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Abstract
Objective: Hierarchical promotion, organizational acceptance, and achieving reputation in
Public organizations are becoming increasingly difficult due to structural barriers, processoriented, ambiguous organizational goals, and the lack of proper metrics for Promotability.
However, successful managers and those with special political savvy achieve their goals by
using political networking and managing key stakeholders, accumulating communicational
capital, and properly analyzing the political arena of the organization. The present study aims to
design a model of political savvy of middle managers of the state.
Methods: The research method is qualitative and based on the method of grounded theory
generation. Semi-structured interviews were used to collect data and data analysis was
performed by Strauss and Corbin method and paradigm model. Sampling was done in a
theoretical way using purposeful (judgmental) and snowball (chain) techniques, based on which
19 interviews were conducted with former and current middle managers of Public organizations.
Results: The results of analyzing the data obtained from the interviews during the open, axial
and selective coding process and using Maxqda 2018 software led to the creation of a political
savvy model of middle managers of the state based on the method of grounded theory
generation including 6 dimensions and 20 concepts.
Conclusion: By understanding and identifying causal conditions of political savvy such as
political knowledge and skills and learning tactics of influence and improving the context
conditions, middle managers of the state can devise strategies to achieve an acceptable level of
political savvy by considering intervening conditions such as structural barriers and processoriented.
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چکیده
هدف :ارتقا سلسلهمراتبی ،مقبولیت سازمانی و دستیابی به شهرت در سازمانهای دولتی به دلیل موانلس سلاختاری ،یرآینلد م،لوری ،اهلدا
سازمانی مبهم و نبود سنجههای درست ارتقا پذیری روز به روز دشوارتر میشود .با این حال مدیران مویق و آنهلایی کله از زرنگلی سیاسلی
خاصی برخوردارند با استفاده از شبکهسازی سیاسی و مدیریت ذینفعان کلیدی ،انباشت سرمایه ارتباطی و ت،لی درست عرصه سیاسی سازمان
اهدا خویش را م،قق میسازند .پژوهش حاضر با هد طراحی مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت انجام گریته است.
روش :روش ت،قیق کیفی و مبتنی بر نظریهپردازی داده بنیاد میباشد برای گردآوری اطالعات از مصاحبههای نیمه ساختار یایته استفاده شد
و تجزیه و ت،لی اطالعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمیآنجام گریته است .نمونهگیری بله روش نظلری و بلا بهلره منلدی از
تکنیکهای هدیمند (قضاوتی) و گلوله بریی (زنجیره ای) صورت پذیریته کله بلر مبنلای آن  91مصلاحبه بلا ملدیران میلانی اسلبق و یعللی
سازمانهای دولتی به عم آمد.
یافتهها :نتایج ت،لی دادههای به دست آمده از مصاحبهها طی یرآیند کدگذاری باز ،م،وری و انتخابی و با اسلتفاده از نلرم ایلزار
 2018به ایجاد مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت بر مبنای نظریهپردازی داده بنیاد شام  6بعد و  02مفهوم منجر گردید.
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نتیجهگیری :مدیران میانی دولت با درک و شناسایی شرایط علی زرنگی سیاسی از قبی دانش و مهارت سیاسی و یراگیری تاکتیکهای نفوذ
و بهبود شرایط زمینه ای ،میتوانند راهبردهایی را در جهت دستیابی به سطح قاب قبولی از ذکاوت سیاسی با در نظر گریتن شرایط مداخلهگر از
قبی موانس ساختاری و یرآیند م،وری اتخاذ نمایند.
کلیدواژهها :ارتقا شغلی ،زرنگی سیاسی ،مدیران دولتی ،نظریهپردازی داده بنیاد
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مقدمه

