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Abstract
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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چکيده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار
سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان
 جامعه آماری پژوهش همه مدیران و معاونین ادارت ورزش و.فارس بود
 نفر بود که بر اساس551 جوانان و هیئتهای ورزشی استان فارس به تعداد
. نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند68 جدول مورگان به طور تصادفی
 سئوالی هوش33 برای دستیابی به اهداف تحقیق از دو پرسش نامهی
 سئوالی39 ) و پرسش نامهی3331( کولی و هیالری و کوت،سیاسی کوک
 روایی صوری و محتوایی.) استفاده گردید5969(رفتار سیاسی آتش پور
 تن از متخصصین مدیریت ورزشی قرار گرفت و51 پرسشنامهها به تایید
 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به93 پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با
 برای تحلیل اطالعات جمع آوری شده از. محاسبه شد3/65  و3/61 ترتیب
 تی،روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف
 نتایج. استفاده شدSPSS تک گروهی و رگرسیون با کمک نرم افزار
پژوهش نشان داد هوش سازمانی و رفتار سیاسی مدیران به ترتیب در حد
 بین هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران.مطلوب و متوسط قرار دارد
%88  همچنین هوش سیاسی قابلیت پیش بینی.ارتباط معناداری وجود دارد
.رفتار سیاسی مدیران را دارد
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مقدمه
یکی از واقعیتهاای مها و تا یرگااار در موفقیات هار
سازمانی ،نحوه رفتار منابع انسانی به ویاژه رفتاار مادیران آن
سااازمان در درون و بی ارون سااازمان اساات .بااه بی اان دیگاار
کارکنان و باالخص مدیران سازمان باید بتوانند با ساایر افاراد
مانند همکاران ،همردیفان ،زیردستان و باالدساتان در تعامال
بوده و فرآیند دادن و گرفتن امتیاز باه آنهاا را بدانناد( .)3در
واقع هر مدیری که وارد یک سازمان میشود باید تصور کناد
که وارد یک رقابت ورزشی شده کاه ضاروری اسات از تماام
قوانین و مقررات آن مطلع بوده و در حین رقابت از آن پیروی
کند .لاا چنانچه مدیر از چنین قوانین و مقرراتی به طور کامل
اطالع نداشته باشاد و از آن پیاروی نکناد ،باه دلیال انجاام
خطاهای زیاد از چرخه رقابت خارج شده و قطعا بازنده رقابات
خواهد شد .در این راستا مدیران سازمان-های ورزشی به ویژه
مدیران ادارات کال ورزش و جواناان و هیااتهاای ورزشای
استانها با توجه به شرایط کاری خود نیازمند ارتبااط مساتمر
با ورزشکاران ،داوران ،مربیان ،مدیران ورزشی و غیرورزشی از
جمله استانداران ،فرمانداران ،شهرداران و بخشداران در سطح
استانی و کشوری هستند که آنها از ساطح بهیناهای از علا
سیاست و رفتار سیاسی برخوردار میباشند و مدیران مزبور نیاز
دارند در مسئولیت خود از عل سیاست آشنا بوده و با بهرهمناد
از هوش سیاسی ،رفتار سیاسی مناساب باروز داده تاا توفیاق
سازمان خود را افزایش دهند .در ایان رابطاه هاوش سیاسای
عبارت است از هنر مدیریت سیاستها و درک و فها عمیاق
این که چه سیاستها و کدام نوع احساساات سیاسای بوجاود
آمده در سازمان با راهبردهای موجاود بارای مادیریت کاردن
بهینه آمیخته شود( .)51همچناین هاوش سیاسای باه جماع
آوری اطالعات در ماورد افارادی کاه بوسایله آنهاا عملیاات
سازمانی انجام میپایرد و بهکارگیری آن اطالعاات در شایوه
های مو ر کار و همچنین بهکار بردن آن در انتخاب افرادیکه
بعداً به سازمان ملحق خواهند شد ،اطالق می شود .باه بیاان
دیگر هوش سیاسی روشی تا یرگاار است کاه مادیران بارای
ایجاد ارتبااط مناساب باا کارکناان ،همردیفاان ،زیردساتان و
باالدستان و ذینفعان داخلی و خارجی سازمان استفاده میکنند
تا رفتار آنها را با توجه به خواسته خود تغییر داده تا به اهداف
فردی و سازمانی دست یابند و از این طریق موجبات پیشرفت
سازمان تحت مدیریت خود را فراه سازند( .)8بنابراین هوش
سیاسی برای توسعه روابط ا ر بخش سازمانها و بهبود سطوح
مختلف عملکردها بهکار می-رود .ایان مها بارای کارکناان
سازمانها آموزش داده میشود تا به نحوی مثبت در عملکارد

