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Abstract 
Achieving career advancement and organizational acceptance is possible only by 
adopting correct and ethical policies and strategies. The political competence of 
managers has paved the way for promotion and success in the organization and 
has created a new insight in the process of managing organizations. The purpose 
of this study was to modeling the political competence of state managers. This 
study is based on the applied purpose and in terms of method in the field of 
descriptive survey studies. Identification of indicators of political competence 
was done through semi-structured interviews based on theoretical saturation 
with 17 professors in the field of organizational behavior management, human 
resource management and political science. The validity and reliability of the 
interviews were confirmed by the method of relative content validity and Kappa 
Cohen index, respectively. In order to modeling political competence, the 
opinions of 24 former and current managers of state organizations in 
Khorramabad were used using purposive non-probability sampling method and 
a questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed 
using content validity and test-post-test method, respectively. Coding of 
interviews using Atlas.ti software identified 14 key indicators of political 
competence. Modeling the indicators identified by the interpretive structural 
methoding led to the formation of seven levels, of which political knowledge and 
skills, identification of key individuals and influence tactics were the most 
effective, and political networking was the most effective indicator of political 
competence. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
All organizations consist of people who 
have different personalities. When people 
and their goals collide, organizational 
policy is created (Liu, 2019). The majority's 
perception of political skills is often 
artificial and negative. However, basically, 
these skills are for building relationships 
with other people. In a positive sense, 
politically skilled people cultivate 
supportive and reliable environments to 
benefit organizations and act as 
transformational leaders, which leads to 
greater job satisfaction (Nalbandian & 
Colleagues, 2013). The Human Resource 
Management Association reports an 
increase in political turmoil in the 
workplace (Veira & Kramer, 2020). To 
increase the influence on the organization, 
it is necessary to have political 
competence. People with political 
competence have the ability to identify 
individual personalities, behaviors, and 
dynamics resulting from it. These people 
use their ability to understand people and 
engage them with their strategies 
(Cheema, 2010). The main key to advancing 
and doing things in the complex 
environment of the organization is 
political competence (Kapotsis, 2016). 
Political competence is the balance 
between pursuing a mentality and 
reaching an organizational consensus. 
Politically competent managers have a 
specific goal in mind and attract others to 
join their idea (Clarke 2012). 

 

2. Objective 
Achieving career advancement and 
organizational acceptance is possible only 
by adopting correct and ethical policies 
and strategies. The political competence 

of managers has paved the way for 
promotion and success in the organization 
and has created a new insight in the 
process of managing organizations. The 
purpose of this study is to modeling the 
political competence of state managers. 

 

3. Data/Methodology 
This applied research uses a descriptive 
survey method. It has used a mixed 
methods to analyze the data. The 
indicators of political competence have 
been determined using a qualitative 
method and its modeling was done using 
an interpretive structural method. To 
identify the indicators of political 
competence, semi-structured interviews 
were conducted with university 
professors who have authored or valid 
scientific articles in the field of 
organizational behavior management, 
human resource management, and 
political science, or supervised theses in 
the field under investigation. In line with 
the feasibility of conducting the study, 
snowball sampling was used to determine 
the interviewees. The sample size was 
determined using the principle of 
theoretical saturation in such a way that 
no new indicators of political competence 
were identified after conducting 
interviews with the 14th and 15th 
interviewees and the interview process 
ended with the 17th interviewee. The 
validity of the interview was checked using 
the relative content validity index and its 
reliability was checked using the Cohen's 
kappa index. After analyzing the interview 
data, the relative content validity value 
was obtained to be 59 and the value of 
Cohen's kappa index was 69, showing the 
validity and reliability of the interviews. 
Coding of the interview data was done 
using Atlas.ti Software, which finally led to 
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the identification of 14 main categories as 
the indicators of political competence. In 
the next step, the modeling of political 
competence indicators was done using the 
opinions of senior managers of 
government organizations and 
management professors familiar with the 
subject. For this purpose, 24 experts were 
selected as the sample of the research by 
using non-probability targeted sampling 
method. The required data were collected 
using questionnaires distributed among 
the experts with the logic of pairwise 
comparisons. There are several methods 
to determine the validity of the 
questionnaire, and according to the nature 
of the research, the content validity 
method was used. 

 

4. Results/Findings 
Modeling of the identified indicators with 
interpretative structural method led to the 
formation of seven levels, where political 
knowledge and skill, identification of key 
people, influence tactics, and political 
networking were the most effective 
indicators of political competence. After 
drawing the structural model of the 
political competence, each of the 14 
factors were evaluated based on the power 
of influence and dependence in Micmac. 
The analysis of Micmac is based on the 
power of influence (the number of 
elements that the i-th element affects) and 
the degree of dependence (the number of 

elements that affect the i-th element) of 
each variable, and it provides the 
possibility to further examine the range of 
each of the variables. In this analysis, the 
variables were divided into four 
autonomous groups, including variables 
with a low degree of dependence and 
driving power, dependent, including 
variables with a strong degree of 
dependence and weak leadership, linked 
(interface), including variables with a high 
degree of dependence, and independent, 
including variables with a low degree of 
dependence and high conductivity. 

 

5. Implications 
Considering the intense competition of 
people and ideas in the organization, the 
need to use the political skills is more 
obvious than ever. Political competence in 
the work environment allows a person to 
identify processes and people by using his 
political intelligence and accomplish his 
goals and ideas in this way. Political 
competence is essential for survival and 
progress in any organization. People who 
have political competence, by using 
informal relationships and networks, have 
the ability to see things that others are 
unable to see. These people develop 
informal ways of doing things and make 
decisions by seeing patterns related to 
understanding and explaining behavior 
and results. 
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 چکیده
ست  اتخاذ  با   تنها   سازمانی  مقبولیت  و  شغلی  ارتقا  به دستیابی   اخالقی   و  صحیح  راهبردهای و  هاسیا

ر  موفقیت  و  ارتقا  مسیر  مدیران  سیاسی  صالحیت  .است  پذیر  امکان   و  کرده  ترهموار  را  سازمان  د
ی  ایجاد  هاسازمان  مدیریت  روند  در  نوینی  بینش  سازی مدل   حاضر  پژوهش  انجام  از  هدف  .کندم

  روش   منظر  از  و  کاربردی  هدف  اساس  بر  مطالعه  این  .استبوده  دولتی  مدیران  سیاسی  صالحیت
ی  .دارد  قرار  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  مطالعات  حوزه  در ص  شناسای  از  سیاسی  صالحیت  هایشاخ

ته-نیمه هایمصاحبه طریق   رفتار  مدیریت حوزه اساتید از  نفر 17 با نظری اشباع پایه بر ساختاریاف
نابع  مدیریت  سازمانی،  ترتیب   به  هامصاحبه  پایایی  و   روایی  .گرفت  انجام  سیاسی  علوم  و  انسانی  م

ی   صالحیت  سازیمدل  منظوربه  . شد  تایید  کوهنکاپای  شاخص  و  نسبی  محتوای  روایی  روش  با   سیاس
طح  دولتی  هایسازمان  فعلی  و  اسبق  مدیران  از  نفر  24  نظرات   از   از   گیریبهره  با   آباد خرم  شهر  س

  پایایی   و  روایی  .شد  استفاده  نامه-پرسش  کمک  به  و  هدفمند  احتمالیغیر  گیرینمونه  روش
  کدگذاری   .شد  تایید  آزمونپس  -آزمون  روش  و  محتوا  روایی  از  گیریبهره  با  ترتیب  به  نامه پرسش 

ص  14  شناسایی   به  منجر   Atlas ti  افزارنرم  از  استفاده  با   هامصاحبه   سیاسی   صالحیت  اصلی  شاخ
نجر  تفسیری  ساختاری  روش  با  شدهشناسایی  هایشاخص  سازیمدل   .شد طح   هفت  تشکیل  به  م  س
  شبکه   و   اثرگذارترین  نفوذ  هایتاکتیک  و  کلیدی  افراد  شناسایی  سیاسی،  مهارت  و  دانش  که   شد

 . بود  سیاسی صالحیت شاخص اثرپذیرترین سیاسی سازی
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 مقدمه 1
  در   یانسان   معادله  هر  از  یبخش  همواره  استیس

  . (2018  1همکاران   و  )بلیکل  استبوده   تاریخ  طول 
  زیربنای   و   مهم  امری  نیز   کار   محیط  در   سیاست

  دنبال   به   کارکنان   همه  رای ز  باشد،می   افراد   اقدامات
  ، یشخص  تیموفق  باشند.می   مشابه  اریبس  اهداف

  به   قبیل  این   از   اهدافی  و  یالم  تیامن  ،یا  حرفه  رشد
  ضروری   پیش  از   بیش  را  سازمان  در  سیاست  کارگیری

  است  ن ی ا ت یواقع (.2020 2لی  و  )پارک  است  ساخته
  مختلفی   انواع   شامل  که  نی ا  به   توجه   با   هاسازمان   که