سازمانها ساختارهای سیاسی هستند که یرصتهایی را برای ایراد یراهم میآورند تا مشلال خلود را توسلعه داده و بله
منایس و انگیزههای یردی خویش بپردازند (باکانن و بدهام .)0202 ،بر اساس متون مرتبط ،ریتلار سیاسلی در سلازمانهلا
چنین تعریف شده است :ریتاری که به طور رسمی اجازه داده نمیشود ،به طور اداری تأیید نمیشود یا به طور گسترده در
سازمان پذیریته نمیشود و به معنای تالش برای حداکثرکردن نفس شخصی ،به هزینة سازمان یا اعضای آن است (یانی و
همکاران .)9313 ،اندیشمندان سیاسی اعتقادی به کلیشه منفی سیاست سلازمانی ندارنلد .آنهلا ملیداننلد کله سیاسلت
سازمانی شمشیری دو لبه است که میتواند هم از نظر اخالقی بلرای بلرش دادن نلوار قرملز بوروکراتیلک و یرآینلدهای
منسوخ شده استفاده شود ،و هم میتوان از آن برای گسترش ایدههای ابتکاری در راه ارتقاء مطلوب بهلره گریلت (هلارد،
 .)0293سیاست سازمانی بیانگر "تالشهای تأثیرگذار"" ،تاکتیکهای قدرت" و "ریتار لیررسمی" است .تضلاد و علدم
اطمینان در یک یرآیند تصمیمگیری به عنوان ویژگیهای موقعیتی مرتبط با ریتار سیاسی در سلازمانهلا دخیل هسلتند
(پارک و لی .)0202 ،سیاست مشروع واقعی و مثبت از مؤلفههای مهم زندگی سازمانی به حساب میآید .همه ایراد داخل
یک سازمان جزئی از یک جامعه سیاسی بوده و نقش و ریتار هر یرد بله ن،لوه تفسلیر اوضلاع توسلط وی بسلتگی دارد
(چانگ و همکاران .)0221 ،سیاستهای سازمانی تالشهای لیلر رسلمی و بعضلا پشلت پلرده بلرای یلروش ایلدههلا،
تأثیرگذاری در سازمان ،ایزایش قدرت یا دستیابی به اهدا هدیمنلد دیگلر هسلتند (دمیلر و همکلاران .)0291 ،مفهلوم
سیاست سازمانی اللب ریتارهایی را منتق میکند که در بهترین حالت ناشایست و در بدترین حاللت لیلر اصلولی ،لیلر
اخالقی و یاقد اعتماد است .با این حال ،ریتار سیاسی به هیچ وجه نه مثبت و نه منفی است.
خوب بودن یا بد بودن ریتارهلای سیاسلی نله در اعملال نفلوذ خلود ،بلکله در ابزارهلای ملورد اسلتفاده و اهلدا
بهدستآمده سنجیده میشود (هوک وارتر و همکاران .)9111 ،ریتار سیاسی انسانی بوده و بخشی اجتنابناپذیر از عرصله
سیاسی یک سازمان است .به گفته هری ترومن سیاست هنر به انجام رساندن کارهاست .اگر سیاست به شکلی باریلک و
منفی تعریف شود ارزش آگاهی و مهارت سیاسی مورد لفلت واقس خواهدشد .اگر سیاست سازمانی بلا ارزشهلای درسلت
آمیخته شود ،میتواند برای تیم و سازمان مزیت مهمیآیجاد نماید .سیاست نه خوب است و نه بد؛ بلکه یک بخش خنثی
و طبیعی از زندگی سازمانی است .به جای اجتناب یا نادیده گریتن آن ،ایراد باهوش سیاسی ملیتواننلد از نفلوذ خلود بله
روشی معتبر و صادقانه برای ت،قق اهدا سازمان استفاده کنند (ویگودا و دراری .)0226 ،ایراد بلاهوش از نظلر سیاسلی
حس شهودی باالیی دارند که به آنها کمک میکند موانس بالقوه را دور بزنند .آنها م،یط را رصد کلرده و آنهله را کله
موجب پاداش شده یا نادیده گریته میشود ،یادداشت مینمایند .آنها مشاهده میکنند که کارکنان چگونه مویق میشوند
و چه چیزی برای آنان جذاب است .این مشاهدهها برای توسعه مهارت سیاسلی بسلیار مهلم اسلت (بلیکل و همکلاران،
 .)0292صالحیت سیاسی ویژگی است که همه میخواهند به آن دست پیدا کنند ،اما هیچ کس در ملورد آن بله روشلنی
ص،بت نمیکند .وقتی از کارکنان میپرسید که چگونه در سازمان خود به نتیجه میرسند ،آنها به تجزیه و ت،لی بلازار،
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برنامهریزی استراتژیک و یا طویان مغزی استناد کرده و هرگز به مهارتهلای سیاسلی اشلاره نملیکننلد .در حلالی کله
سازمانها سرمایهگذاری زیادی در توسعه مدیریت و مربیگری میکنند ،زمان کمی برای آموزش مهلارت سیاسلی صلر
مینمایند .با این وجود  ،قدرت و سیاست عمیقا و به طور گسلتردهای در هلر چلارچوب از صلالحیت سلازمانی گنجانیلده
شدهاند (بیداندا و همکاران .)0292 ،برای هر سازمان دولتی یا خصوصی ،انتفاعی یا لیر انتفاعی ،ذکاوت یا زرنگی سیاسی
مهارت مهمی در جعبه ابزار مدیران م،سوب میشود .زرنگی سیاسلی درک و اسلتفاده از پویلایی قلدرت ،سلازماندهی و
تصمیمگیری برای دستیابی به اهدا میباشد .براساس دهها سال ت،قیلق جهلانی در صلنایس و یرهنلگهلای مختللف،
زرنگی سیاسی یک ذهنیت برد-برد را برای یرد و سازمان ایجاد میکند .تسلط بر سیاستهای سازمانی از طریلق زرنگلی
سیاسی یک رویکرد رهبری اخالقی اثبات شده است که هر یرد میتواند از آن برای تأثیرگذاری بر تغییلر مثبلت در یلک
سازمان استفاده کرده و در همان زمان به مویقیت شغلی برسد .حتی وقتی سیاستهای سلازمانی حاللت منفلی بله خلود
بگیرند (جاگر و همکاران .)0296 ،زرنگی سیاسی شانس بسیار بیشتری برای ایجاد نوع تأثیر مورد نظر خود و دستیابی بله
مویقیت و رضایت شغلی دارد .نقطه شروع درک این موضوع است که "اخالق" نوعی قدرت به حساب ملیآیلد .اخلالق
قدرت است زیرا باعث توسعه یکی از مهمترین عناصر مویقیت سازمانها یعنی اعتماد میشود .اخالق قلدرت اسلت زیلرا
عملکرد اخالقی باعث ایزایش شهرت و اعتبار سازمان شده و کلیدی برای نفلوذ و ایجلاد قلدرت لیلر رسلمی م،سلوب
میگردد (چیما .)0292 ،استعداد سیاسی میتواند یک یضیلت شخصیتی و دارایی سازمان تلقی شود اگر از آن بله صلورت
اخالقی استفاده گردد (لیو .)0291 ،برای اینکه یردی بتواند یک مدیر عام مؤثر ،رهبر جامعه یا مدیر پروژه باشد ،داشتن
هوشمندی استراتژیک یا همدلی کایی نیست .رهبران مدرن باید از ل،اظ سیاسی دارای شخصیتی موزون باشند (نالبندیان
و همکاران .)0293 ،زرنگی سیاسی اختالیات در قدرت ،وضعیت و عالیق را در نظر میگیرد ،زیرا بر چشمانلداز سلازمانی
تأثیر میگذارد .رهبران مؤثر به دنبال یراتر ریتن از بازیهای بین المللی و درگیر کردن ذینفعان در تلالش بلرای توسلعه
چشمانداز سازمانی هستند (ویرا و کرامر .)0202 ،زرنگی سیاسی در م،یط کلار بله نلامهلای هلوش سیاسلی ،اسلت،کام
سیاسی ،توانایی سیاسی و ذکاوت سیاسی خوانده شده است.
این توصیفکنندهها بیانگر ترکیبی از مهارتهای الزم برای هدایت مویقیت آمیز در آبهای سیاسی یلک سلازمان
برای دستیابی به اهدا رهبری هستند .زرنگی سیاسی یرض مبرم و لیرقابل اجتنلاب از "سیاسلت اداره" اسلت .دلوکلا
( )9111سیاست اداره را چگونگی تقسیم قدرت و منلایس در سلازمان تعریلف ملیکنلد (تروتلی .)0226 ،ملدیران میلانی
سازمانهای دولتی برای دستیابی به مقبولیت سازمانی و توسعه مسیر شغلی خود راههای گوناگونی را در پیش ملیگیرنلد.
داشتن مهارت سیاسی و در پیش گریتن ذکاوت و زرنگی سیاسی یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به پیشریت و توسعه
در سازمان میباشد .مدیران در صورت شناخت ص،یح از الزامات ذکاوت سیاسی میتواننلد در مسلائ داخل و خلار از
حوزه اختیارات خود تاثیرگذار باشند .سرمایهگذاریهای زیادی در حوزههای گوناگون سازمانی و مدیریتی انجام گریته املا
توسعه و آموزش مهارتهای سیاسی و موضوع مهم سیاست در سازمان بسیار مورد لفلت واقس شده است .بررسی مسلائ
مربوط به ارتقا سلسله مراتبی و تصدی پستهای کلیدی در سازمانهای دولتی نشان میدهد آن دسته از ملدیران میلانی
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دولت که از قابلیت نفوذ بر ذینفعان کلیدی سازمان برخوردار بوده و با دارا بودن دانش و مهارت سیاسی توانلایی خلود را
در مدیریت احساسات دیگران به خوبی انجام داده اند ،علی رلم نداشتن تسلط کایی بر دانش تخصصی یا تجربه زیلاد در
سازمان جایگاههای حساس را تصدی نموده و بعضا موجب حسادت همتایان و همکاران خود در سازمان شلدهانلد .اینکله
چگونه این ایراد قادرند در زمان کمتری نسبت به همکاران خود نردبان ارتقا را بپیماینلد از دیلدگاه اعضلای سلازمان بله
زرنگی سیاسی تعبیر میشود .عالوه بر ویژگیهای سیاسی زرنگان سیاسی شلرایط زمینله ای همهلون ابهلام در اهلدا
سازمانی و نداشتن سنجه و ابزار مناسبی برای شناسایی میزان کارآمدی ایراد در مشال قبلی بله عنلوان کاتلالیزور بلروز
زرنگی سیاسی عم مینماید .همهنین پژوهش قاب اعتنایی در کشور ایران که به بررسی ماهیت زرنگی سیاسی و ن،وه
به کارگیری آن پرداخته باشد ،صورت نگریته است.
ارائه مدلی جامس از زرنگی سیاسی در جهت پیشبرد اهدا میتواند مدیران میانی دولت را در این امر یلاری رسلاند.
نوآوری ت،قیق حاضر آگاه سازی و تاکید بر اهمیت هوش و زرنگی سیاسی در م،یط کار برای ارتقا در نردبلان سلازمانی
است .همهنین این ت،قیق اولین پژوهش در باب شناخت و تبیین مفهوم زرنگی سیاسی در جامعه مورد نظر میباشلد .بلا
توجه به این توضی،ات و با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در رابطه با تبیین و ارائه مدلی برای زرنگی سیاسلی ملدیران
میانی در سازمانهای دولتی انجام نشده است ،این پژوهش قصد دارد به طراحی و تبیین ملدل زرنگلی سیاسلی ملدیران
میانی سازمانهای دولتی بر مبنای نظریهپردازی داده بنیاد بپردازد.
پیشینه نظری پژوهش
زرنگی سیاسی

