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  مقدمه

 روز بـه  روز ،توجه این. است نظران بوده صاحب مد نظر مدیریت، و سازمان دنیاي در انسان به توجه ،دیرباز از

 دیگر به. اند نهاده نام ها سازمان اول مشتریان را انسانی سوم نیروي هزاره آغاز در امروز که جایی تا یافته افزایش

 بـه  نیـل  زیـرا  ؛دارد قرار اول اولویت در کارکنان اساسی نیازهاي به ضرورت پاسخگویی جدید عصر در سخن،

و  انسـانی  منـابع  مشروع و منطقی هاي خواسته و اهداف تأمین گرو در سازمانی هاي مأموریت رسالت و اهداف،

 عنـوان  بـه  آن از امـروزه  کـه  انسانی نیروي .)1393،  همکارانو  احمدي(است  آنان نیازهاي تأمین به خصوص

و  رشد در تواند می آن که کیفیت است سازمانی هر هاي سرمایه ترین مهم از یکی کنند، می یاد 1"انسانی سرمایه"

 مدیران که معتقدند نظران صاحب از بسیاري). 2015، 2براد و همکاران(باشد  داشته سزایی به نقش سازمان تعالی

 اهـداف  جهـت  در را آن و ایندتبدیل نم بالفعل نیروي به را بالقوه نیروي این صحیح، و اقدامات شایسته با باید

  ). 1389، و همکاران حیدري( کنند هدایت سازمان

 ناکـافی  دربـاره  آنـان . کنند می اشاره "انسانی"مسائل  به ها در بیان مشکالت سازمان خود، مدیران سازمان بیشتر

 سازمان، در کارکنان بین و تعارض تضاد انگیزه، نداشتن کارکنان، و مدیران در ارتباط برقراري هاي مهارت بودن

 از .)1394ی، سـاول ی یحـان یری و تـابل (کننـد   صحبت می مشابه مشکالت و سازمان تجدید در کارکنان مقاومت

 دهنـد،  انجـام  و زیردسـتان  ترازانهم رؤسا، وسیله به را سازمان امور بتوانند که است این مدیران هنر که آنجایی

متغیرهـاي مـؤثر در   از یکـی   .دارد اهمیت زیـادي  سازمانی رفتار در ذیربط هاي مهارت و دانش داشتن بنابراین،

 سازمانی هاي سیاست افراد که اصلی دالیل از یکی احتماالً. )1386چاوشی، (کارایی سازمان، رفتار سیاسی است 

 بیشـتر . انسـانی اسـت   معمول نیازهاي از سازمان در قدرت به تمایل. است قدرت به تمایل گیرند، می را به کار

 و انصـراف  و جـایی  جابـه  بـه  تمایـل  سیاسـی،  رفتـار  شـیوع  که است داده نشان رفتار سیاسی دربارة تحقیقات

) 2008(آدامز و همکاران ). 1392کرمی و یوسفی، ( دهد می افزایش را شغلی رفتگی تحلیل و از کار گیري کناره

 بـه عنـوان   و است خویش خدمتی به تمایل رفتارهاي از فرد اسناد در پژوهشی دریافتند که رفتار سیاسی شامل
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 مـی دهنـد،   نشـان  را خـویش خـدمتی   رفتـار  که افرادي توسط کار محیط که دربارة میزانی فرد ذهنی ارزشیابی

  ).2008، 1آدامز و همکاران(شود می مشخص

 سـازمان محسـوب   در پرسـنل  رسـمی  وظایف شرح از بخشی ،سیاسی توان گفت که رفتارهايبا این وجود می

 ایـن  بـه  کـه  کسانی. ندا برخوردار اي ویژه اهمیت از خطر، دفع منافع و کسب بر آن تأثیر دلیل به اما شوند، نمی

 اهـداف  بـه  نیـل  در نقشـی  کـه  آورنـد  می سیاسی روي هاي بازي انواع به آگاهانه ورزند، می ها مبادرت سیاست

آنهـا   بـروز  نحوه از آگاهی اما ندارد، وجود در سازمان رفتارهایی چنین حذف امکان که چند هر. سازمانی ندارد

طـرف،   یـک  از سیاسی رفتارهاي که گفت توان می پس. یاري دهد مخربش اثرات کاهش در را مدیران تواند می