سیاستهای سازمانی بهکار برده شوند ( .)58از ساویی دیگار
رفتار سیاسی نیز شامل فعالیتهایی است که در یک سازمان
برای کسب قدرت و برای قائل شدن به اولویتهای یک فارد
قدرت طلب در موقعیتی که در آن عدم اطمیناان یاا باات در
سازمان وجود دارد ،صورت میپایرد .به عبارتی ،هنگامی کاه
در سازمان منافع فردی بر منافع سازمانی ترجیح داده میشود،
نیروی بالقوهی رفتار سیاسی در ساازمان باه صاورت بالفعال
ظاهر خواهد شد .به بیان دیگر رفتاار سیاسای مجموعاهای از
فعالیتها است که به وسیلهی کارکنان سازمان برای بهدست
آوردن ،افزایش و به کارگیری قدرت به کار گرفته میشود تاا
از آن طریق در شرایط بی باتی و عدم اطمینان و ناهماهنگی
به اهداف خود برسند( .)56بهعبارت سادهتار ،هادف افاراد از
انجام این رفتار ،یافتن راهی انحصاری جهت اعماال نفاوذ در
توزیع مزایاا و کاساتیهاای درون ساازمان اسات( 53و .)51
همچنین ،رفتار سیاسی شاامل رفتارهاایی غیررسامی ،تنا
نظرانااه و غیرقااانونی اساات کااه اقتاادار رساامی و ایاادئولو ی
سازمان آن را مجاز نمایداناد( .)51الزم باه ذکار اسات کاه
رفتارهای سیاسی سیاستگااران میتواند برای پیش بینی آن
مواردی که اتفاق خواهد افتاد ،سرعت دادن به تغییرات ،ایجاد
روحیه کاری در پرو ههای بزرگ و سرعت دادن باه تصامی
گیریها بهکاار بارده شاود( .)59در خصاو ارتبااط هاوش
سیاسی با رفتار سیاسی و سایر عوامل نامحسوس سازمانی در
سازمانهای غیر ورزشی تحقیقات بسیاری انجام شاده اسات.
به طوری که یافته-های زارعی متین ( )5965در تحقیقای باا
عنوان رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مادیریت نشاان
داد که رفتار سیاسی مطلوب میتواناد باه توساعه خردمنادی
سیاسی در فرایناد تصامی گیاری ،تغییار و تحاول ساازمان،
افزایش رضایت شغلی ،اندازه-گیری ا ربخشای ساازمان ،باه
کارگیری مدیریت مشارکتی و افزایش قادرت کارکناان ماو ر
واقع گردد( .)9قلیپور سالیمانی ( )5965نیاز در پژوهشای باا
عنوان رفتار سیاسای در ساازمان مویاد ایان اسات کاه درک
مفهوم رفتارهای سیاسی الزمه بررسای ساازمانهاا در عصار
حاضر است .همچنین مطالعه رفتارهای سازمانی بدون در نظر
گرفتن محتوای سیاسی آنها تنها بخشی از حقیقت را نمایان
میسازد .نحوه توزیع منافع و کاستیها ،مخفای نگااه داشاتن
شکستها ،افشاای پیاروزیهاا ،حمایات از برخای افاراد یاا
مخالفت با گروهی دیگر متا ر از رفتارهای سیاسی در سازمان
است .همچنین در مطالعه مزبور سطح رفتار سیاسی افراد مورد
مطالعه مطلوب گزارش شد( .)1مشابکی ( )5969در تحقیقای
کاااربردی از رفتااار سیاس ای در سااازمان دریافاات کااه توزیااع
رفتارهای سیاسی در سطوح مختلف سازمان یکسان نیست به
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طوری که مدیران نسبت به سایر افاراد دارای رفتاار سیاسای
باالتری هستند ،همچنین احتمال رخ دادن رفتاار سیاسای در
تمام مواقع برابر نمیباشد( .)1هاادی زاده مقادم و همکااران
( )5969در پژوهشی با عنوان رهیافت راهبردی تاکتیکهاای
سیاسی در سازمان نشان دادند که با افزایش تمایل باه رفتاار
سیاسی ،نوآوری حرفهای کارکنان کاهش مییابد .اگرچه نمی
توان رفتارهای سیاسی را در سازمان از بین برد ،اما مانورهای
سیاسی را مایتاوان کنتارل کارد( .)55علیخاانی و منوریاان
( )5963در تحقیقی با عناوان مادیریت رفتارهاای سیاسای و
تعارضها دریافتند که سیاسی بودن مدیران در سطوح مختلف
مدیریت در سازمانهای اداری با شیوههای مواجهاه آناان باا
شرایط بالقوه و بالفعل ناظر بر تعارضهاا ،رابطاهی معنااداری
دارد و میتواند در تصمی سازیها و تصامی گیاریهاا ماو ر
باشد( .)1ممبینی ،خدادادی ،قاسمی نساب و حدیادی ()5993
در پژوهشی تحت عنوان هوش سیاسی ،نیااز اماروز مادیران
برای مدیریت دریافتند سطح هوش سیاسی افراد مورد مطالعه
در سطح مطلوبی قرار دارد .بازیهای اجتماعی ،پویااییهاای
قدرت ،شخصیت سیاسی ،صداقت آشکار و توانایی شبکهای از
ابعاد هوش سیاسی میباشند .همچنین یافتهها مبین این باود
که هوش سیاسی یک مهارت ضروری بارای مادیران تغییار
است که حمایت در تصمی گیری از طریق ارزیاابی محایط را
ایجاد میکند .در آخر یافتهها نشان داد هاوش سیاسای یاک
هوش بسیار مه برای مدیران میباشد که آنها میتوانند باا
تقویت آن در کنار هاوش هیجاانی و هاوش عقالیای ،بهاره
هوش مدیریتی خود را باال بارده ،ساازمان را باه نحاو عاالی
مدیریت کرده و به اهاداف ساازمانی دسات یابناد( .)9نتاایج
پژوهش جرالد و همکاران ( )3331در پژوهشی تحت عناوان
اعتبار سنجی و بهبود مهارتهای سیاسی موجود بیاانگر ایان
است کاه مهاارتهاای سیاسای باا ادراک سیاسای و هاوش
هیجانی ارتباط مستقی و معناداری دارد( .)33نتاایج پاژوهش
کریسااتای و همکاااران( )3339در پژوهشاای تحاات عنااوان
مهارتهای خود کنترلی و هوش هیجانی باه عناوان عوامال
بروز رفتار سازمانی موید این است که هوش سیاسی و هاوش
هیجانی در بروز رفتارسیاسای ساازمانی تاا یر گااار هساتند.
همچنین هوش سیاسی مطلوب میتواند رفتاار سیاسای را در
سازمان بهباود بخشاد( .)33یافتاههاای هیگتاون ( )3339در
پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط باین ساطح تحصایلی و
پیچیدگیهای سیاسی موید ایان اسات کاه ارتبااط مساتقی
معناداری بین سطج تحصیلی و پیچیدگیهای رفتاار سیاسای
وجود دارد( .)35یافته های پژوهش فلیپ و وایتنای ()3351
در تحقیقی تحت عنوان تا یر مهارتهاای سیاسای و هاوش

