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و رفتار   یاسیهوش س یونیرگرس لیهدف از پژوهش حاضر تحل
استان  یورزش یها ئتیاداراه کل ورزش و جوانان و ه رانیمد یاسیس

ادارت ورزش و  نیو معاون رانیپژوهش همه مد یفارس بود. جامعه آمار
اساس  نفر بود که بر 551استان فارس به تعداد  یورزش هایئتیجوانان و ه

انتخاب شدند.  قینمونه تحق ینفر برا 68 یتصادف طورجدول مورگان به 
هوش  یسئوال 33 یاز دو پرسش نامه قیبه اهداف تحق یابیدست یبرا
 یسئوال 39 ی( و پرسش نامه3331و کوت) یالریو ه یکوک، کول یاسیس

 ییو محتوا یصور یی. روادی( استفاده گرد5969آتش پور) یاسیرفتار س
قرار گرفت و  یورزش تیریمد نیاز متخصص تن 51 دتایی به هاشنامهپرس
کرونباخ به  یو با آلفا یآزمودن 93با  یمطالعه مقدمات کی در هاآن ییایپا
شده از  یاطالعات جمع آور لیتحل یمحاسبه شد. برا 65/3و  61/3 بیترت

 یت رنف،یاز جمله کلموگروف اسم یو استنباط یفیتوص یآمار هایروش

 جیاستفاده شد. نتا  SPSSنرم افزار  کمکبا  ونیو رگرس یک گروهت
در حد  بیبه ترت رانیمد یاسیو رفتار س یپژوهش نشان داد هوش سازمان
 رانیمد یاسیو رفتار س یاسیهوش س نیمطلوب و متوسط قرار دارد. ب

 %88 ینیب شیپ تیقابل یاسیهوش س نیوجود دارد. همچن یارتباط معنادار
 را دارد. رانیمد یاسیرفتار س
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The purpose of this research was to determine 
regressive analysis of the political intelligence and the 

political behavior of the general administration of youth 

and sport and the sport boards managers’ in Fars Province. 

Statistical population included all managers of Fars 

general administration of Youth and Sport and the sport 

boards (N = 114). Based on the Morgan table 86 managers 
were chosen simple randomly method for research sample. 

The Cooke, Kooli, Hilary, and Kout (1999) questionnaire 

of political intelligence with 20 questions and Atashpour 
(2010) questionnaire of political behavior with 29 

questions were used to achieve the research objectives. 

Validity of the two questionnaires was confirmed by 15 
experts of sport management and their reliability were 

studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 

0.84, and 0.81 respectively. Analysis of the collected data 
done by descriptive approach and inferential statistics 

methods, including K-S, single sample t-test, regression 

through SPSS software. Results of the research showed 
that political intelligence and political behavior of 

managers are desirable and moderate level. There is a 

significant relationship between political intelligence and 
political behavior of managers. Finally the political 

intelligence predictable political behavior of managers is 

66%. 
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 مقدمه
هار  تیادر موفق رگاااریمها  و تا  هاایتیاز واقع یکی
آن  رانیرفتاار ماد ژهیابه و ینحوه رفتار منابع انسان ،یسازمان

 گاارید انیااسااازمان اساات. بااه ب رونیااسااازمان در درون و ب
افاراد  ریبتوانند با ساا دیسازمان با رانیکارکنان و باالخص مد
تعامال  دردساتان و باال ردستانیز فان،یمانند همکاران، همرد

 در(. 3)بدانناد را هااباه آن ازیدادن و گرفتن امت ندیبوده و فرآ
تصور کناد  دیبا شودیسازمان م کیکه وارد  یرمدی هر واقع

اسات از تماام  یشده کاه ضارور یرقابت ورزش کیکه وارد 
 یرویرقابت از آن پ نیو مقررات آن مطلع بوده و در ح نیقوان

به طور کامل  یو مقررات نیوانق نیچناز  ریکند. لاا چنانچه مد
انجاام  لیانکناد، باه دل یرویااطالع نداشته باشاد و از آن پ

از چرخه رقابت خارج شده و قطعا بازنده رقابات  ادیز یخطاها
 ژهیبه و یورزش یها-سازمان رانیراستا مد نیخواهد شد. در ا

 یورزشا هاایاتیاادارات کال ورزش و جواناان و ه رانیمد
ارتبااط مساتمر  ازمندیخود ن یکار طیشرا هب توجه با هااستان

از  یرورزشیو غ یورزش رانیمد ان،یبا ورزشکاران، داوران، مرب
جمله استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران در سطح 

از علا   ایناهبهی ساطح از هاهستند که آن یو کشور یاستان
 ازیمزبور ن رانیو مد باشندیبرخوردار م یاسیو رفتار س استیس

 منادآشنا بوده و با بهره استیخود از عل  س تیدارند در مسئول
 قیامناساب باروز داده تاا توف یاسیرفتار س ،یاسسی هوش از

 یاسایرابطاه هاوش س نیادهند. در ا شیسازمان خود را افزا
 قیاو درک و فها  عم هااستیس تیریعبارت است از هنر مد

بوجاود  یاسایات سو کدام نوع احساسا هااستیکه چه س نیا
کاردن  تیریماد یموجاود بارا یآمده در سازمان با راهبردها

(.  همچناین هاوش سیاسای باه جماع 51شود) ختهیآم نهیبه
آوری اطالعات در ماورد افارادی کاه بوسایله آنهاا عملیاات 