سـالجه و نـاظري،   (باشـند   مـی  سازمان اهداف به نیل مانع ،دیگر طرف از و بخشند می تحقق را سازمان اهداف

 اما ندارد، ضرورت سازمان در رسمی ها به طور آن انجام که است هایی فعالیت از آن دسته ،سیاسی رفتار .)1389

 سیاسـی  رفتار دیگر، به عبارت. کند نفوذ می اعمال سازمانی منابع تخصیص و پاداش توزیع در امر حال عین در

 فرد یک هاي به اولویت شدن اهمیت قائل براي و قدرت کسب براي سازمان یک در است که هایی فعالیت شامل

عبـارت   بـه . پـذیرد  مـی  صورت دارد، وجود سازمان در ثبات یا عدم اطمینان آن در که موقعیتی در طلب قدرت

 در سیاسـی  رفتـار   بالقوه نیروي شود، می داده سازمانی ترجیح منافع بر فردي منافع سازمان در که هنگامی ،دیگر

وامل تـاثیر گـذار   عیکی از  ،رفتار سیاسی). 2009و همکاران،  2وبر(شد  خواهد ظاهر بالفعل سازمان به صورت

سـالمت   مـی تـوان   جمله آنهااز د که نوجود دار يدیگرغیر از رفتار سیاسی عوامل مهم ه ب. باشددر سازمان می

اشاره به وضعیتی دارد که رشد، توسعه و بالندگی یک سـازمان را تسـهیل    ،سالمت سازمانی .را نام بردسازمانی 

شناس هستند، روحیـه عملکـرد   هاي سالم کارمندان وظیفهدر سازمان. سازدکند و نیل به اهداف را مقدور میمی

است و افراد دوست دارند به محل کارشان بیاینـد و از اینکـه در    هاي ارتباطی باز و سودمندباالیی دارند، شبکه

از نظر کالرك، یک سـازمان سـالم هـم    ). 1388بند، عالقه( دارندکنند، احساس افتخار و غرور این محل کار می

هاي درونی و بیرونی دارد و قـادر بـه پیشـروي بـه     نوآور و هم سازگار است، ظرفیت باالیی براي تحمل بحران

توانـد  پذیرد که مـی سالمت سازمانی از عوامل زیادي تأثیر می ).1991، 3دیویس(باشد سطوح جدید فعالیت می

یابی به اهداف سازمانی مؤثر واقع شود، منجر به اثربخشی سازمان شود و در نهایت در بازدهی سازمان در دست
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نی مفهومی نسبتاً جدید در سازمان است که توان گفت که سالمت سازمامی ).2000، 1سیندر(کارایی داشته باشد 

یک سازمان . شامل توانایی سازمان براي انجام وظایف خود به طور مؤثر در راستاي رشد و بهبود سازمانی است

سـالمت  . افرادي سودمند و مؤثر باشـند  دخواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خوجایی است که افراد می ،سالم

در  2کـاترین ). 1389مظلـومی،  (دهـد  تی دارد که اهمیت دو چندان این موضوع را نشان میسازمانی تأثیرات مثب

توان استعدادهاي اعضا را شناسایی کرد تا با اسـتفاده از  پژوهش خود نشان داد که از طریق سالمت سازمانی می

  ).2007، 3کاترین(آنها، اهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا کند 

از  تواند بر سالمت سازمانی تاثیرگـذار باشـد یکـی   اند که عوامل زیادي میمحققان نشان دادهدر چند سال اخیر 

به عنوان . باشداغلب مردم می يدلبستگی شغلی عامل اساسی در زندگی کار .دلبستگی شغلی است ،این عوامل

دو نوع عامل به شدت مرتبط کـه بـه   . حداکثر رساندن اثربخشی سازمانی است به یک نگرش، عامل اساسی در

منـابع   يهـا هـا و سیاسـت  جـو روانشـناختی و فعالیـت    :از عبـارت انـد  کننـد  کمک می شغلی دلبستگی يارتقا

در بـین  . وابسته اسـت  يشغلی به خصوصیات شخصی و ماهیت وظایف کار دلبستگی ).1393، علومی(انسانی

 دلبسـتگی  .ترین آن تابعی از شخصیت و جو سازمانی اسـت دلبستگی شغلی، واقع بین درباره متنوع يهادیدگاه