زرنگی یا ذکاوت سیاسی 9درک عمیقی از همدلی و ارتباط صادقانه است (گرانگر و همکاران .)0291 ،0زرنگی سیاسی
نشانگر توانایی الزم برای درک م،یطی است که ایراد در آن کار میکنند .ایرادی که دارای زرنگی سیاسی هستند قادر به
پیش بینی و خواندن ایراد و شخصیتهای مورد نیاز برای تعام هستند و یاد میگیرند که چگونه با صداقت میتوانند
مویقیت خود را تضمین کنند (چیان و همکاران .)0291 ،3زرنگی سیاسی دانش و مهارت الزم برای انجام ماهرانه و
درست کارها میباشد .ایرادی در سازمان وجود دارند که یراتر از عنوان یا وظایف رسمی خود هستند .درک این تأثیر،
زرنگی سیاسی است (هارتلی و همکاران .)0291 ،4زرنگی سیاسی توانایی نمایش اعتماد به نفس و دیپلماسی حریهای و
ارتباطات مؤثر با ایراد در همه سطوح داخلی و خارجی است .زرنگ سیاسی درک بسیار زیادی راجس به خود ،م،یط
پیرامون و چگونگی حرکت و تأثیرگذاری بر آن م،یط انجام میدهد تا به بهترین نتیجه دست یابد (کالرک.)0290 ،5
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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ایراد باهوش از ل،اظ سیاسی میدانند که ارزشها و ایراد و همهنین شرکت برای مردم مهم هستند .آنها میتوانند با
قلب و ذهن کارمندان ارتباط برقرار کنند و بدانند که برای برقراری ارتباط چه پیامهایی مهم است .آنها مییهمند که هر
تصمیمی همیشه نمیتواند مورد پسند باشد و تصمیمات خود را به گونه ای منتق میکنند که دیگران دلی منطقی و
تصویر بزرگی را که در پشت آن تصمیمات وجود دارد درک کنند .مدیران باهوش از نظر سیاسی به انواع گوناگونی از
تنوع از جمله تنوع یکر ،عقیده و دیدگاه احترام میگذارند.
آنها میدانند که چگونه به درون ایراد دسترسی پیدا کنند و راه ح های کارآمد برای مشکالت ارائه دهند .سازش
و همکاری به عنوان روشهای قاب قبولی برای پیشبرد یک پروژه هستند (یانگ و ژانگ .)0294 ،9ایراد دارای ویژگی
زرنگی سیاسی میتوانند از طریق موقعیتهای پیهیده سیاسی به طور مؤثر و بی سر و صدا مانور دهند .نسبت به عملکرد
ایراد و سازمانها حساس هستند .میتوانند پیشبینی کنند که نقاط حساس کجا هستند و رویکرد خود را بر این اساس
برنامهریزی میکنند .سیاستهای شرکت را به عنوان بخش ضروری از زندگی سازمانی میدانند .ایرادی که از نظر
سیاسی ماهر هستند ،میدانند چگونه در سازمان خود روابط و ارتباطات م،کمی برقرار کنند .آنها میتوانند به منابس
ص،یح دسترسی پیدا کرده و دیگران را در ایجاد تغییر مورد نیاز درگیر کنند .آنها به خوبی با کارمندان و همهنین منابس
کار میکنند تا نتایج الزم را بدست آورند (مور .)0221 ،0در سازمان به متخصصان سیاسی اعتماد میشود زیرا آنها صادق
هستند و به وعدههای خود عم میکنند .آنها تمام کارهایی که انجام می دهند نشاندهنده صداقتشان است .آنها به
عنوان ایراد ریا کار دیده نمیشوند  ،زیرا چهره عمومیآنها به طور مداوم با چهره خصوصی آنها مطابقت دارد .اعمال
آنها متناسب با سخنانشان است .آنها از تمام سطوح سازمان ،از مدیریت ارشد گریته تا کارمندان خط مقدم ،دارای
رابطه خوبی هستند و به خاطر شخصیت و همهنین نتایج کسب و کارشان مورد احترام نیز هستند (ریگیو.)0293 ،3
ریتارهای کلیدی ایراد دارای مهارت زرنگی سیاسی شام این موارد میباشد :یرآیند ن،وه تصمیمگیری را می یهمند.
تصمیمگیرندگان کلیدی و ایرادی که روی آنها تأثیر میگذارد را مشخص میکنند.
با مشارکت در یعالیتهای رسمی و لیررسمی ،راههای ایزایش بصیرت و تأثیر را مشخص میکنند .عالیق،
انگیزهها و برنامههای دیگران را می یهمند .منایس سایر تصمیمگیرندگان مهم و تأثیرگذار را به منظور دستیابی به حمایت
از برنامه خود شخص ارتقا میبخشند .نقشهایی که ایراد در یک سازمان بازی میکنند را درک میکنند و از آن درک
برای دستیابی به اهدا

استفاده میکنند .به منظور تأثیرگذاری بر تصمیمات و نتایج ،با مردم ات،اد برقرار میکنند.

