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 بررسی رابطه نوع قدرت و سیاست سازمانی با طیف سبک رهبری لیکرت

 
 الهه رحیمی نو

 elaherahimin@gmail.com پست الکترونیکی:    استراتژیک دانشگاه شیراز        MBAدانشجوی کارشناسی ارشد رشته 

 

 
 چکیده

باشد. این پژوهش از می های رهبری ارائه شده توسط لیکرتای بین نوع قدرت و سیاست سازمانی با سبکهدف پژوهش حاضر ارائه رابطه

های رهبری لیکرت پرداخته باشد. در این پژوهش ابتدا به بررسی ادبیات نظری رهبری قدرت، سیاست و سبکترویجی می-نوع تحقیق علمی

ها در سازمان پرداخته شده از سبکهای رهبری طیف لیکرت و نوع سیاست هر کدام و سپس به بررسی انواع قدرت و رابطه آن با سبک

کنیم از قدرت اجبار و کند که هرچه از سبک رهبری آمرانه به سمت سبک رهبری حرکت میاست. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می

 شود.قانونی کاسته و بر قدرت مرجعیت افزوده می

 قدرت، سیاست، رفتار سیاسی، سبک رهبری. های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

 باشد، داشته را فردا دنیای در شدن برنده سمت به هاسازمان مستمر هدایت قابلیت که است رهبری استعداد امروز دنیای در منبع ترینکمیاب

 به هاسازمان .دارند پایدار رقابتی مزیت یک کنندمی گذاریسرمایه رهبران توسعة در و سازندمی را رهبری موتور که هاییسازمان و افراد

 (.80، 1388)سهرابی، طالبی و احمدی، دارند سطوح تمام در بلکه سازمان، رأس در فقط نه توانمندی رهبران که هستند برنده دلیل این

 و شودمی قوا تجدید و خواب صرف نیز سوم یک کنند؛سپری می هاسازمان در را بزرگسالی( خود زندگی )دوران سوم یک حداقل افراد

 معطوف و ایمدیگران سپرده به را خود عمر از سوم یک کنترل ما عمالً بنابراین .گذردمی فرد یعالقه امور مورد انجام به نیز آن یبقیه

 (.155، 2005همکاران،  و ایم )کلگشده سازمان در قدرت یپیچیده روابط

 سازمانی و گروهی هایفعالیت رسیدن سامان به و است سازمانی و گروهی کار در توسعه اما است، توسعه موتور مدیریت تردید بدون

 به که وظایفی انجام و مسؤولیت ادای برای دیگران روی داشتن نفوذ و دیگران با همکاری شک بدون. است اثربخش مدیریت مستلزم

، 1388احمدی، )سهرابی، طالبی و  انجامدمی رهبری اثربخشی به که است موضوعی این و است ضروری و الزم امری است، مدیر عهدة

ابزارهای مؤثر بودن رهبران است اوتی نیاز دارند و قدرت و سیاست (. واضح است که رهبران برای مؤثر بودن و اثربخشی به ابزارهای متف80

 و در تعیین سبک رهبری نقش دارند.

 شود.های رهبری لیکرت پرداخته میدر این تحقیق به بررسی رابطه بین قدرت و سیاست اعمالی در سبک

 

 قدرت و سیاست -2

 مفهوم یک انرژی که گونههمان» راسل برتراند یگفته به. هستند سازمانی زندگی در ناپذیراجتناب هاییپدیده 1شناسی سیاست و قدرت

 اعتقاد به (.13، 1384)هیکس و گولت، « علم فیزیک است، قدرت نیز از مفهوم اساسی در دانش اجتماعی برخوردار است در اصلی و بنیادی

آن  از قطعاً و گیردمی قرار مخالفت مورد آید،می وجود به مختلف هایشکل به مختلف  منابع از قدرت آفرینند؛می قدرت هاسازمان »پرو 

 افراد از بسیاری ذهن در آید،می میان به شناسیسیاست و قدرت از سخن وقتی وجود، این با (.389، 1382)اسکات، « شودمی استفاده

 قدرت، صاحبان از که زمان آن ولی گفت سخن راحتی به توانمی موضوعی هر یدرباره. آیدوجود می به واژه دو این از منفی تصویری

 را آن مواقع، برخی حتی و دهندنمی بروز را آن مندان هرگزقدرت و شوندمی ناتوان ها قلم رود،می سخن آن اعمال ینحوه و قدرت

 و هاراه یدرباره اند، قدرت شده کسب به موفق که آنان و دهندمی نشان آن عکس هستند، قدرت در پی کسب که آنان .کنندمی پنهان

(. حتی به اعتقاد 175-174، 1378زاده، کنند )هادیای از ابهام و رمز صحبت میپرده در و بندندمی فرو لب آن آوردن چنگ به هایشیوه

 آفریند. در حالی که در حقیقت این دو پدیده ذاتا زشت و مذموم نیستند، بلکهمی« فساد مطلق»قدرت مطلق آورد و لرد اکنون قدرت فساد می

بستگی به نوع کاربرد دارد. اگر ابزارها در جهت قدرت شخصی و رسیدن به مطامع فردی مورد استفاده قرار گیرند،  ها آن یدرباره قضاوت

 مثبت هاییپدیده روند، کار به کارکنان در انگیزش ایجاد و اجتماعی هایچه برای تحقق هدفهایی منفی و ناپسند هستند و چنانپدیده

 (.2، 1995بود )مان،  خواهند وکاربردی

                                                           
1 Power & politics 
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 قرار توجه مورد زمانی سازمان، به سیاسی نگرش. شودتوجیه می بهتر سازمان، به سیاسی نگرش چارچوب در شناسیسیاست و قدرت بحث

 موارد در که معلوم شد و گرفت قرار جدّی تردید مورد بوروکراتیک( و عقالیی )نگرش سنتی هایهای نگرشفرض پیش که گرفت

 پنداشته هاائتالف و افراد از مرکب و پیچیده ایسامانه عنوان به سیاسی، سازمان نگرش در. نیست عقالیی چندان سازمان، رفتارهای بسیار،