شایوه در اطالعاات آن کارگیریبه و پایردسازمانی انجام می
 کهافرادی ابانتخ رد آن بردن کاربه همچنین و کار مو ر های
 انبیا باه. شود می اطالق شد، خواهند ملحق سازمان به بعداً
 یبارا رانیاست کاه ماد رگااریتا  یروش یاسیهوش س گرید
و  ردساتانیز فاان،یارتبااط مناساب باا کارکناان، همرد جادیا

 کنندیسازمان استفاده م یو خارج یداخل نفعانیباالدستان و ذ
داده تا به اهداف  رییخود تغ استهخو به توجه با را هاتا رفتار آن

 شرفتیموجبات پ قیطر نیو از ا ابندیدست  یو سازمان یفرد
(. بنابراین هوش 8خود را فراه  سازند) تیریسازمان تحت مد

 سطوح بهبود و هاسیاسی برای توسعه روابط ا ر بخش سازمان
 کارکناان بارای مها  ایان. رود-می کاربه عملکردها مختلف
 عملکارد در مثبت نحوی به تا شودداده می وزشآم هاسازمان

 گارید یی(. از ساو58ه شوند )برد کاربه سازمانی هایسیاست
 سازمان یک در که است هاییشامل فعالیت  زیرفتار سیاسی ن

 فارد یک هایاولویت به شدن قائل برای و قدرت کسب برای
 در  باات یاا اطمیناان عدم آن در که موقعیتی در طلب قدرت
 کاه هنگامی عبارتی، به. پایردوجود دارد، صورت می مانساز
 شود،ی بر منافع سازمانی ترجیح داده میفرد منافع سازمان در

 بالفعال صاورت باه ساازمان در سیاسی رفتار یبالقوه نیروی
 از ایرفتاار سیاسای مجموعاه گرید انبی به. شد خواهد ظاهر
 دستبه برای ازمانس کارکنان یوسیله به که است هافعالیت
 تاا شودمی گرفته کار به قدرت کارگیری به و افزایش آوردن،

 ناهماهنگی و اطمینان عدم و  باتیآن طریق در شرایط بی از
 از افاراد هادف تار،ساده عبارتبه(.  56)برسند خود اهداف به

 در نفاوذ اعماال جهت انحصاری راهی یافتن رفتار، این انجام
(. 51و  53ساازمان اسات) درون هااییکاسات و مزایاا توزیع

همچنین، رفتار سیاسی شاامل رفتارهاایی غیررسامی، تنا  
نظرانااه و غیرقااانونی اساات کااه اقتاادار رساامی و ایاادئولو ی 

(. الزم باه ذکار اسات کاه 51)دانادیسازمان آن را مجاز نما
 آن بینی پیش برای تواندمی گاارانرفتارهای سیاسی سیاست

سرعت دادن به تغییرات، ایجاد  ،افتاد که اتفاق خواهد مواردی
باه تصامی   دادن سرعت و بزرگ هایروحیه کاری در پرو ه

 هاوش ارتبااط خصاو  در(. 59)شاود بارده کااربه هاگیری
در  یعوامل نامحسوس سازمان ریو سا یاسیبا رفتار س یاسسی

انجام شاده اسات.  یاریبس قاتیتحق یورزش ریغ هایسازمان
باا  یقای( در تحق5965) نیمت یعزار یاه-افتهیکه  یبه طور

نشاان  تیریو نقش آن در سازمان و ماد یاسیعنوان رفتار س
 یباه توساعه خردمناد توانادیمطلوب م یاسیداد که رفتار س

و تحاول ساازمان،  رییاتغ ،یریاگ  یتصام نادیدر فرا یاسیس
ساازمان، باه  یا ربخشا یریگ-اندازه ،یشغل تیرضا شیافزا
قادرت کارکناان ماو ر  شیزاو اف یمشارکت تیریمد یریکارگ

باا  یدر پژوهشا زیا( ن5965) یمانیسال پوری(. قل9واقع گردد)
اسات کاه درک  نیاا دیادر ساازمان مو یاسایعنوان رفتار س
 عصار در هااساازمان یالزمه بررسا یاسیس یمفهوم رفتارها

بدون در نظر  یسازمان یمطالعه رفتارها نهمچنی. است حاضر
 انیرا نما قتیاز حق یبخش اتنه هاآن یاسیس یگرفتن محتوا

نگااه داشاتن  یمخفا ها،یمنافع و کاست عی. نحوه توزسازدیم
 ایاافاراد  یاز برخا تیاحما هاا،یروزیاپ افشاای ها،شکست

در سازمان  یاسیس یمتا ر از رفتارها گرید یمخالفت با گروه
افراد مورد  یاسیدر مطالعه مزبور سطح رفتار س نیاست. همچن
 یقای( در تحق5969) ی(. مشابک1شد) شب گزارمطالعه مطلو

کااه توزیااع  افااتیدر سااازمان در یاساایاز رفتااار س یکاااربرد
در سطوح مختلف سازمان یکسان نیست به  یسیاس یرفتارها
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 یاسایرفتاار س یافاراد دارا رینسبت به سا رانیکه مد یطور
در  یاسایاحتمال رخ دادن رفتاار س نیهستند، همچن یباالتر

زاده مقادم و همکااران  ی(. هااد1)باشدر نمیتمام مواقع براب
 هاایکیتاکت یراهبرد افتیبا عنوان ره ی( در پژوهش5969)
باه رفتاار  لیتما شیدر سازمان نشان دادند که با افزا یاسیس
ی. اگرچه نمابدییکارکنان کاهش م ایحرفه ینوآور ،یاسیس