تغییرات در اوضاع سیاسی و برنامهها را به طور دقیق پیش بینی کرده و بر اساس آن پیش بینی استراتژی و تاکتیکها را
اجرا میکنند (استونس .)0296 ،4این ایراد روابط متقاب  ،نقشها و مسئولیتهای سازمان را نشان میدهند .روابط
حریهای را توسعه داده و حفظ میکنند .از دانش یرهنگ سازمانی در تصمیمگیریها استفاده میکنند و تأثیر و پیامدهای
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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چنین تصمیماتی را درک میکنند .حساسیت به م،یط اطرا

را نشان میدهند و در مکالمات متناسب با آن عم

میکنند .حساسیتهای سازمانی و سیاسی را درک میکنند و بر این اساس عم میکنند.
م،یط سیاسی ،اولویتهای مدیریت ،نقش و مسئولیتهای کارکنان را درک میکنند و عوام بیرونی مؤثر بر
سازمان را درک میکنند .اولویتهای شرکت ،هنجارهای یرهنگی و قوانین نانوشته برای مویقیت را ادراک میکنند.
نگرش ایراد مختلف راجس به قدرت و سیاست را مییهمند و رویکردهای شخصی را برای تأثیر بهینه تطبیق میدهند.
اولویتها ،هنجارهای یرهنگی و قوانین نانوشته را برای مویقیت در تمام سطوح سازمان میدانند .مشخص میکنند که
چه مواردی باید به مقامات باالتر انتقال داده شود و به طور موثر به مقامات هشدار میدهند .نتایج مثبت و دستیابی به
مأموریت را تضمین میکنند (یریس و همکاران .)0225 ،9مدیران ماهر سیاسی  4ریتار خاص دارند :است،کام اجتماعی،
نفوذ بین یردی ،توانایی شبکه سازی و اخالص ظاهری .ت،قیقات دو بعد دیگر از مهارت سیاسی را مشخص کرده است:
یکر کردن قب از ص،بت کردن و مدیریت م،یط (برندون و سلدمن .)0224 ،0شبکه سازی به معنای ایزایش
یرصتهای ارتقای شخصی و حریه ای است (سپهوند و همکاران .)9312 ،مالحظه ی ادبیات زرنگی سیاسی و مقایسه
آن با سازمانهای داخلی نشان دهنده برخی وجوه اشتراک همهون یهم ن،وه تصمیم گیری ،شناخت تصمیمگیران
کلیدی و شیوههای نفوذ در آنها ،درک انگیزهها و برنامههای دیگران ،یهم نقشهای ایراد در سازمان و پیش بینی
اوضاع م،یطی و سیاسی است .با این حال برخی نقاط ایتراقی همهون صداقت و ارجعیت منایس یردی بر سازمانی نیز
وجود دارد .در حالی که در مطالعات زرنگی سیاسی بر اص انکارناپذیر صداقت تاکید شده و ایراد از مهارت سیاسی خود
برای نفوذ در ذینفعان کلیدی در جهت حداکثر کردن منایس سازمان استفاده میکنند .باور لالب در سازمانهای دولتی
این است که ایراد زرنگ سیاسی اوال از حداق صداقت در تعام با ذینفعان قدرتمند برخوردار بوده و با تکیه بر مهارت
سیاسی و توان شبکهسازی خویش از این زرنگی در راستای نفوذ و ارتقا شخصی بهره گریته و همواره منایس شخصی را
بر منایس سازمانی ترجیح میدهند.
پیشینه تجربی پژوهش

آشکارسازی جنبههای مفهومی که در این مطالعه مورد بررسی قرار میگیرد نیازمند این است تا برخی از مطالعات تجربی
انجامگریته در این حوزه را مورد بررسی قرار داده و همهنین نتایج مطالعات مرتبط با این حوزه را بررسی نموده تا بتواند
معیار مناسبی برای جهتگیری پژوهشی باشد .بر این اساس در این بخش تالش میگردد تا برخی از مهمترین و
مرتبطترین این مطالعات ارائه گردد.
در پژوهشی با عنوان "اشتغال موقت و ریتار آوایی :نقش خودکارآمدی و زرنگی سیاسی" که توسط چیان و
همکاران ( )0291انجام گریت بیان کردند زرنگی سیاسی تاثیرات منفی که اشتغال موقت بر ابراز وجود کارکنان در
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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سازمان می گذارد را کاهش میدهد .ایراد دارای زرنگی سیاسی باالتر میتوانند م،یط و همکارانشان را به طور مؤثر
درک کنند و میتوا نند ریتارهای استراتژیک را برای دستیابی به نتایج بهتر در م ،کار تنظیم کنند.
در ت،قیق دیگری که توسط گرانگر و همکاران ( )0291با عنوان "دانش سیاسی در م ،کار :مفهوم سازی ،اندازه
گیری و برنامههای کاربردی برای پیروی از پیشبرد آینده نگرانه" انجام گریت بیان نمودند زرنگی سیاسی با دانش
سیاسی همراه خواهد بود .با این وجود ،از آنجا که زرنگی سیاسی درک از قدرت و نفوذ در سازمان را در دست میگیرد
مجزا است ،در حالی که دانش سیاسی مربوط به روابط ،مطالبات ،منابس و ترجی،ات یک هد خاص تأثیرگذار است.
در پژوهش دیگری با عنوان "مهارت سیاسی رهبران ،زرنگی سیاسی سازمانی و تغییر در سازمانها" که توسط
چیما ( )0292انجام گریت بیان داشتند مهارت سیاسی به همراه زرنگی سیاسی سازمانی میتواند "مسائ درست" را
نشان دهد و پیشنهاد میدهد که رهبری دارای این ویژگی به احتمال زیاد قادر باشد مدیریت سازمان را بطور مؤثر
مدیریت کنید .همهنین بین این دو بعد مهم رهبران یعنی زرنگی سیاسی سازمانی و مهارت سیاسی ارتباط نزدیکی برقرار
میکند.
در پژوهشی با عنوان"زرنگی سیاسی  :زیرک و سرزنده" که توسط (تروتی )0226 ،انجام گریت بیان داشت با
توجه به یشارها و ت،والتی از جمله جهانیسازی ،رقابت و کوچک کردن منابس یا یرصتها و عدم دستیابی منظم به منابس
که در م،یط کار ایجاد میشود تأثیر مهارتهای سیاسی در م،یط کار به وضوح روشن است .م،ققان باید به مفاهیمی
همهون زرنگی سیاسی در م،یط کار بیشتر بها داده و نیروی کار و مدیران را از این مهارتها آگاه سازند و این گونه
مفاهیم بدیس به ادبیات مدیریتی در دانشگاهها ایزوده شود تا ارتباط بین نظریه و عم تکمی گردد.
گرچه پیشینه ای از پژوهشهای صورت گر یته در باب زرنگی سیاسی ذکر شده است لیکن با توجه به زمینه متفاوت
سازمانهای دولتی ایران که در آن برداشت از زرنگی سیاسی با کاربرد این موضوع در یضای کسب و کار کامال متفاوت
به نظر میرسد ،بنابراین رویکرد ادبیات در موضوع زرنگی سیاسی به صورت جامس بوده و سعی بر آن است تا با
مفهومسازی این موضوع با روش پژوهش کیفی خال موجود در ادبیات تا حدی مرتفس گردد.
روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر جهتگیریهای پژوهش ،بنیادی؛ از نظر روش پژوهش کیفی؛ از دیدگاه یلسفه پژوهش تفسیری
است؛ استراتژی پژوهش نظریهپردازی داده بنیاد به صورت سیستماتیک؛ و از نظر رویکرد پژوهش استقرایی است؛ هد
پژوهش اکتشایی؛ ایق زمانی پژوهش تک مقطعی و شیوه گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختاریایته است .علت استفاده
م،قق از یک روش خاص ،به عوام مختلفی بر می گردد که مهم ترین آنها سؤال ت،قیق میباشد .هرگاه م،قق در
نظر داشته باشد تجارب و دیدگاههای ایراد را به منظور صورت بندی یک نظریه مورد کاوش قرار دهد ،نظریه داده بنیاد
شیوه مناسبی خواهد بود .م،ققی که میکوشد معنا یا ماهیت تجربه ایراد درگیر با مسائ خاص را دریابد ،با ورود به
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ص،نه زندگی واقعی و تام بر آنهه صورت گریته است ،بهتر مویق میشود .هد اصلی ت،قیق ،تعیین کننده نوع روشی
است که م،قق میتواند بر اساس آن به شک مطلوب تری به پاسخ سوال دست یابد .م،ققی که قصد بررسی تجارب
ایراد به منظور خلق نظریه را دارد ،میتواند از روش داده بنیاد به خوبی بهره مند شود (کرسول .)0290 ،9جامعه آماری این
ت،قیق مدیران میانی اسبق و یعلی سازمانهای دولتی میباشد .با توجه به استراتژی پژوهش که نظریهپردازی داده بنیاد
میباشد ،نمونهگیری به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیکهای هدیمند و گلوله بریی انجام شده است .حجم نمونه در
این روش ،در حین کار مشخص میشود و نمونهگیری آن قدر ادامه می یابد که دادهها به سر حد اشباع برسند .در این
پژوهش با  91نفر از مدیران میانی سازمانهای دولتی مصاحبه انجام شده است .از مصاحبه شانزدهم به بعد مفهوم
جدیدی به دست نیامد .با این وجود برای حصول اشباع نظری سه مصاحبه دیگر نیز انجام شد .یایتههای این پژوهش از
طریق نرم ایزار  Maxqda 2018ت،لی شده است .براساس نتایج این مصاحبه ،پرسشهای اولیهای که در راستای
سوال اصلی ت،قیق یهرست شده بودند ،مورد بازنگری قرار گریتند .بنابراین ،م،ورها و سوالهای مصاحبه به یراخور
پاسخهای ارائه شده و براساس بازخوردهایی که از مصاحبههای اولیه به دست آمد ،مورد بازبینی قرار گریتند و به تدریج
اصالح شد .از ین گلوله بریی برای دسترسی به دیگر نمونهها استفاده شده است .همهنین از روند کدگذاری باز ،م،وری
و انتخابی استفاده شده است؛ زیرا این روند سبب میشود دالی و شواهد اعتبار ت،قیق روشن شود (مک یادزن.)0223 ،0
گوش دادن به مصاحبهها و