 منابع کسب برای دائم هاائتالف خود است. این خاص هایپنداشت و انتظارات ها،سلیقه ها،ارزش باورها، منافع، دارای یک که هر شودمی

 و اعمال شناسیسیاست قدرت، بنابراین. است ناپذیر اجتناب امری تعارض و برخورد تضاد، .کنندمی رقابت دیگر یک با سازمانی کمیاب

 (.75، 1387گیرند )رحمان سرشت و فیاضی، قرار می سازمانی حیات همیشگی و مهم بسیار هایواقعیت یزمره در نفوذ

 

 قدرت -3

 که ایشیوه به کارها انجام به افراد کردن وادار توانایی ( قدرت را1977) فیفر و ساالنسیک. است شده ارائه متعددی تعاریف قدرت برای

تواند تا حدی قدرت دارد که می« ب»بر « الف»( معتقد است 1957دال )(. 108، 2004اند )میتسوهاشی و گرو، کرده تعریف خواهدمی فرد

( قدرت، توانایی نفوذ در 1959(، فرنچ و راون )1962(. به اعتقاد امرسون )452، 1385را وادار به کاری کند که دوست ندارد )هچ، « ب»

 ایرابطه متغیّر یک کلی قدرت و تیبات نظر گیرد. بهچشمه میدیگران است و عموما از کنترل بر منابع یا ارزش و توانایی تنبیه و پاداش سر

 نیز گریفین و (. مورهد513-512، 2006شود )اندرسون و گالینسکی،  تعریف دیگر هایگروه یا افراد با ارتباط در تواندمی تنها که است

 (.196، 1374است )مورهد و گریفین،  تصمیم یک دستاوردهای بر و تأثیرگذاری دلخواه کاری انجام توانایی قدرت که معتقدند

)سهرابی، کند اعمال دیگران بر را آن تواندمی آنی هدارند ی کهابالقوه نفوذ و عمل از است عبارت قدرت( 2000) 2ریون و فرنچ زعم به

 (.80، 1388طالبی و احمدی، 

 و رخدادها بر نفوذ یا افراد رفتار و انگیزش بر نفوذ و« هدف»بر طرف دیگر « عامل» طرف یک تأثیر از است عبارت نفوذ دیگر عبارت به

 (.81، 1388)سهرابی، طالبی و احمدی، اشیاء

 جریان تغییر رفتار، تغییر در بالقوه توانایی از است عبارت قدرت: »کنندمی تعریف چنین را قدرت خود کتاب در (2006)3فلمینگ و سنیور

 (.81، 1388)سهرابی، طالبی و احمدی، «دادندنمی انجام بود، این از غیر اگر که کارهایی انجام به رسیدن و هامقاومت بر غلبه اتفاقات،

 و فرنچ بندیطبقه قدرت، از هابندیطبقه ترینمهم از یکی .اندداده ارائه قدرت منابع از متعددی هایبندیتقسیم مختلف نظران صاحب

)سهرابی، طالبی و  دارد وجود انسانی روابط انواع در قدرت هایجنبه این .اندکرده شناسایی را قدرت پایگاه یا منبع پنج هاآن .است ریون

 :از اندعبارت قدرت منابع این .باشد داشته وجود سطوح همة در قدرت از منبعی هر دارد امکان سازمان یک در(. 81، 1388احمدی، 

 رئیس برای زیردست که دارد وجود زمانی قدرت این .شودمی ناشی سازمان در فرد موقعیت و مقام از که است قدرتی: قانوني . قدرت1

 .داندمی نفوذ اعمال یا دستور چنین دادن مستحق را وی قانونی نظر از اینکه یا و بدهد دستور که شودمی قایل را حق این خود باالتر مقام یا

                                                           
2 French & Raven 
3 Senior & Fleming 
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 چنین گیرد،می قرار نفوذ اعمال تحت که کسی یا زیردست که کرد تعبیر گونهبدین را قدرت نوع این توانمی مشخص هایمحدوده در

 (.589، 1379 استونر،) بپذیرد را قدرت آن که است مجبور یا دارد تعهدی

 به است، نهفته سازمانی مقام هر ماهیت در که نظامی هایسازمان در قانونی قدرت .کندمی تغییر سازمان نوع برحسب قانونی قدرت میزان 

 (.382، 1384)مورهد و گریفن،  شودمی اطاعت آن از شدت به و شده وسیع شناخته طور به شده، مشخص دقت

 آثار زیر است: دارای قانونی قدرت از مبرم و مستمر استفادة

 .کارکنان دید از قدرت نوع این شدن اعتبار بی احساس نهایت در و تفاوتیبی دلسردی،( الف

 .شودمی انسانی نیروی رفتن هدر باعث نباشد، تخصصی قدرت با توأم چنانچه قدرت نوع این کاربرد( ب

 سازمان به مربوط هایگیریتصمیم در کارکنان مشارکت زمینة در مدیریت جدید فلسفة با متضاد است ممکن قدرت نوع این کاربرد( ج

 .باشد

 (.296، 1385)مشبکی،  شودمی نارضایتی نهایت در و کارکنان تمکین عدم باعث قدرت این به صرف اتکای( د

 کسی) دیگری فرد بر که دارد را توانایی این( نفوذ یهکننداعمال) نفر یک که دارد قرار اساس این بر پاداش قدرت: پاداش قدرت. 2

 (.589، 1379)استونر،   بدهد پاداش کارها دادن انجام یا دستورات اجرای سبب به( گیردمی قرار نفوذ اعمال تحت که

، 1384)مورهد و گریفن،   شودمی سنجیده دارد، ارزش دیگران برای که هاییپاداش بر شخص یک کنترل درجه برحسب پاداش قدرت

406.) 