 یابرد، اما مانوره نیرا در سازمان از ب یاسیس یرفتارها توان
 انیاو منور یخاانی(. عل55کنتارل کارد) تاوانیرا ما یاسیس
و  یاسایس یرفتارهاا تیریبا عناوان ماد یقی( در تحق5963)

در سطوح مختلف  رانیبودن مد یاسیکه س افتنددری هاتعارض
مواجهاه آناان باا  هایوهیبا ش یادار هایدر سازمان تیریمد
 یدارمعناا یرابطاه هاا،بالقوه و بالفعل ناظر بر تعارض طیشرا

ماو ر  هاایرگیا یو تصام هایساز  یدر تصم تواندیدارد و م
( 5993) یدیانساب و حد یقاسم ،یخداداد ،ینی(. ممب1باشد)

تحت عنوان هوش سیاسی، نیااز اماروز مادیران  یدر پژوهش
افراد مورد مطالعه  یاسیسطح هوش س افتندیبرای مدیریت در
 هاایویااییپ اعی،اجتم هایقرار دارد. بازی یدر سطح مطلوب

 از ایقدرت، شخصیت سیاسی، صداقت آشکار و توانایی شبکه
باود  نیا نیمب هاافتهی نهمچنی. باشندمی سیاسی هوش ابعاد

که هوش سیاسی یک مهارت ضروری بارای مادیران تغییار 
 را محایط ارزیاابی طریق از گیریاست که حمایت در تصمی 

اد هاوش سیاسای یاک نشان د هاافتهی آخر در. کندمی ایجاد
 باا توانندمی هاآن که باشدهوش بسیار مه  برای مدیران می

 بهاره عقالیای، هاوش و هیجاانی هاوش کنار در آن تقویت
 عاالی نحاو باه را ساازمان بارده، باال را خود مدیریتی هوش

 جنتاای(. 9)یابناد دسات ساازمانی اهاداف به و کرده مدیریت
عناوان  تحت یژوهش( در پ3331پژوهش جرالد  و همکاران )

 نیاا انگریاموجود ب یاسیس هایو بهبود مهارت یاعتبار سنج
و هاوش  یاسایباا ادراک س یاسایس هاایاست کاه مهاارت

پاژوهش  جی(. نتاا33دارد) یو معنادار  یارتباط مستق یجانیه
تحاات عنااوان  ی( در پژوهشاا3339و همکاااران)  یسااتایکر

وامال باه عناوان ع یجانیو هوش ه یخود کنترل هایمهارت
و هاوش  یاسیاست که هوش س نیا دیمو یرفتار سازمان روزب
گااار هساتند.  ریتاا  یساازمان یاسایدر بروز رفتارس یجانیه

را در  یاسایرفتاار س تواندیمطلوب م یاسیهوش س نیهمچن
( در 3339) گتاونیه هاایافتاهی(. 33سازمان بهباود بخشاد)

و  یلیساطح تحصا نیارتباط با یتحت عنوان بررس یپژوهش
  یاسات کاه ارتبااط مساتق نیاا دیمو یاسیس هاییدگیچیپ

 یاسایرفتاار س هاییدگیچیو پ یلیسطج تحص نیب یمعنادار
( 3351)  یتنایو  وا پیپژوهش فل یها افتهی(. 35وجود دارد)

و هاوش  یاسایس هاایمهارت ریتحت عنوان تا  یقیدر تحق

اسات کاه  نیا انگریب انیدانشجو ینیدر رفتار کارآفر یجانیه
هساتند، از  ییبااال یاسایس یمهارتها یکه دارا یانیشجودان

 نیبا نیبرخاوردار هساتند. همچنا یمطلاوب ینیرفتار کاارآفر
ارتبااط  انیدانشاجو یجاانیو هاوش ه یاسایس هاایمهارت
و   یاساد، سال هاایافتاهی(. 39وجاود دارد) یمعنادار  یمستق
 هاایاستیتحت عنوان شناخت س ی( در پژوهش3351)یداران

از اماور  یکار: شاواهد تجربا جیو نتا یجانیهوش ه ،یسازمان
 نیب یاست که ارتباط مثبت معنادار نیا دیپاکستان، مو یبانک

 اساتیس نیو همچنا یساازمان هایاستیو س یجانیهوش ه
 جینتاا نیوجاود دارد. همچنا یبا رفتار ساازمان یسازمان یها

باناک یمنابع انساان یاسیاست که رفتار س نیا نیپژوهش مب
 ،یپژوهش ام جی(. نتا59اکستان در حد توسط قرار دارد)پ های

تحات عناوان شاناخت  ی( در پژوهشا3351و دونالاد  ) یونی
و  یسازمان هایاستیس نیو اعتماد به روابط ب یجانیهوش ه

در  یساازمان هاایاساتیاست که س نیا انگریب یتعهد سازمان
و  یجاانیهاوش ه نیحد مطلوب قرار داشاته و در ارتبااط با

 نیدارد و ب یانجینقش م یتعهد سازمان ،یسازمان هایتاسیس
وجاود  یارتباط معنادار یسازمان هایاستیو س یجانیهوش ه

 (. 53دارد)
 نهیشایپ اتیاو ادب ینظر یکه مطالعه مبان یهمان طور 
باه عناوان دو  یاسایو رفتاار س یاسایهوش س دهدمی نشان

وس از عوامال نامحسا یاریباا بسا یگریکدیعامل مرتبط با 
 یعاامل یاسایهاوش س نیدر ارتباط هستند. همچنا یسازمان

باشاد و در  رگاااریتا  توانادیما یاسایاست کاه بار رفتاار س
 نیو همچنا یدر سطوح مختلاف ساازمان یفرد نیتعامالت ب

