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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

ید.کلیک Aایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Aایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Aایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

نتیجھ گیری
 استفاده از مھارت ھای سیاسی بھ طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن
 بھ امری مھم در سازمان ھا می باشد بھ عنوان مدیریت مبتنی بر تیم و

 اجرای برنامھ ھای مرتبط. سازمان ھا ، اگرچھ بھ صراحت آن را
 نشناختھ اند و آن را بھ عنوان مثل برچسب می زنند ، انتخاب و ارتقا
 مردم را بر اساس مھارت سیاسی انجام می دھند . مھارت سیاسی بھ
 عنوان یک کاتالیزور بھ منظور افزایش ارتباطات و ھماھنگ کننده
 موثر مجموع تعامالت بین فردی الزم برای تیم و عملکرد سازمان
 خدمت می کند. در نھایت، افراد موفق در بسیاری از مشاغل دارای
 ادراک سیاسی ھستند تا اینکھ بدانند چھ زمانی، چھ، و چگونھ "کار

 درست،" را بگویند و این کار را بھ شیوه ای فریبنده ، جذاب و سرگرم
 کننده کھ الھام بخش اعتماد بھ نفس و اطمینان است انجام دھند . بسیاری
 معتقدند سازمان بھ طور ذاتی "عرصھ سیاسی است" . این موردی است

 کھ در آن ما بھ شدت بھ توسعھ مجموعھ الزم از مھارت ھای حیاتی
 برای موفقیت در عملکرد و شغل در چنین زمینھ ھایی ، نیاز داریم. ما
 مھارت سیاسی را بھ عنوان اساسی برای عملکرد درست در محیط

 ھای سازمانی پویا در نظر میگیریم ، بھ دلیل اینکھ آنھا اجازه می دھند
 تا مردم بھ طور موثر حرکت این آب آشفتھ را با ارائھ انعطاف پذیری و

. سازگاری الزم برای موفقیت ھدایت کنند
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