  منابع   و  ی رقابت  یازهاین  و  ق یعال  قدرت،  روابط   از
  ن یا   به   فقط   .باشندمی  ی اسیس  ذاتا    ،هستند  محدود 

  های ساختار   ی ا  ندهیفزا  طور   به   ها سازمان  که   لیدل
  مرگ   یمعنا  به  اند،گرفته  پیش   در  را  مرز  بدون

  سلسله   کاهش   با  قتیحق  در   .ستین  استیس
 ترگسترده   عی توز  به  از ین  است   ممکن   مراتب

  . (2016  3همکاران   و  )جاگر  باشد  ی اسیس  هایمهارت
  ی افراد  از   متشکل   هاسازمان  همه   دیگر  سوی   از

  که   یهنگام   دارند.  متفاوتی  یهات یشخص  که  هستند
  سیاست   کنندمی   برخورد   هم   با   شاناهداف  و  افراد

  اکثریت   ادراک  (.2019  4)لیو  آیدمی   وجود  به  سازمانی
  ، است  یمنف  و  مصنوعی  غالبا  یاسیس  یهامهارت  از

  افراد   با   ارتباط   جاد یا   برای  هامهارت   این   اساسا    اما
  ی اسیس  ماهر   افراد   ،مثبت  ی ریتعب  به  . است  گر ید

 یمندبهره   یبرا  را  اعتماد  قابل  و  یتیحما   یهاطیمح
  ی رهبران   عنوان   به  و  دهندی م  پرورش  هاسازمان  از

  ی شغل  تی رضا   به  منجر  که  روندی م  ش یپ  گراتحول 
  همواره   .(2013  5همکاران  و   ان ینالبند)  شود ی م  شتریب

  آیا   کند:می   درگیر  را  سازمان  اعضای  ذهن  سواالتی 
  از   خارج  که  دارد  وجود  یروابط  و  قدرت  منابع

  م یتصم  کند؟  عمل   ی رسم  ی هاندیفرآ   و   هاساختار
  هستند؟   یکسان   چه  یدیکل  گذارانریتأث  و  رندگانیگ

  د؟ ندار   وجود  یررسمیغ   یاتحادها  و  هاشبکه  چه
 

1 Blickle and et al 
2 Park & Li 
3 Jaeger and et al 
4 liu 
5 Nalbandian 
6 Gansen-Ammann 

  ی برخ   که  است   چگونه  ی رسم  یهاند یفرآ   و  هاساختار
  حرکت   ناشناخته  هایکانال   از  توانندی م  ران یمد  از

  از   ت یموفق  با   و  بخوانند   را  ف یظر  ی هاتفاوت  کنند،
  اهداف  به  ی ابیدست  یبرا ی ررسمی غ ی روین  و  هاشبکه

 رسدی م   نظر  به  که  یحال  در  .کنند  استفاده   خود 
  و   ی محورندیفرا   به  محکوم  و  عاجز  گرید   ی برخ

  نهفته   ساده  مفهوم  کی   در   پاسخ  هستند؟  شکست 
 6همکاران   و  امان  )هانسن   یاسیس  صالحیت   است:

  و   اخالق  با  یاسیس  صالحیت  که  یهنگام  (.2017
  را   یمثبت  ج ینتا   تواندی م   باشد،  ختهیدرآم  صداقت

  ویژه   طور   به  .آورد  بار  به  سازمان  و  میت  فرد،  یبرا
  ظهور   و   ی فرد  تیموفق  یبرا   ی اسیس  ت یصالح

  . است  مهم  اریبس  سازمان  در  سالم  یاسیس  فرهنگ
  ت یرسم  به  را  یاسیس  یهات یواقع  که  یفرهنگ

  و   )لوینا  ندارد   را  مخرب  تعامل  تحمل  اما  شناسدیم
  ت ی ریمد انجمن  2019  سال  یبررس (.2015 7همکاران 

  ط یمح  در   ی اسیس  یآشفتگ  شی افزا   از  ی انسان   منابع
  افزایش   برای  .(82020  کرامر  و  )ویرا   دهدمی   خبر   کار

  ت یصالح  و  شایستگی  داشتن   سازمان  در  تاثیرگذاری
  صالحیت   یدارا  افراد   باشد.می   ضروری  امری  یاسیس
  رفتارها   ،یفرد  یتهایشخص  ییشناسا  ییتوانا   یاسیس

  از   فراد ا  ن یا  دارند.   را  آن   از   حاصل  یها   ییا یپو  و
  با   آنها   کردن  ریدرگ  و  افراد   درک  یبرا  خود  ییتوانا

  (. 2010  9)چیما   کنندیم  استفاده   خود  های  استراتژی
  پیچیده   محیط  در   کارها  انجام   و  پیشبرد   اصلی  کلید

 10)کاپوتسیس   است  سیاسی   صالحیت  سازمان،
  نیست،   درسی   فرایند   یک  سیاسی   صالحیت   .(2016

  تحلیل   و   تجزیه  و   دیدن  برای  مداوم   تمرین  یک  بلکه
  که  است  پشتیبانی  ائتالف یک   ایجاد  و  اطراف  دنیای 

  ی اسیس  مهارت  که   ی افراد  .کند  عملی  را  های برنامه
  را   سازمان  و   دارند  بهتر  عملکرد   به   ل یتما  دارند  یقو

  هایی سازمان  در   باشد.  تراثربخش   تا  دنساز ی م  قادر
  سازمان   عملکرد  اشتباه  بعضا  و  ص ناق  ماتیتصم  که

7 Lvina 
8 Viera  &  Kramer 
9 Cheema 
10 Kapoutsis 

https://scholar.google.com/citations?user=Phr4cb8AAAAJ&hl=en&oi=sra
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  ی اسیس  ت یصالح  نیا  دهدمی   قرار  تاثیر  تحت   را
  به   را  ها  دهیا  و  برداشته  را  موانع   تواندمی   که  است

  برساند   یجه نت  به   و   کند  ل یتبد  عمل   و  یاستراتژ
  در   تالش  با  توانندیم  ها سازمان  (.2016  1)استونس 

  از   خود،  رهبران   در  یاسیس  یهامهارت  ارتقاء   جهت
  توسعه   قابل  مهارت  کی   نی ا  كنند.  استفاده   آن  یایمزا

  ی ادیز   یتیشخص  یرهایمتغ  و  ها  یژگیو  اما  است،
  تحت   را  فردی  رشد  سطح  است  ممکن  که  دارد  وجود

  افراد   از   ی برخ  ظرفیت   است   ممکن   دهد.   قرار  تاثیر
  باعث   یاسیس  یهامهارت  توسعه  .باشد  ترگسترده 

  ن یب  در  اعتماد  جادیا  و  کار  محل  در  روابط  تی تقو
  . (2011  2همکاران  و   )فریس   شودی م   مافوق   و  همکاران

  شغلی   مسیر  توسعه  برای  دولتی   هایسازمان   مدیران
  به   ایویژه   نیاز  خود   هایایده   نشستن  ثمر  به   و

  دارند.   کار  محیط   در   سیاسی  هایمهارت   از  گیریبهره 
  و   صالحیت  داشتن  هامهارت  این  از  مندیبهره   الزام

  سیاسی   صالحیت   باشد.می   سیاسی  شایستگی
  نیز   را   سازمان  تواندمی   فردی   مزایای   بر  عالوه  مدیران

  برای   دیگر  سوی  از  رساند.  یاری  اهداف  پیشبرد  در
  اعتماد   کسب   و   سازمان  در   مقبولیت   به   دستیابی 

  جو   و   کارکنان   رفتار  تحلیل  به   باید   مدیران   کارکنان 
  سازیشبکه   و  نفوذ  از  گیری  بهره  با  و  بپردازند  سازمان

  خود   هایایده   و   افکار   با  را  وسیعی   طیف   سازمان  در 
  سیاسی   های   مهارت  به  مربوط  مفاهیم  سازند.  همراه

  عواملی   عنوان  به   کار  محیط  در  سیاسی   صالحیت  و
  واقع  غفلت  مورد  بسیار سازمانی  زندگی  در  تاثیرگذار

  بررسی   به  کنونتا   اعتنایی  قابل  پژوهش  استشده
  بومی   مدل   طراحی   و   کار  محیط   در   سیاسی   صالحیت 

  سیاسی   صالحیت  مفهوم  بررسی  است.  نپرداخته  آن
  ساختاری   سازیمدل   طریق  از  آن   الزامات   شناسایی  و

  در   را   دولتی   هایسازمان  مدیران   تواند می   تفسیری
  نوآوری   رساند.  یاری   سازمانی  و  فردی   اهداف  پیشبرد

  مفهوم   تبیین   ضمن   که  است   این   در   حاضر  پژوهش 
  پژوهشگران،   و   مدیران   برای   سیاسی   صالحیت 

  سازمان   در   سیاسی   صالحیت  اهمیت   از   را  مدیران 
 

1 Stevens 
2 Ferris and et al 
3 Political Competence 
4 Brinkmann 

  پژوهش   اولین  پژوهش  این   همچنین  سازد.می   آگاه
  در  سیاسی صالحیت تبیین و شناخت باب  در  بومی