  ).1386فوالدوند، ( شغلی رابطه تنگاتنگی دارد يشغلی با انگیزش و خشنود

 هویـت  تعیـین  حالت یک به شغلی دلبستگیدر تحقیقات خود نشان دادند که ) 1390(حیدري نژاد و همکاران 

 دلبستگی باالي سطح .است فرد یک هویت مرکزي براي شغل، یک که ايدرجه یا گرددمی بر کار با روانشناختی

 کارکنان داشتن. داندمی خود معرف را آن و دهدنسبت می خود به را خاص یشغل فرد که معناست این به شغلی

 شـوند،  مـی  ور غوطه کارشان در افراد که وقتی برساند، زیرا سود سازمان به است ممکن باال شغلی دلبستگی با

اکبـري و  ( بگـذارد  آنهـا  شـغلی  عملکـرد  بـر  تاثیر مثبتـی  است ممکن خود این که یابد می افزایش آنها انگیزش

رابطۀ سالمت روانی و دلبسـتگی شـغلی   "عنوان  پژوهشی باکشاورز و همکاران در  ،همچنین ).1393همکاران، 

هاي افسردگی، شکایت ، اضطراب،اختالل شخصیتکه به ترتیب  دریافتند "در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج

 ترین ابعاد سـالمت مهم ،و روان پریشی ن فردي، وسواس ـ اجبار، پرخاشگري جسمانی، حساسیت در روابط بی

میـزان   .و بین اولویت این عوامـل تفـاوت معنـاداري وجـود دارد     بودندروانی معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج 
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دلبسـتگی شـغلی در بـین     ،همچنین .ر حد مطلوب بودبدنی شهر یاسوج دسالمت روانی در بین معلمان تربیت

بین سالمت روانی و ابعاد آن با دلبسـتگی   ،در پایان. بدنی شهر یاسوج در حد مطلوب قرار داشتمعلمان تربیت

 موضوعات از شغلی دلبستگی. شد مشاهده داريمعنی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج رابطه منفی و غیر

 اسـت  مهمـی  بازخورد، متغیر یک عنوان به شغلی دلبستگی مفهوم ،در واقع. باشدمی رشد به رو جالب تحقیقی

 ثـر ا باشد، باال سازمان یک کارکنان شغلی دلبستگی سطح هرچه. می کند کمک سازمان بخشی اثر افزایش به که

  ).1393علومی، ( یافت خواهد افزایش نیز آن بخشی

هـا و اثـر بخشـی    ها و خود کنترلی افراد در سازمانپیشرفت سازمان با توجه به اهمیت سه متغیر ذکر شده براي

  :است که به این سوال پاسخ دهد درصددها، در این پژوهش محقق افراد درون سازمان

وجـود   کارکنـان وزارت ورزش و جوانـان   یشغل یبا دلبستگ یو سالمت سازمان یاسیرفتار س نیب چه ارتباطی 

  دارد؟

  

  روش شناسی پژوهش

این پژوهش بـه  . کاربردي بود ،همبستگی، از نوع تحقیقات پیمایشی و به لحاظ هدف -پژوهش حاضر توصیفی

 جامعه آمـاري پـژوهش حاضـر را کلیـه    . استهاي آن به صورت پیمایشی روش میدانی بوده و گرد آوري داده

اري براساس جـدول  تعداد نمونۀ آم  .نفر بود 650که تعداد آنها کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند 

بـه  در ایـن پـژوهش   هـا  آوري دادهبراي جمع. نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند 240تعدادبه مورگان 

جنسیت، سن، وضـعیت تاهـل، میـزان تحصـیالت و     ( "پرسشنامه مربوط به اطالعات شخصی"ترتیب از چهار 

که شامل سـه مولفـه    -)1994(کاسمار و کارلسن  "ی سازمانیپرسشنامه مقیاس ادراك رفتارهاي سیاس"، )سابقه

بـراي سـالمت سـازمانی از     -سیاست پرداخت و ارتقا ه واسطه همکاري ورفتارهاي سیاسی عمومی، موفقیت ب

گري، یگانگی نهادي، نفوذ مدیر، مالحظه با هفت مولفه -)1996( فیلدمن و هوي "سازمانی پرسشنامه سالمت"

 )1982( "پرسشـنامه کـانونگو  "براي دلبستگی شـغلی از  و  "پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمیدهی، ساخت

