امروزی  

  مناسب است مدیران از الگوی سیاسی بیشتر استفاده کنند
به طور سنتی، رفتارهای سیاسی حتی در حدی که مغایر  (.  1)

  ار در طبیعت تلقی گذبا هنجارها باشد، به عنوان یک خدمت 
پارادوکس جالب در مورد نقش سیاست در مدیریت شود.  می

مورد بحث قرار   1(2009ینتو )پموفق که توسط    سازمان های
پینتو    .گرفته نمونه ای از این بحث های نظریه پردازی است

استدالل می کند که اکثر ما تمایل داریم رفتار سیاسی را با 
توهین به خود مشاهده کنیم و درگیر شدن در رفتار سیاسی 
را شخصاً ناخوشایند و از نظر سازمانی مضر بدانیم. عالوه بر  

دعا می کند که هیچ منکر این امر وجود ندارد، بدتر  این، او ا
یا بهتر، رفتار سیاسی اغلب یکی از نیروهای اصلی در حال  
حرکت در سازمان ها است و تصمیم گیرندگان مؤثر اغلب  
قادر و مایل به استفاده از تاکتیک های سیاسی مناسب برای  

هستند خود  سازمانی  اهداف  سیاستپیشبرد  سازنده  .  های 
های تفکر مخصوصاَ دهد که شیوهها نشان میخی نظریهبر

 (. 7شود )گیری میتفکر مثبت باعث تقویت ابتکار در تصمیم
رفتار سیاسی یک ساختار اصلی در نظریه سازمانی است  
و در ادبیات تصمیم گیری این امر بسیار مورد قبول است که  
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می  آسیب  تصمیمات  کیفیت  به  اغلب  سیاسی  رفتارهای 
)رساند   کند  می  تضعیف  را  سازمانی  عملکرد  دیگر (.  4و 

بین  یافته که  داد  نشان  هایها  و    جنبه  سیاسی  رفتارهای 
داری وجود دارد. دریکی  سطح کلی رفت رابطه منفی و معنی

( 1396و همکاران )  شده خسرویاز معدود تحقیقات انجام
با    به سیاسی و سالمت سازمانی  رفتار  بین  ارتباط  بررسی 

  لی کارکنان وزارت ورزش و جوانان پرداختند دلبستگی شغ
دار بین رفتار  های آنها حاکی از رابطه منفی معنی. یافته(9)

های تحقیق حاضر سیاسی با سالمت سازمانی بود که با یافته
دارد.  هم رفتار  استدالل می  (2020)1ژونگ خوانی  که  کنند 

ت  توانند به طور مثب سیاسی چندین بعد سازنده دارد که می
تصمیم تصمیمدر  عملکرد  و  باشند  سهیم  را گیری  گیری 

( ببخشند  بلیکی 10بهبود   .)2  ( دریافتند 2011و همکاران   )
که رفتار سیاسی هر دو جنبه سازنده و مخرب را دارد، از این  

می پیشنهاد  تصمیمرو  که  بی کنند  عمل  گیرندگان  طرف 
سیاسی    (. با توجه به ماهیت دوگانه و نسبی رفتار11نمایند )

عدم  کار،  محیط  در  مفهوم  این  کاربرد  روزافزون  افزایش 
وجود درک دقیق از رفتار سیاسی و نیز نیاز به رعایت الزامات 
اخالقی در به کارگیری این نوع رفتارها، اهمیت مطالعه رفتار 

و همکاران    عزیزی نژاد.  (12)داده است    سیاسی را افزایش 
سیاسی شامل فعالیت هایی است معتقدند که رفتار    (1398)

که در یک سازمان برای کسب قدرت و برای اهمیت قائل  
های یک فرد قدرت طلب در موقعیتی که  شدن به اولویت

دارد،  وجود  سازمان  در  ثبات  نبود  یا  اطمینان  نبود  آن  در 
اند که رفتارهای  . پژوهشگران دریافته(13)  گیرندصورت می

پنهان اغلب  سازمان  در  در    سیاسی  تفاوت  تأثیر  تحت  و 
ادراکات و نگرش های کارکنان هستند و براساس ماهیت  

 (. 14) شوندعمل یا درک افراد از واقعیت تعیین می
از ادراک فرد و واکنش برای نفع شخصی    هاییچنین رفتار

سرچشمه می گیرد. در این ارتباط، دانایی فرد، ابراهیمی و  
رفتار سیاست کلی را شامل رفتار افرادی می (  1389)  کاشی

نتایج  تا  کنند  می  شیوه خویش خدمتی عمل  به  که  دانند 
ارزشمندی به دست آورند. همچنین، رفتار سیاسی به تالش  

هداف، معیارها یا فرایندهای مورداستفاده برای  برای نفوذ بر ا
تصمیم گیری توجه دارد. هنگامی که بیان می شود سیاست  

کارها و منابع در داخل سازمان  ها به توزیع مزایا، امکانات،  
ها توجه دارند، این مطلب شامل رفتارهای سیاسی متنوعی 

گیرندگان،  مثل خودداری کردن از دادن اطالعات به تصمیم

 
1. Zhong 

2. Blickle 

پراکنی، دادن اطالعات محرمانه به رسانه ها در مورد  یعهشا
فعالیت های سازمان، کمک به دیگران برای منافع متقابل  

تصمیم خاص  شخص یا یکو سخنرانی و تبلیغات علیه یک
شود ).  (15)  می  و شمس  دریافتندکه1396درویش  رفتار  ( 

سیاسی یک فرایند طبیعی در سازمان است که از طریق آن  
ها را بررسی و  های بین گروهها و اختالفان تعارض تومی

های مختلف،  حل و فصل نمود و بر منافع و رضایت گروه
به عقیده   (.16وری تأکید کرد )گیری و افزایش بهرهتصمیم
دانش و هم خصوصیات فردی در نحوه  (هم2020)3لوفگرن 
  گیری تأثیر دارند، افراد با اعتماد به نفس باال گزینه تصمیم

می انتخاب  را  بهتری  ارتباط،   .(17)   کنندهای  این    در 
( بیان کردند فضای سازمان شکل  2017)  4استوارت و براون 

( است  رفتار کارکنان  و  تلقی  در جایی که  (.18دهنده طرز 
مدیران و اعضای سازمان دربارة اولویت های واگذاری توافق  

عالوه  .  نظر ندارند، باید روش های سیاسی در پیش گرفت
قبلی رفتار سیاسی را به عنوان    اندیشمندانبر این، روشی که  

یک نیروی منفی مفهوم سازی می کنند ممکن است مورد  
به عنوان مثال، تنها یک جمله از شش گزاره  .  تردید باشد

برای عملیاتی کردن رفتار    (2018)  ای که البانا و همکارانش
گرفتند  سیاسی کار  رف  اصریح  .به  از  را  استفاده  تار سیاسی 

. او  نشان می دهد  برای منافع فردی و نه برای آن سازمان
توانند برای  های سازنده رفتار سیاسی مینشان داد که جنبه

)تصمیم باشند  ارزشمندی  منبع  و  8گیری  مختاری   .)
( که  1398همکاران  رسیدند  نتیجه  این  به  مقاله خود  در   )

ی بسیار تاثیر مهارت سیاسی و برداشت سیاسی بر رفتار سیاس
وری ها باید در جهت افزایش بهرهگذارند و مدیران سازمان 

رفتار سیاسی .  (19در تصمیمات این امر را در نظر بگیرند )
یک فرایند طبیعی در سازمان است که از طریق آن می توان  
تعارض ها و اختالف های  بین گروه ها و ذینفعان را بررسی  