  توضیحات   این  به  توجه  با  باشد.می   سازمانی  زندگی
  با   رابطه  در  پژوهشی   تاکنون   اینکه  به  توجه  با  و

  در   مدیران  سیاسی  صالحیت  برای  مدلی  ارائه  و  تبیین
  پژوهش   این  است،نشده   انجام  دولتی  های  سازمان

  مدیران   سیاسی   صالحیت  سازیمدل   به  دارد   قصد
  ساختاری   رویکرد  از  استفاده  با  دولتی   هایسازمان

 بپردازد.  تفسیری

 

 ادبيات مرور 2

 سیاسی  صالحیت  2.1
  به   تواندی م  3سیاسی  شایستگی  یا  صالحیت

  شکل   ن یبهتر  به  اما  شود   ف یتعر  یمختلف   ی هاروش
 ها،ت یموقع  ل یتحل  و   هی تجز  ی برا  ی تیظرف  عنوان   به

  و   رفتارها  و  دانش   بردن   کار  به   و  هایاستراتژ  ابداع
  ، نفوذ  ،یاجتماع   اخالص   با   مرتبط   ف یظر  ی هاکیتاکت

  در   ی( ررسمیغ  چه  و   ی رسم  چه )  روابط  و  قدرت
  به   ی ابیدست  ای   ی شخص  کار   دستور   کی   یریگیپ

  (.2019  4)برینکمن   شودی م  فیتوص  یسازمان  اهداف
  محل   در  گرانی د  موثر  درک  ییتوانا   سیاسی   صالحیت

  بر   ی رگذاریتأث  ی برا  ی دانش  ن یچن  از   استفاده   و   کار 
  ا ی ی شخص  اهداف  که  یی روشها  به عمل   ی برا گران ید

  تعریف   بخشدی م  ارتقا  را  شخص   یسازمان
  بدون   خوب  یهادهیا  (.2013  5گلوبوا )شودمی

  )اوتامی  رسید  نخواهند  نتیجه  به  یاسیس  تیصالح
  است   اهرمی  سیاسی  صالحیت  (.2014  6همکاران   و

  خود   ایده  به  نیل  برای   آنها   از   توانند   می   رهبران  که
  این   رهبران   به  سیاسی  صالحیت   .کنند  استفاده

  به   را   کارکنان   حمایت   تنها   نه   که   دهد می   را  امکان
  اجرای   برای   که   را  اصلی   بازیگران  بلکه  آورند  دست 

  )الونگ   کنند  درگیر  جدی  طور  به  دارند،  نیاز   خود   ایده
  و   بقا  یبرا  یاسیس  صالحیت   (.2019  7همکاران   و

5 Golubeva 
6 Utami 
7 Lawong 
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  که   ی افراد  .است  ضروری  یسازمان  هر  در   شرفت یپ
  روابط   از   استفاده   با   هستند سیاسی   صالحیت  یدارا

  موارد   از  فراتر  دن ید  ییتوانا   ،یررسمیغ  یهاشبکه  و
  کارها   انجام  یبرا  یررسمیغ  یهاراه   و  دارند  را  آشکار

  و   درک  با   مرتبط   ی الگوها  دنید  با   و   داده   توسعه  را
  و   )باخ   کنندمی   گیری  تصمیم   ج ینتا   و   رفتار  ح یتوض

  فرد   که  است   نی ا  یاسیس  تی صالح    .(2016  1همکاران 
  تحلیل   را  ی اسیس  بسترهای  د توانی م  چگونه   دبدان

  ها ائتالف   و  خواند   فرا  خود  سمت   به   را  گرانید  ،دیکن
  ک ی  عنوان  به   یاسیس  ت یصالح  .دیکن  ت ی هدا  را

  مدیران   همه  ازین  مورد  ی اتیح  و   ی اساس  ت یصالح
  مدیران   اغلب   (.2005  2)باکارک   باشدمی   هاسازمان

  کمی   تعداد   اما  شود،  انجام  د یبا   یی کارها   چه  دانند  یم
  ی برا  گران ید   یبان یپشت  و  یانرژ  از  استفاده  به  قادر

  (. 2019  3همکاران   و  )هارتلی  باشندمی   ها کار   نی ا  انجام 
  توده   کی   ساختن   یاخالق  نظر  از   سیاسی  صالحیت

  آن   به  فرد   که   است   ی ا  ده یا  از   استقبال   ی برا  حمایتی 
  از   آگاهی  سیاسی  صالحیت   است.   داده  بها

 تا  گذاردمی   تأثیر  دیگران  بر  که  است   فرآیندهایی
  نیازی   سیاسی  صالحیت  .شود  مطرح  فرد  هایایده 

  صالحیت  مؤلفه مهمترین .ندارد خاصی موقعیت به
  شخصی   صداقت  به   نیاز  که  است   اعتبار   سیاسی

  شما   آنچه  درک  ییتوانا  به  یاس یس  تیصالح  .دارد
  از   خارج  حاضر  حال   در اما  دارید  را  آن  کنترل  توانایی

  این   بیانگر  همچنین  دارد.  اشاره  باشد  می  شما  کنترل 
  به   و  دکن  اقدام  دتوان  ی م  یزمان   چه  فرد  که  است

  و   هاایده   مخالف  که  بپردازد   افرادی   ینیب  شیپ
  (. 2020  4همکاران   و  )کرانفلد  باشند  می  او  های برنامه

  ی اسیس  انداز  چشم  به  یبستگ   مهم  اتفاقات  جادیا
  ها ائتالف  دیبا  ،جهینت  آوردن  دست  به  یبرا  دارد.  افراد

  ائتالف   جاد ی ا  به   اقدام  و   یی شناسا  را  هامخالف   و
  برداری   نقشه  مورد  در  سیاسی  صالحیت  رد.ک  متقابل

  پشتیبانی   به  دستیابی  سیاسی،   های بستر  از
  صالحیت   .باشد  می  ها ائتالف   رهبری  و  اطرافیان

  . است  ضروری   بسیار   موفق   مدیریت   برای   سیاسی
 

1 Buch and et al 
2 Bacharach 
3 Hartley and et al 
4 Kranefeld and et al 

  کار   انجام   چگونگی   مورد  در   پیشنهادهایی   همواره 
  . دارد  وجود  گذشته  از  کارآمدتر  و  سریعتر  بهتر،

  به   بتواند   نفر  یک  که  نیست  کاری  اثربخش  مدیریت
  به   را  وظایفی  است  ممکن  مدیران  .دهد  انجام  تنهایی 

 تغییر   برای   تالش   مسئولیت   اما   کنند،  واگذار   دیگران 
  .(2011  5همکاران   و   )فریس  گیرند   می   عهده   به  را

  و   ذهنیت  یک  تعقیب  بین   تعادل   سیاسی   صالحیت
  مدیران   باشد.  می   سازمانی  اجماع  به  رسیدن

  و   دارند  ذهن  در  مشخص  هدفی   سیاسی  شایسته
  می  جذب خویش ایده به  به  پیوستن  برای را دیگران

  که   کارهایی  از  ای  مجموعه  (.2012  6)کالرک   نمایند
  در   سیاسی  فراست   راستای   در  توانند  می  افراد

  در  عمیق های   :گفتگو   از  عبارتند  دهند  انجام   سازمان
  جلسات،   و   اتاق   در   نه  و   سازمان   بیرون  و   راهرو 

  ائتالف   ایجاد  ذینفعان،  عمل   شیوه   و  سبک  شناخت
  در   با   باشند  می  فکر  هم  ها  ایده  نظر  از  که   کسانی   با

  تتعامال  ختن سا  گروهی،   تفکر   خطر  گرفتن   نظر
  ،ائتالف  جادی ا  و  یساز  شبکه  ،نانهیب  واقع  و  یاخالق

  ی ازهاین  دادن   قرار   ،سازمان  های گی دیچیپ  از  یآگاه
 7)مور   افراد   نیازهای  كردن  درك  و  الویت  در   یسازمان

  مؤثر   و   حیصر  معتبر،  ،لیاص  که  ییرفتارها    (.2009
  جرالد  گفته به  است.  همراه  ی اسیس ذکاوت  با است

  : دارند  مشخص     رفتار  4  ی اسیس  ماهر  رانی مد  ،سیفر
  شبکه   ییتوانا  ،یفرد  نی ب  نفوذ   ،سیاسی  حیتصال

  ی رهبر  مرکز  قاتیتحق  .یظاهر  اخالص  و  یساز
  مشخص   را  یاسیس  مهارت  از  گری د  بعد  دو  خالق،

  و   کردن   صحبت   از  قبل  کردن   فکر   است:  کرده 
  با    .(2019  8همکاران   و  )چیان   محیط  کردن  تیریمد

  ق یتحق  ک ی  مؤلف  ی لسل  ژان  هایپژوهش   به  توجه
  و   کار   محل  در   کار   است یس  مورد  در  یپژوهش 