  . استفاده شده است

 یاییقرار گرفت و پا ییدمورد تا یورزش یریتمد یدنفر از اسات 15توسط ها وري و محتوایی پرسشنامهصیی روا

 260پژوهشـگر اقـدام بـه توزیـع     . به دست آمد 82/0و  84/0، 79/0به ترتیب  کرونباخ  يآلفا یقاز طر یزن هاآن



پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیـه و   240تعداد  ،هاي مخدوش پرسشنامه کرد و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه

بـا اسـتفاده از    -دو سـطح توصـیفی و آمـار اسـتنباطی    در ها نیز تجزیه و تحلیل داده. تحلیل آماري قرار گرفت

کلیـه   در الزم به ذکر است کـه . انجام گرفت  -رگرسیون چندمتغیرهو  میرنف،همبستگی پیرسونکلموگروف اس

  .شد استفاده 22اس پی اس اس نسخه  ها از نرم افزارتجزیه و تحلیل

  پژوهشیافته هاي 

و افرادي که ) درصد 40(سال هستند بیشترین فراوانی  50تا  41پاسخ گویانی که در رده سنی  ،با توجه به نتایج

 با بررسـی یافتـه  ). درصد 8(اند  کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده ،باشند سال می 30در فاصله سنی زیر 

نیـز مجـرد   ) درصد 6/20( همرد و بقی) درصد 4/70(گویان مورد مطالعه  پاسخ هاي پژوهش معلوم شد که بیشتر

نین نتایج نشان داد چهم .اند درصد نیز مجرد بوده 22متأهل و ) درصد 78(گویان  پاسخ همچنین، بیشتر. اند بوده

و پاسـخ گویـانی کـه داراي    ) درصد 36(بیشترین فراوانی  ،باشند پاسخ گویانی که داراي تحصیالت لیسانس می

بیشـترین پاسـخ گویـان    ). درصـد  3(انـد   نی را به خود اختصاص دادهکمترین فراوا ،باشند تحصیالت دکتري می

سـال   5کمترین فراوانی مربوط به سـابقه کـاري  زیـر    و  اند بوده) درصد 25(سال  15تا  11سابقه کاري  داراي

  .ستا  بوده) درصد 3/11(

  

  کارکنان وزارت ورزش و جوانان یشغل یبا دلبستگ یو سالمت سازمان یاسیرفتار س نیارتباط ب :1جدول 

  دلبستگی شغلی  متغییر

  ضریب تعیین  سطح معناداري  ضریب همبستگی

  26/51  002/0  716/0  یسالمت سازمان

  -69/11  004/0  -342/0  رفتار سیاسی

  

یعنی با افـزایش   ؛)= 716/0r(سالمت سازمانی رابطه مستقیم و معناداري با شدتی قوي با دلبستگی شغلی دارد 

نتایج نشان داد که رفتار سیاسی رابطه معکوس . یابد سالمت سازمانی، دلبستگی شغلی با شدتی قوي افزایش می

ـ یعنی با افـزایش رف ؛ )= r -342/0(و معناداري با شدتی متوسط با دلبستگی شغلی دارد  ار سیاسـی، دلبسـتگی   ت

  .یابد شغلی با شدتی متوسط کاهش می

  



کارکنان وزارت  یشغل یبا دلبستگ یو سالمت سازمان یاسیرفتار سبینی متغیره براي پیشنتایج رگرسیون چند: 2جدول 

  ورزش و جوانان

  خالصه مدل

 یهمبستگ یبضر  مدل

  چندگانه

2 R  

  ضریب تعیین

R 2 
adj  

  ضریب تعیین تعدیل شده
خطاي استاندارد 

  برآورد

 یندورب

  واتسون

1  836/0-  698/0  696/0  349/0  91/1  

یشغل یدلبستگی، سالمت سازمانمولفه : متغیرهاي پیش بین  

  رفتار سیاسی: متغیر مالك

  

 از خیـر  یـا  هستند مستقل رگرسیون در باقیمانده آیا که هدف این با رگرسیون باقیمانده خودهمبستگی منظور به

 صـفر  فـرض  باشـد،  5/2 تـا  5/1 بـین  واتسون دوربین آزمون آماره چنانچه. شد استفاده واتسون دوربین آزمون