رضایت کارکنان، تصمیم   و حل و فصل نمود و بر منافع و 
سیاسی   رفتار  است.  شده  تأکید  وری  بهره  و  مؤثر  گیری 
در   بتوان  آن  از طریق  تا  قدرت  برای کسب  است  فعالیتی 
موقعیت های نامطمئن، مدیران به هدف های دلخواه برسند.  
رفتار  که  شده  داده  نشان  مختلف  های  پژوهش  نتایج  در 

سانی می باشد  سیاسی بخش اجتناب ناپذیر فعالیت های ان
با کمال تعجب تعداد کمی از مطالعات تعدیل تأثیرات   (.16)

در رابطه با کیفیت رفتار سیاسی و تصمیم گیری را بررسی  
از این رو، رفتار سیاسی اندکی درک نشده است. از   کرده اند

3. Löfgren 

4 . Stewart & Brown 
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آنجا که رفتار سیاسی فراگیر است و غالباً آسیب رسان، برای  
تصیم شرایط  بهترین   اطالعات  گتعیین  باید  مدیران  یری 

(.  4درون سازمانی و برون سازمانی خود را افزایش دهند )
شم انداز سیاسی در تصمیم گیری راهبردک، متمرکز بر چ

راه هایی است که افراد درگیر در فرآیند تصمیم گیری می 
توانند از طریق قدرتی که در اختیار دارند یا از طریق اقدامات 

نفوذ از قبیل تعاون و چانه زنی انجام  دیگری که برای اعمال  
دلیل نبـودن متـون   به (.8)  می دهند، روی آن تأثیر بگذارند

مورد  در  اجماع  عدم  حوزه،  ایـن  در  یکپارچـه  و  منسـجم 
به ادبیات  عوامل  بر  سازمانها  در  سیاسی  رفتار  وجودآورندة 

موجود سایه افکنده است. لذا، برای درک بهتر رفتار سیاسی  
آثار غیرکارکردی آن، الزم است ریشـه و علل  و مدیر یت 

چنین رفتاری  د.  بروز این نوع رفتار در سازمان مشخص گرد
تفرقـه و  مضـر  کاری  میمحیط  ایجـاد  به افکنـی  کند، 

دهد.  ای که کارایی و اثربخشی سازمانی را کاهش میگونه
به   است  است ممکن  سیاسی  رفتـار  از  آکنده  که  محیطی 

کاهش  ف،  اهش کیفیت کار، عدم تحقـق اهـداجایی، کجابه
 عملکرد کارکنان و افزایش استرس و فشار روانی بینجامد

ااتخاذ تصمیم  (.20) اثربخش که  قلب   زهای  منزله  به  آن 
مدیریت نیز یاد شده است وابسته به عوامل درونی و بیرونی  

. میریگ  یم  یاریبس  ماتیهمه ما هر روز تصم.  متعدد است
.  ستندین  گر ید  ی که برخ  یاز آنها مهم هستند، در حال  یبرخ
آسان هستند.    گرانیکه د  یحال  در  از آنها دشوار است،  یبرخ

، میکن ی را جمع م یادیت ز، اطالعایریگ میما قبل از تصم
گیری گیریم. تصمیماما گاهی از روی احساسات تصمیم می

به مثابه فرایند شناختی و مهمترین کارکرد مدیران و بخش  
جدایی ناپذیر مدیریت مطرح است که متاثر از عوامل زیادی  

 (. 21می باشد )
در نظام ارزشی جامعه ما ورزش به عنوان پدیده ارزشمند 

های ورزشی به  رود. سازمانجتماعی به شمار میفرهنگی و ا
عنوان متولیان اجرای ارتباط مدیران با کارکنان یکی از عرصه  
های با اهمیت و تأثیر گذار تعامل سازمانی بر تولید و خدمات 
به عنوان هدف اصلی   انتقال دانش  رسانی سازمانی است که 

و   ارتباطی خوب  فضای  وجود  به  شدیداً  بین  سازمان  مناسب 
(. چالش نه چندان  22)  سطوح مدیریتی وابستگی حیاتی دارد 

جدید جهانی شدن در دنیای امروز سازمان ها را ملزم به وارد  
میان   در  و  کرده  رقابت جهانی  پویای  بسیار  محیط  در  شدن 

فرهنگ  اینتالقی  از  است.  داده  قرار  متفاوت جهانی  رو  های 
هنگی را به خوبی درک مدیریت منابع انسانی تفاوت های فر 

می کنند و اثر بخشی باال را در محیط ها و سازمان های چند  

فرهنگی به ارمغان می آورند. زیرا نخستین قابلیت یک مدیر  
خوب منابع انسانی، قابلیت مالحظات راهبردک است. به نظر  
می رسد با نهادینه سازی تفکر راهبردک و اتخاذ تصمیماتی 

راهب رفتار  از  میبرخاسته  مدیران  از ردک،  بسیاری  توانند 
سازمانگلوگاه راهبردک  نماید  های  برطرف  را  ورزشی  های 

 های ورزشی مانند بیشتر سازمان  در هزارة سوم، سازمان(.  23)
ها، برای بقا و دوام در عرصۀرقابت   ها و نهادهای سایر حوزه

در این میان    جهانی، باید به سازمانی راهبردمحور تبدیل شوند،
نع راهبردی می توانند بر اندیشه ها و چشم انداز سازمان موا

برنامه های  اجرای  با  امیدوارند  بگذارند ولی سازمان ها  تأثیر 
راهبردی به اهداف تعیین شده با حداقل انرژی و منابع، دست 

(. شکست یا موفقیت هر سازمان تا حدود زیادی  24پیدا کنند )
ستگی دارد. به طوری  به کیفیت مدیریت و رفتار مدیران آن ب

که اگر سازمانی دچار بحران شود ابتدا مدیر باید پاسخگو باشد.  
، تسلط  هستند  طیو مح  هندیآ  رخواهان تغیی   هکمدیرانی    یبرا

 جاد یا  نیآغاز  هنقط  چراکه    مهم است  اریبس  کراهبردبر تفکر  
مدسازمان    انداز  مشچ برنام  ران یاست.  افیزره  و  با    ش یازان 

  انداز   مشچ  توانندی  کارکنان، مخود و    کهبردراتفکر     تمهار
ترس  هندیآ را  ج  میسازمان  در  و  آن،    هتکنند    راهبردتحقق 

بهرندیبگ  ش یرا در پ  یمناسب سبب شناخت عوامل و    همین   . 
مدیران  در    کراهبردتفکر    جادیموجب ا  هک  یسازمان  یرهاغیمت

فرایند  ک یک  راهبرد(. تفکر  25)  دارد  ییازبس  تمیشود، اهمی  
نوآوری انسان محور است که بر مشاهده، همکاری، یادگیری 
سریع، تصویر سازی از ایده ها و تجزیه و تحلیل همزمان کسب 

 ( .26و کار تأکید دارد )
سازمان خود  مدیران  روی  پیش  تغییرات  قبال  در  ها 

زنند  دست به انتخاب یک اقدام از میان اقدامات جایگزین می
نوع   این  به  تصمیمکه  میاقدامات  کمال  گیری  در  گویند. 