  به   کمک  ی برا  یاصل   مهارت  6  ،یشغل  تیمعاف
  از   قبل  .1  :از  عبارتند  ی اس یس  شایستگی  شرفت یپ

  احاطه   ی اسیس  ماهر   رانیمد  .دیکن  فکر  کردن   صحبت
  از   قبل   دارند   ل یتما  آنها  . دارند  خود   رفتار  بر   کاملی 

  به   هاده یا   ارائه  ی چگونگ   مورد   در   یریگ  میتصم

5 Ferris and et al 
6 Clarke 
7 Moore 
8 Qian and et al 
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  انتخاب   عاقالنه  را  خود  یسازمان   ینبردها  ،گرانید
  ،   د یگو  یم   ی لزل  کنند.   یریگ  اندازه   را   طی شرا  و   کنند

  را   ایده  ای   صدا  که  کنند  یم  فکر  عواق  در  که  ی رانیمد
  ی برا  آنچه   ارائه  و  زمان  فکر   به  و   ریخ  ا ی  کنند  ابراز

  از   که  دارد   احتمال   کمتر  هستند   اند   دهیشی اند  گفتن
  د یبا  رهبران  .دیکن  ت یری مد   .2  باشند.  زار یب  خود   حرفه

  برقرار   ارتباط   خود  یروسا  با   ماهرانه  طور   به   بتوانند
  روابط   حفظ   شامل  نیهمچن   ی اسیس  مهارت  کنند.
  ریتأث  .3  .است  سازمان  سطوح  تمام   در  افراد  با  خوب

  ی تر  یقو   یفرد  نیب  روابط  اثربخش  مدیران   .نیتمر
  مدیران   دارند  گرانید  با  ی خوب  رابطه   و  دنکن  یم   جادیا

  فقط   آنها   .ستندین  یاسیس  کامال    شه یهم  اثربخش 
  کنند.   ی م  ی باز  دردسر  یب   و  منصفانه  را  یاس یس  یباز

  ل یتما  ران یمد  .دیکن  تقویت  را   خود  ی ادراک  قدرت  .4
  ی هات یموقع  و   گرانی د  کننده  ادراک  که  دارند

  ی م  درک   را   یاجتماع   تعامل  آنها  باشند.  آنها  ی اجتماع
  ن یهمچن و  خود   رفتار  یاجتماع   یهاط یمح  در  و  کنند

  از   آنها  کنند.  یم  ریتفس  قیدق  طور  به  را  گرانید
  همچنین   و   صیتشخ  ی برا  ییباال  قوت   و  قدرت

  یریادگی  :5  هستند.  برخوردار   ییباال  یخودآگاه 
  سازی   شبکه   یی توانا  از  که   مدیرانی   . سازی  شبکه

  به   یاب یدست  با   هستند  برخوردار   یقدرتمند
  و   یدوست   جاد یا   تضاد،  ت ی ریمد   و  مذاکره   ،یبان یپشت

  .6.یابند  می   دست  خود  اهداف   به دیمف  یکار روابط
  یی باال سطح یدارا  یاسیس ماهر افراد  .دیباش صادق 

  ی برا  ن یبنابرا   هستند.  اخالص   و  اصالت   صداقت،  از
  افراد   همه  با   خود،  یاسیس  یهامهارت   کردن   تقویت

 1سلدمن   و   )برندون   دی باش  صادق   خود   سازمان  در 
  این   نیازمند  تواناییها  توسعه  یاسیس  نظر  از   .(2004
  محل   در  موجود  یانسان   یهایی ا یپو  باشد:  می  موارد

  را  کارکنان   و  همکاران   ، رانیمد  :دیکن  تحلیل  را  کار
 چه  یواقع  انرگذار یتأث  باشید؛  داشته  نظر  تحت

  اعمال   را  آن  اما  دارد   اقتدار  ی کس   چه  هستند؟  ی کسان 
  ی کس   چه  گذارد؟  یم  احترام  یکس   چه  کند؟ی نم

 "مغز  یکس   چه  کند؟ی م   یمرب   ای  قهرمان   را   گرانید

  ن یمهمتر  دادن:  گوش  و  مشاهده  ت؟اس  سازمان"
  مهارت  ،  کار  محل   استیس  درباره  مذاکره   ی برا  ابزار

  و   کار   محل  در   افراد  ریسا   تماشا   .باشد  می  مشاهده
  ی کس   چه  با  ی کس  چه  موفق.  یرفتارها  ی الگوبردار

  لیتشک  ییها   شهیکل  ا ی  هاگروه   ایآ   شود؟ی م  همراه
  ی فرد  نی ب  های  یریدرگ مشغول   ی کس  چه  اند؟  شده

  ی همراه   ی برا  را   یمشکل   ن ی شتریب  ی کس   چه   است؟
  وقت   . هوشمندانه  روابط  یبرقرار   دارد؟  گران ی د  با

  خود   وقت   .دینکن  تلف  خود   دشمنان   ی رو   بر  را  خود 
  مشترک   گرانی د  با  .دیکن  دیجد   دوستان  صرف  را

  که  را   آنچه  تا   دیکن  کمک   گران ید   به   .دیباش
  را   متقابل  یهای وابستگ  کنند.  افتی در  خواهندیم

  با   را  خود  دشمنان  گرید   عبارت  به  .دیکن  جادیا
  ی اسیس  قدرتمند  افراد   از  .دیکن  محاصره  خود   دوستان

  نانیاطم  .دیشو  آشنا  آنها   با   .دینترس  سازمان  در
  مراتب   سلسله  از   که  دی دار  یروابط   که  دیکن  حاصل

  ،   انیکارفرما  ،  )همساالن  جهات  همه  در   یرسم
  با   را  خود   ی شخص  اهداف  کند.ی م   عبور  (رانیمد

  انداز   چشم   .دیکن  مرتبط  سازمان  کیاستراتژ  اهداف
  را  ی کار  هر  و  دیباش  داشته  خاطر  در  را  خود   یکارفرما

  خاطر   به  دیده  انجام  دیبا  خود  شبردیپ  یبرا  که
  فرد   ی عمد  طور   به   که   د یشو   مطمئن   فقط  . بسپارید

  چ یه  .دینرسان  بیآس  آن  به ای  دینکن  بدنام  را  ی گرید
  به   .شود  برنده   همه   نکهیا   مگر  شود ی نم   برنده   کس 

  ی وقت   .دینده  بها  مشکوک  یهاقضاوت  ،عاتیشا
  را   آن  اعتبار   تا   دیبگذار  وقت  ،دیشنو   یم  را  یزیچ

  .دیکن  حفظ   شه یهم  را  خود   صداقت   .دیکن  ی بررس
  شه یهم  را  سازمان  قیعال  و   دیبمان  یا  حرفه  شهیهم

  ی خوددار  ت یشکا   از  دیباش   مثبت   .دیبسپار   خاطر  به
  حاصل   نانیاطم  انتقاد،  ای  اعتراض  ابراز  هنگام  .دیکن
  نه   دیکنی م  استفاده  ی سازمان  منظر  از  که  دیکن

  در   مشاركت  از  امتناع  ی هامجازات   از  یك ی  ی.شخص
  فرومایه   افراد  سلطه  تحت  كه  است   ن یا  استیس

 (. 2014 2ژانگ  و  )یانگ گرفت  خواهید قرار

 

 
1 Brandon & Seldman 2 Yang & Zhang 
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 (.   2005)باکارک   سیاسی   صالحیت   روند 

 

 پژوهش تجربی پیشینه 3
 مطالعه  این  در  که  مفهومی  هایجنبه  آشکارسازی

  برخی   تا   است  این  نیازمند  گیردمی   قرار   موردبررسی
  و   حوزه  این   در  گرفتهانجام   تجربی  مطالعات  از

  بررسی   را  حوزه  این  با  مرتبط  مطالعات  نتایج  همچنین
 گیریجهت   برای  مناسبی  معیار  بتواند  تا  نموده

  تالش   بخش   این   در   اساس  این  بر  باشد.  پژوهشی
  این   ترینمرتبط  و   ترینمهم   از  برخی   تا  گرددمی

 گردد.  ارائه مطالعات

  سیاسی"   صالحیت  "مفهوم   عنوان   با  پژوهشی   در 
  داشت  بیان   گرفت   انجام   (2019)  برینکمن  توسط  که

  مفاهیم  سایر  با  تواند   می   سیاسی  صالحیت  مفهوم 
  در   افراد   چنانچه  باشد.  مرتبط   اعتماد  جمله  از  محوری

  منفعت   و  اعتماد  پایه  بر  را  خود  اقدامات  سازمان
ی  کنند  تنظیم  متقابل   از   بیش  اهداف  به  دستیاب

  که   داشت  توجه   باید  اما  شد.  خواهد   تسهیل  پیش
  خواهد   خطر  به   را  سازمان  منافع   اندیشی   گروه  آفت

  خواندن   توانایی  متقابل  اعتماد   تقویت  با  انداخت.
  می   میسر  نیز  آنها  های  فعالیت  بینی  پیش  و  افراد

