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Abstract 

Objective:  Hierarchical promotion, organizational acceptance, and achieving reputation in 

Public organizations are becoming increasingly difficult due to structural barriers, process-

oriented, 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 process-

oriented. 
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 چکیده
ی دولتی به دلیل  موانلس سلاختاری، یرآینلد م،لوری، اهلدا        ها سازمانانی و دستیابی به شهرت در مراتبی، مقبولیت سازم ارتقا سلسله هدف:

یی کله از زرنگلی سیاسلی    هلا  آن. با این حال مدیران مویق و شود میدرست ارتقا پذیری روز به روز دشوارتر  های سازمانی مبهم و نبود سنجه
نباشت سرمایه ارتباطی و ت،لی  درست عرصه سیاسی سازمان کلیدی، ا نفعان ذیسازی سیاسی و مدیریت  ی برخوردارند با استفاده از شبکهخاص

 .زند. پژوهش حاضر با هد  طراحی مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت انجام گریته استسا میاهدا  خویش را م،قق 

نیمه ساختار یایته استفاده شد  های شد برای گردآوری اطالعات از مصاحبهبا میداده بنیاد  پردازی نظریهت،قیق کیفی و مبتنی بر  روش :روش
بله روش نظلری و بلا بهلره منلدی از       گیری نمونهنجام گریته است. آ میو تجزیه و ت،لی  اطالعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادای

اسلبق و یعللی    مصلاحبه بلا ملدیران میلانی     91هدیمند )قضاوتی( و گلوله بریی )زنجیره ای( صورت پذیریته کله بلر مبنلای آن     های تکنیک
 .دولتی به عم  آمد های سازمان

 Maxqdaو با اسلتفاده از نلرم ایلزار     یو انتخاب یباز، م،ور یکدگذار ندییرآ یط ها به دست آمده از مصاحبه های داده  یت،ل جینتا: ها یافته

 .دیمفهوم منجر گرد 02بعد و  6شام   ادیداده بن پردازی نظریه یدولت بر مبنا یانیم رانیمد یاسیس یمدل زرنگ جادیبه ا 2018

نفوذ  های مدیران میانی دولت با درک و شناسایی شرایط علی زرنگی سیاسی از قبی  دانش و مهارت سیاسی و یراگیری تاکتیک :گیری نتیجه
از  گر مداخلهنند راهبردهایی را در جهت دستیابی به سطح قاب  قبولی از ذکاوت سیاسی با در نظر گریتن شرایط توا می و بهبود شرایط زمینه ای،

 .قبی  موانس ساختاری و یرآیند م،وری اتخاذ نمایند

 ادیداده بن پردازی نظریه ،یدولت رانیمد ،یاسیس یزرنگ ،یارتقا شغل: ها کلیدواژه
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  .633 -655(، 4)90، دولتی

------------------------------------------------------------ 

 633 - 655صص. ، 4 ه، شمار90 هر، دو9311، دولتیمدیریت 

DOI: 10.22059/JIPA.2020.307958.2792 

 96/21/9311: رشیپذ، 02/25/9311 :ایتیدر
 نوع مقاله: علمی پژوهشی

   دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ©



 656  ادیداده بن هیدولت بر اساس نظر یانیم رانیمد یاسیس یمدل زرنگ نییو تب یطراح

 

 مقدمه

تا مشلال  خلود را توسلعه داده و بله     تا مشلال  خلود را توسلعه داده و بله       آورندآورند  میمیایراد یراهم ایراد یراهم   ییرا برارا برا  ییییهاها  هستند که یرصتهستند که یرصت  ییاساسییسس  ییساختارهاساختارها  هاها  سازمانسازمان

  هلا هلا   سلازمان سلازمان (. بر اساس متون مرتبط، ریتلار سیاسلی در   (. بر اساس متون مرتبط، ریتلار سیاسلی در   02020202  ،،بپردازند )باکانن و بدهامبپردازند )باکانن و بدهام  ششییخوخو  یییردیرد  هایهای  زهزهییمنایس و انگمنایس و انگ

ور گسترده در ور گسترده در شود یا به طشود یا به ط  شود، به طور اداری تأیید نمیشود، به طور اداری تأیید نمی  داده نمیداده نمی  زهزهچنین تعریف شده است: ریتاری که به طور رسمی اجاچنین تعریف شده است: ریتاری که به طور رسمی اجا

و و   ییشخصی، به هزینة سازمان یا اعضای آن است )یانشخصی، به هزینة سازمان یا اعضای آن است )یان  شود و به معنای تالش برای حداکثرکردن نفسشود و به معنای تالش برای حداکثرکردن نفس  سازمان پذیریته نمیسازمان پذیریته نمی

  اسلت اسلت ییکله س کله س   ددداننل داننل   ییمل مل   هلا هلا   آنآنندارنلد.  ندارنلد.    ییسلازمان سلازمان   استاستییسس  ییمنفمنف  شهشهییبه کلبه کل  ییاعتقاداعتقاد  ییاساسییسس  شمندانشمندانیی(. اند(. اند93139313  ،،همکارانهمکاران

  یینلدها نلدها ییو یرآو یرآ  ککیل یل بلرش دادن نلوار قرملز بوروکرات   بلرش دادن نلوار قرملز بوروکرات     ییبلرا بلرا   ییند هم از نظر اخالقند هم از نظر اخالقتواتوا  میمیدو لبه است که دو لبه است که   ییررییشمششمش  ییسازمانسازمان

    ،،در راه ارتقاء مطلوب بهلره گریلت )هلارد   در راه ارتقاء مطلوب بهلره گریلت )هلارد     ییابتکارابتکار  هایهای  دهدهییگسترش اگسترش ا  یین از آن بران از آن براتواتوا  میمیمنسوخ شده استفاده شود، و هم منسوخ شده استفاده شود، و هم 

است. تضلاد و علدم   است. تضلاد و علدم     ""ییررسمررسمییریتار لریتار ل""و و   ""قدرتقدرت  ییهاها  ککییتاکتتاکت""، ، ""رگذاررگذارییتأثتأث  ییهاها  تالشتالش""  انگرانگرییبب  ییسازمانسازمان  استاستیی(. س(. س02930293

هسلتند  هسلتند      یل یل دخدخ  هلا هلا   سلازمان سلازمان در در   ییاساسییمرتبط با ریتار سمرتبط با ریتار س  ییتتییموقعموقع  ییهاها  ییژگژگییبه عنوان وبه عنوان و  ییررییگگ  ممییتصمتصم  ندندیییرآیرآ  ککییدر در   ناننانییاطماطم

. همه ایراد داخل   . همه ایراد داخل   ددییآآ  میمیبه حساب به حساب   ییسازمانسازمان  ییمهم زندگمهم زندگ  هایهای  و مثبت از مؤلفهو مثبت از مؤلفه  ییمشروع واقعمشروع واقع  استاستیی(. س(. س02020202  ،،یی)پارک و ل)پارک و ل

دارد دارد   ییبسلتگ بسلتگ   ییاوضلاع توسلط و  اوضلاع توسلط و    ررییبوده و نقش و ریتار هر یرد بله ن،لوه تفسل   بوده و نقش و ریتار هر یرد بله ن،لوه تفسل     ییاساسییجامعه سجامعه س  ککییاز از   ییسازمان جزئسازمان جزئ  ککیی

، ، هلا هلا   دهدهیل یل یلروش ا یلروش ا   ییو بعضلا  پشلت پلرده بلرا    و بعضلا  پشلت پلرده بلرا      ییرسلم رسلم   رریل یل لل  هایهای  تالشتالش  ییسازمانسازمان  هایهای  استاستیی(. س(. س02210221  ،،)چانگ و همکاران)چانگ و همکاران

(. مفهلوم  (. مفهلوم  02910291  ،،و همکلاران و همکلاران   رریل یل هسلتند )دم هسلتند )دم   گلر گلر ییاهدا  هدیمنلد د اهدا  هدیمنلد د   ههبب  ییابابییدستدست  ااییقدرت قدرت   ششییدر سازمان، ایزادر سازمان، ایزا  ییرگذاررگذارییتأثتأث

  رریل یل لل  ،،ییاصلول اصلول   رریل یل حاللت ل حاللت ل   ننییو در بدترو در بدتر  ستستییحالت ناشاحالت ناشا  ننییبهتربهترکند که در کند که در   ییرا منتق  مرا منتق  م  ییییاللب ریتارهااللب ریتارها  ییسازمانسازمان  استاستییسس

 است. است.   ییوجه نه مثبت و نه منفوجه نه مثبت و نه منف  چچییبه هبه ه  ییاساسیی، ریتار س، ریتار سحالحال  ننییو یاقد اعتماد است. با او یاقد اعتماد است. با ا  ییاخالقاخالق