هیجانی در رفتار کارآفرینی دانشجویان بیانگر این اسات کاه
دانشجویانی که دارای مهارتهای سیاسای بااالیی هساتند ،از
رفتار کاارآفرینی مطلاوبی برخاوردار هساتند .همچناین باین
مهارتهاای سیاسای و هاوش هیجاانی دانشاجویان ارتبااط
مستقی معناداری وجاود دارد( .)39یافتاههاای اساد ،سالی و
دارانی( )3351در پژوهشی تحت عنوان شناخت سیاستهاای
سازمانی ،هوش هیجانی و نتایج کار :شاواهد تجربای از اماور
بانکی پاکستان ،موید این است که ارتباط مثبت معناداری بین
هوش هیجانی و سیاستهای ساازمانی و همچناین سیاسات
های سازمانی با رفتار ساازمانی وجاود دارد .همچناین نتاایج
پژوهش مبین این است که رفتار سیاسی منابع انساانی باناک
های پاکستان در حد توسط قرار دارد( .)59نتایج پژوهش امی،
یونی و دونالاد ( )3351در پژوهشای تحات عناوان شاناخت
هوش هیجانی و اعتماد به روابط بین سیاستهای سازمانی و
تعهد سازمانی بیانگر این است که سیاساتهاای ساازمانی در
حد مطلوب قرار داشاته و در ارتبااط باین هاوش هیجاانی و
سیاستهای سازمانی ،تعهد سازمانی نقش میانجی دارد و بین
هوش هیجانی و سیاستهای سازمانی ارتباط معناداری وجاود
دارد(.)53
همان طوری که مطالعه مبانی نظری و ادبیاات پیشاینه
نشان میدهد هوش سیاسای و رفتاار سیاسای باه عناوان دو
عامل مرتبط با یکدیگری باا بسایاری از عوامال نامحساوس
سازمانی در ارتباط هستند .همچناین هاوش سیاسای عااملی
است کاه بار رفتاار سیاسای مایتواناد تا یرگااار باشاد و در
تعامالت بین فردی در سطوح مختلاف ساازمانی و همچناین
تعامالت خارجی سازمان نقش مهمی دارد .از اینرو باا توجاه
به این که ادارات کل ورزش و جوانان اساتانهاا و همچناین
هیئتهای ورزشی برای تحقق اهداف خود به تعامل مادیران
خود با مدیران خاارج از ورزش کاه بیشاتر مادیران سیاسای
هستند ،نیاز دارند ،ضروری اسات از فرآیناد رفتاار سیاسای و
هوش سیاسی برخوردار باشاند .همچناین نظار باه ایان کاه
مطالعات محدودی در خصو ارتباط هوش سیاسای و رفتاار
سیاسی در سازمانهای ورزشی انجاام شاده اسات ،پاژوهش
حاضار در صاادد اساات بااه ایان سااوال پاسااد دهااد ،تحلیال
رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مادیران اداراه کال
ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی اساتان فاارس چگوناه
است؟
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی است که باه
صورت میدانی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش حاضار
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کلیه مدیران و معاونین (معااون ورزشای ،معااون اماور ماالی
اداری ،معاون اماور ورزش باانوان) ادارت ورزش و جواناان و
هیئتهای ورزشی استان فارس به تعداد  551نفر بود کاه بار
اساس جدول مورگان به طور تصاادفی  68نفار بارای نموناه
تحقیق انتخاب شدند .برای دستیابی به اهداف تحقیق از دو
پرسش نامهی  33سئوالی هوش سیاسی هوش سیاسی کوک،
کولی و کولری کاوت( )3331و پرساش ناماهی  39سائوالی
رفتار سیاسی آتش پاور( )5969کاه باا مقیااس پانج ارزشای
لیکرت سنجیده مایشاد ،اساتفاده گردیاد .روایای صاوری و
محتوایی پرسشنامهها به تایید  51تن از متخصصین مادیریت
ورزشی قرار گرفت و پایایی آنها در یک مطالعه مقادماتی باا
 93آزماودنی و بااا آلفااای کرونباااخ بااه ترتیاب  3/61و 3/65
محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شاده
از روشهای آمااری توصایفی میاانگین ،انحاراف اساتاندارد،
درصد ،جدول توزیع فراوانی و روشهای آمااری اساتنباطی از
جمله کلموگروف اسمیرنف ،تی تک گروهای و رگرسایون باا
کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
جدول  .5نتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح هوش سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی

یافته های تحقیق
یافتههای تحقیق نشان داد در بخش توصیفی نشاان داد،
توزیع جنسیت نمونهها به صورت19درصاد مارد و  39درصاد
زن میباشد .نمونهها دارای مادرک تحصایلی فاوق دیاپل و
کمتر  1درصد؛ لیسانس با  83/1درصد وفوق لیسانس 19/1
درصد بودند 53 .نفر از نمونهها دارای  91سال یاا کمتار33 ،
نفر دارای سن بین  13-96سال 93 ،نفر دارای سن بین -19
 11سال و  31نفر دارای سن  16یا بیشتر از  16سال هستند.
 51نفر از نموهها  53یا کمتر از  53سال  31 ،نفر بین 58-55
سال 31 ،نفر بین  39-51سال و  33نفر  31و یا بیشتر از 31
سااال سااابقه کااار دارنااد .شااایان ذکاار اساات نتااایج آزمااون
کلموگروف – اسمیرنف نشان داد آمارههاای پرسشانامههاای
هاااوش ساااازمانی ( Z = 5/193و  )P = 3/389و رفتاااار
سیاسی( Z = 5/913و  )P = 3/95بود که داللت بار طبیعای
بودن دادهها دارد .لاا بارای آزماون فرضایههاای پاژوهش از
روشهای آماری پارامتریک استفاده شد.