  در   سیاسی  شایستگی  از   حدی   داشتن  بنابراین  شود.
  در   رسد.  می   نظر  به  ضروری  امری  سازمانی   زندگی

  1همکاران   و   دلیجیانی  توسط  که  دیگری  تحقیق
  ت یصالح  یخط   ریغ  رات یتأث  "   عنوان   با   ( 2019)

 
1 Deligianni 
2 Melo  and et al 

  بر   یمبتن  ی ها  شرکت   در محصول   ینوآور  بر  یفناور
  ت یصالح  نقش  و   منابع  میتنظ  : دیجد  یفناور

  بیان   " نیکارآفر  یانداز  راه  هیاول  تجربه   و   یاسیس
  نتایج   پیگیری   جهت   مناسب   استراتژی  داشتند

  صالحیت   توسط   محصوالت  در  خالقیت  و  مطلوب
  صالحیت   افراد   چنانچه  شود.  می   تعدیل   سیاسی
  ائتالف   ایجاد   با   توانند   می   باشند   دارا  را   الزم  سیاسی

  دست   سازمانی  و  فردی  اهداف  به  سودمند  های
  ی ها  یژگ یو   ی راهنما  "  عنوان   با   پژوهشی   در   یابند.
  روش   مطالعه  کی   پرستار:  ی اسیس  ت یصالح

  انجام   ( 2017)  2همکاران   و   ملو   توسط   که  ی"شناخت
  برداشت   هنوز   پرستاران  میان   در  داشتند  بیان  گرفت

  می   دیده   ی اسیس  تیصالح  از   ی ا  چندپاره   و   محدود 
  و   ی جزئ   آن   از   ی ناش  یها  یی گرا   عمل  و   تصورات  . شود

  و   یژگ یو   چند  به   فقط   اغلب   که  شده   یتلق   محدود 
  طی   حال   این  با   . شود  ی م  محدود   مختلف  مفهوم 

  از   که   پرستارانی   شد   مشخص   میدانی   تحقیقات
 اقدامات  کنند  می  استفاده  سیاسی  های   مهارت

  با   تحقیقی   در  دارند.   بقیه  به  نسبت   تری  اثرگذار
  که   کاری"   نتایج  و  یاسیس   یمهارتها  یاثربخش "  عنوان

  گرفت   انجام  (4201  )  3همکاران  و  ونیمون  توسط
  ت ی رضا  ،یخودکارآمد  با  ی اسیس  مهارت   که   افتند یدر

  در   دارد.   مثبت  رابطه  یسازمان   مشارکت  ،یشغل
  ت یصالح  و  نی آفر  تحول   ی رهبر  عنوان"  با  پژوهشی

  که   "  یبهداشت   یهامراقبت   خدمات  در  یاسیس

3 Munyon 

تحلیل بستر 

 سیاسی

جذب افراد به 

 سمت خود

رخ دادن 

 اتفاقات سودمند
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  بیان   پذیرفت  انجام  (2007)  1همکاران   و  مو  توسط
  ی ا  ژه یو   ریتأث  تواندی م  ی اسیس  یها   یی توانا   داشتند

  به   یاب یدست  در   تی نها  در   و  موسسه   ی مال  سالمت   بر
  شناخت   اساس   این   بر  باشد.  داشته  رییتغ  اهداف

  این   در   تواندمی  سازمان  داخل  افراد   و   سازمان  از  کافی 
  "   عنوان  با  دیگری  تحقیق  در  شود.  واقع  مفید  روند

  ت ی صالح  لیتحل  و  هی تجز  ها:  ارزش  و  استدالل 
  گرفت   انجام   (2003  2)بروگیدو  توسط   که  "   یاسیس

  تواند می   کار  محیط   در  سیاسی  هوش  داشتند  بیان
  با   افراد   شود.   عملکرد   از  قبولی   قابل  سطح   به  منجر

  مسائل   بر  توانندمی   سیاسی  های مهارت  از  گیری  بهره 
  توسط   که  پژوهشی   در  بگذارند.   تاثیر  سازمان  جاری

  به   یدارشناسیپد   کردی رو "  عنوان   با   (2003)  3وارنر
  انجام   بهداشت"   بخش   کارکنان   :یاسیس  صالحیت 

  مهارتها،   یاسیس  صالحیت  داشتند  بیان  گرفت
  در   مشارکت  یبرا  ازین  مورد  یهاارزش   و  هادگاه ید

  در   یاس یس  صالحیت  است.  یپرستار  ی  حرفه
  ن ییتع  عوامل  در  مداخله  )الف(  است   یالزام   یپرستار

  سالمت   یطیمح  و  یاقتصاد  - یاجتماع   عیوس  کننده
  ، یفرهنگ   تنوع   با   ی ا  جامعه  در   ثروم   مداخله  )ب(  ،

  ی ها  مراقبت   ستمیس  ک ی  توسعه  در  مشارکت   )ج(
  در   یپرستار  یهاارزش  آوردن   )د(  و   ،یانسان  یبهداشت

  از  یدارشناختیپد مطالعه ن یا  سیاسی. مهارت  بحث
  ی برا  مدیریت   متخصص   پرستار   فعال   6  ات یروا

  کرد.   استفاده   ی اسیس  ت یصالح  از   ما  درک   ش یافزا
  نده ز   تجربه  لیتحل  و   هیتجز  از  موضوع  شش

  تخصص   شامل  عوامل  آمد.  دست   به  آنها  مشارکت 
  ی هافرصت   ،  ارزشمند  عاملی  عنوان  به  یپرستار

  به   تعهد   ،  ی قو  اقناع  ،   شبکه  ق یطر  از   شده   جادیا
  پشتکار   و  کیاستراتژ  یاندازها   چشم  ،  یجمع  قدرت

  ی برا  را   توسعه  تواند ی م  موضوعات   ن یا   هستند.
  به   حرفه  ن ی ا  ی برا  و   پرستاران  ی برا  شتر یب  ی اثربخش 

 سازد.  آگاه  یجمع طور

 

 
1 Moe and et al 
2 Brugidou 

  شناسي روش 4
  نوع   نظر  از  و  کاربردی  هدف  اساس  بر  مطالعه  این

  نوع   از   توصیفی  مطالعات  حوزه  در  تحقیق  روش
  گرفته، صورت   تحلیل  رویکرد   دارد.   قرار  پیمایشی 

  انجام   کمی   و   کیفی   هایروش   ترکیب   با   و  آمیخته
  روش   با   سیاسی   صالحیت  هایشاخص   است.  شده

  تفسیری   ساختاری  روش  با  آن   سازیمدل   و  کیفی
  صالحیت   هایشاخص   شناسایی   جهت  گردید.  انجام 

  اساتید   با  ساختاریافتهنیمه  هایمصاحبه  از  سیاسی
  سازمانی،   رفتار  مدیریت   حوزه  در  که  دانشگاهی

  تالیفات   دارای  سیاسی  علوم   و   انسانی   منابع   مدیریت 
  هدایت   یا  و  بوده  معتبر  علمی  مقاالت  یا   و

  عهده   بر  را  موردبررسی   حوزه  در   هایینامهپایان 
  انجام   پذیریامکان  راستای  در   شد.   برده  بهره   داشتند،

  تعیین   جهت  برفیگلوله گیرینمونه   روش  از  مطالعه
  حجم   تعیین  گردید.  استفاده   شوندگانمصاحبه

  گرفته صورت نظری اشباع اصل از استفاده با نمونه 
  نفرات   با  مصاحبه  انجام  از   پس  که  نحوی  به

  از   جدیدی   شاخص  دیگر   پانزدهم  و  چهاردهم 
  فرآیند   و   نگردید  شناسایی  سیاسی   صالحیت

  رسید.   پایان  به  هفدهم  شوندهمصاحبه  با  مصاحبه
  محتوای   روایی  شاخص از  استفاده   با  مصاحبه  روایی 

  کاپای   شاخص  از  گیریبهره   با  آن  پایایی  و  نسبی
 مصاحبه،  هایداده   تحلیل  از  پس  شد.  بررسی  کوهن
  مقدار   و   /. 59  با   برابر   نسبی   محتوای   روایی   مقدار

  که   شده   حاصل  /.69  با   برابر  کوهن  کاپای   شاخص
  دارد.   هامصاحبه   پایایی  و  روایی   مطلوبیت  از  نشان

  از   استفاده  با  مصاحبه  از  حاصل  هایداده   کدگذاری
  به   منجر نهایت  در   که  شده  انجام   Atlas.ti افزارنرم 

  های شاخص   عنوان  به  اصلی  مقوله  14  شناسایی
  سازی مدل   بعد،  گام  در  گردید.  سیاسی   صالحیت

  نظرات   از   استفاده  با سیاسی  صالحیت  هایشاخص
  مدیریت   اساتید  و   دولتی  های   سازمان  ارشد  مدیران

  تعداد  منظوربدین   شد.  انجام   موضوع   با  مطلع  و  آشنا
 گیری نمونه   روش  از  گیریبهره   با  خبرگان  از  نفر  24