ملورد اسلتفاده و اهلدا     ملورد اسلتفاده و اهلدا       یینله در اعملال نفلوذ خلود، بلکله در ابزارهلا      نله در اعملال نفلوذ خلود، بلکله در ابزارهلا        ییاسل اسل ییسس  ییبودن ریتارهلا بودن ریتارهلا   بدبد  ااییخوب بودن خوب بودن 

از عرصله  از عرصله    ررییناپذناپذ  اجتناباجتناب  ییبوده و بخشبوده و بخش  ییانسانانسان  ییاساسیی(. ریتار س(. ریتار س91119111  ،،شود )هوک وارتر و همکارانشود )هوک وارتر و همکاران  میمی  دهدهییآمده سنجآمده سنج  دستدست  بهبه

و و   ککیل یل باربار  ییبه شکلبه شکل  استاستییهنر به انجام رساندن کارهاست. اگر سهنر به انجام رساندن کارهاست. اگر س  استاستییسسترومن ترومن   ییسازمان است. به گفته هرسازمان است. به گفته هر  ککیی  ییاساسییسس

درسلت  درسلت    ییهلا هلا   بلا ارزش بلا ارزش   ییسازمانسازمان  استاستییسس  شد. اگرشد. اگرمورد لفلت واقس خواهدمورد لفلت واقس خواهد  ییاساسییو مهارت سو مهارت س  ییشود ارزش آگاهشود ارزش آگاه  ففییتعرتعر  ییمنفمنف

  ییبخش خنثبخش خنث  ککیینه خوب است و نه بد؛ بلکه نه خوب است و نه بد؛ بلکه   استاستیی. س. سددیینمانما  جادجادییآآ  میمیمهمه  تتییو سازمان مزو سازمان مز  ممییتت  ییند براند براتواتوا  میمیشود، شود،   ختهختهییآمآم

ننلد از نفلوذ خلود بله     ننلد از نفلوذ خلود بله     تواتوا  ملی ملی   ییاساسییگریتن آن، ایراد باهوش سگریتن آن، ایراد باهوش س  دهدهیینادناد  ااییاجتناب اجتناب   ییاست. به جااست. به جا  ییسازمانسازمان  ییاز زندگاز زندگ  ییععییو طبو طب

  ییاسل اسل یی(. ایراد بلاهوش از نظلر س  (. ایراد بلاهوش از نظلر س  02260226  ،،ییو درارو درار  گوداگوداییت،قق اهدا  سازمان استفاده کنند )وت،قق اهدا  سازمان استفاده کنند )و  ییمعتبر و صادقانه برامعتبر و صادقانه برا  ییروشروش

را رصد کلرده و آنهله را کله     را رصد کلرده و آنهله را کله       ططییم،م،  هاها  آنآنکند موانس بالقوه را دور بزنند. کند موانس بالقوه را دور بزنند.   ییکمک مکمک م  هاها  آنآندارند که به دارند که به   ییییباالباال  ییحس شهودحس شهود

شوند شوند   ییند که کارکنان چگونه مویق مند که کارکنان چگونه مویق مکنکن  میمیمشاهده مشاهده   هاها  آنآن. . ندندیینمانما  میمی  ادداشتادداشتیی، ، شودشود  میمیگریته گریته   دهدهیینادناد  ااییموجب پاداش شده موجب پاداش شده 

    ،،و همکلاران و همکلاران   کل  کل  ییمهلم اسلت )بل  مهلم اسلت )بل    ارارییبسل بسل   ییاسل اسل ییتوسعه مهارت ستوسعه مهارت س  ییبرابرا  هاها  ههمشاهدمشاهد  ننییآنان جذاب است. اآنان جذاب است. ا  ییبرابرا  ییززییو چه چو چه چ

  ییآن بله روشلن  آن بله روشلن  کس در ملورد  کس در ملورد    چچییکنند، اما هکنند، اما ه  داداییهند به آن دست پهند به آن دست پخواخوا  میمیاست که همه است که همه   ییژگژگییوو  ییاساسییسس  تتیی(. صالح(. صالح02920292

بلازار،  بلازار،      ییو ت،لو ت،ل  ههییبه تجزبه تجز  هاها  آنآنند، ند، رسرس  میمی  جهجهییکه چگونه در سازمان خود به نتکه چگونه در سازمان خود به نت  ددییپرسپرس  ییاز کارکنان ماز کارکنان م  یید. وقتد. وقتکنکن  میمیص،بت نص،بت ن



 4، شماره 91، دوره 9911مدیریت دولتی،  656

 

کله  کله    یینلد. در حلال  نلد. در حلال  کنکن  ملی ملی اشلاره ن اشلاره ن   ییاسل اسل ییسس  هلای هلای   استناد کرده و هرگز به مهارتاستناد کرده و هرگز به مهارت  ییطویان مغزطویان مغز  ااییو و   ککییاستراتژاستراتژ  ریزیریزی  برنامهبرنامه

صلر   صلر     ییاسل اسل ییآموزش مهلارت س آموزش مهلارت س   ییبرابرا  ییند، زمان کمند، زمان کمکنکن  میمی  ییگرگرییو مربو مرب  تتییررییدر توسعه مددر توسعه مد  ییادادییزز  گذاریگذاری  سرمایهسرمایه  هاها  سازمانسازمان

  دهدهیل یل گنجانگنجان  ییسلازمان سلازمان   تتییدر هلر چلارچوب از صلالح   در هلر چلارچوب از صلالح     ییاا  و به طور گسلترده و به طور گسلترده   قا قا ییعمعم  استاستییوجود ، قدرت و سوجود ، قدرت و س  ننیی. با ا. با اندندیینمانما  میمی

  ییاساسییسس  ییزرنگزرنگ  ااییذکاوت ذکاوت   ،،ییانتفاعانتفاع  ررییلل  اایی  ییانتفاعانتفاع  ،،ییخصوصخصوص  اایی  ییهر سازمان دولتهر سازمان دولت  یی(. برا(. برا02920292  ،،و همکارانو همکاران  دانداداندایی)ب)ب  انداند  دهدهشش

و و   ییقلدرت، سلازمانده  قلدرت، سلازمانده    ییییاایل یل درک و اسلتفاده از پو درک و اسلتفاده از پو   ییاسل اسل ییسس  یی. زرنگ. زرنگشودشود  میمیم،سوب م،سوب   رانرانییدر جعبه ابزار مددر جعبه ابزار مد  ییمهارت مهممهارت مهم

مختللف،  مختللف،    هلای هلای   و یرهنلگ و یرهنلگ   سسییدر صلنا در صلنا   ییجهلان جهلان   ققیل یل ها سال ت،قها سال ت،ق  دهده  سسشد. براساشد. براسابابا  میمیبه اهدا  به اهدا    ییابابییدستدست  ییبرابرا  ییررییگگ  ممییتصمتصم

  ییزرنگل زرنگل   ققیل یل از طراز طر  ییسازمانسازمان  هایهای  استاستیید. تسلط بر سد. تسلط بر سکنکن  میمی  جادجادیییرد و سازمان ایرد و سازمان ا  ییبرد را برابرد را برا-بردبرد  تتییذهنذهن  ککیی  ییاساسییسس  ییزرنگزرنگ

  ککیل یل مثبلت در  مثبلت در    ررییل ییل بر تغبر تغ  ییرگذاررگذارییتأثتأث  ییند از آن براند از آن براتواتوا  میمیاثبات شده است که هر یرد اثبات شده است که هر یرد   ییاخالقاخالق  ییرهبررهبر  کردکردییرورو  ککیی  ییاساسییسس

بله خلود   بله خلود     ییحاللت منفل  حاللت منفل    ییسلازمان سلازمان   هایهای  استاستییسس  ییوقتوقت  ییبرسد. حتبرسد. حت  ییشغلشغل  تتییسازمان استفاده کرده و در همان زمان به مویقسازمان استفاده کرده و در همان زمان به مویق

بله  بله    ییابابییمورد نظر خود و دستمورد نظر خود و دست  رریینوع تأثنوع تأث  جادجادییاا  ییبرابرا  ییشترشترییبب  ارارییشانس بسشانس بس  ییاساسییسس  یی(. زرنگ(. زرنگ02960296  ،،)جاگر و همکاران)جاگر و همکاران  رندرندییبگبگ

. اخلالق  . اخلالق  ددیل یل آآ  ملی ملی قدرت به حساب قدرت به حساب   یینوعنوع  ""اخالقاخالق""است که است که   ضوعضوعمومو  ننییدارد. نقطه شروع درک ادارد. نقطه شروع درک ا  ییشغلشغل  تتییو رضاو رضا  تتییمویقمویق