 مقـدار  ،3 جـدول  به توجه با. شودمی تأیید صفر فرض صورت این غیر در و شودمی پذیرفته) خطاها استقالل(

 خطاهـا  اسـتقالل  فـرض  بنابراین .دارد قرار 5/2 و 5/1 فاصله در که است آمده) 91/1( واتسون – دوربین آماره

کـه  گفت  توانیم چندگانه یهمبستگ یبضربرحسب مقادیر برآورد شده در جدول باال و مقدار  .است پذیرفته

 منفیرابطه  کارکنان وزارت ورزش و جوانان یشغل یبا دلبستگ یو سالمت سازمان یاسیرفتار س يهامولفبین 

   نشـان  ) =R2 adj 696/0(مقدار ضریب تعیـین تعـدیل شـده     ،طرفیاز ). =R -836/0(و معناداري وجود دارد 

کارکنان  یشغل یبا دلبستگ یسالمت سازمان يهامولفهدرصد از کل تغییرات رفتار سیاسی را  696/0دهد که می

  . کنندبینی میپیش وزارت ورزش و جوانان

  نتایج آزمون آنوا :3جدول

 F Sig مربع میانگین ها درجه آزادي مجموع مجذورات مدل

  رگرسیون

 باقیمانده

136/67  

989/28  

2 

237 

568/33  

122/0  
433/274  001/0  

125/96 کل  239    

  

 05/0در سـطح خطـاي کمتـر از     Fکه مقـدار آزمـون   گفت  توانیمبرحسب مقادیر برآورد شده در جدول باال، 

مـدل خـوبی    ،بین و یک متغیـر مـالك  بدین معنی که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر پیش ؛معنادار است

  . است



 بین بر متغیر مالكنتایج ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهاي پیش :4جدول

  مدل
  بینمتغیرهاي پیش

  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

t  Sig  
1  B خطاي استاندارد  Beta 

 )ثابت(

 سالمت سازمانی

456/0  

430/0 -  

168/0 

057/0 

 -  

477/0 -  

715/2  

517/7 -  

007/0  

001/0  

  001/0  687/18  186/1  072/0  352/1  دلبستگی شغلی

  

بـا   یو سـالمت سـازمان   یاسـ یرفتـار س  نیب رابطهکه گفت  توانیمبرحسب مقادیر برآورد شده در جدول باال، 

به ازاي افزایش یـک انحـراف    ؛ به عبارت دیگر،معنادار است کارکنان وزارت ورزش و جوانان یشغل یدلبستگ

به  کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر رفتار سیاسی یشغل یبا دلبستگ یسالمت سازمانهاي استاندارد در مولفه

  .یابدانحراف استاندارد افزایش می 186/1و  -477/0ترتیب میزان  

    نتیجه گیريبحث و 

 در از اسـتعدادها  استفاده زمینه در اساسی تصمیماتی به نیاز ها،خواسته توسعه و خالقیت اهمیت دلیل به امروزه

 در چـه  و داخـل  در چه( آن حامی همواره باشند، متعهدخود  سازمان به نسبت افراد است، زیرا چنانچه سازمان

 هـاي سـازه  ،سـازمانی  سیاسـت  ادراك و سیاسی رفتار. بود خواهند مدیران سوي از مستقیم کنترل بدون )خارج

 رفتـار  بـه  تمایل سازمانی، سیاست ادراك باالي سطوح. ندیکدیگر مرتبط با متقابل طور به که اي هستندجداگانه

  ).  2002فریز و همکاران، (کند می تقویت را سیاست ادراك که خود، دهدمی افزایش را سیاسی

کارکنـان وزارت   یشغل یبا دلبستگ یو سالمت سازمان یاسیرفتار س نیارتباط ب ، بررسیهدف کلی این پژوهش

سالمت سازمانی رابطه مستقیم و معناداري بـا شـدتی قـوي بـا      نشان داد کهتحقیق نتایج  .بود ورزش و جوانان

یعنی با افزایش سالمت سازمانی، دلبستگی شغلی بـا شـدتی قـوي افـزایش      ؛)= 716/0r(دلبستگی شغلی دارد 

نتایج نشان داد که رفتار سیاسی رابطه معکوس و معناداري با شدتی متوسـط بـا دلبسـتگی شـغلی دارد     . یابد می