3 Warner 
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  پژوهش   ینمونه   عنوان  به   هدفمند   غیراحتمالی 
  از   استفاده  با  موردنیاز  هایداده   شدند.  تعیین

 منطق  با  خبرگان  میان  در  شدهتوزیع   هایپرسشنامه
  روایی   تعیین  برای  شد.  آوریجمع   زوجی  مقایسات

  توجه   با   که  دارد  وجود  متعددی  هایروش   پرسشنامه
  استفاده   محتوا   روایی  روش   از   پژوهش،  ماهیت  به

  های شاخص   شناسایی  از  پس  ترتیب   بدین  .شد
  شد.   برده  بهره  کیوسرت  روش   از   ،  سیاسی  صالحیت

  بر   شدهشناسایی   های شاخص  از   هريك   روش   اين   در
  به  هاكارت  ابتدا شود.مي  نوشته جداگانه كارتي  روي

  در   گردد.مي   تقسيم  ارزش  كم  و   پرارزش  گروه  دو
  و   شود مي   تقسيم  مجددا    گروه  دو  اين  بعد  مرحله

  و   ارزش  كم   پرارزش،  پرارزش،  بسيار   چهارگروه
  يك   بعد   مرحله  در  . گرددمي   حاصل   ارزش  بسياركم 

  اضافه   چهارگانه  هايگروه  اين  به  ارزش  متوسط  گروه

  پرارزش   گروه  بين  از  هاييگزينه  آن   از  پس  شود.مي
  بعدی   گام  در   .ددگر مي   انتخاب   پرارزش  بسيار  و

  با   اکسل  گسترده   صفحه  در   ایپرسشنامه  تنظیم
  حوزه   در   متخصص  دانشگاهی   اساتید  از  نظرخواهی 

  برای   مصاحبه  از  برگرفته  عوامل  تعیین  جهت  پژوهش
  شود می   استفاده  محتوایی  روایی  به  دستیابی
  های داده   تحلیل  نتایج  (.2013  1شرمن  و  )سرفاس

  تایید  به   منجر   خبرگان  از   نفر   پنج  از   شدهآوریجمع 
  صالحیت   شدهاستخراج   هایشاخص   اهمیت 

  - آزمون   روش  از  پایایی   سنجش   جهت   شد.  سیاسی
  زمانی   بازه   در   پرسشنامه  و   شده   استفاده   آزمونپس 

  و   دانشگاهی  اساتید  برای   مجددا    بعد  هفته  دو
  پژوهش   حوزه  در  آگاه  و   تجربه  با  خبرگان   از  تعدادی

  درصد   69  میزان  به   ها پاسخ  همبستگی   . گردید  ارسال 
   دارد. پرسشنامه  پایایی  تایید از  نشان که  شد  برآورد

 

  ارزش Approx. T Asymp Std.Error داری  معنی
.000 6.624 .114 .696 Kappa Measure of  Agreement 

 

 هايافته 5
 کیفی  های یافته  5.1

  افزار نرم   از  استفاده   با  مصاحبه  هایداده   کدگذاری
Atlas.ti     35  و  اصلی   مقوله  14  شناسایی   به   منجر  

  استخراج   کدهای   و  مصاحبه  نمونه  شد.   فرعی  مقوله
 باشد. می 1  جدول  شرح  به شده

 
 مستخرج   کدهای   و   خبرگان   با   مصاحبه   متن   نمونه   1  جدول 

تخراج  هایی کد مصاحبه  متن  ه  اس  شد
م  خارجی و  داخلی کلیدی ذینفعان با ارتباطات مدیریت   و ایجاد مل ترین مه   در  عا

امات تمامی   باشد. می  اهداف  پیشبرد ی اقد   ذی اهداف و نگرش راستای در  بایست
ین  در پذیرد. صورت  کلیدی نفعان ین  و  شغلی  توسعه  مسیر صورت  ا   به کمک همچن

اف  به نیل جهت در سازمان ر اهد ر هموا  شد.   خواهد ت

  ذی شناسایی ائتالف،  تشکیل 
  در  فعالیت  سازمان، کلیدی نفعان

ف نظر جلب راستای  وسیعی  طی
 افراد  از

 

  2  جدول   شرح  به  گرفتهانجام   های  کدگذاری  نتیجه
 است.

 
1 Serfass, D. G., & Sherman, R. A 
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 مصاحبه   های داده   کدگذاری   2  جدول 

 فرعی  هامقوله اصلی  هامقوله شناسه 

X1 
  مهارت  و دانش

 سیاسی 
ز آگاهی ذ اعمال افراد، های  ویژگی ا ر نفو   نفع  پایه بر  روابط گوناگون، های موقعیت  د

سبت حساسیت  متقابل،  محیط   به ن

X2 افراد  نگرش  و  عقاید  شناخت  افراد، خواندن بینی  پیش توانایی 

X3 
  افراد شناسایی

 کلیدی
ز آگاهی ر تغییرات  و تصمیمات  منبع ا  افراد  های توانایی و  جایگاه  به توجه   سازمان، د

X4 داز چشم نگری  آینده ر مدت،  بلند ان راتژیک تفک  است

X5 
یل   و  افراد تحل

 محیط 
تار چرایی بررسی د، رف ر محوری فرآیندهای شناسایی سازمان،  جای جای در حضور  افرا   د

 سازمان
X6 یاسی  هوش ر دقت س ی  رفتار، و  گفتار د  تعامالت  در هوشمند
X7 فوذ  های تاکتیک تقاعد مبادله، اهمیت درک ن ر فعالیت  منطقی، ساختن   م لب پایه ب  اعتماد  ج

X8 
  در  صداقت

 تعامالت 
 متقابل  اعتماد  ایجاد عمل،   در  درستی

X9 
گیزه و تمایل   ان

 سیاسی 
 افراد  با  رقابت دشوار،   و  نامعمول شرایط در  مشارکت

X10 
  سازی شبکه

 سیاسی 
عان ذی شناسایی ائتالف،  تشکیل  ر فعالیت سازمان، کلیدی نف   نظر جلب راستای  د

یعی طیف د  از  وس  افرا
X11 یل ورزی  فرصت ، کار نحوه از  آگاهی مسائل،  دقیق تحل یستم  موقع  به اقدام س
X12 ی   حساسیت یدی بر تمرکز سیاس رین کل فوذ  با افراد های  ایده شناسایی سازمان، های  پست ت  ن

X13 احساسات   مدیریت 
اسات، و عواطف  درک  و شناسایی حس   گیری  تصمیم آینده، و  حال  زمان بر تمرکز ا

 علمی   و  منطقی

X14 
 ارتباطات

ژیک   استرات
ند های  کانال شناسایی باطی، سودم عامل تعامالت،  محوری هدف ارت فوذ  با افراد با ت  ن

 

  افزار نرم   از  استفاده  با   اصلی  هامقوله   کدگذاری
Atlas.ti     است.  شده ارائه 1  شکل شرح  به 
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 Atlas ti  با   اصلی   ها مقوله   کدگذاری   1  شکل 

 

 تفسیری  ساختاری   سازیمدل 5.2
  تفسیری،   ساختاری   سازیمدل   روش   در   گام  اولین

  مرحله   این  در  است.  خودتعاملی   ماتریس  تشکیل
  صورت به سیاسی صالحیت هایشاخص  بین روابط

  استفاده   با   خبرگان   هایپاسخ   فراوانی   پایه  بر  زوجی 
  شود.می   تعریف  ( O  و   V ،  A ،  X)  استاندارد   نمادهای  از

  سیاسی   صالحیت  هایشاخص   خودتعاملی  ماتریس
   است.  2 جدول  شرح به
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 سیاسی   صالحیت   خودتعاملی   ماتریس   3  جدول 

 

X
1

 X
2

 X
3

 X
4

 X
5

 X
6

 

X
7

 X
8

 X
9

 X
10

 

X
11

 X
12

 X
13

 X
14

 

X1  O O V V O O V O O O O V V 
X2   A V V O O V V O O A V V 
X3    O O V O V V V O O O O 

X4     A A A X O A A A A V 
X5      O A V V V X V V O 
X6       A V O A O A A O 

X7        V O V O O V O 
X8         A A A A A V 
X9          O A V A V 

X10           O O V V 
X11            V V V 
X12             X V 
X13              V 
X14               

 

  منجر   j  به  i  شاخص   یعنی  V  خودتعاملی،   ماتریس   در 
  یعنی   A  ؛است(  اثرگذار  ستون  بر  )سطر  شود می

  اثرگذار  سطر بر  )ستون  شود می  منجر  i به  j شاخص
  برای   O  و  دوطرفه؛  تأثیر  دادن  نشان   برای  X  است(؛

  شاخص   دو  بین  رابطه  وجود  عدم  دادن  نشان
  دستیابی  ماتریس  دوم، گام  در   است.   شده  استفاده

  یک   به  ساختاری  خودتعاملی  ماتریس  تبدیل  از  اولیه
  جهت   آمد.  دسته ب  یک  و  صفر  ارزشی  دو  ماتریس