باا توجاه  رونیدارد. از ا یسازمان نقش مهم یتعامالت خارج
 نهمچنای و هااکه ادارات کل ورزش و جوانان اساتان نیبه ا
 رانیتحقق اهداف خود به تعامل ماد یبرا یورزش هایئتیه

 یاسایس رانیماد شاتریخاارج از ورزش کاه ب رانیخود با مد
و  یاسایرفتاار س نادیاسات از فرآ یضرور ارند،د ازیهستند، ن
کاه  نیانظار باه ا نیبرخوردار باشاند. همچنا یاسیهوش س

و رفتاار  یاسایدر خصو  ارتباط هوش س یمطالعات محدود
انجاام شاده اسات، پاژوهش  یورزش هایسازمان در یاسیس

 لیااسااوال پاسااد دهااد، تحل نیاحاضار در صاادد اساات بااه ا
اداراه کال  رانیماد یاسیو رفتار س  یاسیهوش س یونیرگرس

اساتان فاارس چگوناه  یورزش یها ئتیورزش و جوانان و ه
  است؟

 قیتحق یشناس روش
است که باه  یهمبستگ - یفیپژوهش حاضر از نوع توص

پژوهش حاضار  یانجام شده است. جامعه آمار یدانیصورت م
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 یمعااون اماور ماال ،ی)معااون ورزشا نیو معاون رانیمد هیکل
معاون اماور ورزش باانوان( ادارت ورزش و جواناان و  ،یادار
نفر بود کاه بار  551استان فارس به تعداد  یورزش هایئتیه
نموناه  ینفار بارا 68 یجدول مورگان به طور تصاادف ساسا
از دو  قیبه اهداف تحق یابیدست یانتخاب شدند. برا قیتحق

کوک،  یاسیهوش س یاسیهوش س یسئوال 33 یپرسش نامه
 یسائوال 39 ی( و پرساش ناماه3331کاوت) یو کولر یکول

 یپانج ارزشا اسیا( کاه باا مق5969آتش پاور) یاسیرفتار س
و  یصاور یای. روادیااساتفاده گرد شاد،یما دهیسنج کرتیل

 تیریماد نیتن از متخصص 51 دتایی به اهپرسشنامه ییمحتوا
باا  یمطالعه مقادمات کی در هاآن ییایقرار گرفت و پا یورزش
 65/3و  61/3 بیااکرونباااخ بااه ترت یو بااا آلفااا یآزماودن 93

شاده  یاطالعات جمع آور لیو تحل هیتجز یمحاسبه شد. برا
انحاراف اساتاندارد،  ن،یانگیام یفیتوصا یماارآ هایاز روش

از  یاساتنباط یآماار هایو روش یفراوان عیزدرصد، جدول تو
باا  ونیو رگرسا یتک گروها یت رنف،یجمله کلموگروف اسم

 . استفاده شد  SPSSکمک نرم افزار 

 قیتحق یها افتهی
نشاان داد،  یفینشان داد در بخش توص قیتحق هایافتهی
 درصاد 39 و مارد درصاد19صورت به هاجنسیت نمونه عیتوز
و  پل یافاوق د یلیمادرک تحصا دارای هانمونه. باشدمی زن

 1/19 سانسیدرصد وفوق ل 1/83با   سانسیدرصد؛  ل 1کمتر 
 33کمتار،  ایاسال  91 دارای هانفر از  نمونه 53درصد بودند. 

-19 نیسن ب ینفر دارا 93سال،  13-96 نیسن ب ینفر دارا
سال هستند.  16از  شتریب ای 16سن  ینفر دارا 31سال و  11
 58-55 نینفر ب 31سال ،  53کمتر از  ای 53 هاوهنفر از نم 51

 31از  شتریب ایو  31نفر  33سال و  39-51 نینفر ب 31سال، 
آزمااون  جیتاااذکاار اساات ن انیسااال سااابقه کااار دارنااد. شااا

 هاایپرسشانامه هااینشان داد آماره رنفاسمی –کلموگروف 
( و رفتاااار P=  389/3و  Z=  193/5) یهاااوش ساااازمان

 یعای( بود که داللت بار طبP=  95/3و  Z = 913/5)یاسیس
پاژوهش از  هاایهیآزماون فرضا بارای لاا. دارد هابودن داده

 .استفاده شد کیپارامتر یآمار هایروش

 یورزش یها ئتیاداراه کل ورزش و جوانان و ه رانیمد یاسیسطح هوش س یبررس یبرا یتک گروه یآزمون ت جینتا .5جدول 

 9مقدار آزمون: 

 میانگین دادتع متغیر
انحراف 
 معیار

معیار خطای 
 میانگین

t 
درجه 
 آزادی

 تفاوت
 هامیانگین

سطح 
 معناداری

هوش 
 سیاسی

68 15/9 35/3 115/3 63/9 61 15/3 335/3 

 

 31/3کاه   نیبا توجه به ا دهدینشان م 5نتایج جدول با 
≥p  و مقدارt ازیاامت نیانگیام نیمحاسبه شده مثبت است، با 

 یها ئتیاداراه کل ورزش و جوانان و ه رانیمد یاسیهوش س
تفااوت  یاستان فارس و مقادار آزماون از نظار آماار یورزش

گرفت  جهینت توانیم %91 نانیوجود دارد. لاا با اطم یمعنادار
ئاتیاداراه کل ورزش و جوانان و ه رانیمد یاسیکه هوش س