اکثر محققان تصمیم بینیم که  بعد منفی تعجب می  گیری 
بینند در صورتی که  رفتار سیاسی را در اجرای تصمیمات می

اگر رفتار سیاسی را به عنوان یک عامل مخرب یا ناکارامد 
سازمان نکنند،  میتلقی  نقش  ها  باالتری  سطوح  در  توانند 

بی اجرا کنند. تحقیقاتی در خصوص تنوع در  خود را به خو
رفتار تصمیم سازنده  ابعاد  اینکه  اما  گرفته  صورت  گیری 

نقشی می گیری های مدیران توانند در تصمیمسیاسی چه 
است.   نگرفته  قرار  بررسی  باشند هنوز مورد  داشته  ورزشی 
ضرورت انجام این تحقیق شاید بیشتر به خاطر محو نگرش  

اسی و نگاه و فرهنگ افراد به جنبه هایی  منفی از رفتار سی
تصمیم با  که  سیاسی  رفتار  هماز  درست  شده گیری  مسیر 

باشد که در این قلمرو کار جدیدی است. یکی دیگر از  می
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بر تصمیم  این پژوهش واکاوی عوامل مؤثر  موارد اهمیت 
گیری های مدیران ورزشی می باشد. شاید این مطالعه بتواند  

بر سر راه مدیرانی که بدون هیچ دانش   چراغی باشد روشن
با  ها تزریق می مدیریتی به سازمان شوند. به نظر می رسد 

توجه به اینکه در کنار مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی که  
حوزه  در  است  مطرح  مدیران  اصلی  مهارتهای  عنوان  به 
سیاسی  های  روند  بر  که  موثری  نقش  واسطه  به  ورزش 

ورزش ایران موثر می باشد، نیاز است    داشته و سیاست نیز در
که مهارت سیاسی به عنوان مهارت چهارم مدیریتی برای 
تحلیل  راستا  این  در  شود.  گرفته  نظر  در  ورزشی  مدیران 
به   تواند  می  راهبردی  گیری  تصمیم  و  سیاسی  رفتارهای 
شناسایی سطح مهارتهای سیاسی و همچنین عوامل موثر 

 بر آن منجر شود.   
و    رفتار سیاسیالگویی از    ش برای اولین باراین پژوه 

گیری   رویکرد  تصمیم  با  ایران  ورزشی  مدیران  راهبردی 
نظریه داده بنیاد ارایه شده است. تحقیق حاضر نشان خواهد 

ابعاد مختلف رفتار سیاسی چه نتایجی بر تصمیم -داد که 
یافته اهمیت  دارد.  ورزشی  مدیران  های  این گیری  های 

تقوی باعث  رفتار  تحقیق  خصوص  در  منصفانه  بحث  ت 
باشد. در این پژوهش اهمیت دانش و اطالعات  سیاسی می 

نوع تصمیم و  نگرش  بر  کشد. گیری خط قرمز میسیاسی 
انجام این تحقیق برای روشن نبودن جنبه های رفتار سیاسی  
با توجه به تصمیمات گرفته شده در سازمان های ورزشی 

ست،آیا جنبه های مثبت  درصدد رسیدن به پاسخ این سؤال ا
تصمیم در  تواند  می  سیاسی  رفتار  منفی  مدیران  و  گیری 

 ورزشی نقش داشته باشد؟ 

 

 روش تحقیق

از منظر ماهیت در دسته پژوهش    پژوهش حاضر

راهبرد  و  شناختی  روش  منظر  از  و  کاربردی  های 

گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها در دسته پژوهش  

گیرد می  قرار  کیفی  برای    های  دلیل  بهترین  که 

خصوص  در  اطالعات  کمبود  روش  این  از  استفاده 

برای  الگو مشخصی  نبودن  پژوهش و  این  پیشینه ی 

 باشد. این عنوان می 
 

 

 ساختار پیاز فرایند پژوهش . 1جدول 

 نوع عملیات  مؤلفه

 بنیادی  -اکتشافی  ماهیت پژوهش

 رویکرد کیفی نحوه انجام پژوهش 

 برساختی   -تفسیری  پارادایم پژوهش 

 استقرایی  رویکرد پژوهش

 نظریه داده بنیاد راهبرد پژوهش

 ها منبع گردآوری داده
های عمیق و مصاحبه

 مطالعات نظری 

تجزیه و تحلیل روش
 ها داده

 داده بنیاد / ساخت گرا

 
تواند از میان حجم انبوهی راهبرد نظریه داده بنیاد می

از داده ها به شکلی سیستماتیک وجوه مشترک را در غالب  

تئوری پردازی در حیطه کد، استخراج کند و بر اساس آن به  

پژوهش خود بپردازد. این راهبرد از رویکرد استقرایی بهره 

طریق  می از  پدیده  یک  تبیین  راهبرد  این  هدف  گیرد. 

-و قضیه   2ها ، مقوله1هیم)مفامشخص کردن عناصر کلیدی  

بندی روابط این عناصر درون  ( آن پدیده و سپس طبقه 3ها

ها بستر و فرایند آن پدیده است. تولید و خلق مفاهیم، مقوله

قضیه چرخهو  فرایندی  نیز  منظور  ها  به  است.  تکراری  ای 

کدهاسعی   از  برگرفته  های  یافته  از  شماتیک  الگوی  ارایه 

که چارمز   ادیداده بن هی گرا در نظرت شده که از رویکرد ساخ

همپوشان   ندی(. چهار فرا27داده استفاده شود ) هی( ارا2019)

  ی عبارت از :کدگذار  ادیداده بن  ه ینظر  ی ساخت گرا  لیدر تحل

نظر  یمحور  یمتمرکز شده، کدگذار  یکدگذار  ه،یاول   ی و 

 ی پژوهش همانگونه که در جدول مشاهده م  یها( نمونه 28)

آ کل  تعداد  و    12  نهاشود  متخصصان  است.  بوده  نفر 

راهبردک،    تیریمد  ،یورزش  تیریمد  یصاحبنظران حوزه ها

 ی ورزش  یو سازمان ها  یبدن  تیترب  یشاغل در دانشکده ها

و توز  یشناخت   تیجمع  یها  یژگ یبودند.    ی فراوان  ع یو 

متخصصصاحب و  تحق  نینظران  در  جدول   قیحاضر  در 

 ارائه شده است.2

 

 
1. Concepts 

2. Categories 

3. Propositions 
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 ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شونده ها  . 2جدول 

 تدریس سابقه  گرایش 
سابقه  

 مدیریت 
 کد جنسیت  تحصیالت 

 1 مرد دکتری  4 4 منابع انسانی مدیریت 

 2 زن دکتری  10 25 مدیریت ورزشی 

 3 مرد دکتری  10 30 مدیریت راهبردک ورزشی

 4 مرد دکتری  2 13 مدیریت منابع انسانی 

 5 زن دکتری  1 1 مدیریت ورزشی 

 6 زن دکتری  30 30 ورزشی مدیریت 

 7 مرد دکتری  20 20 منابع انسانی مدیریت 

 8 مرد دکتری  28 22 مدیریت راهبردک ورزشی

 9 مرد دکتری  30 - مدیریت منابع انسانی 

 10 زن دکتری  14 2 مدیریت ورزشی 

 11 مرد دکتری  1 1 ورزشی مدیریت 

 12 زن دکتری  20 - مدیریت راهبردک ورزشی

 

ترکیبی به تحقیق نمونۀ  گیری نمونه روش از صورت 

انتخاب شد.در واقع نمونه گیری تا    2برفی گلوله  و 1نظری
زمان  جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری رسید.  