)342/0- r =(، با توجه به اینکه . یابد ار سیاسی، دلبستگی شغلی با شدتی متوسط کاهش میتیعنی با افزایش رف

مـورد بررسـی جـدي     یشغل یبا دلبستگ یو سالمت سازمان یاسیرفتار س نیارتباط بدر تحقیقات گذشته بحث 

ی با تحقیقات گذشته انجام توان مقایسه دقیقباشد، نمیدر این زمینه موجود نمینیز تحقیقی  و قرار نگرفته است



همان گونه که نتایج حاصل از . گردددر بحث، بررسی و مقایسه نتایج سعی شده که به صورت کلی قیاس  و داد

کمبـود  . یابـد  شدتی نسبتاً قوي کاهش می با افزایش سالمت سازمانی، رفتار سیاسی بااین تحقیق هم نشان داد، 

بـه   ؛رفتارهاي سیاسی سازمانی بر روي رفتـار کارکنـان تاثیرگـذار اسـت    سالمت سازمانی و وجود بیش از حد 

ـ  اي که کاهش سالمت سازمانی و افزایش رفتارهاي سیاسی میگونه ان را بـه سـمت جـو سـکوت     توانـد کارکن

تواند انگیـزه و حـس   می و کاهش رفتارهاي سیاسی در سازمان سالمت سازمانیافزایش  ،همچنین. هدایت کند

فانی و همکاران در تحقیـق خـود   . ي کارکنان را نسبت به سازمان و اهداف سازمانی افزایش دهدپذیرمسئولیت

 ادراك سیاسـت  از اينتیجـه  که کمتري شغلی فشار کنند،می مشارکت هاگیري تصمیم در که افرادينشان دادند 

 ادراك و دارد اثـر  ت هـا سیاس ادراك بر سازمانی و شغلی فردي، عوامل بنابراین، .کنندمی تجربه است، سازمانی

سیاسـی   وجـود  از ي خـود هـا برداشت اساس بر افراد. می گذارد تأثیر سیاسی رفتار بر مثبت به طور نیز سیاست

 سطوح. دهندمی شکل ادراکات اساس این بر را رفتاري هايواکنش احتماال و کنندمی عمل کار محیط در کاري

همچنین  و اطمینان عدم دلیل الزم به ذکر است به. است تهدیدآمیز کاري محیط نشان دهندة سیاست ادراك باالي

و ایـن   کننـد  تـأمین  را خود شخصی تا نفع آورندمی روي سیاسی رفتار به کارکنان کار، محیط در وجود ابهامات

بـراي  بسـیاري   منفـی  پیامدهاي ،)باشدکه در نتیجه همین رفتارهاي سیاسی سازمانی می(سازمانی  اطمینان عدم

و کاهش رفتارهاي سیاسـی سـازمانی    سالمت سازمانیبنابراین افزایش . )1393فانی و همکاران، (سازمان دارد 

نتـایج   .و کارکنان را نسبت به حصول اهداف سازمانی متعهدتر کنـد  د حس اعتماد را در کارکنان تقویتتوانمی

هاي مدیریت و سالمت سـازمانی رابطـه   حاکی از آن بود که بین سبک) 2014(پژوهش احمدي و بازاراصفهان 

میزان استرس را در کارکنان کاهش و  ،مشخص شد که سالمت سازمانی ،همچنین. مثبت و معناداري وجود دارد

توان این گونه استنباط کرد کـه  ج این تحقیق میبنابراین با استفاده از نتای. دهدها را افزایش میمیزان رضایت آن

کننـد و   بیشـتر را در سازمانشـان   زمانیسـالمت سـا  ورزش و جوانان، براي اینکـه بتواننـد جـو     وزارتمدیران 

ـ    سـعی کننـد تـا حـد امکـان       دکارمندانی را در اختیار داشته باشند که نسبت به سازمان بی تفـاوت نباشـند، بای

با توجه . بخشندکارکنانشان را افزایش  سالمت سازمانیو میزان  هندزمانشان کاهش درفتارهاي سیاسی را در سا

یعنی با افزایش رفار  -رابطه معکوس و معناداري با شدتی متوسط با دلبستگی شغلی دارد ،به آنکه رفتار سیاسی

 دلبسـتگی شـغلی   رونـد  توان گفت کـه گسـترش  می -یابد سیاسی، دلبستگی شغلی با شدتی متوسط کاهش می