 مقاومت و آوردمی وجود به را تعهد تاحدودی که شودمی افراد سادة پذیرش به منجر پاداش قدرت( 1959) ریون و فرنچ دیدگاه از

 .شودمی باز نسبتاً فضای آمدن وجودبه باعث کارکنان یهساد مقاومت عدم و رسدمی حداقل به پاداش قدرت برابر در نیز کارکنان

 (.296، 1380)هرسی و بالنچارد، « ببینند مدیر در را پاداش دادن توانایی افراد که شد خواهد تقویت زمانی پاداش قدرت»

 :کندمی رو روبه زیر مشکالت با را سازمان قدرت، نوع این به اتکای

 که هاییسازمان در خصوص به نیست، مدیران اختیار در همیشه لزوماً مادی پاداش اعطای و ارتقا چون امکاناتی از دایمی استفادة( الف

 .دارند زیادی نفوذ غیررسمی، هایگروه یا و کارگری هایاتحادیه

 .است مدت کوتاه قدرت نوع این از استفاده آثار( ب

 نگیرند جدی را آن و داده قرار خود دستاویز را آنان خواهندمی پاداش نوع این از استفاده با مدیران که کنند فکر است ممکن کارکنان( ج

 (.295، 1385)مشبکی، 

 باشد، برخوردار دیگر شخص به روانی یا جسمی لطمة آوردن وارد یا و تنبیه توانایی از شخصی که آیدمی پدید زمانی :اجبار قدرت . 3

 (.385، 1384)مورهد و گریفن،  شد خواهد تمام کارکنان دشمنی و رنجش قیمت به اجباری قدرت از استفاده
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 از و است هاسازمان در وظیفه ندادن انجام یا نکردن اطاعت صورت در دیگر، شخص تنبیه به شخص توانایی بر مبتنی قدرت نوع این

 (.83، 1388)سهرابی، طالبی و احمدی، دهد می تشکیل را تنبیه دامنة کار، از اخراج تا شغلی کوچک امتیازات از کردن محروم

 نارضایتی سازمان، در عملکرد و کارایی آوردن پایین نهایت در و یأس ترس، دلسردی، باعث مداوم و مستمر طور به اجبار قدرت اجرای

 مدیریت براساس که هاییسازمان که است این گفت توانمی که اینکته(. 83، 1388ابی، طالبی و احمدی، )سهرشد خواهد سازمانی ترك و

 .برندمی کار به کارکنان نظارت و کنترل برای مبنایی عنوان به را آن و کنندمی استفاده روش این از بیشتر شوندمی اداره قدیمی

 پاداش به مربوط تخصص دارای کند،می نفوذ اعمال که کسی یا مدیر که است متکی باور این بر تخصص قدرت» تخصص: . قدرت4

 احتیاج که کارهایی در و است مربوط کاری ماهیت به و ندارد شخصی جنبة تخصص قدرت ندارند. را آن زیردست افراد که است ایویژه

، 1388)سهرابی، طالبی و احمدی، سازد اهمیت کم را نظارت به احتیاج مرور به است ممکن و شودمی واقع مؤثر دارد، نظارت به کمتری

83.) 

 سازمانی مختلف هایجایگاه در قدرت این .دارد بستگی دانش یا ویژه مهارت تجربیات، به که است ایگسترده نفوذ دارای تخصصی قدرت

 اختیار با شخص قدرت رابطة است ممکن دیگر طرف از .کند پیدا اولویت هاشغل و هامقام بر است ممکن دیگر بیان به. شودمی ظاهر

 برعکس ولی گیرند،می تصمیم سازمان حیاتی و مهم موضوع یک مورد در سازمان باالی سطح مدیران .باشد کمتر مراتب به رسمی

)مورهد و  دارند نیاز تخصص آن به گیریتصمیم برای باال مدیران که باشند داشته تخصصی است ممکن سازمان ترپایین سطح کارکنان

 به افراد وابستگی کارها، شدن تخصصی با .است امروز فناوری در دنیای اثرگذاری منابع ترینمهم از تخصص (.385، 1384گریفن، 

 .است شده بیشتر اهداف به برای رسیدن هاتخصص

 معرف را قدرتی صاحب یا کسی که دارد تمایل گروه یک یا نفر یک که دارد قرار اساس این بر مرجعیت قدرت :مرجعیت قدرت. 5

 پیرو کارهای که کنندمی افتخار زیردستان و شوندمی قدرتی چنین دارای آگاه مدیران مثال برای .کند تقلید را او کارهای یا بداند خود

 از برخی گاهی .باشد داشته وجود همکاران با رابطه تواند درمی قدرتی چنین یک .دهندمی انجام هاآن همانند را کارها یا هستند، آنان

 عواملی به طور مستقیم به قدرتی چنین .نمایند تقلید هاآن از کنندمی وادار را دیگران که هستند فرهمندی جذابیت یا نوعی دارای همکاران

 (.589، 1379کنند )استونر،  تبعیت او از هایزمین هر در بخواهند و دهند قرار ستایش مورد را دیگری شخصیت افراد که دارد بستگی

 نسبت تعهد و وفاداری شیفتگی، و مجذوبیت حالت نوع قدرت، این اعمال با ارتباط در کارکنان و است احساسی ماهیت دارای قدرت این

 (.297-296، 1385)مشبکی،   دارند رئیس به

 

 سیاست -4

 به – است سازمان هر در مرسوم و متعارف ایپدیده شناسیسیاست شک بدون .است انگیز بحث مفهومی نیز سازمانی شناسیسیاست

 وجود کمی شناخت آن مرزهای  و ماهیت ی درباره اما -اندسیاسی سازمان در رفتارها یهمه که است معتقد (1983رابینز ) که ایگونه

 از توانمی و هستند کارکردی رفتارها این از برخی که چرا ببرند؛ بین از سازمان در را سیاسی رفتارهای باید نه و توانندمی نه مدیران .دارد

 کار محیط در مهم عنصری شناسی سیاست که است داده نشان حوزه این در گرفت. تحقیقات بهره سازمان هایهدف به نیل برای هاآن
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 هایی هدف به دستیابی  برای نفوذ از استفاده را سازمانی شناسی سیاست ( 1977آلن ) و دارد. مایز مطالعات بیشتر و بررسی به نیاز که است