  25در نظر گرفته شده برای هر مصاحبه به طور میانگین  
نظران  دقیقه بود، الزم به ذکر است در فرایند انتخاب صاحب  

و نخبگان سعی شد با استفاده از رویه انتخاب گلوله برفی  
دو دسته افراد علمی و اجرایی، با استفاده از شاخصه های  
استاندارد ورود به قلمرو پژوهش انتخاب شوند. در این راستا  
مهمترین شاخصه افراد علمی سطح تحصیالت و تخصص  

شده   منتشر  کتابهای  و  مقاالت  به  توجه  با  بود،  ایشان 
سوابق   اجرایی  افراد  ورود  شاخصه  مهمترین  همچنین 
نظر   در  ورزش  قلمرو  در  آنها  عملکرد  ارزیابی  و  مدیریتی 

 گرفته شد. 
 با همزمان کیفی، پژوهش های نظری ادبیات به توجه با  

پذیرفت.  انجام نیز کدگذاری آنها و تحلیل مصاحبه ها انجام
انجام مصاحبه ها و پیاد  از  آنها، بدین منظور پس  ه سازی 

سپس به منظور یافتن   شد. مرور بار مصاحبه ها چندین متن
این آنها،  بین  اساس و مرور کلمات، مرکزیت در  این   بر 

 نهایی مقوالت و اولیه متون شدند. سپس بین مقوله بندی
 ثبات در نهایت، تا شد تکرار طی مسیر استقرائی چندین بار

 
1. Theoretical sampling 

 آنچه درباره پژوهشگران بین و مشترکی در   قبول قابل
در پایان با انجام کدگذاری   بود ایجاد گردد. حاصل از داده ها

جنبه سازنده رفتار سیاسی در  محوری، نظریه پژوهش درباره  
مدیران ورزشی ایران، روایت شده    تصمیم گیری راهبردک

نفر از استادان    3ها توسط  است. همچنین فرایند کدگذاری
مص گروه  عضو  که  و  صاحبنظر  بررسی  نبودند،  احبه 

ها در تدوین الگو استفاده گردید. پژوهشگر به  پیشنهادات آن
آزمایشی   مصاحبه  دو  کیفی،  ابزار  پایایی  سنجش  منظور 
ترتیب داد و پس از تحلیل نتایج و سپس مقایسه با اهداف  

اولویت و  سؤاالت  در  اصالحاتی  پژوهش،  سؤاالت  بندی  و 
دقت ابزار پژوهش شود.   ها داده شد تا باعث افزایشپرسش

  

استفاده  راهبرد  چهار  از  حاضر  پژوهش  ممیزی  جهت 
شد؛ در ابتدا برای باورپذیری، محقق یکی از مصاحبه ها را 
بعد از یک ماه دوباره کد گذاری نموده، و نتایج با ضریب 
اعتماد  برای  برای  است  ذکر  به  شد. الزم  مقایسه  اسکات 

از پذیری  انتقال  و  پژوهشروش   پذیری  اعضای   تحلیل 

گزارش محقق از نظر صحت و  ، در این روش  استفاده شد
 در این راستا  قرار گرفت، مطالعه و بررسیمورد کامل بودن 

آیا اگرکس دیگری کد گذاری کند به معنی اینکه    اتکاپذیری
برای تائید پذیری  نیز انجام شد. به همین یافته ها می رسد

2. Snowball sampling . 
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و الگو را بررسی کردند و    نفر صاحب نظر کدها، یافته ها  3
تمامی مراحل به صورت جز به جز ارائه شد تا متخصصان  

 خبره نظرشان را در مورد الگو ارائه دهند.

 

 یافته های تحقیق 
ماهیت غیرخطی تحقیقات کیفی، فرآیند کدگذاری بر اساس  

های کامل چندین بار تکرار گردید و در نهایت طبقات و مقوله
( یکی از   3و جامعی ایجاد شد. برای نمونه در جدول شماره )

 .های پیاده سازی شده آورده شده استمصاحبه

 

 متمرکز شده و محوری  در کدگذاری اولیه،مفاهیم استخراج شده و کدهای مفهومی  ای از نمونه   -3 جدول

 متن مصاحبه

 کدگذاری اولیه
کدگذاری 

 متمرکز شده 

کدگذاری 

 نظری
برچسب   گزاره و  ها 

 زنی )مفاهیم اولیه( 
 مقوله  ها 

تنش های مدیریتی 1 و  ناپایدار ورزش  باوجود شرایط   .
بر   مدیران  تاثیر گیریتصمیمرفتارهای  آنها  های 

گیری گذارد. رفتار سیاسی برسرعت و کیفیت تصمیممی
گذاردو یک ساختار اصلی در نظریه های سازمانی  اثر می

مطلوبی   شکل  به  تواند  می  مدیران  سیاسی  است.رفتار 

. بینش و باور  2.  سازمان را به هدف اصلی خود برساند

کند هر چه قدر  فرد نسبت به پدیده ای که مدیریت می  
متناسب با نیازهای کارکنان در سازمان و نیازهای جامعه  

رفتار مدیران  باشد  بود.  خواهند  باورپذیرتر  سیاسی  های 
. رفتار 3  باید رفتارشان را با شرایط مختلف تنظیم کنند.

های   خصومت  باعث  توانند  می  معامله  مانند  سیاسی 
د منجر به  تالفی جویانه بین افرادباشد. همچنین می توان
شود.   اطالعات  دستکاری  یا  ویژگی  4تحریف   .

مدیران های رفتارهای  روانی در  شخصیتی،مهارت های 
که   مدیری  هستند.  سهیم  سیاسی  رفتار  مخصوصا 
و   فردی  تعامالت  اهل  خیلی  دارد  درونگرا  شخصیت 
گزارش   ارائه  به  تمایلی  و  نیست  ها  رسانه  با  مصاحبه 

ت. در حالی که رفتار عملکرد به مدیران باال دستی نیس
های گیری. تصمیم5  یک مدیر برونگرا عکس آن است.

افزایش   را  پذیری  رقابت  هوشمندانه 
توانند در  های عقالیی مدیران میگیریدهند.تصمیممی

چه  هر  کنند.  ایجاد  را  تغییراتی  سازمان  کالن  اهداف 
گیری   تصمیم  و  بهتر،مدیریت  کشور  اقتصادی  شرایط 

تغییر  گیرراحتتر.تصمیم به شرایط  بسته  و  ندارد  ثبات  ی 
-گیری کمک می کند.ادغام اسناد و شواهد به تصمیممی

تصمیم در  مدیران  خالقیت  اصلی کند..  محور  گیری 
گیری راهبردی  تصمیم  رسیدن به اهداف سازمانی است.

 گیری است. یکی از مهمترین انواع تصمیم

سیاسی    - رفتار 
کیفیت   و  برسرعت 

متصمیم اثر  -یگیری 
گذاردو یک ساختار اصلی  
سازمانی   های  نظریه  در 

 است. 
رفتار    - قدر  چه  هر 

نیازهای  با  متناسب 
و   سازمان  در  کارکنان 
باشد  جامعه  نیازهای 

سیاسی رفتار های 
 باورپذیرتر خواهند بود. 