  سطر   هر  در  اولیه  دستیابی   ماتریس  استخراج
  یک   عدد  از  V  و  X  عالئم  جای  به  خودتعاملی  ماتریس

  شد.   استفاده  صفر  عدد  O  و  A  عالئم  جای   به  و
 است.  3  جدول  شرح به اولیه دستیابی   ماتریس
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 سیاسی   صالحیت   اولیه   دستیابی   ماتریس   4  جدول 

 

X
1

 X
2

 X
3

 X
4

 X
5

 X
6

 

X
7

 X
8

 X
9

 X
10

 

X
11

 X
12

 X
13

 X
14

 

X1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
X2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
X3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

X4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
X5 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

X6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

X7 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

X8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
X9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
X10 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
X11 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
X12 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
X13 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
X14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

  بر   تکیه  با  نهائی   دستیابی  ماتریس  سوم،  گام   در
  موانع   میان  غیرمستقیم  یا   ثانویه  روابط  تحلیل

  X1  اگر  که  معنا  این   به  شد.   بررسی  شدهشناسایی 
  این   در  ،شود   X3  به  منجر  X2  و  شود  X2  به  منجر

  اصطالح  به که  شود X3  به  منجر نیز   X1باید صورت
  اولیه   دستیابی  ماتریس  سازگاری  عمل  عنوان  تحت

  شرح   به  نهائی  دستیابی  ماتریس  است.  مطرح
 است.  شده  ارائه 5 جدول 
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 سیاسی   صالحیت   نهائی   دستیابی   ماتریس   5  جدول 

 

X
1

 X
2

 X
3

 X
4

 X
5

 X
6

 

X
7

 X
8

 X
9

 X
10

 

X
11

 X
12

 X
13

 X
14

نفوذ  
 

X1 1 0 0 1 1 *1 0 1 *1 *1 *1 *1 1 1 11 
X2 0 1 0 1 1 *1 0 1 1 *1 *1 *1 1 1 11 
X3 0 1 1 *1 *1 1 0 1 1 1 0 *1 *1 *1 11 
X4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 
X5 0 *1 0 1 1 *1 0 1 1 1 1 1 1 *1 11 
X6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 *1 4 
X7 0 0 0 1 1 1 1 1 *1 1 *1 *1 1 *1 11 
X8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 
X9 0 *1 0 *1 0 *1 0 1 1 0 0 1 *1 1 8 
X10 0 0 0 1 *1 1 0 1 *1 1 0 *1 1 1 9 
X11 0 *1 0 1 1 *1 0 1 1 *1 1 1 1 1 11 
X12 0 1 0 1 0 1 0 1 *1 0 0 1 1 1 8 
X13 0 *1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8 
X14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ی    14 10 10 5 7 10 13 1 11 7 13 1 7 1 وابستگ
 

  و   متقابل   روابط  تفسیری  ساختاری   مدل   در 
  سطوح   معیارهای  ارتباط  و  معیارها  بین  تأثیرگذاری

  موجب   که  است  شده  داده   نشان   خوبی   به  مختلف
  مدیران   وسیله  به   گیریتصمیم   فضای   بهتر  درک

  نفوذ   قدرت   ،کلیدی  معیارهای  تعیین  جهت   شود. می
 (گذاردمی   تاثیر  آنها   بر  ام i    عنصر  که  عناصری  تعداد)

 تاثیر  ام i    عنصر  بر  که  عناصری  تعداد)  وابستگی  و
  نهایی   دسترسی   ماتریس   در  معیارها  (گذارندمی

 1مکمیک   تحلیل  در  ویژگی  این  از  گردد.می   تشکیل
  ماتریس   تدوین   و  سازگاری  از   پس شود.می   استفاده

  از   یک   هر  وابستگی  و  نفوذ  قدرت  نهائی،  دستیابی
  شده   ارائه  5  جدول   شرح  به  شدهشناسایی   موانع

 است.

 بندیسطح   و   روابط  تعیین  جهت   چهارم،   گام   در 
  ساختاری   مدل   در  سیاسی  صالحیت  هایشاخص

  معیار   خود  شامل)  هاخروجی   مجموعه  باید   تفسیری
  و   ( پذیردمی   تاثیر  آن  از   که  است   معیارهایی   و

 
1 . MICMAC 

  معیارهایی   و  معیار  خود   شامل)  هاورودی   مجموعه 
  از   مانع   هر  برای  (گذارندمی   تاثیر  آن  بر  که  است

 تعیین  از   پس   . شود  استخراج   دریافتی   ماتریس
  دو  اشتراک ،هاورودی  مجموعه و هاخروجی  مجموعه
  آن   در  که   عاملی   اولین  شود.می   محاسبه  مجموعه 

  با   برابر  ورودی  و  خروجی  مجموعه  دو  اشتراک
  بنابراین   . است  اول   سطح  باشد،   خروجی   مجموعه 

 مدل   در   را  تاثیرپذیری  بیشترین  اول   سطح  عناصر
  این   اول،  سطح  هایشاخص  شناسایی  از  پس  دارند.

  مجموعه   محاسبه  فرایند  و   شده  حذف  عناصر
  تا   فرایند  این   کند.می   پیدا   ادامه  ورودی  و   خروجی

  آخر،   گام   در   یابد. می   ادامه  هاشاخص   تمامی   حذف
 شده،شناسایی   موانع  از  یک  هر  سطوح  تعیین  از  پس 

  با   متناسب  موانع  این  ساختاری  مدل   تا  است  نیاز
  ترسیم  موانع   میان  ارتباط  و  گرفتهشکل   سطوح  تعداد

  شرح   به  سیاسی   صالحیت  ساختاری  مدل   گردد. 
 است.  شده ارائه  2 شکل

https://parsmodir.com/db/research/micmac.php
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 سیاسی   صالحیت   تفسیری   ساختاری   مدل   2  شکل 

 

  هر   سیاسی،   صالحیت  ساختاری   مدل   ترسیم  از   پس 
  و   نفوذ   قدرت  اساس  بر  گانه   14  عوامل  از   یک

  شوند.می   ارزیابی  مکمیک   تحلیل  در   وابستگی
  تعداد )  نفوذ   قدرت  پایه   بر   مک   میک  تحلیل  و   تجزیه

  میزان  و   (گذاردمی   تاثیر  آنها   بر   ام i    عنصر  که   عناصری
  تاثیر   امi  عنصر  بر  که  عناصری   تعداد )  وابستگی

  بررسی   امکان  و  گرفته  شکل  متغیر  هر  (گذارندمی
  .سازدمی   فراهم  را  متغیرها  از  یک  هر  محدوده   بیشتر

  خودمختار   گروه  چهار  به  متغیرها  تحلیل  این  در

  هدایت   قدرت  و   وابستگی  میزان  با  متغیرهایی   شامل
  قوی   وابستگی  میزان  با  متغیرهایی   شامل  وابسته  کم،

  با   متغیرهایی   شامل  )رابط(  پیوندی   ضعیف،  هدایت   و
  شامل   مستقل  و   باال   هدایت  قدرت  وابستگی   میزان

  باال   هدایت  و  کم  وابستگی  میزان  با   متغیرهایی
 گرفتهانجام   تحلیل  اساس  این  بر  .شوندمی   تقسیم

  به   سیاسی  صالحیت  هایشاخص   برای   مکمیک
 است. شده  ارائه 3  شکل شرح
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 سیاسی   صالحیت   مک میک   تحلیلی   ماتریس   3  شکل 

 

 گيريونتيجهبحث 6
  مختلف  هایایده   و  منافع  جوالنگاه  سازمانی  زندگی

  مسیر   پیشبرد  و  سازمان  در  موفقیت   کلید  است.
  ها مهارت   از  مختلفی  انواع  از   بهینه  استفاده   شغلی

  در   هاایده   و  افراد   شدید  رقابت   به  توجه   با   باشد.می
  از   بیش  سیاسی   هایمهارت  کارگیری  به  لزوم  سازمان

  سیاسی   شایستگی  یا  صالحیت   است.  آشکار  پیش
  با   تا  دهدمی   را  امکان  این  فرد  به  کار   محیط   در

  افراد   و  فرآیندها  سیاسی  ذکاوت  و  هوش  از  گیریبهره 
  این   از   را   خویش   های ایده  و   اهداف   و  کند  شناسایی   را

  ی برا  ی اسیس  صالحیت   برساند.   سرانجام  به  طریق
  ی افراد  .است  ضروری   یسازمان   هر  در  شرفتیپ  و  بقا

  از   استفاده  با   هستند  سیاسی   صالحیت   یدارا  که

  مواردی  دنید   ییتوانا  ،یررسم یغ  یها شبکه و روابط
  این   باشند.می   عاجز آنها  دیدن   از   دیگران  که دارند  را

  توسعه  را  کارها   انجام   ی برا  ی ررسمی غ  ی ها  راه  افراد 
  رفتار  ح یتوض  و  درک  با  مرتبط  یالگوها  دن ید  با  و   داده