 سازمانی شناسیسیاست معتقدند ( 1980فانت) و روس فریس، دانند.می ابزارهایی نامشروع طریق از مشروع هاییهدف تحقق یا مشروع غیر

 سایر منافع یا گروهی هایهدف با بنابراین گیرد؛می قرار استفاده مورد شخصی منافع کردن حداکثر برای که است استراتژیک رفتارهایی

 نقش از بخشی عنوان به که است هاییفعالیت دسته آن سازمانی شناسی سیاست داردمی اظهار نیز رابینز .است تناقض و تعارض در افراد

  نیز (. دفت400، 2005کنند )رابینز،  می نفوذ اعمال سازمانی درون های و کاستی مزایا توزیع امر در امّا ندارند، ضرورت سازمان در رسمی

است )دفت،  کرده تعریف نتیجه به رسیدن گیری برای تصمیم فرآیند بر نفوذ اعمال منظور به قدرت کاربرد را سازمانی شناسیسیاست

 در باید را سازمانی شناسی سیاست مورگان، نظر به و گیردمی سرچشمه منافع اختالف از شناسیسیاست ارسطو، اعتقاد (. به793، 1385

 کسانی متوجه اجتماعی، نفوذ اعمال نوعی عنوان به سیاسی رفتارهای ترتیب، بدین .کرد جستجو سازمانی تعارضات و قدرت یهای باز قالب

 تعریف طبق .کند کمک سازمان در که به پیشبرد منافع شخصی کنشگر یا حفاظت از این منافع دهند ارائه مزایایی توانندمی که است

صالح  مراجع و ایدئولوژی رسمی، اقتدار که است قانونی غیر و نظرانه تنگ رسمی، رفتارهایی غیر سیاسی، ( رفتار1983مینتزبرگ )

 مترادف شناسی، سیاست منفی، نگرش این در .بینند را می سیاسی رفتارهای تاریک سمت تنها افراد اغلب .دانند نمی مجاز را آن کارشناسی

 بازی سیاست کننده و ویران طلبی فرصت که شود می تعریف ماکیاولی( شخصی )اخالق نیازهای برای تأمین فریب و نیرنگ از استفاده

زنی و تدبیر برای حل تعارض و  چانه مذاکره، منطقی، شناسی گفتمان سیاست مثبت، دیدگاه از اما .است آن اصلی ویژگی مخرّب های

 (.78-77، 1387فید باشد )رحمان سرشت و فیاضی، تواند برای سازمان و افراد مؤثر و مها است که میاختالف افراد و گروه

 به قدرت کاربرد یعنی  سیاست. نظر مورد های نتیجه به رسیدن برای بالقوه یا موجود نیروی: اند کرده تعریف صورت این به را قدرت واژه 

رفتار  تصمیم گیری برای رسیدن به نتیجه. اعمال قدرت و نفوذ باعث شده تا از واژه سیاست دو تعریف ارائه شود: فرآیند بر نفوذ اعمال منظور

 .گیری تصمیم  به نفع خود و فرآیند طبیعی

اشد. در نخستین تعریف بر آن نوع سیاست تاکید می شود که منافع شخص تامین می شود و این چیزی نیست که موردنظر و تایید سازمان ب

چون از این دیدگاه به واژه نگاه می کنیم سیاست یعنی فریب و نیرنگ و مقصد یا هدف کسی که چنین رفتاری را در پیش می گیرد تامین 

خواسته های شخصی خودش است. عموما مردم عامی از این دیدگاه به واژه سیاست نگاه می کنند. افراد بدون تخصص و عامی دارای چنین 

و شاید به همین علت باشد که مدیران مورد پژوهش رفتار سیاسی را تایید نکردند. اگر چه می توان سیاست را به معنی تامین  دیدگاهی هستند

منافع شخصی )از یک دیدگاه منفی( دانست ولی کاربرد درست یا مناسب واژه این است که آن را به عنوان یک رفتار سیاسی دانست که 

 مین کند.بتواند هدفهای سازمان را تا

دیدگاه دوم این است که سیاست یک فرآیند طبیعی در سازمان است که بدان وسیله تعارض، تضاد و اختالف بین گروههای ذی نفوذ در 

سازمان را حل می کنند. سیاست یعنی گفتگو، مذاکره و چانه زدن که برای حل مساله تعارض، تضاد و اختالف افراد و گروه ها مورد استفاده 

 ی گیرد.قرار م

در تئوری سازمان، سیاست از دیدگاه دوم مورد توجه قرار می گیرد، یعنی آن یک فرآیند طبیعی تصمیم گیری است. سیاست اقدام یا فعالیتی 

است که بدان وسیله برای حل مساله تضاد و پدیده عدم اطمینان اعمال قدرت می شود. سیاست یک پدیده خنثی است و الزاما برای سازمان 

های سازمانی شده بدین قرار است: سیاست سازمانی شامل فعالیتهایی می شود که در ن آور نیست. تعریفی که به صورت رسمی از سیاستزیا
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الف جهت کسب، تقویت یا مورد استفاده قرار دادن قدرت یا سایر منابع مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی سازمان با پدیده عدم اطمینان و اخت

 رو به رو شود، می تواند بدان وسیله )سیاست سازمانی( به هدف یا نتیجه مورد نظر برسد.نظر اعضا 

رفتار سیاسی می تواند به صورت اعمال یک قدرت مثبت یا منفی باشد. سیاست یعنی استفاده از قدرت برای انجام دادن کارها )چه خوب و 

اجتناب ناپذیرند و سیاست راه یا طریقی برای حل این مسائل و به هم نزدیک کردن چه بد(. دو پدیده عدم اطمینان و تعارض دو امر طبیعی و 

نظرهای مخالف و سر انجام حصول توافق است. سیاست شامل بحث های غیر رسمی است که موجب می شود طرفین به توافق برسند و 

 (.793 ،1385سائل حل نمی شد )دفت،تصمیماتی گرفته شود که اگر غیر از این بود آنان به بن بست می رسیدند و آن م