رفتار سیاسی مانند    -
باعث   توانند  می  معامله 
تالفی   های  خصومت 
و   افراد  بین  جویانه 

به تحریف همچنین منجر  
اطالعات  دستکاری  یا 

 شود
های   - ویژگی 

های   شخصیتی،مهارت 
در  مدیریتی  روانی 
مدیران  رفتارهای 
سیاسی  رفتار  مخصوصا 

 سهیم هستند. 
ندارد تصمیم ثبات  گیری 

تغییر   شرایط  به  بسته  و 
 کند می

 گیری تصمیم
و رسیدن به  

اهداف  
 سازمان

 
نیاز کارکنان          

 و جامعه
 

قابلیت های 
منفی  رفتار 

 سیاسی 
 
های ویزگی

شخصیتی 
مدیران و  

تأثیر مهارت 
های روانی و  
دانش مدیران  

بر تصمیم 
 گیری
 

ثبات تصمیم  
 گیری

و خالقیت در  
 تصمیم گیری 

کیفیت و 
نحوة تصمیم 

 گیری

 
تناسب  

و عقاید با  باورها
 نیاز ها

 

تحریف و  
دستکاری 
 اطالعات 

 
دور شدن از  
 اهداف سازمان 

 
تغییردر نگاه  

 مدیران
های شخصیت

 درونگرا و برونگرا 

 

شرایط  
مختلف سازمان و 
اثر آن در تصمیم 
گیری مدیران و  
ادغام اسناد و  

 شواهد 

های جنبه
مثبت رفتار 

 سیاسی 
 

تطبیق فتار 
مدیران با نیاز  

 جامعه
 

جنبه های 
منفی رفتار 

 سیاسی 
 

شخصیت و  
 دانش مدیران 

 
شرایط  
 محیطی

خالقیت 
 مدیران
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ها در دو دسته ی جنبه های  عوامل شناسایی شده از مصاحبه
مثبت و منفی رفتار سیاسی طبقه بندی شدند. بدینصورت که 

توسط    112تعداد اولیه  کدگذاری  در  مقوله  و  اولیه  مفهوم 
پژوهشگر شناسایی و نشانه گذاری شد؛ سپس، در کدگذاری 

کد محوری،   7کد بدست آمد و در نهایت در     37متمرکز شده،

رویه براساس  گردید.  روش  ارائه  قسمت  در  شده  مطرح  های 
های فرعی  شناسی و همچنین نمونه کدگذاری ارائه شده، مقوله

 .( ارائه میگردد4و اصلی الگو به شرح جدول )

 

 مقوله های فرعی و اصلی الگو . 4جدول 

 مقوله های فرعی  مقوله های اصلی 

جنبه های مثبت رفتار  

 سیاسی

رسیدن به اهداف در کوتاه ترین  -تصمیم گیری و نحوه ی   کیفیتسیاسی بر   تحلیل رفتار
ها و ایجاد حس رضایت در آنها حفظ  گیریمشارکت کارکنان در تصمیم -زمان با کمترین هزینه 

بهره وری در برنامه های   -خلق آینده روشن و رسیدن به شرایط مطلوب  -طول عمر سازمان 
 سازمان

 عوامل سازمانی 

سیستم  -ابهام در نقش سیستم ارزشیابی عملکرد نامشخص  -اعتماد کم -تخصیص منابع 
 تناسب باورها و عقاید با نیاز ها -مدیران قدیمی خودخواه  -گیری مبتنی بر دموکراسی تصمیم

 و تنظیم  نیاز ها با رفتار 

جنبه های منفی رفتار  

 سیاسی

فقدان آینده پژوهی برای   -دور شدن از اهداف سازمان  -دستکاری اطالعات تحریف و 
 آسیب به کیفیت تصمیمات -سیاست زدگی ورزش کشور  -سازمان 

عوامل فردی و 

 شخصیتی 

های روانی و دانش مدیران بر   -رفتار حاصل از بروندادهای شخصیتی مدیران و تأثیر مهارت 
 تفکری همه جانبه برای گرفتن یک تصمیم عقالیی -مدیران سطح آگاهی  -تصمیم گیری 

شخصیت درونگرای مدیران و عدم ارتباط و   -تخصص مدیر در ارایه رفتار سیاسی مناسب 
 ریاست طلبی -کنترل درونی  -مهارت های سیاسی و ارتباطی  -تعامل با دیگران 

 انتظار موفقیت -سرمایه گذاری در سازمان 

شرایط محیطی  

 سازمان

شرایط اقتصادی سازمان   -تناسب با موقعیت های خاص  -رفتارها و واکنش های مناسب 
شرایط اجتماعی سازمان برای   -گیری شرایط سیاسی سازمان برای تصمیم -گیری برای تصمیم

افراد با نفوذ سیاسی خارج   -گیری وجود رقبا شرایط فرهنگی سازمان برای تصمیم -گیری تصمیم
شناسایی فرصت ها و   -جناح های سیاسی  -سازمان، مقررات و قوانین و وجود نمایندگان مجلس 
 تهدیده 

شرایط درونی  

 سازمان

شناسایی نقاط قوت و ضعف  -گروه های غیر رسمی   -منابع مالی، مادی و انسانی سازمان 
 مدیران باال دستی رفتار و نگرش  -زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری  -سازمان 

خالقیت مدیران و 

 دانش مدیران 
 در نظر گرفتن کلیه اسناد برای گرفتن تصمیم عقالیی 

 
 

در نهایت پس از واکاوی در مقوله های مربوط به رفتار سیاسی  
تصمیم گیری، الگو نهایی تحقیق بدین  مدیران و نقش آن در  

شود. عوامل مؤثر در این روند در الگو اشاره  صورت ارایه می
شده است. در الگو جنبه های مثبت و منفی رفتار سیاسی در  
و   تکرار  دارد  قصد  محقق  چراکه  گرفته  قرار  باالتر  سطحی 

ها نشان اهمیت ابعاد منفی و مثبت رفتار سیاسی را در مصاحبه
چراغ کمسویی دهد.   اما  نیست  کاملی  الگوی  قطعا  الگو  این 

تر   مطلوب  شرایط  به  ورزشی  مدیران  رسیدن  برای  است 
سازمانی و درک ارزیابی درون سازمان و بیرون سازمان برای  
برای   عوامل  یکسری  شدن  جمع  همچنین  و  باالتر  کارایی 
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تصمیم گیری عقالیی در این مقاله راه را برای مدیران ورزشی  
.دهدتر نشان میربه کم تج

 
 مدیران ورزشی ایران رفتار سیاسی در تصمیم گیری راهبردک  الگوی  مبتنی بر یافته های . 1شكل 

 
 

 گیری بحث و نتیجه 

پرکاربردترین پژوهش   از  یکی  اساس  بر  که  حاضر 
ریزی شده  راهبردهای روش تحقیق کیفی، گرندد تئوری طرح

است، به دنبال ساخت یک نظریه با یک برد متوسط بر اساس  
است که میهای جمعداده الگو جنبه    بهتواند  آوری شده  ارائه 

  گیری مدیران ورزشی ایران، های سازنده رفتار سیاسی و تصمیم
های کیفی حاصل از مصاحبه و  . نتایج تحلیل دادهمنجر گردد

مقولهیکپارچه مبنسازی  بر  حول  ها  آنها  بین  موجود  روابط  ای 
الگو    محور رفتار سیاسی مدیران، شکل دهنده این الگو است.