 تیاز حد متوسط و در وضاع شتریاستان فارس  ب یورزش های
 .قرار داردمطلوب 

 

 استان فارس یورزش یها ئتیاداراه کل ورزش و جوانان و ه رانیمد یاسیسطح رفتار س یبررس یبرا یتک گروه یآزمون ت جینتا .4جدول 

 9مقدار آزمون: 
انحراف  میانگین تعداد متغیر

 معیار
معیار خطای 

 میانگین
t  درجه

 آزادی
 تفاوت
 هامیانگین

سطح 
 معناداری

رفتار 
 سیاسی

68 99/3 91/3 385/3 11/5- 61 1/3- 395/3 

 
   

،  ≥p 31/3کاه   نیبا توجه به ا دهدینشان م 3نتایج جدول 
اداراه کال ورزش و  رانیماد یاسایرفتار س ازیامت نیانگیم نیب

استان فاارس و مقادار آزماون از  یورزش یها ئتیجوانان و ه

 %91 ناانیوجود ندارد. لااا باا اطم یتفاوت معنادار ینظر آمار
اداراه کال  رانیماد یاسایگرفت کاه رفتاار س جهیتوان نت یم

تان فاارس  در حاد اسا یورزش یها ئتیورزش و جوانان و ه
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 .متوسط قرار دارد
 استان فارس یورزش یها ئتیاداراه کل ورزش و جوانان و ه رانیمد یاسیو رفتار س یاسیهوش س یمدل رگرسیون .9 جدول

R 
 
 

 
 تعدیل شده

 مقدار دوربین واتسن خطای استاندار برآورد

15/0 88/3 83/3 535/3 11/5 

 

 یها ئتیاداراه کل ورزش و جوانان و ه رانیمد یاسیو رفتار س یاسیارتباط هوش س یرگرسیون تک متغیری بررس .2جدول 

 استان فارس   یورزش

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجاورات

 درجة
 آزادی

میانگین 
 مجاورات

 F میزان
 سطح
 داریمعنی

 335/3 863/53 315/9 5 315/9 رگرسیون

   195/3 93 199/51 باقیمانده

    95 99/51 مجموع

 

 Fو با تأکید بر میزان  1و   9جدول  جیبا توجه به نتا
داری بین توان مطرح نمود که ارتباط معنابدست آمده، می

مشاهده  α=31/3در سطح  یاسیبا رفتار س یاسیهوش س
از طریق  یاسیبینی رفتار سد. به عبارتی دیگر توان پیششومی

 ینوجود دارد. از این رو، جهت شناسایی و تبی یاسیهوش س
تا جدول ضرایب رگرسیون ضرایب رگرسیون، ضروری است 

 .عنوان شود

 

 یاسیاز  طریق هوش س یاسیبینی رفتار سمرتبط با پیش یضرایب رگرسیون .2 جدول

 متغیر مالك
بینی متغیر پیش

 کننده
 

 
 Bمیزان 

ضریب 

 بتا
t 

 سطح

 داریمعنی

 335/3 316/1 13/3 935/3 88/3 هوش سیاسی رفتار سیاسی

 

 یبا توجه به ضرایب رگرسیون دهدینشان م 1جدول  جینتا
داری توان مطرح نمود که ارتباط مثبت معناتک متغیری می
شود. بدین مشاهده می یاسیبا رفتار س یاسیبین هوش س

 زین یاسیرفتار س ،یاسیهوش س زانیرتیب که با افزایش مت

اداراه کل  رانیمد یاسیهوش س نی. همچنابدییم شیافزا
 تیاستان فارس قابل یورزش یها ئتیو جوانان و ه رزشو
 .دارد را هاآن یاسیرفتار س %88 ینیب شیپ

 گیریبحث و نتیجه
اداره کل  رانیمد یاسیپژوهش نشان داد هوش س جینتا

استان فارس در حد  یورزش یها ئتیورزش و جوانان و ه
و  ینیممب هایافتهیپژوهش با  جیمطلوب قرار دارد که نتا

( که هوش 3339و همکاران  ) یستای(و کر5993همکاران )
 اند،افراد مورد مطالعه خود را مطلوب گزارش کرده یاسیس

 ینظر یکه در مبان ی(. همان طور33و  9دارد) همخوانی
تحقق  یطرح برا کیداشتن  یعنی استیه شد ساشار

که  ییاجرا هایبرنامه و روش ده،یا گرید انی(. به ب51اهداف)
 ئتیه رانیمد نیاداره کل ورزش و جوانان و همچن رانیمد
 نیدر ا استیس ند،نماییاستان فارس اتخاذ م یورزش یها

 یعنی استی. در مفهوم سشودیم دهینام یورزش هایسازمان
 ،یرفتار و عمل کنند که منافع فرد ایبه گونه دیبا رانیمد

 یاسیهوش س گرید ییشود. از سو نیتام یو سازمان یگروه
 ئتیاداره کل ورزش و جوانان و ه رانیاست که مد نیا انگریب
کار و تالش کنند که  ایاستان فارس به گونه یورزش یها
 یسایهوش س گرید انیشود. به ب نتامی هاآن یسازمان فاهدا
اداره کل و  رانینکته دارد که مد نیاشاره به ا رانیمد نیدر ا
. ندینما تیهدا یرا به خوب یسازمان راتییتغ یورزش هایئتیه
 یباال دست هایبا سازمان نکهیا لیمزبور به دل رانیمد رونیاز ا