 رفتار سیاسي: .1-4

در دهه های گذشته تعاریف متفاوتی از رفتار سیاسی ارائه شده است. با مرور متون مرتبط، تعریف پیشنهادی رفتار سیاسی عبارت است از  

ست آوردن، توسعه و استفاده از قدرت و نفود ارادی و عمدی افراد در موقعیت تضاد، برای افزایش یا حفاظت از منافع خود به منظور به د»

، منابع دیگر برای دستیابی به پیامدهای موردنظر فرد در موقعیتی که عدم اطمینان در مورد انتخاب وجود دارد. )آلکریلدیز به نقل از فانی

و کالن. دیدگاه کالن به رفتار  (. دو رویکرد کلی به این پدیده وجود دارد: رویکرد خرد23، 1392شیخی نژاد، دانایی فرد و حسن زاده، 

سیاسی در سطح کالن با بررسی اثر متقابل قدرت و سیاست توجه می کند. برعکس، دیدگاه خرد آن را در سطح فردی با بررسی واکنش ها، 

 (23، 1392رفتارها، مهارت ها و پویایی های بین فردی مرتبط با سیاست بررسی می کند. )فانی و همکاران، 

 

 بر رفتار سیاسي: عوامل مؤثر .2-4

 عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی شامل عوامل فردی و عوامل سازمانی می شوند: 

: از نظر صفات مشخصه، کارکنانی که خود نظارتی و خود کنترلی آنان زیاد است و مرکز کنترل رفتارها را درونی دانسته عوامل فردی -1

به رفتار سیاسی می زنند. همچنین داشتن موقعیت های شغلی جایگزین و انتظار  و نیاز شدیدی به کسب قدرت دارند، احتماالً بیشتر دست

ری فرد موفقیت در استفاده از ابزارهای نامشروع، با انجام رفتارهای سیاسی در فرد رابطه مستقیم دارد. رفتار سیاسی تنها با میزان سرمایه گذا

 وسی دارد.)سرمایه گذاری از لحاظ تجربه و مهارت و زمان( رابطه معک

عواملی چون تخصیص کم یا نامناسب منابع، اعتماد کم، ابهام در نفس، سیستم ارزشیابی عملکرد نامشخص فشار برای  عوامل سازماني: -2

عملکرد عالی، سیستم پاداش برد و باختی می تواند زمینه ساز افزایش بروز رفتار سیاسی در سازمان را افزایش دهد. مطالعات نشان می دهد 

ه ه کارکنان در آغاز کارشان به دلیل آنکه با عدم اطمینان بیشتری مواجه هستند سیاسی تر از کارکنان با سابقه رفتار می کنند. از آنجا کک

تار رفتار سیاسی کارکنان در سازمان معموالً توأم با هزینه است، رفتار سیاسی افراد گزینشی خواهد بود. یکی دیگر از عوامل تعدیل کننده رف

سیاسی میزان تمرکز قدرت در سازمان است. رفتار سیاسی هنگامی بیشتر در سازمان ظهور و بروز می کند که قدرت بطور گسترده توزیع شده 

باشد و فراگردهای تصمیم گیری تخصصی و ویژه باشند. هرچه قدرت تمرکز و بروکراسی حاکم باشد رفتار سیاسی کمتر می شود )رضائیان، 

8.) 
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 عوامل اثرگذار بر رفتار سیاسي .3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل فردی:

 خودبازبینی جدید-

 مرکز کنترل درونی-

 تطابق اجتماعی باال-

 سرمایه گذاری برای سازمانی-

 مشاغل مشابه درك شده-

 انتظار موفقیت-

 عوامل سازمانی:

 تخصصی مجدد منابع انسانی-

 فرصت گرفتن ترفیع-

 اعتماد کم-

 ابهام در وظایف-

 سیستم ارزیابی عملکرد مبهم-

مجموع رویه تخصصی پاداش -

 صفر

 تصمیم گیری دموکراتیک-

 فشار شدید برای افزایش عملکرد-

 مدیران ارشد خودخواه-

 رفتار سیاسی

ضعیف           شدید    

 پیامدهای مطلوب:

 پاداش ها-

 جلوگیری از تنبیه
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 486، 1389مأخذ: رابینز و جاج، 

 

 سیاسي:تاکتیک های  .4-4

 تاکتیک های سیاسی سازمانی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

کنترل دسترسی به اطالعات: اطالعات، خون حیات بخش سازمان هاست. بطور کلی راه های کنترل اطالعات به منظور ارتقای موقعیت  -

 سازمانی فرد در سازمان عبارت اند از:

 اطالعاتی که به نظر می رسد خوب نباشد.خودداری از ارائه  -

 اجتناب از تماس با افرادی که اطالعاتی را از ما می خواهند و ترجیح می دهیم انها را افشا نکنیم. -

 به شکل کامالً گزینشی، اطالعاتی را که می خواهیم فاش کنیم. -

 دیگران را با اطالعات ناقص قانع می کنیم. -

رادی که عالقه مند به افزایش کنترل سازمانی خود هستند، سعی می کنند یک تصویر خیالی ایجاد کنند تا : افتقویت یک تأثیر مطلوب

اثر خوبی روی دیگران بگذارند. این افراد خود را با توفیق هایی که دیگران بدست می آورند مرتبط ساخته و به سادگی توجه دیگران را با 

 جلب می کنند؛ چنین افرادی را آفتاب پرست های سازمانی می نامند.خصوصیات مثبت و موقعیت های ساختگی خود 

 برای نفوذ موفقیت آمیز در دیگران، اغلب از پشتیبانی دیگران در سازمان استفاده می شود. توسعه یک پایگاه پشتیباني:

یا کار اشتباهی که مرتکب شده یک تاکتیک رایج سیاسی، یافتن سپر بالست؛ یعنی فردی که برای شکست سرزنش و حمله به دیگران: 

 است، دیگران را سرزنش کند.

در این حالت فرد ضعیف از طریق برقراری ارتباط با فری قوی برای خود کسب مطرح کردن خویش از طریق سایر افراد قدرتمند: 

 قدرت می کند.