ای در شرح الحظهارائه شده در این مطالعه دارای نوآوری قابل م
این    جنبه نوآوری  است.   رفتار سیاسی مدیران و تبعات آننظری  

های مثبت و منفی و اثر جنبه  مدیرانسیاسی  تحقیق روی رفتار  
میآن   آنها  استراتژیک  تصمیمیات  به البته    باشد.بر  توجه    با 

.  شرایط بیرونی و درونی سازمان و شخصیت مدیران ورزشی  
پژوهش   این  راه نتایج  تواند  بمی  باشد  رای  گشایی 

مدیرانگیریتصمیم راهبردی  که  سازمان  های  ورزشی  های 
های سیاسی  نزدیک شدن به کانون قدرتگاهاً نشأت گرفته از  

در مدیریت    هاآقازادهپارادوکس جالب در مورد نقش  باشد.  می
این دیدگاه    .باشدبسیاری از مدیران ورزشی می موفق مورد بحث  

  از اطالعـات   گاهاَ  مـدیراناز نگاه محقق اجتناب ناپذیر است.  
متصل افراد  شخصی    و  منـافع  می بـرایکسـب  کنند  استفاده 

های سیاسی  با قدرت  چراکه بسیاری معتقدند بدون ارتباط داشتن

های راه شاید بتوان  توان به اهداف سازمان دست پیدا کرد.  نمی
تصمیم به  ورزشی  مدیران    گیریمختلف  منجر  که  رضایت را 

کارکنان و جلوگیری از هدر رفت سرمایه، جهت دهی به اهداف،  
کشف حوزه های جدیدی از کسب و کار، بلوغ و بقای سازمان،  

آمیز، بهبود اوضاع با رفتار سیاسی و  پذیری مخاطرهعدم ریسک
رفتار در  منبمی   سیاست  عنوان  به  را  های    عیشود  سرمایه  از 

 .سازمان به شمار آورد

-ه عنوان بنیانگذار رویکرد ساختب البته همانطور که چارمز  
دارد که اذعان داشت، این رویکرد به طور صریح فرض می گرا  

از جهان مورد مطالعه ارائه  هر شرح نظری باید پرتره تفسیری را  
فزاید که البته قرار هم نیست،  ادهد و در ادامه این مبحث، می

ین پژوهش  الٌ ادقیق را از آن ارائه دهد. احتماال  تصویری کام
گرا صورت پذیرفته است، از این قاعده نیز که با رویکرد ساخت

ز  نیا  مدیرانی   موفق به ورزشی  های  سازمان(.  29ت )مستثنی نیس
که با دیدگاهی عمیق، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان    دارند

د، کارکنان را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه کننرا ترسیم  
مدیران ارشد بسیاری  (.  25)   ایجاد تحول را در آنان به وجود آورند

وقت، انرژی و منابع مالی و انسانی قابل   ی ورزشیهااز سازمان
راهبر تدوین  صرف  را  اساسی توجهی  راهبردهای  تعیین  و  د 

ولی آگاهی و    تا به اهداف خود برسند  کنندهای خود میسازمان
چشم این  از  آنها  کارکنان  و  درک  کم  بسیار  مأموریت  و  انداز 

این   از  منبعث  اهداف  تحقق  برای  آنها  هالگوی  و  همسویی 
ارشد  چشم مدیران  بنابراین  است؛  کم  بسیار  مأموریت  و  انداز 
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های حلی برای حصول از اجرای راهبردجوی راههمواره در جست
تا بتوانند بهترین تصمیم ها را برای سازمان بگیرند  خود بوده  

(30.) 
ویژگی مورد هنگامیکه  سالم  سازمان  یک  رفتاری  های 

ای که به صورت بارز در  گیرد، مهمترین مسئلهبررسی قرار می
ی آنهاست.  شود رفتار سیاسزمینه رفتاری از کارکنان مشاهده می

از رفتار سیاسی  توان سازمان ها را جدای  در دنیای امروز نمی
درون آنها مورد مطالعه قرار داد. تصور اینکه افراد سازمان تنها  
برای اهداف و مقاصد سازمان گام برمی دارند، بسیار خوشبینانه  
رسمی   وظایف  شرح  از  بخشی  سیاسی  رفتارهای  البته  است 

ن محسوب  سازمان  آن  کارکنان  تآثیر  دلیل  به  اما  شود،  می 
 (.1برکسب منافع و دفع خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است )

سیاستمداران   مخصوص  فقط  سیاسی  رفتار  و  سیاست 
نکته .  نیست مدت این  که  کس  هر  را  تلخ  شاید  و  سخت  ی 

و کار کوچک  کوتاهی در یک سازمان و حتی در یک کسب 
با تمام وجود در  باشد،  ها  سازمان  .ک کرده استفعالیت کرده 

هایی سیاسی هستند. به قول رابینز، روی کاغذ و معموالً محیط
توان یک سازمان غیرسیاسی را تصور و  می   به شکل تئوریک، 

الزم هم    .ای در عمل وجود نداردتصویر کرد؛ اما چنین مجموعه 
نیست تا در یک سازمان بزرگ چندهزار نفری کار کنید تا رد 

را ببینید. حتی در یک کار تیمی   رفتارهای سیاسی سازمانیپای  
می  هم  نفری  سیاسی سه  کردتوان  تجربه  و  دید  را  .  کاری 

اند و یم  بینی نشدهرفتارهای سیاسی در شرح وظایف افراد پیش
کوشد با تکیه بر آنها بر دیگران نفوذ کرده و روی آنها  فرد می

مدی توسط  سیاسی  رفتار  در  بگذارد.  هدف  تأثیر  ورزشی  ران 
است.تصمیم شخصی  اهداف  پیشبرد  راستای  در  ایجاد   گیری 
برای رابطه  مدیرعامل  دفتر  مسئول  با  پنهانی  و  غیررسمی  ی 

هان کردن اطالعات  سازمان، پنی اول درباره  کسب اخبار دست
تصمیم از  هدف  کلیدی  با  سازیگیران  دادن   تصمیم  تغییر  و 

گران برای پیشبرد رأی و ائتالف با دی،  ی تصمیم گیرینتیجه 
های غیررسمی در  نظر خود در جلسات رسمی یا هدایت جریان

پخش کردن  ،  شبکه ارتباط غیررسمیپخش شایعه در  ،  سازمان
های  شبکه  عمومی،  فضای  در  شرکت  اسرار  و  اطالعات 

انگیزه که  ،  هااجتماعی و رسانه  با این  به دیگران  لطف کردن 
را    دیرند جای دیگری، منافع مها را مدیون شده و وادار شو آن

البی کردن با هدف تغییر یک تصمیم و انتخاب  ،  تأمین کنند
توان مصداقی رفتارها را میاین  هر یک از  ؛  ی متفاوتیک گزینه

 . از رفتار سیاسی در نظر گرفت

 
1 Neil Gareth Shepherd, 

در الگو طراحی شده، اصلی ترین نتیجه این پژوهش نشان  
سیاسی و بازتاب آن  های مثبت و منفی رفتار  دادن دو بعد جنبه 

آنها در  گیری مدیران میدر تصمیم از  باشد که نقش هر یک 
دیگری همچون  فاکتورهای  البته  است.  الگو ضروری  کارکرد 
تفکر راهبردی و موانع راهبردی، هم در رفتار مدیران و هم در  

در  تصمیم است  امید  که  دارد  مهمی  نقش  آنها  های  گیری 
( در پژوهش  2018شود. البنا )های آتی به آن پرداخته  پژوهش

-گیری بیان می های مثبت رفتار سیاسی بر تصمیمخود از جنبه
که   حال کند  در  اصلی  نیروهای  از  یکی  اغلب  سیاسی  رفتار 

سازمان در  تصمیمحرکت  و  است  به  ها  مایل  اغلب  گیرندگان 
تاکتیک از  اهداف  استفاده  پیشبرد  برای  مناسب  سیاسی  های 

هستند خود  جنبه   و   سازمانی  از  یکی  را  رفتار آن  سازنده  های 
دهد  کند که بخشی از همسویی را پوشش میسیاسی مطرح می

(. همسو بودن این تحقیق با پژوهش دیگری از وی نشان  8)
رفتار سیاسی را با ظلم و استمرار   ندتمایل دارافراد  اکثر دهد می