 ریو سا یورزش هایونیسمانند وزارت ورزش و جوانان، فدرا
فعال در سطح استان فارس  یو ورزش یورزش ریادارات غ
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ورزش استان  قیتوف یاست برا یضرور ند،نماییم یهمکار
که منجر به  یداشته باشند. تعامل یبتوانند با آنها تعامل مناسب

 ازیبدهند و چگونه از آنها امت ازیشود که چگونه به آنها امت نیا
 نکهیا یورزش استان فارس برا رانی. مدرندیو امکانات بگ

برسانند، عالوه بر  تیو موفق قیزش استان را به توفبتوانند ور
است که از  یضرور یو انسان یمال ،یماد هیداشتن امکانات اول

 تیبرخوردار باشند. چرا که فعال یاسیاز هوش س اینهیحد به
 رانیدکه م رودیبه شمار م یباز کی یبه نوع ییدر امور اجرا

 رانیکه مد یورتبشناسند. در ص یرا به درست یقوائد باز دیبا
نداشته باشند، به طور  ییآشنا یو قوائد باز نیمزبور با قوان

 ادارت جمله از ترازه  هایبا سازمان یدر عرصه رقابت یعیطب
 مغلوب هااستان ریسا یورزش یها-ئتهی و جوانان و ورزش
 هایبه فرصت یابیدست زا فارس استان ورزش و شد خواهند

به اهداف، چش  انداز و  یابیتمحروم خواهد شد و دس دیجد
ورزش استان فارس دور از دسترس خواهد بود.  هایتیمامور
 رانیمد یاسیکه هوش س یاز اهداف یکی گرید ییاز سو
است.  یریاستان فارس در صدد آن است، توجه به بارگ یورزش
به طور کامل  دیبا رانیمدمفهوم است که  نیبه ا یریبارگ

عوامل  بیدر تخر یخود، دقت کاف فیعالوه بر تمرکز بر وظا
 یها ئتیاداره کل ورزش و جوانان و ه یرونیو ب یدرون
که افراد درون و  ی(. در صورت51و5داشته باشند ) یورزش

 شیغلط شروع به تشو ایمزبور به درست  هایسازمان رونیب
 نییپا یو منابع انسان یدستباال رانیمد فان،یاذهان همرد

و  گاهیو جا تیاستان موقع یشورز رانیکنند، مد یدست
 تیخود را از دست خواهند داد که در نها تیمحبوب نیهمچن

منجر به عدم تحقق اهداف  ران،یمد گاهیجا فیعالوه بر تضع
 یورزش هایئتیاداره کل ورزش و جوانان و ه هایتیو مامور
 هیتوص رونیخواهد شد. از ا ارسورزش استان ف تیو در نها

در  یاسیو هوش س استیس یگاار ریتأ  با توجه به شودیم
 رانیورزش استان فارس، مد رانیمد یرونیو ب یتعامالت درون

علوم  نیمتخصص یورزش استان فارس با همکار نیو مسئول
مفهوم  یریادگینسبت به  یروانشناس نیو همچن یاسیس
 .ندیمااقدام ن یاسیو هوش س استیس

اداره  رانیمد یاسیپژوهش نشان داد رفتار س هایافتهی
در حد متوسط قرار  یورزش هایئتیکل ورزش و جوانان و ه

ی(، قل5965) نیمت یزارع هایافتهیپژوهش با  جیدارد که نتا
 ی( که رفتار سازمان5969) ی( و مشبک5965) یمانیسل پور

 اندمورد مطالعه را در حد مطلوب گزارش کرده هاینمونه
عدم  یاصل لیاز دال سدری(. به نظر م1و  1، 9ندارد) یهمخوان
ذکر  قاتیپژوهش تحق جیپژوهش حاضر با نتا جینتا یهمخوان
و عدم تسلط آن یورزش رانیاز مد یارینبودن بس یاسیشده س

در سازمان شامل  یاسیباشد.  رفتار س یاسسی رفتار عل  بر ها
 به هاگروه ایافراد  توسطنفوذ  یاست که برا ایاعمال آگاهانه

به هدف مورد نظر با حفاظت از منافع خود  یابی دست منظور
(. از 6) ردگییمتضاد صورت م هایبه هنگام وجود راه حل

 یورزش رانیدر مد یاسیکه رفتار س-نیا یبرا گرید ییسو
مزبور با اصول  رانیاست مد یضرور رد،یاستان فارس شکل گ

کامل داشته باشند. در  ییآشنا استیو س تیریمفهوم مد یعلم
مواجه شدن با  یبرا یمختلف یکردهایرو تیریحوزه مد

برد،  -مانند برد ییکردهایگوناگون وجود دارد. رو هایتیموقع
 یبه نوع کردیرو نی(. در واقع ا58برد ) -باخت و باخت -برد
در اداره کل  رانیمد رونیدر افراد است. لز ا یاسیرفتارس انگریب

 لیلاستان فارس به د یورزش هایئتیورزش و جوانان و ه
 ان،یمرب ران،یکه با افراد مختلف مانند ورزشکاران، مد نیا

مختلف،  هایورزش شهرها و شهرستان نیداوران، مسئول
وزرات ورزش و  رانیمد ،یورزش هایونیفدراس نیمسئول

استان  یو ورزش یورزش ریغ ینهادها ریسا رانیجوانان و مد
هر چه  دیمنبهره یدارند که برا ازیهستند، ن ارتباطفارس در 

 هایخود و خواسته هایاز تعامالت با آنها، از خواسته شتریب
از  یکیکامل داشته باشند تا بتوانند با اتخاذ  ییآنها آشنا

برد با توجه به  -باخت و باخت -برد، برد -برد یکردهایرو
 نیتا در ا هندمناسب از خود بروز د یرفتار ییاقتضا تیموقع