بیان نظریه

مکتوب کردن
رونویسی کردن

ساخت چارچوب نظری

مطالعه مستندات
انجام مصاحبهها و

ایجاد پایگاه داده

مشاهدات بیشتر
کد گذاری خط به خط
خواندن ادبیات مرتبط با مقولههای
اصلی

مقایسه کدها

مقایسه ادبیات با مقولههای اصلی

توسعه مقولهها
ترسیم نمودارهایی که مقولههای
نظری را به یکدیگر مرتبط سازد
نوشتن یادداشتها

نوشتن یادداشتها در
مقایسه یادداشتها

به دست آوردن ایدههایی درباره مقولهها

رابطه با توسعه نظریه

نگاره  .9یرآیند ت،لی دادهها در نظریه برخواسته از دادهها )(Strauss & Corboin 1998

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
Creswell
McFadzean

1
2
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یافتههای پژوهش

یرایند ت،لی اطالعات در نظریهپردازی داده بنیاد مبتنی بر سه مرحلة کد گذاری باز( 9خلق مفاهیم و مقولهها) ،کدگذاری
م،وری( 0شناسایی مقوله م،وری ،شر ایط علی؛ شرایط مداخلهگر ،بسترها ،راهبردها و پیامدها) و کدگذاری انتخابی

3

(خلق نظریه) است که در ادامه ن،وة شک گیری مقولههای حاص از مفاهیم شرح داده میشود.
کدگذاری باز

ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبهها استخرا و کدگذاری شدند و پس از ت،لی  ،کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص
داده شد .در مرحله کدگذاری باز پژوهشگر با مرور مجموعه دادههای گردآوری شده ،مفاهیم آنها را شناسایی و بیان
مینماید .در این مرحله بدون هیچ گونه م،دودیتی به نامگذاری پرداخته میشود .حدود  432نق قول از مصاحبهها
استخرا شده است که در جدول شماره  9برخی از این نق قولها ذکر شده است.
جدول  .9نمونه ای از نق قولهای مستخر از مصاحبهها
نقل قول مربوطه

کد نهایی

برای تضمین جایگاهم سعی میکنم کارکنان بخش خودم را کامال ت،ت نظر داشته باشم و با جمالت کوتاه یا
با ریتار خاصی آنها را ت،ت تاثیر قرار دهم.

اعمال نفوذ در موقعیتهای گوناگون

بیشتر وقت خودم را به ارتباطاتم با ایراد کلیدی صر میکنم چون نیازمند حمایت آنها برای توسعه مسیر
شغلی خود هستم.

است،کام روابط با ایراد کلیدی

همیشه راستی را مبنا کارهایم قرار داده ام زیرا نگاه مثبت کارکنان در م،یط کار سبب میشود بتوانم راحت تر
پیگیر اهدایم باشم.

درستی در عم

همیشه سعی در کسب ینون و روشهای نوین مربوط به حیطه کاری خودم هستم زیرا بدون اطالعات و آگاهی
نمیتوانم پیش بینیهای درستی انجام دهم.