 تا وجهه ای مطلوب نزد آنان پیدا کنند. افراد به تعریف و تمجید بیش از حد دیگران )منتقدین( می پردازند خشنودسازی دیگران:

در این رفتار، افراد، کارکنان یا مدیران توانمند را در زمینه های متفاوت شناسایی می کنند و با آنان ائتالف  ائتالف با هم پیمانان قدرتمند:

 می کنند تا بتوانند به خواسته های خود نائل شوند.

از افراد با انجام اقدامات مختلف کوشش می کنند دیگران را از نظر اخالقی متعهد سازند )سالجقه ایجاد لزومات یا تعهدات اخالقی: گروهی 

 (103-104، 1389و ناظری، 
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 اشتباهات سیاسي: .5-4

در مسیر اجرای رفتارهای سیاسی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که البته بسیار مخاطره آمیز است و حتی گاهی اوقات، ممکن است موجبات 

 بسیاری از راهکارهای سیاسی را فراهم آورد که برخی از آن ها عبارتند از: نابودی

 تعامل و ارتباط با طرف های مغلوب؛ -

 نقض سلسله مراتب فرماندهی؛ -

 دمدمی مزاج بودن؛ -

 (.104، 1389ایجاد تضاد با مدیر ارشد سازمان )سالجقه و ناظری، -

 

 مدیریت رفتار سیاسي: .6-4

نمی توان از بین برد، مدیری که انتظار داشته باشد کسی دست به این گونه رفتارها نزند. با این نگرش نشانه ای رفتارهای سیاسی در سازمان را 

از ساده لوحی خود را در معرض نمایش گذاشته است. ولی مانورهای سیاسی را می توان و باید کنترل کرد تا در محدوده ی منطقی و سازنده 

 (.57، 1384ای قرار گیرد )فریدونی،

 توصیه های علمی برای مدیریت رفتار سیاسی عبارت اند از:

 کاهش عدم اطمینان در سیستم -1

 کاهش رقابت -2

 شکستن رفتار سیاسی موجود -3

 جلوگیری از شکل گیری رفتار سیاسی آتی -4

 ارتباطات آشکار -5

 (.104، 1389مطالعه علت ها و فنون رفتارهای سیاسی )سالجقه و ناظری،  -6

 

 رهبری -5

 گوناگونی نظریات و داشته طوالنی بس ای سابقه که است مباحثی جمله از سازمان اثربخشی و کارآیی بر آن تأثیر و رهبری مبحث

 که دارند توافق امر این بر آنان عموم که سازد می آشکار مدیریت عرصه پردازان نظریه آثار مرور لیکن، است، شده ارائه آن درخصوص

 از .کنند می کوشش هدفی تحقق جهت در معینی وضعیت در که است گروه یک یا فرد یک فعالیتهای بر تأثیرگذاری فراگرد، رهبری

 .است وضعیتی متغیرهای سایر و پیرو رهبر، متغیرهای از تابعی رهبری فراگرد که شود می استنباط گونه این فوق تعریف

 با رهبران که است معتقد و پردازد می رهبران مشترك ویژه صفات شناسایی به که است بوده شخصیتی تئوریهای با رهبری مباحث شروع

 آن از پس . گیرند می نادیده را مدیریت و رهبری مهارتهای بهبود و ایجاد در آموزش نقش بنابراین و شوند می متولد خاصی صفات

 بروز خود از کار محیط در رهبران که بود رفتارهایی رفتارگرایان، توجه کانون .شد مطرح اقتضائی تئوریهای سپس و رفتاری تئوریهای

 مدیریت سیستمهای نظریه که دادند می بها را محیطی اقتضائات تناسب به کردن عمل و محیط شناخت اقتضائیون آنکه حال دادند می

 (.72، 1389)الجوردی و جمالی،   گیرد می قرار رهبری نظریات از گروه این زمره در لیکرت
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 لیکرت مدیریت سبکهای .1-5

 و سعی با او، کرد شروع میشیگان دانشگاه از را خود تحقیقاتی های فعالیت 1946 سال از لیکرت، است آمریکایی شناس روان یک 4لیکرت

 نام به خود اثر اولین در را نتایج زم،های البررسی از پس و آوریجمع مختلف سازمانهای از را زیادی اطالعات توانست خود وافر تالش

 :کرد مشخص متغیر سه در سازمان اثربخشی تعیین برای را مدیران کار نتایج لیکرت .کرد منتشر 5مدیریت جدید الگوهای

 .است مشهود سازمان در کار حین در که مدیریتی و تصمیمات ها مشی خط مانند تغییرند، قابل که مستقلی متغیرهای: علتي متغیرهای .1

 جاری وضعیت بیشتر و میگیرند قرار علتی متغیرهای تأثیر که تحت هستند متغیری میناجی، متغیرهای لیکرت، زعم به :میانجي متغیرهای .2

 .سازمان در انسانی منابع مثل است، سازمان مشهود

 مورد در شود می باعث نهایت در که است عواملی آن به تمام وابسته متغیرها این علتی، متغیرهای برعکس :غایتي یا بازده متغیرهای .3

 (.116، 1388کرد )سیدی،  قضاوتسازمان  آن

 به زیر در . کرد ارائه 1967 سال در انسانی سازمان عنوان با خود اثر دومین در را مدیریت سبک چهار خود، هاییافته به توجه با لیکرت

 .پردازیممی لیکرت اول های سبک شرح

 

 :از عبارتاند خالصه طور به لیکرت مدیریتي سبک چهار .2-5

 اول )آمرانه( سبک .1-2-5

 گیریتصمیم پایین، به باال از ارتباطات نوع این رهبری است. در اصلی عامل پاداش، ندرت به و تنبیه و ترس زیردستان، به کم بسیار اعتماد

 اطمینان و اعتماد سبک این در که معنا بدین دارد، علمی مدیریت و x تئوری با بسیاری شباهت سبک این .مدیر است یا رئیس عهدة بر

شود. بنابراین  می برقرار زیردستان و او بین ارتباط مدیر ارادة و تمایل صورت در فقط ندارد و وجود زیردستان به نسبت مدیر طرف از کافی