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آزمون9 :
خطای معیار
میانگین

هوش
سیاسی

68

9/15

3/35

3/115

با نتایج جدول  5نشان میدهد با توجه به این کاه 3/31
≥ pو مقدار  tمحاسبه شده مثبت است ،باین میاانگین امتیااز
هوش سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های
ورزشی استان فارس و مقادار آزماون از نظار آمااری تفااوت

t

درجه
آزادی

تفاوت
میانگینها

سطح
معناداری

9/63

61

3/15

3/335

معناداری وجود دارد .لاا با اطمینان  %91میتوان نتیجه گرفت
که هوش سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئات
های ورزشی استان فارس بیشتر از حد متوسط و در وضاعیت
مطلوب قرار دارد.

جدول  .4نتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس
متغیر

تعداد

میانگین

رفتار
سیاسی

68

3/99

انحراف
معیار
3/91

مقدار آزمون9 :
t
خطای معیار
میانگین
-5/11
3/385

نتایج جدول  3نشان میدهد با توجه به این کاه ، p≤ 3/31
بین میانگین امتیاز رفتار سیاسای مادیران اداراه کال ورزش و
جوانان و هیئت های ورزشی استان فاارس و مقادار آزماون از

درجه
آزادی
61

تفاوت
میانگینها
-3/1

سطح
معناداری
3/395

نظر آماری تفاوت معناداری وجود ندارد .لااا باا اطمیناان %91
می توان نتیجه گرفت کاه رفتاار سیاسای مادیران اداراه کال
ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی اساتان فاارس در حاد

تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس

متوسط قرار دارد.
جدول  .9مدل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس
R
0/15

تعدیل شده
3/88

خطای استاندار برآورد

مقدار دوربین واتسن

3/535

5/11

3/83

جدول  .2رگرسیون تک متغیری بررسی ارتباط هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های
ورزشی استان فارس
سطح
میانگین
درجة
مجموع
منبع تغییرات
میزان F
معنیداری
مجاورات
آزادی
مجاورات
رگرسیون

9/315

5

9/315

باقیمانده

51/199

93

3/195

مجموع

51/99

95

با توجه به نتایج جدول  9و  1و با تأکید بر میزان F
بدست آمده ،میتوان مطرح نمود که ارتباط معناداری بین
هوش سیاسی با رفتار سیاسی در سطح  α=3/31مشاهده
میشود .به عبارتی دیگر توان پیشبینی رفتار سیاسی از طریق

53/863

3/335

هوش سیاسی وجود دارد .از این رو ،جهت شناسایی و تبیین
ضرایب رگرسیون ،ضروری است تا جدول ضرایب رگرسیون
عنوان شود.