تمای به یادگیری مستمر و شناخت دقیق
یرآیندهای سازمانی

مبتنی بر همین روش ،برای کلیه مقولهها و مولفهها کدگذاری صورت گریته است .هد از کدگذاری باز ،تجزیه
مجموعه داده گردآوری شده با کوچکترین اجزاء مفهومی ممکن است.
کدگذاری محوری

در یرآیند کدگذاری م،وری ،مقولههای بدست آمده از یرآیند کدگذاری باز در شش دسته شام مقوله م،وری ،شرایط
علی ،شرایط مداخلهگر ،شرایط بستر ،راهبردها و پیامدها شک گریته است .بنابراین میتوان مقوله م،وری را در مرکز
قرار داد و سایر مقولهها را به آن مرتبط نمود .برچسبهای انتخاب شده برای مقوله م،وری نیز انتزاعی بوده و در عین
حال از جامعیت برخوردار است.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1

Open Coding
Axial Coding
3
selective coding
2
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جدول  .0نمونه ای از کدگذاری م،وری پژوهش
کدهای نهایی

مقوله اصلی
تصویر ذهنی مثبت از عملکرد سازمان
یرصت سازی برای پست و مسئولیتهای جدید
تقویت حس اعتماد
ثبات کاری و تمرکز در جهت حفظ سودمندی در سازمان
بهبود جایگاه یرد به عنوان عاملی تاثیرگذار
لنی سازی هویت سازمان
پیامدها

تسهی روند پیمودن مسیر شغلی
تالش برای ایزایش حقوق و مزایا
روابط عمومی قوی و تسهی ارتباطات در سازمان
تعهد به شغ و سازمان
کمک به بهبود جایگاه و اعتبار سازمان
یراگیری مهارتهای گوناگون در جهت است،کام جایگاه خود در سازمان

کدگذاری انتخابی

در کدگذاری انتخابی پژوهشگر با توجه به کدها و مفاهیم شناسایی شده در دو مرحله ذی به است،کام بیشتر یرآیند
کدگذاری می پردازد .کدگذاری در صورتی ص،یح میباشد که در تعام مستمر با مجموعه دادهها همراه باشد .در این
مرحله ،کدگذاریهای م،وری صورت گریته در دسته بندیهای دقیق تر و کلی تری قرار میگیرند که در جداول زیر،
نتایج این دسته بندیها ذکر شده است.
شرایط علی  :مقولههایی (شرایطی) هستند که مقولة اصلی را ت،ت تأثیر قرار میدهند و به وقوع یا گسترش پدیده
موردنظر میانجامند .شرایط علی در دادهها اللب با واژگانی نظیر وقتی ،در حالی که ،از آنجا که ،چون به سبب و به علت
بیان میشوند .حتی زمانی که چنین نشانههایی وجود ندارد پژوهشگر میتواند با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به
داده ها و بازبینی رویدادها و وقایعی که از نظر زمانی مقدم بر پدیده مورد نظر هستند شرایط علی را بیابد (استراوس و
کوربین .)9112 ،9براساس تجزیه و ت،لی انجام شده بر روی مصاحبهها و کدهای به دست آمده مقولههای یرعی شرایط
علی و مفاهیم مرتبط با آن در جدول  3ل،اظ شده است.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
Strauss & Corbin

1
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جدول .3مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با شرایط علی
مقوله اصلی

مفهوم
فراگیری تاکتیکهای نفوذ بر دیگران

صداقت در تعامالت

مدیریت احساسات

شرایط علی

ایجاد یک شبکه قوی

دانش و مهارت سیاسی

آگاهی از نحوه کار سیستم

اراده سیاسی

کدهای نهایی
تالش برای متقاعد ساختن منطقی
درک اهمیت مبادله
تالش برای تقویت اعتماد
تقویت جرات ورزی
برقراری روابط شفاف
ایجاد حس اعتماد متقابل
درستی در عمل
شناسایی و درک احساسات
دوری از تصمیمات احساسی و ارزیابی علمی و
منطقی شرایط
تمرکز بر زمان حال و آینده و نه گذشته
شناسایی افراد کلیدی سازمان
هوشمندی در انتخاب افراد برای ارتباطات بلند
مدت
استحکام روابط با افراد کلیدی
اندوخته اطالعاتی کافی
هوشمندی و حساسیت نسبت به محیط
اعمال نفوذ در موقعیتهای گوناگون
روابط بر پایه نفع متقابل
تمایل به یادگیری مستمر و شناخت دقیق
فرآیندهای سازمانی
توجه به عملکرد اعضا و مدیریت سازمان
خو گرفتن با جو سازمان
مشارکت در شرایط نامعمول سازمانی
رقابت با دیگران و بهره گیری از تاکتیکهای
متنوع

شرایط زمینه ای :شرایط عمومی و گسترده ای هستند که بر توسعه ،رونق و اهمیت پدیده تاثیر گذارند .شرایط زمینه ای
در این ت،قیق به همراه مفاهیم و کدها شام مواردی است که در جدول  4ارائه شده است.
جدول .4مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با شرایط زمینه ای
مقوله اصلی

مفهوم

سازمان به عنوان عرصه سیاسی
شرایط زمینه ای

فرهنگ سازمان

کدهای نهایی
گرایش سیاسی مدیر سازمان
مرسوم بودن ائتالف سازی در
سازمان
سیاسی کاری مثبت
استفاده از فنون علم سیاست
چانه زنیهای غیر رسمی
نگرش اعضای سازمان
جو سازمان
رفتارهای تثبیت شده
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شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر کلی و وسیس است که بر چگونگی کنش متقاب اثر می گذارند .در پژوهش حاضر
و براساس ت،لی م،توای مصاحبهها مقوله اهدا سازمانی مبهم و یرآیند م،وری برای شرایط مداخلهگر به دست آمده
است که کدهای مربوط به آن در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5مفاهیم و مقولههای شناسایی شده مرتبط با شرایط مداخلهگر
مقوله اصلی

مفهوم
ویژگیهای روانشناختی

اهداف سازمانی مبهم
شرایط مداخلهگر
موانع ساختاری

فرآیند محوری

کدهای نهایی
وسواس کاری
تکیه بیش از حد به احساسات
خودبرتربینی کاذب
عدم اطمینان در تصمیم گیریها
تعارض در انتخاب راه حلها
عدم اجماع در طرحها و برنامهریزیها
عدم هماهنگی فعالیتهای درونی و بیرونی سازمان
استاندارد سازی افراطی رفتار در محیط کار
رسمیت و تمرکز بیش از حد
عدم وجود فضای کاری منعطف
ارتفاع ساختار سازمانی
وظایف تکراری
عدم انعطاف الزم
لزوم ثبت تمام امور

راهبردها :راهبردهای موردنظر در نظریه داده بنیاد به ارائه راه ح هایی برای نی به پدیده مورد اشاره دارد که هد آن
اداره کردن ،برخورد ،به انجام رساندن و حساسیت نشان دادن به پدیده مورد مطالعه است .کدهای باز و مقولههای مرتبط
در جدول  6نشان داده شده است.
جدول .6مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با راهبردها
مفهوم

مقوله اصلی

مدیریت ذینفعان کلیدی
راهبردها
سرمایه ارتباطی
SWOT

کدهای نهایی
توسعه ارتباطات استراتژیک با افراد مهم
تشکیل ائتالفهای سودمند
شبکه سازی سیاسی با افراد با نفوذ
روابط با افراد بیرون سازمان
روابط با سازمانهای دیگر
روابط با ارباب رجوع
استفاده از ماتریس سوات برای تحلیل سازمان