  رارایل یل . اخالق قلدرت اسلت ز  . اخالق قلدرت اسلت ز  شودشود  میمیاعتماد اعتماد   ییعنعنیی  هاها  سازمانسازمان  تتییعناصر مویقعناصر مویق  ترینترین  مهممهماز از   ییککییتوسعه توسعه   باعثباعث  راراییقدرت است زقدرت است ز

م،سلوب  م،سلوب    ییرسلم رسلم   رریل یل قلدرت ل قلدرت ل   جلاد جلاد یینفلوذ و ا نفلوذ و ا   ییبرابرا  ییددییشهرت و اعتبار سازمان شده و کلشهرت و اعتبار سازمان شده و کل  ششییباعث ایزاباعث ایزا  ییعملکرد اخالقعملکرد اخالق

شود اگر از آن بله صلورت   شود اگر از آن بله صلورت     ییسازمان تلقسازمان تلق  ییییو داراو دارا  ییتتییشخصشخص  لتلتیییضیض  ککییند ند تواتوا  میمی  ییاساسیی(. استعداد س(. استعداد س02920292  ،،مامایی)چ)چ  ددگردگرد  ییمم

پروژه باشد، داشتن پروژه باشد، داشتن   ررییمدمد  ااییعام  مؤثر، رهبر جامعه عام  مؤثر، رهبر جامعه   ررییمدمد  ککییبتواند بتواند   یییردیرد  نکهنکهییاا  یی(. برا(. برا02910291    ،،وویی)ل)ل  استفاده گردداستفاده گردد  ییاخالقاخالق

  انانیی)نالبند)نالبند  موزون باشندموزون باشند  ییتتییشخصشخص  ییدارادارا  ییاساسییاز ل،اظ ساز ل،اظ س  ددییبابا  رنرن. رهبران مد. رهبران مدستستیینن  ییکایکای  ییهمدلهمدل  اایی  ککییاستراتژاستراتژ  ییهوشمندهوشمند

  ییانلداز سلازمان  انلداز سلازمان    بر چشمبر چشم  راراییزز  رد،رد،ییگگ  ییرا در نظر مرا در نظر م  ققییو عالو عال  تتییاختالیات در قدرت، وضعاختالیات در قدرت، وضع  ییاساسییسس  یی(. زرنگ(. زرنگ02930293  ،،و همکارانو همکاران

توسلعه  توسلعه    ییتلالش بلرا  تلالش بلرا    رردد  نفعاننفعانییکردن ذکردن ذ  ررییو درگو درگ  ییالمللالملل  ننییبب  هایهای  ییگذارد. رهبران مؤثر به دنبال یراتر ریتن از بازگذارد. رهبران مؤثر به دنبال یراتر ریتن از باز  ییمم  ررییتأثتأث

اسلت،کام  اسلت،کام    ،،ییاسل اسل ییهلوش س هلوش س   هلای هلای   کلار بله نلام   کلار بله نلام     ططییدر م،در م،  ییاساسییسس  یی(. زرنگ(. زرنگ02020202  ،،کرامرکرامرو و   رارایی)و)و  هستندهستند  ییانداز سازمانانداز سازمان  چشمچشم

 خوانده شده است.  خوانده شده است.    ییاساسییو ذکاوت سو ذکاوت س  ییاساسییسس  ییییتواناتوانا  ،،ییاساسییسس

سلازمان  سلازمان    ککیل یل   ییاساسییسس  هایهای  در آبدر آب  ززییآمآم  تتییمویقمویق  تتییهداهدا  ییالزم براالزم برا  هایهای  از مهارتاز مهارت  ییببییترکترک  انگرانگرییبب  هاها  کنندهکننده  ففییتوصتوص  ننییاا

اسلت. دلوکلا    اسلت. دلوکلا      ""ادارهاداره  اسلت اسلت ییسس""اجتنلاب از  اجتنلاب از    رقابل  رقابل  یییرض مبرم و لیرض مبرم و ل  ییاساسییسس  ییهستند. زرنگهستند. زرنگ  ییبه اهدا  رهبربه اهدا  رهبر  ییابابییدستدست  ییبرابرا

  ییانانیل یل مم  رانرانیی(. ملد (. ملد 02260226  ،،یی)تروتل )تروتل   ددکنل کنل   ملی ملی   ففیل یل قدرت و منلایس در سلازمان تعر  قدرت و منلایس در سلازمان تعر    ممییتقستقس  ییاداره را چگونگاداره را چگونگ  استاستیی( س( س91119111))

. . رنلد رنلد گیگی  ملی ملی   ششییرا در پرا در پ  ییگوناگونگوناگون  هایهای  خود راهخود راه  ییشغلشغل  ررییو توسعه مسو توسعه مس  ییمانمانسازساز  تتییبه مقبولبه مقبول  ییابابییدستدست  ییبرابرا  ییدولتدولت  هایهای  سازمانسازمان

و توسعه و توسعه   شریتشریتییبه پبه پ  ییابابییدستدست  ییابزارهاابزارها  ترینترین  مهممهماز از   ییککیی  ییاساسییسس  ییگریتن ذکاوت و زرنگگریتن ذکاوت و زرنگ  ششییو در پو در پ  ییاساسییداشتن مهارت سداشتن مهارت س

و خلار  از  و خلار  از    خل  خل  ننلد در مسلائ  دا  ننلد در مسلائ  دا  تواتوا  میمی  ییاساسییاز الزامات ذکاوت ساز الزامات ذکاوت س  ححییدر صورت شناخت ص،در صورت شناخت ص،  رانرانییشد. مدشد. مدبابا  میمیدر سازمان در سازمان 

انجام گریته املا  انجام گریته املا    ییتتییررییو مدو مد  ییگوناگون سازمانگوناگون سازمان  هایهای  در حوزهدر حوزه  ییادادییزز  هایهای  گذاریگذاری  سرمایهسرمایهباشند. باشند.   رگذاررگذارییخود تاثخود تاث  اراتاراتییحوزه اختحوزه اخت

مسلائ   مسلائ     ییمورد لفلت واقس شده است. بررسمورد لفلت واقس شده است. بررس  ارارییدر سازمان بسدر سازمان بس  استاستییو موضوع مهم سو موضوع مهم س  ییاساسییسس  هایهای  توسعه و آموزش مهارتتوسعه و آموزش مهارت

  ییانانیل یل مم  رانرانییآن دسته از ملد آن دسته از ملد   دددهده  میمینشان نشان   ییدولتدولت  هایهای  سازمانسازماندر در   ییددییکلکل  هایهای  پستپست  ییصدصدو تو ت  ییمربوط به ارتقا سلسله مراتبمربوط به ارتقا سلسله مراتب
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خلود را  خلود را    ییییتوانلا توانلا   ییاساسییسازمان برخوردار بوده و با دارا بودن دانش و مهارت سسازمان برخوردار بوده و با دارا بودن دانش و مهارت س  ییددییکلکل  نفعاننفعان  ذیذینفوذ بر نفوذ بر   تتییدولت که از قابلدولت که از قابل

در در   ادادیل یل تجربه زتجربه ز  اایی  ییبر دانش تخصصبر دانش تخصص  ییییرلم نداشتن تسلط کارلم نداشتن تسلط کا  ییانجام داده اند، علانجام داده اند، عل  ییبه خوببه خوب  گرانگرانییاحساسات داحساسات د  تتییررییدر مددر مد

  نکله نکله ییانلد. ا انلد. ا   و همکاران خود در سازمان شلده و همکاران خود در سازمان شلده   انانیینموده و بعضا موجب حسادت همتانموده و بعضا موجب حسادت همتا  ییحساس را تصدحساس را تصد  هایهای  گاهگاهییسازمان جاسازمان جا

سلازمان بله   سلازمان بله     ییاعضلا اعضلا   دگاهدگاهیل یل از داز د  نلد نلد ییمامایینسبت به همکاران خود نردبان ارتقا را بپنسبت به همکاران خود نردبان ارتقا را بپ  ییایراد قادرند در زمان کمترایراد قادرند در زمان کمتر  ننییچگونه اچگونه ا

همهلون ابهلام در اهلدا     همهلون ابهلام در اهلدا       ییاا  نله نله ییزمزم  ططییشلرا شلرا   ییاساسییزرنگان سزرنگان س  ییاساسییسس  هایهای  ییژگژگیی. عالوه بر و. عالوه بر وشودشود  میمی  ررییتعبتعب  ییاساسییسس  ییزرنگزرنگ