که منجر به  هاییبه خواسته گونه تعامالت مغلوب نشوند و
 هایئتیاداره کل ورزش و وجوانان و ه تیو موفق قیتوف

که  نیراستا با توجه به ا نی. در اابندیدست  شود،یم یورزش
در حد متوسط قرار  رانیمد نیا نیدر ب یاسیرفتار س زانیم

 یآموزش هایدوره یرگزاربا ب رانیمد شودیم هیدارد، توص
 ،یاسیس تیظرف ،یاسیرفتار س تیهما شینسبت به افزا

 یاسیتا توان س ندیاقدام نما یاسیفنون س ،یاسیس یمهارتها
 .ابدی شیمزبور افزا رانیمد

 نیاست که ب نیا انگریپژوهش ب هایافتهیبخش آخر  در
اداره کل ورزش و  رانیمد یاسیو رفتار س یاسیهوش س

 یعناستان فارس ارتباط مثبت و م یورزش هایئتیجوانان و ه
رفتار  %88 ینیب شیپ تیقابل یاسیوجود دارد و هوش س یدار
 ینیممب هایافتهیپژوهش با  جیرا دارد که نتا رانیمد یاسیس

 ،ی(، ام5969مقدم و همکاران ) زادهی(، هاد5993و همکاران )
 گتونی(، ه3331(، جرالد و همکاران )3351و دونالد ) یونی
 یتنیو وا پیفل( و 3339و همکاران ) یستای(، کر3339)
 یاسیو هوش س یاسیرفتار س نیارتباط ب ی( که به نوع3351)

، 9دارد) ینهمخوا اند،مختلف گزارش کرد هایرا در سازمان
 ژهیبه و یهر سازمان قیتوف ی(. برا39و  33، 35، 33، 55،53
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از  یسطح مطلوب ینها داراآ رانیاست که مد ضروری هااستان
را  هااستیس تیریبتوانند ه  مد یعنیباشند.  یاسیهوش س

و  هاییاستیکه چه س نیکه بتوانند از ا نیداشته باشند و ه  ا
بوجود آمده در اداره کل ورزش و  یاسیکدام نوع احساسات س

موجود  هاییاستان با استراتژ یورزش هایئتیجوانان و ه
 قعمی فه  و درک هاکنند و از آن تیریهمسو است را مد
اداره کل و  نیا رانیچنانچه مد گرید ییداشته باشند. از سو

باشند،  یتوانمند نیچن یدارا زبوراستان م یورزش هایئتیه
توسعه روابط ا ر بخش و بهبود سطح عملکرد  یبرا توانندیم

ط ارتبا انگریپژوهش ب جی. از آنجا که نتارندگی بکار را هاخود آن
بود، لاا باال بودن  یاسیو رفتار س یاسیهوش س نیمثبت ب

منجر به  یورزش ینهادها نیا رانیدر مد یاسیسطح هوش س
کند. به  دایارتقا پ زیآنها ن یاسیشد که رفتار س اهدخو نیا

 یسازمان هایاستیمثبت در عملکرد س یکه به نحو یطور
 نیا رانیه مدچنانچ گرید یی. از سوردیآنها مورد استفاده قرار گ

 ینیب شپی باشند، مندبهره یمناسب یاسیس ینهادها از رفتارها
بهبود  یبرا ازیمورد ن راتییمانند سرعت دادن به تغ یموارد

 نیخواهد بود. لاا در ا دیاتفاق خواهد، مف ندهیعملکرد که در آ
 ها،در پرو ه یکار هیروح جادیا یورزش هایئتیاداره کل و ه

یریگ  یسرعت دادن به تصم نهمچنی و اتاقدام و ابتکارات

از  یاریبس نیدور از تصور نخواهد بود. همچن یمنطق های
 یرونیو ب یدرون طیدر مح یورزش رانیمد یکه برا هاییچالش
عدم ارتباطات  لیبه دل د،آییبوجود م یورزش هایسازمان
که  نیا لیرو به دل نیز اا. است هاافراد و سازمان نیب حیصح

با  یورزش ینهادها نیا رانیمد یاسیو رفتار س یاسیهوش س
وزارت ورزش و  انیاست متول یه  ارتباط معنادار دارند، ضرور

استان نسبت به  یو ورزش یاسیس رانیمد نیجوانان و همچن
موجود در  یاسیس هاییستگیشا نهیدر زم عیوس یآگاه جادیا

 نیو همچن یورزش هایئتیاداره کل ورزش و جوانان  و ه
مهارت و هااستفاده مو ر از آموزش ییتوانا یچگونگ  یتفه
 رانیمد ی. وقتندیمزبور اقدام نما رانیمد یبرا یاسیس های
مسلط شوند، در  یاسیس هایمهارت گونهنیاستان به ا یزشور
از  مندیمرتفع خواهد شد و بهره یصورت موانع ارتباط نیا

مانند  ی دستباال هایافراد در سازمان ریسا هاییتوانمند
 هایونیفدراس ک،یالمپ یمل تهیوزارت ورزش و جوانان، کم

استان  یورزش ریو غ یورزش ینهادها ریسا نیو همچن یورزش
جهت توسعه ورزش در استان دور از  شتریارائه امکانات ب یبرا

 .د بوددسترس نخواه

 

 

 منابع

، انتشارات ترمه، "یرفتار سازمان تیریمد". دیمج ،یکرد رستم نا؛یم ،یصفر ن؛یبهاالد ،یاعظ ؛ برهان ک،ین یمیرح ؛یمحمد عل ،یقیحق .5
 .  553-531، 5969تهران. چاپ چهارم، 