پیامدها :پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنشهای مربوط به مقوله م،وری حاص میشوند .مفاهیم و
مقولههای مرتبط با پیامدها در جدول  3بیان شده است.
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جدول .3مفاهیم و مقولههای شناسایی شده مرتبط با پیامدها
مقوله اصلی

مفهوم
شهرت سازمانی
ارتقا سلسله مراتبی

پیامدها
مقبولیت سازمانی

امنیت شغلی

کدهای نهایی
تصویر ذهنی مثبت از عملکرد سازمان
غنی سازی هویت سازمان
کمک به بهبود جایگاه و اعتبار سازمان
فرصت سازی برای پست و مسئولیتهای جدید
بهبود جایگاه فرد به عنوان عاملی تاثیرگذار
تسهیل روند پیمودن مسیر شغلی
تقویت حس اعتماد
روابط عمومی قوی و تسهیل ارتباطات در سازمان
فراگیری مهارتهای گوناگون در جهت استحکام جایگاه خود در
سازمان
ثبات کاری و تمرکز در جهت حفظ سودمندی در سازمان
تالش برای افزایش حقوق و مزایا
تعهد به سازمان و شغل

خلق نظریه
کدگذاری انتخابی ،مرحله اصلی نظریهپردازی داده بنیاد است که م،قق براساس نتایج کدگذاری باز و م،وری به ارائه

نظریه می پردازد .در مدل پارادایمی حاص  ،شرایط علی در واقس مهیا کننده شرایط برای زرنگی سیاسی مدیران در
سازمان میباشند .این عوام ممکن است دارای شدت و ضعفهایی از یک برهه زمانی به دوره زمانی دیگر باشند ولی در
زمان جمس آوری اطالعات و مصاحبهها نقش پررنگی داشتند .کدگذاری انتخابی ،کدگذاریهای قبلی را مدنظر قرار داده و
مقوله اصلی را انتخاب میکند و آن را به شک هدیمند به سایر مقولهها ارتباط داده ،ارتباطات را اعتبار میبخشد و
مقولههایی که نیاز به تصفیه و توسعه بیشتری دارند را توسعه میدهد .کدگذاری انتخابی براساس الگوی ارتباط شناسایی
شده بین مقولهها و زیرمقولهها در کدگذاری باز و م،وری ،یعالیت را شروع مینماید .در نهایت  6مقوله و  02مفهوم و
 63کد از یرآیند کدگذاری باز شناسایی و استخرا شدند و نمونههایی از کدهای مربوط به هر بعد در جداول بیان شدند .
تعداد کدهای هر بعد در خروجی نرم ایزار  Maxqdaشک زیر ارائه شده است.

نگاره  .0مدل خروجی نرم ایزار Maxqda
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جهت نمایش بهتر و شفا تر مدل به صورت زیر نیز ترسیم شده است .مدلی که با شرایط علی شروع میشود و به
پیامدهای ممکن و مورد انتظار ختم می گردد .پدیده اصلی و استراتژیهای پاسخگویی به آن حائز اهمیت است که در
یک بستر و شرایط مداخله یعالیت میکند.
شرایط زمینه ای

● ساامانمبه ااوهن اا به
نرصوهسیمسی
● فره گهسمانمب ه

شرایط علی
پیامدها

راهبردها

● شهرتهسمانمنیه
● رتقمهسلسلوهنر تبی ه
● نقب لیتهسمانمنی ه
● ن یتهشغلی ه

ندیریتهذینفعمبه
ه
●
کلیدی
● سرنمیوه رتبمطی ه
● نمتریسه SWOTه

پدیده اصلی

زرنگی سیاسی

شرایط مداخلهگر

● ایژگاااااایههاااااامیه
را نش مختی
● هد فهسمانمنیهنبهم ه
● ن نعهسمختمری ه
● فرآی دهنه ری ه

شک  .3مدل پارادایمی تئوری برخاسته از دادهها

●هفر گیریهتمکتیکههمیه
نف ذه رهدیگر ب
●هصد قتهدرهتعمنالت ه
●هندیریته حسمسمت ه
●ه یجمدهیکهشبکوهق ی ه
●هد ناااامهاهنهاااامرته
سیمسی ه
●هآگاامهیه اهنها رهکاامره
سیستم ه
●ه ر درهسیمسی ه
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بررسی روایی محتوایی مدل نظری

به منظور بررسی روایی م،توایی مدل از دو شاخص  CVRو  CVIبهره گریته شده است .به این منظور از نظر
خبرگان دانشگاهی که در یرآیند تدوین مدل نیز مشارکت داشته اند استفاده شد .برای سنجش شاخص  ،CVRمیزان
ضروری بودن مفاهیم مورد سوال قرار گریت و برای سنجش  CVIمیزان ارتباط کدهای نهایی با مفاهیم و مقوله اصلی
مورد سوال قرار گریت .یرمول م،اسبه شاخص  CVRبه صورت ذی است .میزان  neتعداد متخصصانی است که به
گزینه ضروری پاسخ داده اند و  Nتعداد ک متخصصان است .میزان  CVIنیز به صورت تجمیعی امتیازات موایق برای
هر مورد تقسیم بر ک تعداد متخصصان است.
= CVR

رابطه ()9

نتایج یرمول  CVRبرای همه شاخصها باالتر از  2/33بوده که حکایت از روایی م،توایی مناسب ابعاد دارد .شاخص
 CVIنیز بر اساس یرمول ذی م،اسبه گردید:
تعداد متخصصینی که به گویه نمره

رابطه ()0

تعداد ک متخصصین

و داده اند

=CVI

حداق مقدار قاب قبول برای شاخص  CVIبرابر با  2/31است و اگر شاخص  CVIگویه ای کمتر از  2/31باشد آن
گویه بایستی حذ شود .تمامی شاخصهای مربوط به ابعاد امتیازی باالتر از  2/23درصد کسب کردند.
بررسی پایایی مدل نظری

به منظور بررسی پایایی مدل از شاخص کاپا کوهن 9استفاده شد .در این پژوهش باتوجه به آنهه در مبانی نظری روش
ت،قیق پیشنهاد شدهاست ،م،قق اصلی و یک م،قق دیگر مجدد به کدگذاری انتخابی پرداختهاند .به این منظور ،کدهای
نهایی و دادههای مربوطه در اختیار م،قق دیگری قرار گریت .تا ایشان نیز کدگذاری مجدد را انجام دهند که نتایج آن با
استفاده از نرم ایزار  SPSS21آزمون کاپا گریتهشده که در زیر نتایج بیان شده است.
معنی داری

Approx. T

Asymp Std.Error

ارزش

.000

6.636

.111

.693

.a
.b

Kappa

Measure of
Agreement

Not assuming the null hypothesis
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