بلروز  بلروز    زورزورییبله عنلوان کاتلال   بله عنلوان کاتلال     ییایراد در مشال  قبلایراد در مشال  قبل  ییکارآمدکارآمد  زانزانییمم  ییییشناساشناسا  ییبرابرا  ییو نداشتن سنجه و ابزار مناسبو نداشتن سنجه و ابزار مناسب  ییسازمانسازمان

و ن،وه و ن،وه   ییاساسییسس  ییزرنگزرنگ  تتییماهماه  ییکه به بررسکه به بررس  رانرانییاادر کشور در کشور   ییییپژوهش قاب  اعتناپژوهش قاب  اعتنا  ننیی. همهن. همهنددیینمانما  میمیعم  عم    ییاساسییسس  ییزرنگزرنگ

 آن پرداخته باشد، صورت نگریته است. آن پرداخته باشد، صورت نگریته است.   ییررییارگارگبه کبه ک

رسلاند.  رسلاند.    ییاراریل یل امر امر   ننییدولت را در ادولت را در ا  ییانانییمم  رانرانییند مدند مدتواتوا  میمیاهدا  اهدا    شبردشبردییدر جهت پدر جهت پ  ییاساسییسس  ییجامس از زرنگجامس از زرنگ  ییارائه مدلارائه مدل

  ییارتقا در نردبلان سلازمان  ارتقا در نردبلان سلازمان    ییکار براکار برا  ططییم،م،  رردد  ییاساسییسس  ییهوش و زرنگهوش و زرنگ  تتییبر اهمبر اهم  ددییو تاکو تاک  ییحاضر آگاه سازحاضر آگاه ساز  ققییت،قت،ق  یینوآورنوآور

شلد. بلا   شلد. بلا   بابا  میمیدر جامعه مورد نظر در جامعه مورد نظر   ییاساسییسس  ییمفهوم زرنگمفهوم زرنگ  ننییییپژوهش در باب شناخت و تبپژوهش در باب شناخت و تب  ننییاولاول  ققییت،قت،ق  ننییاا  ننییاست. همهناست. همهن

  رانرانییملد ملد   ییاسل اسل ییسس  ییزرنگزرنگ  ییبرابرا  ییو ارائه مدلو ارائه مدل  ننییییدر رابطه با تبدر رابطه با تب  ییتاکنون پژوهشتاکنون پژوهش  نکهنکهییو با توجه به او با توجه به ا  ،ات،اتییتوضتوض  ننییتوجه به اتوجه به ا

  رانرانییملد ملد   ییاسل اسل ییسس  ییملدل زرنگل  ملدل زرنگل    ننییییو تبو تب  ییپژوهش قصد دارد به طراحپژوهش قصد دارد به طراح  ننییانجام نشده است، اانجام نشده است، ا  ییدولتدولت  ییهاها  سازمانسازماندر در   ییانانییمم

 . . بپردازدبپردازد  ادادییداده بنداده بن  پردازیپردازی  نظریهنظریه  ییبر مبنابر مبنا  ییدولتدولت  هایهای  سازمانسازمان  ییانانییمم

 پیشینه نظری پژوهش

 زرنگی سیاسی

(. زرنگی سیاسی 0291 ،0)گرانگر و همکاران و ارتباط صادقانه است درک عمیقی از همدلی 9زرنگی یا ذکاوت سیاسی

ند. ایرادی که دارای زرنگی سیاسی هستند قادر به کن مینشانگر توانایی الزم برای درک م،یطی است که ایراد در آن کار 

نند توا میرند که چگونه با صداقت گی میمورد نیاز برای تعام  هستند و یاد  های پیش بینی و خواندن ایراد و شخصیت

(. زرنگی سیاسی دانش و مهارت الزم برای انجام ماهرانه و 0291 ،3نند )چیان و همکارانمویقیت خود را تضمین ک

درک این تأثیر،  شد. ایرادی در سازمان وجود دارند که یراتر از عنوان یا وظایف رسمی خود هستند.با میدرست کارها 

ای و  عتماد به نفس و دیپلماسی حریهش ا(. زرنگی سیاسی توانایی نمای0291 ،4)هارتلی و همکاران زرنگی سیاسی است

ارتباطات مؤثر با ایراد در همه سطوح داخلی و خارجی است. زرنگ سیاسی درک بسیار زیادی راجس به خود، م،یط 

(. 0290 ،5)کالرک تا به بهترین نتیجه دست یابد دهد میپیرامون و چگونگی حرکت و تأثیرگذاری بر آن م،یط انجام 
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نند با توا می ها آنها و ایراد و همهنین شرکت برای مردم مهم هستند.  دانند که ارزش سیاسی میایراد باهوش از ل،اظ 

یهمند که هر  ها می آنی مهم است. های قلب و ذهن کارمندان ارتباط برقرار کنند و بدانند که برای برقراری ارتباط چه پیام

ند که دیگران دلی  منطقی و کن میبه گونه ای منتق  ند مورد پسند باشد و تصمیمات خود را توا میتصمیمی همیشه ن

تصویر بزرگی را که در پشت آن تصمیمات وجود دارد درک کنند. مدیران باهوش از نظر سیاسی به انواع گوناگونی از 

 گذارند.   ع یکر، عقیده و دیدگاه احترام میتنوع از جمله تنو

های کارآمد برای مشکالت ارائه دهند. سازش  دا کنند و راه ح نند که چگونه به درون ایراد دسترسی پیدا می ها آن

(. ایراد دارای ویژگی 0294 ،9)یانگ و ژانگ های قاب  قبولی برای پیشبرد یک پروژه هستند و همکاری به عنوان روش

نسبت به عملکرد  پیهیده سیاسی به طور مؤثر و بی سر و صدا مانور دهند. های نند از طریق موقعیتتوا میزرنگی سیاسی 

بینی کنند که نقاط حساس کجا هستند و رویکرد خود را بر این اساس  توانند پیش می حساس هستند. ها سازمانایراد و 

نند. ایرادی که از نظر دا میشرکت را به عنوان بخش ضروری از زندگی سازمانی  های سیاست ند.کن می ریزی برنامه

نند به منابس توا می ها آنر سازمان خود روابط و ارتباطات م،کمی برقرار کنند. نند چگونه ددا میسیاسی ماهر هستند، 

به خوبی با کارمندان و همهنین منابس  ها آنص،یح دسترسی پیدا کرده و دیگران را در ایجاد تغییر مورد نیاز درگیر کنند. 

صادق  ها آنزیرا  شود میصصان سیاسی اعتماد (. در سازمان به متخ0221 ،0)مور ند تا نتایج الزم را بدست آورندکن میکار 

به  ها آنشان است.  دهنده صداقت م کارهایی که انجام می دهند نشانتما ها آنند. کن میخود عم   های هستند و به وعده

ال مطابقت دارد. اعم ها آنبه طور مداوم با چهره خصوصی  ها آن می، زیرا چهره عمو شوند میعنوان ایراد ریا کار دیده ن

از تمام سطوح سازمان، از مدیریت ارشد گریته تا کارمندان خط مقدم، دارای  ها آنمتناسب با سخنانشان است.  ها آن

(. 0293 ،3)ریگیو رابطه خوبی هستند و به خاطر شخصیت و همهنین نتایج کسب و کارشان مورد احترام نیز هستند

گیری را می یهمند.  باشد:  یرآیند ن،وه تصمیم میاین موارد  ریتارهای کلیدی ایراد دارای مهارت زرنگی سیاسی شام 

 ند. کن میگذارد را مشخص  ها تأثیر می آنگیرندگان کلیدی و ایرادی که روی  متصمی

ند. عالیق، کن میایزایش بصیرت و تأثیر را مشخص  های رسمی، راههای رسمی و لیر با مشارکت در یعالیت

مایت گیرندگان مهم و تأثیرگذار را به منظور دستیابی به ح را می یهمند. منایس سایر تصمیمن دیگرا های و برنامه ها انگیزه

ند و از آن درک کن میند را درک کن میبخشند. نقشهایی که ایراد در یک سازمان بازی  از برنامه خود شخص ارتقا می

 ند.کن میت و نتایج، با مردم ات،اد برقرار ند. به منظور تأثیرگذاری بر تصمیماکن میبرای دستیابی به اهدا  استفاده 

را  ها را به طور دقیق پیش بینی کرده و بر اساس آن پیش بینی استراتژی و تاکتیک ها تغییرات در اوضاع سیاسی و برنامه

دهند. روابط  های سازمان را نشان می و مسئولیت ها (. این ایراد روابط متقاب ، نقش0296 ،4)استونس ندکن میاجرا 