 نی، چاپ  اول. تهران، سازمان مطالعه و تدو"(شرفتهیپ یرفتار سازمان تیریدر سازمان)مد یاسیس یرفتارها تیریمد". یعل ان،یرضائ .3
 .69-61: 5969دانشگاهها)سمت(،  یکتب علوم انسان

 .16-31(: 51)1، 5965،"ق  یمجله مجتمع آموزش عال ت،یریو نقش آن در سازمان و مد یاسیرفتار س". نیحس ن،یمت یزارع .9

 .61-19: 15، 5963، مدیریت دولتی،"و تعارض ها یاسیس یرفتارها تیریمد"عباس.   ان،یفرشاد؛  منور ،یخانیعل .1

 13-11: 531، 5965ر،ی، تدب"اندر سازم یاسیس یرفتارها". یعل ،یمانیپور سل یقل .1

و سرپرستان دانشگاه  رانیمد یاسیاعمال نفوذ و هوش س یها وهیش نیرابطه ب یبررس".. دیحم دیآتش پور، س ده؛یسع ،یلندران اصفهان .8
، 5968سگان، واحد خورا یدانشگاه آزاد اسالم ،یو سازمان یصنعت یرشته روانشناس ،ینامه کارشناس انی، پا"واحد خوراسگان یآزاد اسالم

5. 

، دانشکده مدیریت، دانشگاه "سیمای سازمان: مروری بر ا ر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن"مشبکی، اصغر.  .1
 .56-53، 5969تهران، 

 .   93-61، 5961،  انتشارات ترمه، "مدیریت رفتار انسانی: تحلیل کاربردی، ارزش رفتار انسانی"مشبکی، اصغر.  .6

، اولین "هوش سیاسی، نیاز امروز مدیران برای مدیریت"بینی، یعقوب؛ خدادادی، سارا؛  قاسمی نسب، روح اهلل؛ حدیدی، مرجان.  مم .9
 . 81: 5993کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 

 .138-968، 5966معمارزاده، غالمرضا؛ ران،  مروارید؛  ؛یمهد ،ی، ترجمه الوان"رفتار سازمانی".. نیفیمورهد، گر .53

 تیری، مطالعات مد"در سازمان یاسیس کهاییراهبردی تاکت افتیره". جهیعابد، اکبری خد دیس ،ییمقدم، اکرم؛ رضا زادهیهاد .55
 .538-69: 9، 5969،یراهبرد



 90 5991، بهار 9مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره دوم، شماره 

 
 

12. Ami F. Utami, Yuni R. Bangun , Donald C. Lantu. “Understanding the Role of Emotional 

Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics and Organizational 

Commitment”,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014,  115: 378 – 386. 

13. Asad, A., Saleem M. B. & Durrani Bemisal A. “The Relationship between Perception of 

Organizational Politics, Emotional Intelligence and Work Outcomes: Empirical Evidence from 

Banking Sector of Pakistan”, Double Blind Peer Reviewed International Research Journal, 

2014, 14(5): 24-31. 

14. Atinc, G., Darrat, M., Parker, B., & Fuller, B.  “Perceptions of organizational politics: A meta-

analysis of theoretical antecedents”, Journal of Managerial Issues, 2010, 21: 119-139. 

15. Blickle, G., Schneider, P. B., Liu, Y., & Ferris, G. R. “A predictive investigation of reputation 

as mediator of the political skill - career success relationships”, Journal of Applied Social 

Psychology, 2011, 41: 3026-3048. 

16. Darren C. Treadway , Wayne A. Hochwarter, Charles J. Kacmar, Gerald R. Ferris. “Political 

will, political skill, and political behavior”, Journal of Organizational Behavior, 2005, 6(3):  

229–245. 

17. Farrell D., Peterson J.C. “Patterns of political behavior in organizations”, ACAD Manage Rev, 

7(3): 403-12. 

18. Ferris, G.R., Adams, G., Kolodinsky, R.W., Hochwarter, W.A. and Ammeter, A.P. (2002). 

“Perceptions of organizational politics: theory and research directions” , in Yammarino, F.J. and 

Dansereau, F. (Eds), The Many Facesof Multi-level Issues, JAI Press, Amsterdam, 1982, pp. 

179-254. 

19. Fleming, P., and Spicer, A. “Beyond power and resistance: new approaches to organizational 

politics”, Management Communication Quarterly, 2008, 21(3): 301-9. 

20. Gerald R. Ferris, Darren C. Treadway, Robert W. Kolodinsky, Wayne A. Hochwarter, Charles 

J. Kacmar, Ceasar Douglas, and Dwight D. Frink. “Development and Validation of the Political 

Skill Inventory”, Journal of Management, 2005, 3(1): 126-152. 

21. Highton B. “Revisiting the Relationship between Educational Attainment and Political 

Sophistication”, The Journal of Politics, 2009, 71(4):  PP. 1564–1576 

22. Kristie, M., Westerlaken, Peter, J., Jordan, Shery, R., Peter, W. “Political Skill, Self-Monitoring 

and Emotional Intelligence as Antecedents to Organizational Retaliatory Behaviors”, ANZAM, 

2009, PP: 1-18 . 

23. Phillip E. Davis, Whitney O. Peake. “The Influence of Political Skill and Emotional Intelligence 

on Student Entrepreneurial Intentions: An Empirical Analysis”, Small Business Institute Journal 

, 2014, 10(2): 19-34. 

 

 