 آنجا از و دارد قرار اولویت در پدیده این با آنها طرز برخورد و نگرش و گیردمی صورت مدیران سوي از معموال



 را تغییـرات  انجام و کمتر را اثربخشی کاهش، دانش اشتراك گذاري به عدم دلیل به را یادگیري رفتارسیاسی، که

 نمودن سهیم و عقیده ابراز به کارکنان بیشتر تمایل و سکوت سد براي شکستن اقداماتی انجام سازد،می ترسخت

 قـدرت  کـه  هنگـامی انـد  به این نتیجـه رسـیده   1آتینک و همکارانش .دارد سازمان ضرورت سرنوشت در خود

 انجام گیرندگان تصمیم بر نفوذ منظور است به ممکن سیاسی رفتار شود،می جمع سازمان باالي در گیريتصمیم

 کنندمی احساس خود دارند، مدیران با مثبت اعتماد بر مبتنی روابط که ها متوجه شدند کارکنانیهمچنین آن. شود

محیط سازمانی را محیط امنی براي ابراز نظرات و  ،در نتیجه. شودمی غیرمنصفانه یا سیاسی برخورد کمتر آنها با

 به که افرادي که آنجا از). 2010آتینک و همکاران، (بینند و از بیان پیشنهادات خود ابایی ندارند عقاید خود می

    پیـدا  وابستگی سازمان به شوند،می آورده حساب به سازمان در اصطالحا و شودمی داده پاسخ آنها هايعقیده

از  دلبستگی شغلی آنهـا ، نماینداحساس می هاسختی هنگام در سازمان کنار در ماندن به ملزم خود را و می کنند

شود که مدیران این گونه رفتارهاي سیاسی را تا حـد ممکـن در   بنابراین پیشنهاد می .می یابدافزایش  این طریق

تـا   در محیط سازمان احساس امنیـت کننـد  سازمان از بین ببرند و جو سازمانی را طوري پیش ببرند که کارکنان 

   .سازمانی سالم داشته باشیمشغلی بیشتري از سوي کارمندان باشیم و شاهد دلبستگی 

 یبا دلبسـتگ  یسالمت سازمان مولفهدرصد از کل تغییرات رفتار سیاسی را  696/0دهد که نشان می تحقیقنتایج 

با توجه به تازگی موضوع پـژوهش و یافـت نشـدن    . کنندبینی میپیش کارکنان وزارت ورزش و جوانان یشغل

ی با رفتار سیاسی شغل یدلبستگ و یسالمت سازمان يهامولفهسوابقی که به طور اختصاصی به تبیین ارتباط بین 

سازمانی پرداخته شده باشد، پژوهشگر در مقایسه سازي و اشاره به نتایج تحقیقات گذشته در محـدودیت قـرار   

تـراویس و  . گـردد حث، بررسی و مقایسه نتایج سعی شده اسـت کـه بـه صـورت کلـی قیـاس       لذا در ب. داشت

دترت ). 2012، تویس(اند همکاران نیز، بی تفاوتی شغلی را به عنوان یکی از اثرات منفی رفتارسیاسی ذکر کرده

عقیـده را یکـی از   نموده اند کارکنانی که عملکرد بهتري دارند، سخن گویی یا ابـراز   بیانهم ) 2007(و بوریس 

زمانی . وظایف شغلی خود می دانند و سطح عملکرد کارکنان، رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید از سوي آنها دارد

که کارکنان احساس کنند در مراودات بین آنها و مدیران سازمان، مدیران با انصاف با آنهـا برخـورد مـی کننـد،     

هاي خود را نه در جهت اعتراض، بلکه در کنند تا نظرات و ایدهو تالش می یابدافزایش می شانرضایت شغلی 

                                                           
1 Atinc et al 
 



توان از نتایج این تحقیق چنان استنباط کرد که وجـود رفتارهـاي   می. جهت نفع رسانی به سازمان، افزایش دهند

ـ      ان سیاسی و همچنین کمبود سالمت سازمانی و دلبستگی شغلی در کارکنان، نقـش مـوثري در بـی اعتمـادي آن

اي که در سازمانی که رفتارهاي سیاسی در آن زیاد باشد به گونه ؛نسبت به سازمان و مدیران ارشد سازمانی دارد