ند و تأثیر و پیامدهای کن میاستفاده  ها گیری میمند. از دانش یرهنگ سازمانی در تصکن میای را توسعه داده و حفظ  حریه
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1 Yang & Zhang 
2 Moore 
3 Riggio 
4 Stevens 
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دهند و در مکالمات متناسب با آن عم   حساسیت به م،یط اطرا  را نشان میند. کن میچنین تصمیماتی را درک 

 ند. کن میند و بر این اساس عم  کن میسازمانی و سیاسی را درک  های ند. حساسیتکن می

ند و عوام  بیرونی مؤثر بر کن میکارکنان را درک  های مدیریت، نقش و مسئولیت های م،یط سیاسی، اولویت

ند. کن میشرکت، هنجارهای یرهنگی و قوانین نانوشته برای مویقیت را ادراک  های ند. اولویتکن میسازمان را درک 

دهند.  ق مییهمند و رویکردهای شخصی را برای تأثیر بهینه تطبی رت و سیاست را میختلف راجس به قدنگرش ایراد م

ند که کن مینند. مشخص دا می، هنجارهای یرهنگی و قوانین نانوشته را برای مویقیت در تمام سطوح سازمان ها اولویت

دهند. نتایج مثبت و دستیابی به  ر میبه طور موثر به مقامات هشدا چه مواردی باید به مقامات باالتر انتقال داده شود و

ریتار خاص دارند: است،کام اجتماعی،  4(. مدیران ماهر سیاسی 0225 ،9)یریس و همکاران ندکن میمأموریت را تضمین 

نفوذ بین یردی، توانایی شبکه سازی و اخالص ظاهری. ت،قیقات دو بعد دیگر از مهارت سیاسی را مشخص کرده است: 

شبکه سازی به معنای ایزایش  (.0224 ،0)برندون و سلدمن ص،بت کردن و مدیریت م،یطیکر کردن قب  از 

(. مالحظه ی ادبیات زرنگی سیاسی و مقایسه 9312 ،ی ارتقای شخصی و حریه ای است )سپهوند و همکارانها یرصت

گیران  تصمیم هم ن،وه تصمیم گیری، شناختداخلی نشان دهنده برخی وجوه اشتراک همهون ی های سازمانآن با 

ایراد در سازمان و پیش بینی  های دیگران، یهم نقش های و برنامه ها ، درک انگیزهها آننفوذ در  های کلیدی و شیوه

اوضاع م،یطی و سیاسی است. با این حال برخی نقاط ایتراقی همهون صداقت و ارجعیت منایس یردی بر سازمانی نیز 

ناپذیر صداقت تاکید شده و ایراد از مهارت سیاسی خود گی سیاسی بر اص  انکارطالعات زرنوجود دارد. در حالی که در م

دولتی  های سازمانند. باور لالب در کن میکلیدی در جهت حداکثر کردن منایس سازمان استفاده  نفعان ذیبرای نفوذ در 

تکیه بر مهارت رخوردار بوده و با قدرتمند ب نفعان ذیاین است که ایراد زرنگ سیاسی اوال از حداق  صداقت در تعام  با 

صی را سازی خویش از این زرنگی در راستای نفوذ و ارتقا شخصی بهره گریته و همواره منایس شخ سیاسی و توان شبکه

  دهند. بر منایس سازمانی ترجیح می

 پیشینه تجربی پژوهش

نیازمند این است تا برخی از مطالعات تجربی گیرد بررسی قرار می های مفهومی که در این مطالعه موردآشکارسازی جنبه

بررسی قرار داده و همهنین نتایج مطالعات مرتبط با این حوزه را بررسی نموده تا بتواند  گریته در این حوزه را موردانجام

ترین و  مهمگردد تا برخی از گیری پژوهشی باشد. بر این اساس در این بخش تالش میمعیار مناسبی برای جهت

 ترین این مطالعات ارائه گردد. بطمرت

که توسط چیان و  "اشتغال موقت و ریتار آوایی: نقش خودکارآمدی و زرنگی سیاسی"در پژوهشی با عنوان  

( انجام گریت بیان کردند زرنگی سیاسی تاثیرات منفی که اشتغال موقت بر ابراز وجود کارکنان در 0291همکاران )

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1 Ferris and et al 
2 Brandon & Seldman 
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نند م،یط و همکارانشان را به طور مؤثر توا می. ایراد دارای زرنگی سیاسی باالتر دده میسازمان می گذارد را کاهش 

 نند ریتارهای استراتژیک را برای دستیابی به نتایج بهتر در م،  کار تنظیم کنند. توا میدرک کنند و 

سازی، اندازه  دانش سیاسی در م،  کار: مفهوم"( با عنوان 0291در ت،قیق دیگری که توسط گرانگر و همکاران )

انجام گریت بیان نمودند زرنگی سیاسی با دانش  "کاربردی برای پیروی از پیشبرد آینده نگرانه های گیری و برنامه

رد گی میسیاسی همراه خواهد بود. با این وجود، از آنجا که زرنگی سیاسی درک از قدرت و نفوذ در سازمان را در دست 

 مربوط به روابط، مطالبات، منابس و ترجی،ات یک هد  خاص تأثیرگذار است. مجزا است، در حالی که دانش سیاسی 

که توسط  "ها سازمانمهارت سیاسی رهبران، زرنگی سیاسی سازمانی و تغییر در "در پژوهش دیگری با عنوان 

را  "رستمسائ  د"ند توا می( انجام گریت بیان داشتند مهارت سیاسی به همراه زرنگی سیاسی سازمانی 0292چیما )

مدیریت سازمان را بطور مؤثر  که رهبری دارای این ویژگی به احتمال زیاد قادر باشد دهد مینشان دهد و پیشنهاد 

همهنین بین این دو بعد مهم رهبران یعنی زرنگی سیاسی سازمانی و مهارت سیاسی ارتباط نزدیکی برقرار  .مدیریت کنید

 د.کن می

( انجام گریت بیان داشت  با 0226 ،که توسط  )تروتی ": زیرک و سرزندهزرنگی سیاسی "در پژوهشی با عنوان

و عدم دستیابی منظم به منابس  ها سازی، رقابت و کوچک کردن منابس یا یرصت ها و ت،والتی از جمله جهانی توجه به یشار

ققان باید به مفاهیمی های سیاسی در م،یط کار به وضوح روشن است. م، تأثیر مهارت شود میکه در م،یط کار ایجاد 

آگاه سازند و این گونه  ها همهون زرنگی سیاسی در م،یط کار بیشتر بها داده و نیروی کار و مدیران را از این مهارت

 ایزوده شود تا ارتباط بین نظریه و عم  تکمی  گردد. ها مفاهیم بدیس به ادبیات مدیریتی در دانشگاه

یته در باب زرنگی سیاسی ذکر شده است لیکن با توجه به زمینه متفاوت صورت گر های گرچه پیشینه ای از پژوهش

دولتی ایران که در آن برداشت از زرنگی سیاسی با کاربرد این موضوع در یضای کسب و کار کامال متفاوت  های سازمان

ن است تا با وده و سعی بر آد، بنابراین رویکرد ادبیات در موضوع زرنگی سیاسی به صورت جامس برس میبه نظر 

 سازی این موضوع با روش پژوهش کیفی خال موجود در ادبیات تا حدی مرتفس گردد. مفهوم

 شناسی پژوهش   روش 

؛ از دیدگاه یلسفه پژوهش تفسیری های پژوهش، بنیادی؛ از نظر روش پژوهش کیفی گیری این پژوهش از نظر جهت

داده بنیاد به صورت سیستماتیک؛ و از نظر رویکرد پژوهش استقرایی است؛ هد   پردازی نظریهاست؛ استراتژی پژوهش 

مصاحبه نیمه ساختاریایته است. علت استفاده  ها پژوهش اکتشایی؛ ایق زمانی پژوهش تک مقطعی و شیوه گردآوری داده

شد. هرگاه م،قق در با میسؤال ت،قیق  ها آنم،قق از یک روش خاص، به عوام  مختلفی بر می گردد که مهم ترین 

ایراد را به منظور صورت بندی یک نظریه مورد کاوش قرار دهد، نظریه داده بنیاد  های نظر داشته باشد تجارب و دیدگاه

کوشد معنا یا ماهیت تجربه ایراد درگیر با مسائ  خاص را دریابد، با ورود به  ه مناسبی خواهد بود. م،ققی که میشیو
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. هد  اصلی ت،قیق، تعیین کننده نوع روشی شود میبر آنهه صورت گریته است، بهتر مویق  ص،نه زندگی واقعی و تام 