  این   بر  کنند.می   گیری  تصمیم   به  اقدام  ، جینتا   و
  صالحیت   سازیمدل   حاضر  پژوهش   از   هدف   اساس

  است.   بوده   دولتی  های  سازمان  مدیران  سیاسی
  هایمصاحبه   انجام   با   ابتدا  هدف   این  به   نیل   جهت 

  عنوان   به  اصلی  مقوله  14  تعداد  ساختاریافتهنیمه
  مدیران   سیاسی  صالحیت  اصلی   هایشاخص

  ارتباط   برقراری  جهت   بعدی گام  در  گردید.  شناسایی
  روش  از  شدهشناسایی   هایشاخص   میان  مفهومی

  نتایج   شد.  استفاده   تفسیری  ساختاری  سازیمدل 
  در   را   سیاسی  صالحیت   های  شاخص  پژوهش  این
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  سطح   در   است.   نموده   بندی   طبقه   سطح   هفت 
  کلیدی   افراد   شناسایی   سیاسی،  مهارت  و   دانش   هفتم

  ها   شاخص  اثرگذارترین  عنوان  به  نفوذ  های  تاکتیک  و
  باید   ابتدا   سیاسی   شایستگی  داشتن  برای  دارند.   قرار

  افراد   سپس   نمود   تقویت   را  سیاسی  مهارت  و  علم
  و   نفوذ   به  اقدام   و   شناسایی   را  سازمان   کلیدی

  سبب   عوامل  این  برآیند  کرد.   آنان  بر  اثرگذاری
  فرصت   و   نگری   آینده   ششم   سطح   در  که  شود می

  شمردن   غنیمت  و  نگرانه  آینده  تفکر  شود.  خلق  ورزی
  در   مهمی   گام   تواند  می  آمده  وجود   به   های   فرصت 

  در   صداقت   باشد.  ارتقا  های  سیاست  پیشبرد
  نمود   بعدی  سطح  در   استراتژیک  ارتباطات   و  تعامالت

  و   درستی   با   شده   ایجاد   روابط   چنانچه   کند.می   پیدا
  با   ارتباطی   های  کانال   و  بوده  همراه   صداقت 

  به   نیل   روند   صورت   این   در   شود   انتخاب   هوشمندی 
  سیاسی   انگیزه   وضعیت  این  شود.می   تسهیل  اهداف

  که   شودمی   شرایطی  ایجاد  سبب  و  کرده  تقویت  را
  خوبی   به  را  منطقی  غیر  عوامل  و  احساسات   توان   می

  سیاسی   حساسیت  صورت  این  در  کرد.  مدیریت
  نفوذ   و   ارتقا   فرآیند  جوانب  تمامی  به  گردد  می  موجب

  برآیند   با   و   سوم   سطح  در  داشت.   کافی  اشراف
  با   فرد   شود.  می  ایجاد  سیاسی   هوش  قبلی  سطوح

  گیری  تصمیم  به  تواندمی   بهتر  سیاسی  هوش  بر  تکیه
  غیر   و  عجوالنه   گیری  تصمیم  های  آفت  از  و   پرداخته

  توانایی   دوم   سطح  در   نهایت   در   شود.  دور   علمی 
  پیدا  نمود سازمان محیط و افراد تحلیل و بینی  پیش

  شرایط،   و  افراد   خواندن   توانایی  از   استفاده  با  کند.  می
  و   افراد  های  نگرش  و  ها   ویژگی  از  درستی   درک

  با   فرد  شود. می   کسب   سیستم  کاری   روند   همچنین 
  اقدامات  آنها   از  پیش   افراد  اقدامات  و  رفتار  بینی   پیش

  کند.   می   اجرا   و  طراحی   را  مثل  به  مقابله  و   کنترلی
  در   را   سیاسی  سازی   شبکه  عوامل،  تمامی   برآیند
  نمایان   عامل  ترین   پذیر  تاثیر  عنوان  به  و  اول   سطح

  کمک  شغلی  امنیت  به سیاسی   های شبکه  کند.  می
  قابل   و   جدیدتر   روابط   برقراری  در   را  مدیران   و   کنندمی

  همچنین   رسانند.می   یاری  جدید  ذینفعان  با  اتکاتری
  طریق   از  را  سازمان  در  موجود  کمبودهای   توانندمی

  حقوقی   سیستم  و  قانون  اجرای  و   مالکیت  حقوق

  گذاری   سرمایه  اطمینان  عدم  و  خطر  و   نمایند  برطرف
  پژوهش   نتایج   به  توجه  با  دهند.  کاهش  را  جدید  های

  هم   مهمی  ویژگی  سیاسی  صالحیت   گفت   توان می
  موفقیت   به  کمک   برای  هم   و   سازمان  در   ارتقا   برای

  حاضر   پژوهش   هاییافته  باشد.می   سازمانی   اهداف
  همکاران   و  ملو  (،2019)   برینکمن  هایپژوهش   با

  دارد.   مطابقت  (2014  )  همکاران  و  ون یمون  و  (2017)
  محل   در  گرانی د  موثر  درک  ییتوانا   سیاسی   صالحیت

  بر   ی رگذاریتأث  ی برا  ی دانش  ن یچن  از   استفاده   و   کار 
  ی شخص   اهداف   که  یی ها روش   به   عمل  ی برا  گرانید

  حائز   بسیار  بخشدیم  ارتقا  را  شخص  یسازمان  ای
  ت ی صالح  بدون   خوب  یهاده یا  باشد.می   اهمیت

 از  استفاده  با  رسید.  نخواهند   نتیجه  به  یاسیس
  از   گیری  بهره  آن  پی  در  و   سیاسی  صالحیت

  سیاسی   سازی  شبکه  جمله  از  سیاسی   هایمهارت
  و   هاایده   با  و  یافته  ارتقا  سازمانی  نردبان  در  افراد

 سازند.می   محقق  را  سازمان  رسالت  خود،  هایتوانایی 

 

   پیشنهادات
  توسعه  توصیف  در  واژه  مهمترین  یادگیری •

  مدیران  باشد.می  سازمان یک  انسانی منابع
  شغلی   ارتقا  راستای  در   دولتی   هایسازمان

  سیاسی   هایمهارت  فراگیری  به  بایستی  خود 
 ورزند.  احتمام  کار محیط در

  آن   جو   بایستی   سازمانی   هر   در   کار   برای  •
  دقت   به  سازمان  در  حاضر   افراد   و  سازمان

  دولتی   هایسازمان  مدیران  شوند.  بررسی
  روندهای   شناسایی   برای   الزم   دقت   بایستی 

 را  سازمان کلیدی  افراد و سازمان در  محوری
 باشند. دارا

  هوش   تقویت   با   دولتی   هایسازمان   مدیران •
  های تاکتیک   انواع  از   مندی   بهره  و   سیاسی

  در   افراد  اعتماد  و  نظر  جلب  در  سعی  نفوذ
  به   را  خود   هایایده   بتوانند   تا  کنند  سازمان

 نمایند.  بیان  شکل بهترین 
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  خود   اقدامات  در  دولتی   های  سازمان  مدیران •
  و   داده   قرار  الویت  در   را  اعتماد   و  صداقت

  بنا  متقابل اعتماد  و  منفعت  پایه بر  روابطی 
  روند   نیز  بلندمدت  در  بتوانند   تا  سازند

 دهند.   ادامه را خود اهداف  پیشبرد

  افراد   شناسایی   با   دولتی  هایسازمان   مدیران •
  تشکیل  به   اقدام   سازمان   در   کلیدی
  تا   کنند  سازمان  در   استراتژیک  های ائتالف

  ذی   از   وسیعی  طیف  نظر  جلب   بر   عالوه 
  تر  راحت  را  سازمان  در  ارتقا  فرآیند  نفعان،

 کنند.  طی

  مسئوالن   و  گیرندگان  تصمیم  به   نهایت   در •
  دولتی   های سازمان  و   هاخانه   وزارت  کالن 

  ارتقاء   جهت  در  تالش  با   گرددمی   پیشنهاد

  از   خود،  مدیران   در  ی اسیس  یهامهارت
 ببرند.  را بهره  کمال   افراد این ظرفیت

 

 پژوهش  هایمحدودیت 
  مواجه   هاييمحدوديت   با  محققان  حاضر  پژوهش   در

  سوابق  و   پايه  اطالعات  كمبود  جمله   از   بودند؛
  متفاوت  برداشت   احتمال   موضوع،   پيرامون  تحقيقاتي 

 قبيل  از   عواملي   دليل  به  ها پرسش   از   دهندگان  پاسخ 
  دیگر   محدودیت   تحصيالت.  سطح  و   فردي  تعصب

  روش  و  هدف  اساس  بر بود.  آماری  جامعه به  مربوط 
  استفاده   تحقیق  انجام   برای   خبرگان  از   باید   تنها

  تاثیر  توانمی   آتی  تحقیقات  در  همچنین    شد.می
  و   شغلی   موفقیت   عوامل  بر   سیاسی   صالحیت 

 نمود. بررسی  را مطلوب  عملکرد
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