با توجه به میزان عدد معنیداری و مقدار آزمون که باالتر از  62درصد است میتوان ادعا کرد که مدل از پایایی الزم
برخوردار است.
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Cohen's kappa
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بحث و نتیجهگیری

بهره گیری از مهارتهای سیاسی در م،یط کار میتواند گام مهمی در جهت دستیابی به اهدا و ارتقا در سازمان باشد.
مدیرانی که از ل،اظ سیاسی باهوش هستند این واقعیتها را می پذیرند که اتکا به سیاست در م،یط کار میتواند بسیار
سودمند باشد .برای آنها سیاست عنصر روزمره زندگی سازمانی است .به این ترتیب آنها میتوانند با مویقیت در داخ
و خار از حوزه مسئولیت مستقیم خود تأثیر بگذارند ،مسائ و زمینههای اساسی و شخصیتهای درگیر را درک کنند و
کارها را با کمترین اختالل برای حداکثر منایس انجام دهند .مدیرانی که از ریتارهای سیاسی پشت ص،نه م،یط کار آگاه
نباشند ،ممکن است نقطه کور سیاسی را تجربه کنند و عاجز از تشخیص و پذیرش این ریتارهای نامرئی شوند .زرنگ و
دانا بودن سیاسی در نظر گریتن اختالیات در قدرت ،وضعیت و منایس ذینفعان در داخ و خار از سازمان است .همهنین
عملکرد شغلی و مویقیت شغلی به عنوان دو وسیله برای ارزیابی ایراد باهوش سیاسی در م،یط سازمانی میباشد.
با این رویکرد ،هد پژوهش حاضر طراحی مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت بوده است .برای این منظور از
رویکرد استراوس و کوربین در نظریه برخواسته از داده سیستماتیک استفاده شد و مدل پارادایمی حاص در شک صف،ه
قب ارائه گردید .در نهایت مدل پارادایمی زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت را میتوان در قالب  6بعد اصلی 02 ،بعد
یرعی و  63مشخصه طبقه بندی نمود .مدل طراحی شده یکی از معدودترین پژوهشهای کیفی در زمینه زرنگی سیاسی
در سازمانهای دولتی ایران بوده و شرایط علی ،زمینه ای ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدهای زرنگی سیاسی مدیران را که
تا حد زیادی با به کارگیری این مفهوم در ادبیات رایج مدیریت تفاوت دارد روشن میسازد .براساس مدل طراحی شده در
این پژوهش به مدیران پیشنهاد میگردد برای زرنگی سیاسی در م،یط کار ابتدا بایستی شرایط علی شک گیری زرنگی
سیاسی از قبی صداقت در تعامالت ،ایجاد شبکههای قوی ،اراده سیاسی و یراگیری تاکتیکهای نفوذ بر دیگران را مد
نظر قرار دهند .زیرا در صورتی که این شرایط علی به صورت شایسته و قاب مالحظهای شناسایی و درک نشوند دستیابی
به زرنگی سیاسی در م،یط کار بسیار دشوار خواهد بود و متعاقبا نی به اهدا نیز مخت میشود .همهنین پس از
مطالعه شرایط علی بایستی از بسترها و زمینههای موردنیاز برای دستیابی به زرنگی سیاسی از قبی یرهنگ سازمانی و
سازمان به عنوان عرصه سیاسی لفلت نشود و از اقدامات الزم برای بهبود شرایط زمینه ای استفاده گردد .با توجه به
اینکه پدیده زرنگی سیاسی دارای بار منفی در سازمانهای دولتی بوده و منجر به ارتقا لیر رقابتی و شهرت لیر منصفانه
ایراد زرنگ می گردد ،مدیران و سیاست گذاران باید با شفا سازی اهدا و طراحی سیستمهای کارآمد ارزیابی عملکرد،
ایرادی را که دارای بیشترین سهم در مویقیت سازمان بوده و به ماموریت سازمان متعهد هستند ارتقا داده و ذینفعان
قدرتمند را از شیوههای نفوذ ایراد یرصت طلب آگاه نمایند .همهنین در هنگام انتخاب استراتژیها و اقدامات به شرایط
مداخلهگر از جمله موانس ساختاری ،اهدا سازمانی مبهم ،یرآیند م،وری و ویژگیهای روانشناختی توجه نمایند تا در
انتخاب راهبردهای خود دچار اشتباه نشوند و در نهایت راهبردهایی از قبی مدیریت ذینفعان کلیدی به خصوص
ذینفعان ی که هم قدرت اثرگذاری بر اهدا سازمان را داشته و هم عالقه وایری به چشم اندازها و ماموریتهای سازمان
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دارند را اتخاذ نمایند و در کنار آنها تجمیس سرمایه ارتباطی و بهره گیری از ابزار  SWOTبه عنوان راهبردهای کارآمد
توصیه میشود  .به عبارت دیگر مدیران میانی دولت برای دستیابی به سطح قاب قبولی از زرنگی و دانایی سیاسی در
م،یط کار بایستی مکانیزمها و ابزارها را شناسایی و شرایط استفاده از آنها را تقویت کنند .در این صورت آنها میتوانند
پیامدهای عملکرد خود از جمله شهرت سازمانی ،ارتقا سلسله مراتبی و امنیت شغلی را ایزایش دهند.
آورده علمی

9

به ل،اظ نظری طراحی مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت آن را از دیگر پژوهشها متمایز میسازد .از جنبه
کاربردی یایتهها میتواند مورد استفاده تمامی مدیران میانی دولت و تصمیمگیرندگان سازمانهای دولتی قرار گیرد.
همانند اللب مطالعات مبتنی بر نظریه برخواسته از دادهها ،یایتههای این مطالعه با اتکا به دیدگاه و تجربیات ایراد و
شرایط م،یطی ت،قیق به دست آمده و نتایج حاص تنها در شرایط و م،یطهای مشابه قاب تعمیم است .موایقت و جلب
نظر خبرگان در انجام ت،قیق نیز یکی دیگر از م،دودیتهای پیش رو م،ققان بوده است .توصیه میشود بررسی متغیرها
و روابط بین آنها از طریق پژوهشهای آماری بررسی گردد و ابزارهایی مانند پویایی شناسی سیستم برای ن،وه
تاثیرگذاری متغیرهای مدل بر روی یکدیگر استفاده شود.
پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی



اثر زرنگی سیاسی بر کسب شهرت در سازمانهای دولتی



طراحی و تبیین مدلی برای مدیریت ذینفعان کلیدی در سازمانهای دولتی



شناسایی موانس ساختاری ارتقا منصفانه در سازمانهای دولتی



اثر شفاییت اهدا و ارزیابی عملکرد شایسته م،ور بر ارتقا منصفانه در سازمانهای دولتی



مقایسه تطبیقی مدل زرنگی سیاسی در سازمانهای انتفاعی و لیر انتفاعی
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