م،ققی که قصد بررسی تجارب  .ند بر اساس آن به شک  مطلوب تری به پاسخ سوال دست یابدتوا میاست که م،قق 

(. جامعه آماری این 0290 ،9)کرسول ودتواند از روش داده بنیاد به خوبی بهره مند ش ایراد به منظور خلق نظریه را دارد، می

داده بنیاد  پردازی نظریهشد. با توجه به استراتژی پژوهش که با میدولتی  های سازمانت،قیق مدیران میانی اسبق و یعلی 

هدیمند و گلوله بریی انجام شده است. حجم نمونه در  های به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیک گیری نمونهشد، با می

در این  .به سر حد اشباع برسند ها آن قدر ادامه می یابد که داده گیری نمونهو  شود مین روش، در حین کار مشخص ای

دولتی مصاحبه انجام شده است. از مصاحبه شانزدهم به بعد مفهوم  های سازماننفر از مدیران میانی  91پژوهش با 

این پژوهش از  های ری سه مصاحبه دیگر نیز انجام شد. یایتهجدیدی به دست نیامد. با این وجود برای حصول اشباع نظ

ای که در راستای  های اولیه ت،لی  شده است.  براساس نتایج این مصاحبه، پرسش Maxqda 2018طریق نرم ایزار 

مصاحبه به یراخور  های بنابراین، م،ورها و سوال .سوال اصلی ت،قیق یهرست شده بودند، مورد بازنگری قرار گریتند

اولیه به دست آمد، مورد بازبینی قرار گریتند و به تدریج  های ارائه شده و براساس بازخوردهایی که از مصاحبه های پاسخ

استفاده شده است. همهنین از روند کدگذاری باز، م،وری  ها اصالح شد. از ین گلوله بریی برای دسترسی به دیگر نمونه

 (.0223 ،0)مک یادزن دالی  و شواهد اعتبار ت،قیق روشن شود شود میه است؛ زیرا این روند سبب و انتخابی استفاده شد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (Strauss & Corboin 1998) ها در نظریه برخواسته از  داده ها . یرآیند ت،لی  داده9نگاره 
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 ها توسعه مقوله

 ها مقایسه کد

 کد گذاری خط به خط

 ایجاد پایگاه داده 

 ها  نوشتن یادداشت

 ها هایی درباره مقوله ایدهبه دست آوردن 

 بیان نظریه 

 ساخت چارچوب نظری

ها و  انجام مصاحبه

 مشاهدات بیشتر

های  خواندن ادبیات مرتبط با مقوله

 اصلی 

 های اصلی مقایسه ادبیات با مقوله

های  ترسیم نمودارهایی که مقوله

 نظری را به یکدیگر مرتبط سازد

 ها مقایسه یادداشت

ها در  نوشتن یادداشت

 رابطه با توسعه نظریه 

ها و  گوش دادن به مصاحبه

 مکتوب کردن

 رونویسی کردن

 مطالعه مستندات
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   پژوهش های یافته

(، کدگذاری ها )خلق مفاهیم و مقوله 9داده بنیاد مبتنی بر سه مرحلة کد گذاری باز پردازی نظریهیرایند ت،لی  اطالعات در 

 3، بسترها، راهبردها و پیامدها( و کدگذاری انتخابیگر مداخلهشرایط  )شناسایی مقوله م،وری، شر ایط علی؛ 0م،وری

 .شود میهای حاص  از مفاهیم شرح داده  که در ادامه ن،وة شک  گیری مقوله )خلق نظریه( است

 کدگذاری باز

استخرا  و کدگذاری شدند و پس از ت،لی ، کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص  ها ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه

را شناسایی و بیان  ها آنگردآوری شده، مفاهیم  های داده شد. در مرحله کدگذاری باز پژوهشگر با مرور مجموعه داده

 ها نق  قول از مصاحبه 432حدود  .شود میید. در این مرحله بدون هیچ گونه م،دودیتی به نامگذاری پرداخته نما می

 ذکر شده است. ها برخی از این نق  قول 9استخرا  شده است که در جدول شماره 

 ها ر  از مصاحبهمستخ های نمونه ای از نق  قول .9جدول 

 کد نهایی نقل قول مربوطه

م کارکنان بخش خودم را کامال ت،ت نظر داشته باشم و با جمالت کوتاه یا کن میبرای تضمین جایگاهم سعی 
 را ت،ت تاثیر قرار دهم. ها آنبا ریتار خاصی 

 گوناگون های اعمال نفوذ در موقعیت

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

 است،کام روابط با ایراد کلیدی

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

 درستی در عم 

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

تمای  به یادگیری مستمر و شناخت دقیق 
 سازمانی های یرآیند

کدگذاری صورت گریته است. هد  از کدگذاری باز، تجزیه  ها و مولفه ها مبتنی بر همین روش، برای کلیه مقوله

 مجموعه داده گردآوری شده با کوچکترین اجزاء مفهومی ممکن است.

 کدگذاری محوری

بدست آمده از یرآیند کدگذاری باز در شش دسته شام  مقوله م،وری، شرایط  های در یرآیند کدگذاری م،وری، مقوله

ن مقوله م،وری را در مرکز توا می، شرایط بستر، راهبردها و پیامدها شک  گریته است. بنابراین گر مداخلهعلی، شرایط 

انتخاب شده برای مقوله م،وری نیز انتزاعی بوده و در عین  های را به آن مرتبط نمود. برچسب ها قرار داد و سایر مقوله

 حال از جامعیت برخوردار است. 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1 Open Coding 
2 Axial Coding 
3 selective coding 
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 ،وری پژوهشنمونه ای از کدگذاری م .0جدول 

 کدهای نهایی مقوله اصلی

 
 
 پیامدها

 تصویر ذهنی مثبت از عملکرد سازمان

 جدید های یرصت سازی برای پست و مسئولیت

 تقویت حس اعتماد

 ثبات کاری و تمرکز در جهت حفظ سودمندی در سازمان

 بهبود جایگاه یرد به عنوان عاملی تاثیرگذار

 لنی سازی هویت سازمان

 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

 گوناگون در جهت است،کام جایگاه خود در سازمان های یراگیری مهارت

 

 کدگذاری انتخابی

در کدگذاری انتخابی پژوهشگر با توجه به کدها و مفاهیم شناسایی شده در دو مرحله ذی  به است،کام بیشتر یرآیند 

همراه باشد. در این  ها شد که در تعام  مستمر با مجموعه دادهبا میکدگذاری می پردازد. کدگذاری در صورتی ص،یح 

رند که در جداول زیر، گی میدقیق تر و کلی تری قرار  های م،وری صورت گریته در دسته بندی های مرحله، کدگذاری

 ذکر شده است. ها نتایج این دسته بندی

یا گسترش پدیده  دهند و به وقوع هایی )شرایطی( هستند که مقولة اصلی را ت،ت تأثیر قرار می مقوله شرایط علی :

جا که، چون به سبب و به علت  وقتی، در حالی که، از آن ها اللب با واژگانی نظیر انجامند. شرایط علی در داده نظر میمورد

 تواند با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به گر می هایی وجود ندارد پژوهش چنین نشانه شوند. حتی زمانی که بیان می

بیابد )استراوس و ها و بازبینی رویدادها و وقایعی که از نظر زمانی مقدم بر پدیده مورد نظر هستند شرایط علی را  داده

یرعی شرایط  های و کدهای به دست آمده مقوله ها (. براساس تجزیه و ت،لی  انجام شده بر روی مصاحبه9112 ،9کوربین

 ل،اظ شده است. 3علی و مفاهیم مرتبط با آن در جدول 

 
 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1 Strauss & Corbin 
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 . مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با شرایط علی3جدول

 کدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی

 شرایط علی

 نفوذ بر دیگران های فراگیری تاکتیک

 تالش برای متقاعد ساختن منطقی
 درک اهمیت مبادله

 تالش برای تقویت اعتماد
 تقویت جرات ورزی

 صداقت در تعامالت
 برقراری روابط شفاف

 ایجاد حس اعتماد متقابل
 درستی در عمل

 مدیریت احساسات

 شناسایی و درک احساسات
دوری از تصمیمات احساسی و ارزیابی علمی و 

 منطقی شرایط
 تمرکز بر زمان حال و آینده و نه گذشته

 ایجاد یک شبکه قوی

 شناسایی افراد کلیدی سازمان
هوشمندی در انتخاب افراد برای ارتباطات بلند 

 مدت
 استحکام روابط با افراد کلیدی

 اندوخته اطالعاتی کافی

و مهارت سیاسی دانش  
 هوشمندی و حساسیت نسبت به محیط

 گوناگون های اعمال نفوذ در موقعیت
 روابط بر پایه نفع متقابل

 آگاهی از نحوه کار سیستم

تمایل به یادگیری مستمر و شناخت دقیق 
 سازمانی های فرآیند

 توجه به عملکرد اعضا و مدیریت سازمان
 خو گرفتن با جو سازمان

 اراده سیاسی
 مشارکت در شرایط نامعمول سازمانی

 های رقابت با دیگران و بهره گیری از تاکتیک
 متنوع

، رونق و اهمیت پدیده تاثیر گذارند. شرایط زمینه ای و گسترده ای هستند که بر توسعهشرایط عمومی : شرایط زمینه ای