جدول  .2ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیشبینی رفتار سیاسی از طریق هوش سیاسی
متغیر مالك
رفتار سیاسی

متغیر پیشبینی

میزان B

کننده
هوش سیاسی

3/88

3/935

ضریب
بتا
3/13

t
1/316

سطح
معنیداری
3/335

نتایج جدول  1نشان میدهد با توجه به ضرایب رگرسیونی
تک متغیری میتوان مطرح نمود که ارتباط مثبت معناداری
بین هوش سیاسی با رفتار سیاسی مشاهده میشود .بدین
ترتیب که با افزایش میزان هوش سیاسی ،رفتار سیاسی نیز

افزایش مییابد .همچنین هوش سیاسی مدیران اداراه کل
ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس قابلیت
پیش بینی  %88رفتار سیاسی آنها را دارد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد هوش سیاسی مدیران اداره کل
ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس در حد
مطلوب قرار دارد که نتایج پژوهش با یافتههای ممبینی و
همکاران ()5993و کریستای و همکاران ( )3339که هوش
سیاسی افراد مورد مطالعه خود را مطلوب گزارش کردهاند،
همخوانی دارد( 9و  .)33همان طوری که در مبانی نظری
اشاره شد سیاست یعنی داشتن یک طرح برای تحقق
اهداف( .)51به بیان دیگر ایده ،برنامه و روشهای اجرایی که
مدیران اداره کل ورزش و جوانان و همچنین مدیران هیئت
های ورزشی استان فارس اتخاذ مینمایند ،سیاست در این