رفتار سیاسی بدتر    بگیرند که قابل انکار نیستدر نظر    ررفتااین  
  باشد  هایکی از نیروهای اصلی حرکت در سازمان تواندمییا بهتر  

های  تاکتیک  و تصمیم گیرندگان موثر اغلب قادر به استفاده از
همچنین  .  دهند  سازمانی را ارتقامناسب سیاسی هستند تا اهداف 

(نتایجی از جمله اثربخشی رهبری، عملکرد  2019)  1گارِث شِفرد 
وفقیت شغلی، ومدیریت استرس که همگی تأثیر مثبتی  فردی، م

های مثبت رفتار سیاسی  بر سازمان دارند را نشان دهنده جنبه 
داند و تحقیق او با بخشی از این الگو همسو است. رسیدن  می

مشارکت  هزینه،  کمترین  با  زمان  ترین  کوتاه  در  اهداف  به 
ها، حفظ  ها و ایجاد حس رضایت در آنگیریکارکنان در تصمیم

طول عمر سازمان، خلق آینده روشن و رسیدن به شرایط مطلوب  
و بهره وری در برنامه های سازمان از جمله کدهای بدست آمده 

می سیاسی  رفتار  مثبت  های  جنبه  و  ابعاد  باشند.  در خصوص 
و   اهداف سازمان  از  اطالعات، دور شدن  و دستکاری  تحریف 

شده از دل مصاحبه ها  تغییر در نگاه مدیران کدهای استخراج  
دارد.  می سیاسی  رفتار  منفی  های  جنبه  به  اشاره  که  باشد 

همسویی این تحقیق را که رفتار   (2019) همچنین گارِث شِفرد
سیاسی یک ساختار اصلی در نظریه سازمانی است و در ادبیات  
تصمیم گیری این امر را گنجانده که رفتارهای سیاسی اغلب به  

آسیب   تصمیمات  را  کیفیت  سازمانی  عملکرد  و  رساند  می 
استدالل می  (  2000)  پینتو(.  4دهد )کند، را نشان میمیتضعیف

کند که اکثر ما تمایل داریم رفتار سیاسی را با توهین به خود  
مشاهده کنیم و درگیر شدن در رفتار سیاسی را شخصاً ناخوشایند 
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ق و این مطلب همسویی با تحقی  و از نظر سازمانی مضر بدانیم
از    . دهدرا در خصوص جنبه های منفی رفتار سیاسی نشان می

جمله نتایج و محورهای اصلی این پژوهش می توان به خالقیت  
مدیران ورزشی در ارایه تصمیمات در شرایط خاص می باشد.  
همچنین شخصیت مدیران اعم از درونگرا و برونگرا بودن آنها 

شا بگذارد.  اثر  کیفیت تصمیمات  بر  تواند  تطبیق  می  بتوان  ید 
رفتار مدیران ورزشی با شرایط مختلف را نشات گرفته از تفکر  
تفکر   دانست. داشتن هوش اجتماعی مدیران و  آنها  راهبردک 
راهبردک آنها را نباید از نظر دور داشت. شرایط اقتصادی، شرایط  
سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی، وجود رقبا و افراد با  

خارج   سیاسی  بر  نفوذ  گذار  تأثیر  عوامل  جمله  از  سازمان  از 
می ورزشی  مدیران  درون تصمیمات  شرایط  همچنین  باشد. 

سازمان اعم از منابع مالی، مادی و انسانی سازمان، گروه های  
زیرساخت  سازمان،  و ضعف  قوت  نقاط  شناسایی  رسمی،  غیر 
های نرم افزاری و سخت افزاری، رفتار و نگرش مدیران باال  

شکست یا    گیری نقش دارند. وه و کیفیت تصمیمدستی در نح
تصمیم کیفیت  به  زیادی  حدود  تا  سازمان  هر  گیری موفقیت 

مدیران ورزشی بستگی دارد. اگر سازمانی دچار بحران شود ابتدا  
اتفاقات و وقایع   تسلط برمدیر باید پاسخگو باشد وبرای این مهم  

سازمان سیاست  است   الزم  در  گرفتن  درنظر  با  مدیر  های  که 
سازمان و ابعاد سازنده رفتار سیاسی بتواند با اخذ تصمیمات بجا  

به طور کلی می توان اذعان  ات دهد.  سازمان را از بحران نج
ها و مشکالت  نمود مدیران سازمان های ورزشی در برابر بحران

تصمیماتی  گرفتن  به  مجبور  فرودها  و  فراز  و  سازمان  درون 
رفتارهای هستند که شاید بعضی از آنها به نفع سازمان نباشد.  

رفتار   جمله  از  مدیریتی  تصمیمات  سرنوشت  بر  گذار  تأثیر 
شخصیت درونگرای مدیران و مهارت های سیاسی و  سیاسی،  

 ارتباطی مدیران ورزشی توانسته بر تصمیمات آنها اثرگذار باشد.  
فرد   خود  در  باید  را  سیاسی  رفتار  های  ریشه  از  بخشی 
جستجو کرد. به این معنا که بعضی افراد، ذاتاً آمادگی بیشتری 

بروند،    کاری دارند و هر جا هم کهبازی و سیاسی برای سیاسی 
با خود می  را  بازی این تمایل  به  های  برند و آن محیط را هم 

آلوده می  نمونه   .کنندسیاسی  این  اشخاص قدرت طلب،  از  ای 
آن قدرت  بازی  هستند.  که  افراد  است  جذاب  برایشان  قدر 

بپوشندنمی چشم  آن  از  دیگری   ها ماکیاولیست  .توانند  گروه 
هاست کاری، ویژگی شخصیتی آن هستند که سیاست و سیاسی 

محیط   به  خود  با  را  ویژگی  این  میو  هم  برخی  .  برندکار 
میویژگی هم  دیگر  شخصیتی  زمینه های  ساز توانند 
های فردی خالصه کاری باشند. اما همه چیز در ویژگیسیاسی 

می نمی هم  سازمانی  شرایط  پرورش  شود.  برای  بستری  تواند 

سیاست، کوشش دیرینۀ  . بازها و رفتارهای سیاسی باشدسیاست 
رو  ن وجود داشته است؛ ازاینشناسی است که از آغاز تمدانسان

های امروزی وجود داشته باشد؛  چیزی نیست که فقط در سازمان
ها، زمینۀ باروری و پرورش و رشد اما باید گفت امروزه سازمان

واقعیتسیاست  از  یکی  سیاست  و  سازمانی  اند  زندگی  های 
و گروهد.  شومحسوب می افراد  از  هایی تشکیل اینکه سازمان 

ارمی که  حقیقتی  زش شود  دارند،  مختلف  منافع  و  اهداف  ها، 
امر سبب می  این  و  است  بر سر دست انکارناپذیر  به  شود  یابی 

آید.  وجود  به  تضاد  و  تعارض  اختالف،  سازمانی  منابع کمیاب 
به  ورزشی  شاید این واقعیت که تخصیص منابع محدود سازمان  

این  در  تفسیر و تعبیر نیاز دارد، ازجمله عوامل پیدایش سیاست  
های سازمانی و رفتارهای  سیاست.  شودمی  محسوب  هاسازمان

دهند تا این امکان را می  مدیران اند که به  هاییسیاسی، فعالیت
طی  به  نیاز  به  بدون  مناسب  اداری  و  رسمی  مسیرهای  کردن 