 ارائه شده است. 4که در جدول در این ت،قیق به همراه مفاهیم و کدها شام  مواردی است 

 . مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با شرایط زمینه ای4جدول

 کدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی

 شرایط زمینه ای

 سازمان به عنوان عرصه سیاسی

 گرایش سیاسی مدیر سازمان
مرسوم بودن ائتالف سازی در 

 سازمان
 سیاسی کاری مثبت

 علم سیاستاستفاده از فنون 
 غیر رسمی های چانه زنی

 
 فرهنگ سازمان

 نگرش اعضای سازمان
 جو سازمان

 رفتارهای تثبیت شده
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کلی و وسیس است که بر چگونگی کنش متقاب  اثر می گذارند. در پژوهش حاضر  گر مداخله: شرایط گر مداخلهشرایط 

به دست آمده  گر مداخلهمقوله اهدا  سازمانی مبهم و یرآیند م،وری برای شرایط  ها و براساس ت،لی  م،توای مصاحبه

 نشان داده شده است. 5است که کدهای مربوط به آن در جدول 

 گر مداخلهشناسایی شده مرتبط با شرایط  های مفاهیم و مقوله .5جدول 

 کدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی

 گر مداخلهشرایط 

 روانشناختی های ویژگی
 وسواس کاری

 تکیه بیش از حد به احساسات
 خودبرتربینی کاذب

 اهداف سازمانی مبهم

 ها عدم اطمینان در تصمیم گیری
 ها تعارض در انتخاب راه حل

 ها ریزی برنامهو  ها عدم اجماع در طرح
 درونی و بیرونی سازمان های عدم هماهنگی فعالیت

 موانع ساختاری

 استاندارد سازی افراطی رفتار در محیط کار
 رسمیت و تمرکز بیش از حد

 عدم وجود فضای کاری منعطف
 ارتفاع ساختار سازمانی

 فرآیند محوری
 وظایف تکراری

 عدم انعطاف الزم
 لزوم ثبت تمام امور

ی برای نی  به پدیده مورد اشاره دارد که هد  آن های راهبردهای موردنظر در نظریه داده بنیاد به ارائه راه ح : راهبردها

مرتبط  های اداره کردن، برخورد، به انجام رساندن و حساسیت نشان دادن به پدیده مورد مطالعه است. کدهای باز و مقوله

 نشان داده شده است. 6در جدول 

 مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با راهبردها .6جدول

 کدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی

 راهبردها

 کلیدی نفعان ذیمدیریت 
 توسعه ارتباطات استراتژیک با افراد مهم

 سودمند های تشکیل ائتالف
 شبکه سازی سیاسی با افراد با نفوذ

 سرمایه ارتباطی
 روابط با افراد بیرون سازمان

 دیگر های سازمانروابط با 
 روابط با ارباب رجوع

 SWOT از ماتریس سوات برای تحلیل سازمان استفاده 

. مفاهیم و شوند میمربوط به مقوله م،وری حاص   های پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنش :پیامدها

 بیان شده است. 3مرتبط با پیامدها در جدول  های مقوله
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 شناسایی شده مرتبط با پیامدها های مفاهیم و مقوله .3جدول

 کدهای نهایی مفهوم مقوله اصلی

 پیامدها

 شهرت سازمانی
 تصویر ذهنی مثبت از عملکرد سازمان

 غنی سازی هویت سازمان
 کمک به بهبود جایگاه و اعتبار سازمان

 ارتقا سلسله مراتبی
 جدید های فرصت سازی برای پست و مسئولیت

 بهبود جایگاه فرد به عنوان عاملی تاثیرگذار
 پیمودن مسیر شغلیتسهیل روند 

 مقبولیت سازمانی

 تقویت حس اعتماد
 روابط عمومی قوی و تسهیل ارتباطات در سازمان

گوناگون در جهت استحکام جایگاه خود در  های فراگیری مهارت
 سازمان

 امنیت شغلی
 ثبات کاری و تمرکز در جهت حفظ سودمندی در سازمان

 تالش برای افزایش حقوق و مزایا
 تعهد به سازمان و شغل

 خلق نظریه

داده بنیاد است که م،قق براساس نتایج کدگذاری باز و م،وری به ارائه  پردازی نظریهکدگذاری انتخابی، مرحله اصلی 

نظریه می پردازد. در مدل پارادایمی حاص ، شرایط علی در واقس مهیا کننده شرایط برای زرنگی سیاسی مدیران در 

ی از یک برهه زمانی به دوره زمانی دیگر باشند ولی در های شند. این عوام  ممکن است دارای شدت و ضعفبا میسازمان 

قبلی را مدنظر قرار داده و  های نقش پررنگی داشتند. کدگذاری انتخابی، کدگذاری ها زمان جمس آوری اطالعات و مصاحبه

بخشد و  باط داده، ارتباطات را اعتبار میارت ها ایر مقولهد و آن را به شک  هدیمند به سکن میمقوله اصلی را انتخاب 

. کدگذاری انتخابی براساس الگوی ارتباط شناسایی دهد میی که نیاز به تصفیه و توسعه بیشتری دارند را توسعه های مقوله

مفهوم و  02مقوله و  6در نهایت  ید.نما میدر کدگذاری باز و م،وری، یعالیت را شروع  ها و زیرمقوله ها شده بین مقوله

ی از کدهای مربوط به هر بعد در جداول بیان شدند . های کد از یرآیند کدگذاری باز شناسایی و استخرا  شدند و نمونه 63

 شک  زیر ارائه شده است. Maxqdaتعداد کدهای هر بعد در خروجی نرم ایزار 

 Maxqda. مدل خروجی نرم ایزار 0نگاره 
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و به  شود میر مدل به صورت زیر نیز ترسیم شده است. مدلی که با شرایط علی شروع جهت نمایش بهتر و شفا  ت

پاسخگویی به آن حائز اهمیت است که در  های پیامدهای ممکن و مورد انتظار ختم می گردد. پدیده اصلی و استراتژی

 د.کن مییک بستر و شرایط مداخله یعالیت 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ها . مدل پارادایمی تئوری برخاسته از داده3 شک   

 

 

 

ساامانمبه ااوهن اا  بهه● 

 نرصوهسیمسی

هفره گهسمانمب● 

گر شرایط مداخله  

 شهرتهسمانمنیه● 

ه رتقمهسلسلوهنر تبی● 

هنقب لیتهسمانمنی● 

ه ن یتهشغلی● 

نفعمبههندیریتهذی● 

 کلیدی

هسرنمیوه رتبمطی● 

هSWOTنمتریسه ●

 زرنگی سیاسی

همیههتمکتیکفر گیریهه●

 نف ذه رهدیگر ب

هصد قتهدرهتعمنالته●

هندیریته حسمسمته●

ه یجمدهیکهشبکوهق یه●

د ناااامهاهنهاااامرتهه●

هسیمسی

آگاامهیه اهنهاا رهکاامرهه●

هسیستم

ه ر درهسیمسیه●

هاااااامیههایژگاااااای● 

 را نش مختی

ه هد فهسمانمنیهنبهم● 

هن  نعهسمختمری● 

هفرآی دهنه ری● 

 شرایط علی

 پدیده اصلی
 پیامدها

 

 راهبردها

 

 شرایط زمینه ای
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 بررسی روایی محتوایی مدل نظری

بهره گریته شده است. به این منظور از نظر  CVIو  CVRبه منظور بررسی روایی م،توایی مدل از دو شاخص 

، میزان CVRخبرگان دانشگاهی که در یرآیند تدوین مدل نیز مشارکت داشته اند استفاده شد. برای سنجش شاخص 

میزان ارتباط کدهای نهایی با مفاهیم و مقوله اصلی  CVIضروری بودن مفاهیم مورد سوال قرار گریت و برای سنجش 

تعداد متخصصانی است که به  neبه صورت ذی  است. میزان  CVRگریت. یرمول م،اسبه شاخص مورد سوال قرار 

نیز به صورت تجمیعی امتیازات موایق برای CVI  تعداد ک  متخصصان است. میزان  Nگزینه ضروری پاسخ داده اند و 

  هر مورد تقسیم بر ک  تعداد متخصصان است.