 به پاداش و تشویق از نشانی ندرت به و میشود چیره سازمان کلیة سطوح به تنبیه و ارعاب و تهدید از ناشی ترس فضای در چنین سیستمی،

 که پیامهایی پذیرش برای الزم انگیزة لذا کارکنان است، و او ارتباط برقراری عامل مدیر خواست و اراده فقط که آنجا از .خوردمی چشم

 دستور صورت به تصمیمات که این چون شک بدون و ندارد وجود میشود صادر زیردستان به دستور امریه و صورت به مدیریت جایگاه از

 و کنترل سیستم این در بنابراین .باشد سنجیده و بهموقع صحیح، قبولی حد قابل در حتی نمیتواند میشود، ابالغ سازمان پایین ردههای به

 سیستمی چنین در .پذیردبه زیردستان صورت می اخطار و ابالغ و سطح باالترین و سازمان رأس از مطلق هدایت شکل به ارادة سازمان

 رسمی غیر به صورت زیردست اعضای سیستم این در .میگیرد قرار مدیران های دیدگاه الشعاعاداره تحت اساسی و اصلی اهداف اصوالً

است )امین  برداشت این مبین آنها هدف و است مدیران های دیدگاه آنها از برداشت حقیقت در که میکنند گروههایی تشکیل به اقدام

 (.128، 1382شایان، 

 

                                                           
4 Likert 
5 Now patterns of management 
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 دوم )خیرخواهانه( سبک .2-2-5

 اصلی عامل تنبیه، و ترس و پاداش طریق از انگیزه ایجاد و دارد وجود زیردستان به کمتری اعتماد سبک، این در یک، سبک با مقایسه در

 و خود به متکی را خود کارکنان که کند می تالش مدیر و دارد وجود رعیت و ارباب رابطة به شبیه وضعی سبک، این در . است رهبری

 مدیران هنوز روش، این در البته .هستند وی حمایت تحت که کند پیدا اطمینان و اعتماد آنان به حقیقت در و دهد قرار خود حمایت تحت

 هنوز اما کنند، نظر اعمال هدف تعیین و تصمیمگیری در تا دارد وجود زیردستان برای فرصتی حدودی تا اما میگیرند، را تصمیمات اکثر

 اهداف به یافتن دست منظور فقط به و محدود بسیار حد در اینکه با .دارد قرار سازمان مدیریت باالی در دست ردههای قدرت و کنترل

در  و هرم رأس طریق از اطالعات جریان هم هنوز سازمانی چنین در است، زیردست برقرار و رئیس بین نظرخواهی و تعامل سازمانی

 کارکنان تأیید مورد دستورات و اطالعات این شد عنواننیز  اول روش دربارة که همانطور .میشود برقرار مرئوس به رئیس طرف از حقیقت

 مختصر روش، این به ویژگی توجه با .میشود مواجه آنان سوءظن با انگیزد،  بلکهبرنمی را آنها اعتماد و هرگز گیرد نمی قرار زیردست

 جریان امور گردش خاطر به و مدیر درخواست طبق که است مواردی جمله از شودارائه می زیردستان طرف از که پیشنهادهایی یا اطالعات

 اهداف .باشد گذشته خاصی صافی از که میشوند آگاه زیردست فقط از اموری کارکنان آن از غیر و میگیرد صورت مدیر نیاز مورد سازمان

 (. 129، 1382مدیریت است )امین شایان،  نظریات برخالف میگیرند شکل مدیریت نوع این که در مشورتی هایگروه

 

 )مشورتي( سوم سبک .3-2-5

 بر مدیریت اساس سبک، این در .انددخیل در تصمیمات بیشتر زیردستان دو، سبک به نسبت و است مشاورهای مدیریت، سبک، این در

 مدیران با موضوعات و طرح خود عقاید بیان برای زیردستان سیستم، این در .است استوار زیردستان به مدیران نسبت نسبی اطمینان و اعتماد

از  که را اطالعاتی کارکنان .است جریان در طرفه دو صورت به مرئوسان و بین رئیسان اطالعات ل تباد و ارتباط . برخوردارند آزادی از

 در را خود پیشنهادهای و اطالعات صمیمیت و صداقت با تمام اما میپذیرند، سوءظن کمی با و میکنند استقبال میرسد آنان به مدیران طرف

 و آیددرمی اجرا مرحلة به است عالقة مدیران و توجه مورد صد در صد آنچه اطالعات و پیشنهادها این از ولی دهند،قرار می رؤسا اختیار

 است، عهدة مدیران بر کالن سیاستهای اعمال کلی طور به .مییابد جریان محدود صورت به احتیاط یا و کندی با هاطرح و اطالعات سایر

 سیستم این در غیررسمی ههای گرو . بود خواهد پایین سطوح بر عهدة نیست برخوردار چندانی اهمیت از که خاصی تصمیات گرفتن اما

 انطباق کارکنان از حمایتکننده مقررات قوانین و با گاهی و نیست مدیران گروه کنندةمنعکس دقیقاً آنها اهداف ولی اند،حال توسعه در

 (.129، 1382شود )امین شایان، رو میمقاومت مدیران روبه با احتماالً اهداف این . دارد

 

 )مشارکتي( چهارم سبک .4-2-5

 سبک این .دارد وجود گروه در همگان برای تصمیم در اخذ مساوی حق داشتن و میشود انجام مشارکتی تصمیمگیریها تمام سبک، این در

 تصمیمات مدیریت، نوع در این .است زیردستان به نسبت سازمانی مدیریت کامل اعتماد بر مبتنی روش ایندارد.  کامل شباهت y تئوری با

 دستورات و و پیشنهادها .میپذیرد انجام متقابل صورت به اطالعات شود. تبادلگرفته می مختلف سطوح در کارکنان مشورت و نظر با

 بودن مبهم صورت در و میشود واقع قبول مورد اطمینان اعتماد و با میشود ابالغ سازمان ترپایین ردههای به مدیریت حوزة از که اطالعات
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 به سیستم این شود. درمی الزم حاصل نتیجة نظر تبادل و بحث با و مطرح طرفین بین خاصی مورد آنها، بودن غیر عملی یا هادستورالعمل