یابن دست  سازمان  در  خود  دیدگاهد.  اهداف  سیاست  برخی  ها 
تفاده از قدرت برای نفوذ در کنند: اسسازمانی را چنین تعبیر می

تصمیم حاصلفرایندهای  اطمینان  یا  اینکه گیری  از  کردن 
اند یا  رهاوردهای یک وضعیت برای شخصی قدرتمند، مطلوب 

برای   که  است  ارادی  نفوذی  اقدامات  سیاسی شامل  رفتار  نه. 
شود.  ها انجام میحمایت یا افزایش منافع شخصی افراد یا گروه

کنندة این نوع از نفوذ اجتماعی  شخصی، تعیینتأکید بر منافع  
جهت ایجاد توازن میان منافع شخصی و  ورزشی است. مدیران

مناسبی  سازمانی کارمندان بسیار تالش می  توازن  کنند. وقتی 
حاصل شود، این احتمال وجود دارد که منافع شخصی در خدمت 
منافع  به  شخصی  منافع  وقتی  گیرند.  قرار  سازمانی  منافع 

می ساز صدمه  ازبینمانی  درصدد  یا  برمی زنند  آنها  آیند، بردن 
ه عالوه رفتارهای . بشودرفتار سیاسی به نیرویی منفی تبدیل می

ای دارند و برای نفوذ در افراد  سیاسی در سازمان طیف گسترده
تر امور به  ها و پیشبرد سریعسازمانی و تحقق اهداف و خواسته 

 .روندکار می

های مثبت رفتار نتایج این پژوهش نشان داد از جمله جنبه
و نحوه ی    کیفیتسیاسی بر     تحلیل رفتارتوان به  سیاسی می 

رسیدن به اهداف در کوتاه ترین زمان با کمترین  تصمیم گیری،  
تصمیم در  کارکنان  مشارکت  حس  گیریهزینه،   ایجاد  و  ها 

آین آنها حفظ طول عمر سازمان، خلق  و  رضایت در  ده روشن 
برنامه های سازمان   بهره وری در  به شرایط مطلوب،  رسیدن 

توان  های منفی رفتار سیاسی می اشاره نمود. در مقابل از جنبه 
به تحریف و دستکاری اطالعات، دور شدن از اهداف سازمان،  
فقدان آینده پژوهی برای سازمان، سیاست زدگی ورزش کشور 

ورزشی اشاره کرد. عوامل  و آسیب به کیفیت تصمیمات مدیران  

https://motamem.org/%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
https://motamem.org/%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
https://motamem.org/%D9%85%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
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در تصمیم مؤثر  عدم  سازمانی  منابع،  مدیران، تخصیص  گیری 
نامشخص،   عملکرد  ارزشیابی  سیستم  نقش  در  ابهام  اعتماد، 

تصمیم قدیمی سیستم  مدیران  دموکراسی،  بر  مبتنی  گیری 
نیاز ها با   خودخواه، تناسب باورها و عقاید با نیاز ها و تنظیم  

می طبق  رفتار  و  باشند.  فردی  عوامل  از  شده  حاصل  نتایج 
می  بروندادهای شخصیتی  شخصیتی  از  رفتار حاصل  به   توان 

مهارت تأثیر  و  تصمیم مدیران  بر  مدیران  دانش  و  روانی  های 
گیری ، سطح آگاهی مدیران، تفکری همه جانبه برای گرفتن  
سیاسی   رفتار  ارایه  در  مدیر  تخصص  عقالیی،  تصمیم  یک 

ی مدیران و عدم ارتباط و تعامل با  مناسب، شخصیت درونگرا
دیگران، مهارت های سیاسی و ارتباطی، کنترل درونی، ریاست  
کرد.  اشاره  موفقیت  انتظار  سازمان،  در  گذاری  سرمایه  طلبی، 

تصمیم بر  تأثیرگذار  محیطی  ورزشی  شرایط  مدیران  گیری 
و   فرهنگی  اجتماعیف  اقتصادی،  ها، شرایط  واکنش  و  رفتارها 

گیری، وجود رقبا، فرهنگی سازمان برای تصمیم  سیاسی سازمان
و وجود   قوانین  و  نفوذ سیاسی خارج سازمان، مقررات  با  افراد 
نمایندگان مجلس، جناح های سیاسی، شناسایی فرصت ها و  

می گروه  تهدیدها  سازمان،  انسانی  و  مادی  مالی،  منابع  باشند. 
سازمانف   ضعف  و  قوت  نقاط  شناسایی  رسمی،  غیر  های 

نگرش  زیرسا و  رفتار  افزاری،  سخت  و  افزاری  نرم  های  خت 
از دل   آمده  بدست  درونی  شرایط  از جمله  باال دستی  مدیران 

میمصاحبه گرفتن  ها  برای  اسناد  کلیه  گرفتن  نظر  در  باشند. 
نشأت   مدیران  دانش  و  مدیران  خالقیت  از  عقالیی  تصمیم 

 گیرد.می

توان از  به طور کلی می توان اذعان نمود نتیجه ای که می 
این پژوهش گرفت استداللی است که ما از جنبه های مثبت و  
منفی رفتار سیاسی داریم و قابلیت اثر گذاری این فاکتورها بر 

می ورزشی  مدیران  راهبردک  گفته  تصمیمات  طبق  که  باشد 
بسیاری از مصاحبه شوندگان مهمترین بعد مثبت رفتار سیاسی  

دانند با کمترین هزینه میرسیدن به اهداف در کوتاه ترین زمان  

سیاسی   رفتار  منفی  عامل  را  سازمان  اهداف  از  شدن  دور  و 
کند. عوامل سازمانی و فردی دو مولفه  مدیران ورزشی ذکر می

باشند که برآمده از رفتار سیاسی مدیران  دیگر بدست آمده می
ورزشی است و برخی از فاکتورهای آن روی تصمیمات آنها و 

قابل  سازمان  درونی    شرایط  و  بیرونی  شرایط  است.  رؤیت 
های ورزشی و دانش و خالقیت مدیران ورزشی کشور  سازمان

باشند که   از دل مصاحبه ها می  آمده  بدست  مفاهیم  از دیگر 
مخصوصا به گفته برخی از صاحب نظران سطح دانش و آگاهی  
مدیران از مسایل روزدنیا و نوآوری آنها در تصمیمات عقالیی 

به رسیدن  این    برای  نتایج  دارد.  مهمی  نقش  مطلوب  شرایط 
تحقیق خالصه شده در قالب الگو آورده شده است  این الگو 
آمده  بدست  نهایی  در کدگذاری  که  است  ازمفاهیمی  برگرفته 
است. این الگو به ارزیابی عوامل و شرایط درون سازمانی و برون  
سازمانی همچنین به نقش شخصیت مدیران ورزشی و دانش  

گیری اشاره می کند و راهنمایی است  آنها در تصمیم  خالقیت
تصمیم در  مدیران  اینکه  برای  ناچیز  چند  هایشان  هر  گیری 

عوامل فرهنگی و اجتماعی را و تطبیق رفتارشان با نیاز جامعه  
را از نظر دور نداشته باشند. دقت در اثر جنبه های مثبت و منفی  

رکنان برای مدیران  رفتار سیاسی بر شرایط سازمان و برخورد کا
گیری و مدیریت در  ورزی می تواند آنها را از نظر قدرت تصمیم

سطحی باالتر قرار دهد. باشد که این الگو سهم کوچکی را برای  
ترین  راضی  و  هزینه  کمترین  با  سازمانی  اهداف  به  رسیدن 

 . نیروی انسانی داشته باشد
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