CVR = 
     

 
 
 

                                                                                                    (9)  رابطه 

بوده که حکایت از روایی م،توایی مناسب ابعاد دارد. شاخص  33/2باالتر از  ها برای همه شاخص CVRنتایج یرمول 

CVI :نیز بر اساس یرمول ذی  م،اسبه گردید 

CVI= 
تعداد متخصصینی که به گویه نمره   و  داده اند

تعداد ک  متخصصین
(0رابطه )                                                                           

باشد آن  31/2گویه ای کمتر از  CVIاست و اگر شاخص  31/2برابر با  CVIحداق  مقدار قاب  قبول برای شاخص 

 درصد کسب کردند. 23/2مربوط به ابعاد امتیازی باالتر از  های شود. تمامی شاخص گویه بایستی حذ 

 بررسی پایایی مدل نظری

ظری روش استفاده شد. در این پژوهش باتوجه به آنهه در مبانی ن 9به منظور بررسی پایایی مدل از شاخص کاپا کوهن

اند. به این منظور، کدهای  کدگذاری انتخابی پرداختهمجدد به است، م،قق اصلی و یک م،قق دیگر  ت،قیق پیشنهاد شده

 مربوطه در اختیار م،قق دیگری قرار گریت. تا ایشان نیز کدگذاری مجدد را انجام دهند که نتایج آن با های نهایی و داده

 شده که در زیر نتایج بیان شده است. ن کاپا گریتهآزمو SPSS21استفاده از نرم ایزار 
 

  ارزش Approx. T Asymp Std.Error معنی داری

.000 6.636 .111 .693 Kappa 
Measure of  

Agreement 
a. Not assuming the null hypothesis 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

ادعا کرد که مدل از پایایی الزم ن توا میدرصد است  62داری و مقدار آزمون که باالتر از  عدد معنیبا توجه به میزان 

 برخوردار است.

 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1 Cohen's kappa 
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 گیری   بحث و نتیجه 

ند گام مهمی در جهت دستیابی به اهدا  و ارتقا در سازمان باشد. توا میسیاسی در م،یط کار  های بهره گیری از مهارت

ند بسیار توا میرا می پذیرند که اتکا به سیاست در م،یط کار  ها مدیرانی که از ل،اظ سیاسی باهوش هستند این واقعیت

نند با مویقیت در داخ  توا می ها آنسیاست عنصر روزمره زندگی سازمانی است. به این ترتیب   ها آنسودمند باشد. برای 

ر را درک کنند و درگی های اساسی و شخصیت های و خار  از حوزه مسئولیت مستقیم خود تأثیر بگذارند، مسائ  و زمینه

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 

اختالیات در قدرت، وضعیت و منایس ذینفعان در داخ  و خار  از سازمان است. همهنین دانا بودن سیاسی در نظر گریتن 

 شد.با میعملکرد شغلی و مویقیت شغلی به عنوان دو وسیله برای ارزیابی ایراد باهوش سیاسی در م،یط سازمانی 

برای این منظور از  با این رویکرد، هد  پژوهش حاضر طراحی مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت بوده است.

رویکرد استراوس و کوربین در نظریه برخواسته از داده سیستماتیک استفاده شد و مدل پارادایمی حاص  در شک  صف،ه 

بعد  02بعد اصلی،  6ن در قالب توا میقب  ارائه گردید. در نهایت مدل پارادایمی زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت را 

کیفی در زمینه زرنگی سیاسی  های نمود. مدل طراحی شده یکی از معدودترین پژوهش مشخصه طبقه بندی 63یرعی و 

، راهبردها و پیامدهای زرنگی سیاسی مدیران را که گر مداخلهدولتی ایران بوده و شرایط علی، زمینه ای،  های سازماندر 

 زد. براساس مدل طراحی شده درسا مین تا حد زیادی با به کارگیری این مفهوم در ادبیات رایج مدیریت تفاوت دارد روش

گیری زرنگی  کار ابتدا بایستی شرایط علی شک  گردد برای زرنگی سیاسی در م،یط این پژوهش به مدیران پیشنهاد می

نفوذ بر دیگران را مد  های قوی، اراده سیاسی و یراگیری تاکتیک های سیاسی از قبی  صداقت در تعامالت، ایجاد شبکه

ای شناسایی و درک نشوند دستیابی  لی به صورت شایسته و قاب  مالحظهد. زیرا در صورتی که این شرایط عنظر قرار دهن

. همهنین پس از شود میبه زرنگی سیاسی در م،یط کار بسیار دشوار خواهد بود و متعاقبا نی  به اهدا  نیز مخت  

دستیابی به زرنگی سیاسی از قبی  یرهنگ سازمانی و  موردنیاز برای های و زمینه ها مطالعه شرایط علی بایستی از بستر

سازمان به عنوان عرصه سیاسی لفلت نشود و از اقدامات الزم برای بهبود شرایط زمینه ای استفاده گردد. با توجه به 

منصفانه دولتی بوده و منجر به ارتقا لیر رقابتی و شهرت لیر  های سازماناینکه پدیده زرنگی سیاسی دارای بار منفی در 

کارآمد ارزیابی عملکرد،  های ایراد زرنگ می گردد، مدیران و سیاست گذاران باید با شفا  سازی اهدا  و طراحی سیستم

 نفعان ذیایرادی را که دارای بیشترین سهم در مویقیت سازمان بوده و به ماموریت سازمان متعهد هستند ارتقا داده و 

و اقدامات به شرایط  ها یرصت طلب آگاه نمایند. همهنین در هنگام انتخاب استراتژینفوذ ایراد  های قدرتمند را از شیوه

روانشناختی توجه نمایند تا در  های از جمله موانس ساختاری، اهدا  سازمانی مبهم، یرآیند م،وری و ویژگی گر مداخله

کلیدی به خصوص  نفعان ذییت انتخاب راهبردهای خود دچار اشتباه نشوند و در نهایت راهبردهایی از قبی  مدیر

سازمان  های ی که هم قدرت اثرگذاری بر اهدا  سازمان را داشته و هم عالقه وایری به چشم اندازها و ماموریتنفعان ذی
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به عنوان راهبردهای کارآمد  SWOTتجمیس سرمایه ارتباطی و بهره گیری از ابزار  ها آندارند را اتخاذ نمایند و در کنار 

. به عبارت دیگر مدیران میانی دولت برای دستیابی به سطح قاب  قبولی از زرنگی و دانایی سیاسی در شود میتوصیه 

نند توا می ها آنرا تقویت کنند. در این صورت  ها آنرا شناسایی و شرایط استفاده از  ها و ابزار ها م،یط کار بایستی مکانیزم

 ارتقا سلسله مراتبی و امنیت شغلی را ایزایش دهند. پیامدهای عملکرد خود از جمله شهرت سازمانی،

 9آورده علمی

زد. از جنبه سا میمتمایز  ها به ل،اظ نظری طراحی مدل زرنگی سیاسی مدیران میانی دولت آن را از دیگر پژوهش

ی قرار گیرد. دولت های سازمانگیرندگان  تمامی مدیران میانی دولت و تصمیمند مورد استفاده توا می ها کاربردی یایته

این مطالعه با اتکا به دیدگاه و تجربیات ایراد و  های ، یایتهها همانند اللب مطالعات مبتنی بر نظریه برخواسته از داده

مشابه قاب  تعمیم است. موایقت و جلب  های شرایط م،یطی ت،قیق به دست آمده و نتایج حاص  تنها در شرایط و م،یط

 ها بررسی متغیر شود میپیش رو م،ققان بوده است. توصیه  های یز یکی دیگر از م،دودیتنظر خبرگان در انجام ت،قیق ن

آماری بررسی گردد و ابزارهایی مانند پویایی شناسی سیستم برای ن،وه  های از طریق پژوهش ها آنو روابط بین 

 تاثیرگذاری متغیرهای مدل بر روی یکدیگر استفاده شود.

 آتی های پیشنهاداتی برای پژوهش

  دولتی های سازماناثر زرنگی سیاسی بر کسب شهرت در 

  دولتی های سازمانکلیدی در  نفعان ذیطراحی و تبیین مدلی برای مدیریت 

  دولتی های سازمانشناسایی موانس ساختاری ارتقا منصفانه در 

  دولتی های سازماناثر شفاییت اهدا  و ارزیابی عملکرد شایسته م،ور بر ارتقا منصفانه در 

  انتفاعی و لیر انتفاعی های سازمانمقایسه تطبیقی مدل زرنگی سیاسی در 
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