آنان و  کاسته می شودکارکنان به سازمان اعتماد از کم کم  ،و همچنین کارکنان دلبستگی شغلی کمی داشته باشند

سالمت سـازمانی بـه خطـر     ،در این صورت که ندویت قرار دهترجیح می دهند منافع شخصی خویش را در اول

آنـان  نظـرات  از کارکنان برگـزار کننـد و    همهلذا توصیه می گردد که مدیران جلساتی را با حضور . خواهد افتاد

 هـاي ویژگـی  در بیـان  مـایلز  .و این ذهنیت را در آنان ایجاد کنند که نقش مهمی در سـازمان دارنـد   جویا شوند

جهت  ها درکارکنان سازمان روشن است و کلیه فعالیت بیشتراهداف موسسه براي " :گویدمی هاي سالم سازمان

 مند به اعالم نظرات خود درکنند و عالقهکارکنان نسبت بـــه سازمان احساس تعلق می ؛پذیرداهداف انجام می

چوب امکانات موجـود  مسائل در چار شود؛ها با خوش بینی اقدام میزیرا نسبت به حل آن ،مورد مشکل هستند

کارکنان در جهت حل مشکالت به صورت غیررسمی و فـارغ از   ؛شودبه صورت فعال و واقع بینانه برطرف می

کنند و درگیر این نیستند که ببینند مدیران سطح بـاال چگونـه فکـر    عنوان و مقام رسمی با یکدیگر همکاري می

  )1384جاهد، ( ".دهندسوال قرار می ردها و نظرات رئیس موسسه را موکنند و حتی خواستهمی

. تـوان از میـان بـرد    که رفتارهاي سیاسی در سازمان را نمی نتیجه گرفتمی توان  پژوهشاین  نتایجبا توجه به  

پس به نظر محقـق بهتـر اسـت    . رفتار سیاسی با همه محسنات و معایبش وجود دارد و از آن راه گریزي نیست

براي . دبراي به حداقل رساندن مضرات آن و به حداکثر رساندن مزایاي آن، رفتار سیاسی را تحت کنترل در آور

تر و دلبستگی شغلی کارکنان سازمان سالم دست یافت تاهاي سیاسی  از تاکتیک ی درستید به شناختاین کار با

   .بیشتر شود

    پیشـنهاد  رابطه معکوس و معناداري با شدتی متوسـط بـا دلبسـتگی شـغلی دارد،      ،اینکه رفتار سیاسی باتوجه به

حـد ممکـن در سـازمان از بـین ببرنـد و جـو        مدیران سعی کنند این گونه رفتارهاي سیاسی را تـا که شود  می

دلبستگی شـغلی آنهـا افـزایش     نمایند وکه کارکنان در محیط سازمان احساس امنیت  بنا کنندسازمانی را طوري 

  . یابد

شود براي به وجود آوردن حس عالقه و دین در افراد نسبت به سـازمان، از سـبک تصـمیم    همچنین پیشنهاد می

  .شودگیري مشارکتی استفاده 
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The overall aim of this study is to determine the relationship between political 
behavior and organizational health with the job involvement of the personnel of the 
Ministry of Sports and Youth. The statistical population of the present study 
consisted of all personnel of the Ministry of Sports and Youth, numbering 650 
people, and the number of statistical samples was 240 according to the Morgan 
table. They were randomly selected. To collect data, four personal information 
questionnaires (gender, age, marital status, level of education and background), 
Kacmar and Carlsen (1994), Organizational Political Behavior Perceptions Scale, 
Hui and Feldman (1996), and Organizational Health Questionnaire (1996), as well 
as For job attachment, Coungno questionnaire (1982) were used. Two descriptive 
and inferential statistics were used to analyze the data. Descriptive statistics and 
inferential statistics (Kolmogorov Smirnov, Pearson correlation, regression, and 
multivariate regression) were used. All analyzes were performed using SPSS 
software version 22. Results showed that the organizational health has a direct and 
significant relationship with strong intensity with job involvement (r=0/716). The 
results showed that the political behavior has a reverse and significant relationship 
with the average intensity with occupational attachment (r=-0/342), as well as 
other results said that organizational health components with job involvement from 
the Ministry of Sports and Youth personnel predict political behavior. 

Key words: Political Behavior, Organizational Health, Job Involvement and 
Ministry of Sports and Youth 

 