 هماهنگ خواهد صمیمت و مسالمت با متفاوت هایدیدگاه و مختلف هایسلیقه بین طرفین، موجود صداقت و متقابل اعتماد وجود سبب

 گروه . پردازند می خود مسئولیتهای انجام به رغبت و شوق و با آورند می دست به خود وظایف انجام برای را الزم انگیزة کارکنان و .شد

 این بر وارد ایرادهای از یکی .خورده است گره کارکنان و مدیریت نظرات به اهدافشان معموالً میگیرند شکل این سیستم در که هایی

 (130، 1382است )امین شایان،  آنان مداخلة و مورد مشورت امور در کارکنان نداشتن تخصص سیستم،

 :است زیر شرح به مشارکتی سیستم خصوصیتهای

 ها؛تصمیمگیری در آنها نظر اعمال و اظهارنظر و مشورت فرصت اعطای .1

 منفی؛ یا مثبت از اعم امور از جریان آنها بودن آگاه و سازمان جاری سیاستهای از کارکنان ساختن مطلع .2

 آنان؛ روحیة تقویت در سعی و کارکنان روحی شرایط از مدیران بودن آگاه .3

 مدیران؛ با ارتباط و دسترسی سهولت .4

 آنان؛ برای واال شخصیت قائل شدن نتیجه در و سازمان امور از آنان کردن آگاه و زیردستان با مشورت .5

 کارکنان؛ با مؤثر ارتباط برقراری .6

 آنان؛ برای شدن شخصیت قائل نتیجه در و سازمان امور از آنان کردن آگاه و ارتباط برقراری .7

 دیگران؛ نظر به توجه و مردمداری کردن پیشه .8

 تغییرات الزم؛ و جدید سیاستهای برابر در نکردن مقاومت و انعطافپذیری .9

 .مهم تصمیمات ثمر رسیدن به هنگام ویژه به الزم مواقع در کارکنان تشویق و قدردانی ابراز .10

 و مدار روابط، چهار سبک مدیریت و آمرانه و یک ساختگرا سبک مدیریت که گرفت نتیجه چنین میتوان فوق مطالب خالصة با بنابراین

 هر که گرفت نتیجه مختلف در سازمانهای وجو جست از پس لیکرت. است حالت دو این فاصل حد سه و دو هایو سبک است مشارکتی

 چه هر و خواهد بود باال پیوسته آن اثربخشی و تولید قدرت زیاد، احتمال به باشد نزدیکتر سیستم چهار به سازمان یک مدیریت سبک قدر

 .بود خواهد پایینتر تولید باشد نزدیکتر یک سبک به

 بیشتر که هستند مدیرانی از ضعیفتر معتقدند، کار انجام که به مدیرانی داشت، اظهار سازمان در افراد فردی رفتارهای خصوص در لیکرت

 لیکرت .است شغلگرا و بسته از مدیریت تر موفق مراتب به گرا شاغل و باز مدیریت که میدارد اظهار لیکرت .تأکید دارند انسانی روابط بر

یابند و به رفتار  تغییر مشارکتی به آمرانه از سازمانها در مدیریت شیوة تا برآمد صدد در نتایج فوق به دستیابی و فراوان مطالعات از پس

 (.121-120، 1388توسعه یافته و بالغ بپردازند )سیدی، 

 

 نتیجه گیری -6

سیاست و قدرت های رهبری پی برد. با توجه به تعریف توان به تاثیر قدرت و سیاست در اعمال سبکبا توجه به مرور ادبیات نظری می

های رهبری مشخص شد که سیاست نحوه استفاده از قدرت است، بنابراین در کنار هم باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. لیکرت سبک
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باشد. این نحوه اعمال ها نیازمند سیاست در استفاده از قدرت خاصی میسبکی ارائه کرده است و هر کدام از این سبک 4را در یک طیف 

توان بصورت مطلق گفت که کدام قدرت و سیاست برای کدام سبک های رهبری بصورت نسبی است پس نمیست و قدرت در سبکسیا

 های رهبری ارائه داد. توان میزان تأثیر نسبی قدرت و سیاست را بر سبکالزم است اما با توجه به تعاریف موجود در ادبیات نظری می

شود. در سبک رهبری آمرانه تمام های رهبری در میزان نوع سیاست و اعمال قدرت پرداخته میسبک در این قسمت به بررسی تفکیکی از

گذارند. در سبک خیرخواهانه ها به یک نسبت تأثیر میها تأثیر گذارند اما قدرت اجبار و قدرت قانونی بیشتر نمود دارد و بقیه قدرتقدرت

ها در مقدار کمتری.  در سبک مشورتی قدرت مرجعیت و قدرت پاداش دارند و بقیه قدرت قدرت قانونی و قدرت پاداش بیشترین تاثیر را

گیرد. در سبک مشارکتی همانند سبک ها در میزان کمتری صورت میشوند و بقیه قدرتمی تأثیر بسیار بیشتری دارند و بیشتر نمایش داده

 بیشتر قدرت مرجعیت. گذارند اما با تاثیرمشورتی قدرت مرجعیت و پاداش تأثیر می

ها سیاست درست اعمال نشود سبب در اعمال هریک از این انواع قدرت باید سیاست متناسب با آن سبک ارائه شود. اگر در اعمال قدرت

 شود.ایجاد اثرات منفی می

 

 منابع -7

 های فرهنگی، تهران.دفتر پژوهش، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، انتشارات «مدیریت»(، 1379استونر، جیمز ادوارد) .1

، ترجمه محمدرضا بهرنگی، چاپ دوم، نشر کمال نربیت، «های حقوقي، حقیقي و بازها، سیستمسازمان»(، 1382اسکات، ریچارد ) .2

 تهران.

 ، انتشارات کوشامهر، تهران.«های سازمان و مدیریتتئوری»(، 1382امین شایان جهرمی، شاپور ) .3
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