سازمانهای ورزشی نامیده میشود .در مفهوم سیاست یعنی
مدیران باید به گونهای رفتار و عمل کنند که منافع فردی،
گروهی و سازمانی تامین شود .از سویی دیگر هوش سیاسی
بیانگر این است که مدیران اداره کل ورزش و جوانان و هیئت
های ورزشی استان فارس به گونهای کار و تالش کنند که
اهداف سازمانی آنها تامین شود .به بیان دیگر هوش سیاسی
در این مدیران اشاره به این نکته دارد که مدیران اداره کل و
هیئتهای ورزشی تغییرات سازمانی را به خوبی هدایت نمایند.
از اینرو مدیران مزبور به دلیل اینکه با سازمانهای باال دستی
مانند وزارت ورزش و جوانان ،فدراسیونهای ورزشی و سایر
ادارات غیر ورزشی و ورزشی فعال در سطح استان فارس
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همکاری مینمایند ،ضروری است برای توفیق ورزش استان
بتوانند با آنها تعامل مناسبی داشته باشند .تعاملی که منجر به
این شود که چگونه به آنها امتیاز بدهند و چگونه از آنها امتیاز
و امکانات بگیرند .مدیران ورزش استان فارس برای اینکه
بتوانند ورزش استان را به توفیق و موفقیت برسانند ،عالوه بر
داشتن امکانات اولیه مادی ،مالی و انسانی ضروری است که از
حد بهینهای از هوش سیاسی برخوردار باشند .چرا که فعالیت
در امور اجرایی به نوعی یک بازی به شمار میرود که مدیران
باید قوائد بازی را به درستی بشناسند .در صورتی که مدیران
مزبور با قوانین و قوائد بازی آشنایی نداشته باشند ،به طور
طبیعی در عرصه رقابتی با سازمانهای ه تراز از جمله ادارت
ورزش و جوانان و هیئت-های ورزشی سایر استانها مغلوب
خواهند شد و ورزش استان فارس از دستیابی به فرصتهای
جدید محروم خواهد شد و دستیابی به اهداف ،چش انداز و
ماموریتهای ورزش استان فارس دور از دسترس خواهد بود.
از سویی دیگر یکی از اهدافی که هوش سیاسی مدیران
ورزشی استان فارس در صدد آن است ،توجه به بارگیری است.
بارگیری به این مفهوم است که مدیران باید به طور کامل
عالوه بر تمرکز بر وظایف خود ،دقت کافی در تخریب عوامل
درونی و بیرونی اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های
ورزشی داشته باشند (5و .)51در صورتی که افراد درون و
بیرون سازمانهای مزبور به درست یا غلط شروع به تشویش
اذهان همردیفان ،مدیران باالدستی و منابع انسانی پایین
دستی کنند ،مدیران ورزشی استان موقعیت و جایگاه و
همچنین محبوبیت خود را از دست خواهند داد که در نهایت
عالوه بر تضعیف جایگاه مدیران ،منجر به عدم تحقق اهداف
و ماموریتهای اداره کل ورزش و جوانان و هیئتهای ورزشی
و در نهایت ورزش استان فارس خواهد شد .از اینرو توصیه
میشود با توجه به تأ یر گااری سیاست و هوش سیاسی در
تعامالت درونی و بیرونی مدیران ورزش استان فارس ،مدیران
و مسئولین ورزش استان فارس با همکاری متخصصین علوم
سیاسی و همچنین روانشناسی نسبت به یادگیری مفهوم
سیاست و هوش سیاسی اقدام نمایند.
یافتههای پژوهش نشان داد رفتار سیاسی مدیران اداره
کل ورزش و جوانان و هیئتهای ورزشی در حد متوسط قرار
دارد که نتایج پژوهش با یافتههای زارعی متین ( ،)5965قلی
پور سلیمانی ( )5965و مشبکی ( )5969که رفتار سازمانی
نمونههای مورد مطالعه را در حد مطلوب گزارش کردهاند
همخوانی ندارد( 1 ،9و  .)1به نظر میرسد از دالیل اصلی عدم
همخوانی نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش تحقیقات ذکر
شده سیاسی نبودن بسیاری از مدیران ورزشی و عدم تسلط آن

ها بر عل رفتار سیاسی باشد .رفتار سیاسی در سازمان شامل
اعمال آگاهانهای است که برای نفوذ توسط افراد یا گروهها به
منظور دست یابی به هدف مورد نظر با حفاظت از منافع خود
به هنگام وجود راه حلهای متضاد صورت میگیرد ( .)6از
سویی دیگر برای این-که رفتار سیاسی در مدیران ورزشی
استان فارس شکل گیرد ،ضروری است مدیران مزبور با اصول
علمی مفهوم مدیریت و سیاست آشنایی کامل داشته باشند .در
حوزه مدیریت رویکردهای مختلفی برای مواجه شدن با
موقعیتهای گوناگون وجود دارد .رویکردهایی مانند برد -برد،
برد -باخت و باخت -برد ( .)58در واقع این رویکرد به نوعی
بیانگر رفتارسیاسی در افراد است .لز اینرو مدیران در اداره کل
ورزش و جوانان و هیئتهای ورزشی استان فارس به دلیل
این که با افراد مختلف مانند ورزشکاران ،مدیران ،مربیان،
داوران ،مسئولین ورزش شهرها و شهرستانهای مختلف،
مسئولین فدراسیونهای ورزشی ،مدیران وزرات ورزش و
جوانان و مدیران سایر نهادهای غیر ورزشی و ورزشی استان
فارس در ارتباط هستند ،نیاز دارند که برای بهرهمندی هر چه
بیشتر از تعامالت با آنها ،از خواستههای خود و خواستههای
آنها آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند با اتخاذ یکی از
رویکردهای برد -برد ،برد -باخت و باخت -برد با توجه به
موقعیت اقتضایی رفتاری مناسب از خود بروز دهند تا در این
گونه تعامالت مغلوب نشوند و به خواستههایی که منجر به
توفیق و موفقیت اداره کل ورزش و وجوانان و هیئتهای
ورزشی میشود ،دست یابند .در این راستا با توجه به این که
میزان رفتار سیاسی در بین این مدیران در حد متوسط قرار
دارد ،توصیه میشود مدیران با برگزاری دورههای آموزشی
نسبت به افزایش ماهیت رفتار سیاسی ،ظرفیت سیاسی،
مهارتهای سیاسی ،فنون سیاسی اقدام نمایند تا توان سیاسی
مدیران مزبور افزایش یابد.
در بخش آخر یافتههای پژوهش بیانگر این است که بین
هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداره کل ورزش و
جوانان و هیئتهای ورزشی استان فارس ارتباط مثبت و معنی
داری وجود دارد و هوش سیاسی قابلیت پیش بینی  %88رفتار
سیاسی مدیران را دارد که نتایج پژوهش با یافتههای ممبینی
و همکاران ( ،)5993هادیزاده مقدم و همکاران ( ،)5969امی،
یونی و دونالد ( ،)3351جرالد و همکاران ( ،)3331هیگتون
( ،)3339کریستای و همکاران ( )3339و فلیپ و وایتنی
( )3351که به نوعی ارتباط بین رفتار سیاسی و هوش سیاسی
را در سازمانهای مختلف گزارش کرداند ،همخوانی دارد(،9
 33، 35 ،33 ،55،53و  .)39برای توفیق هر سازمانی به ویژه
اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و هیئت های ورزش

تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس

استانها ضروری است که مدیران آنها دارای سطح مطلوبی از
هوش سیاسی باشند .یعنی بتوانند ه مدیریت سیاستها را
داشته باشند و ه این که بتوانند از این که چه سیاستهایی و
کدام نوع احساسات سیاسی بوجود آمده در اداره کل ورزش و
جوانان و هیئتهای ورزشی استان با استراتژیهای موجود
همسو است را مدیریت کنند و از آنها درک و فه عمیق
داشته باشند .از سویی دیگر چنانچه مدیران این اداره کل و
هیئتهای ورزشی استان مزبور دارای چنین توانمندی باشند،
میتوانند برای توسعه روابط ا ر بخش و بهبود سطح عملکرد
خود آنها را بکار گیرند .از آنجا که نتایج پژوهش بیانگر ارتباط
مثبت بین هوش سیاسی و رفتار سیاسی بود ،لاا باال بودن
سطح هوش سیاسی در مدیران این نهادهای ورزشی منجر به
این خواهد شد که رفتار سیاسی آنها نیز ارتقا پیدا کند .به
طوری که به نحوی مثبت در عملکرد سیاستهای سازمانی
آنها مورد استفاده قرار گیرد .از سویی دیگر چنانچه مدیران این
نهادها از رفتارهای سیاسی مناسبی بهرهمند باشند ،پیش بینی
مواردی مانند سرعت دادن به تغییرات مورد نیاز برای بهبود
عملکرد که در آینده اتفاق خواهد ،مفید خواهد بود .لاا در این
اداره کل و هیئتهای ورزشی ایجاد روحیه کاری در پرو هها،
ابتکارات و اقدامات و همچنین سرعت دادن به تصمی گیری

های منطقی دور از تصور نخواهد بود .همچنین بسیاری از
چالشهایی که برای مدیران ورزشی در محیط درونی و بیرونی
سازمانهای ورزشی بوجود میآید ،به دلیل عدم ارتباطات
صحیح بین افراد و سازمانها است .از این رو به دلیل این که
هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران این نهادهای ورزشی با
ه ارتباط معنادار دارند ،ضروری است متولیان وزارت ورزش و
جوانان و همچنین مدیران سیاسی و ورزشی استان نسبت به
ایجاد آگاهی وسیع در زمینه شایستگیهای سیاسی موجود در
اداره کل ورزش و جوانان و هیئتهای ورزشی و همچنین
تفهی چگونگی توانایی استفاده مو ر از آموزشها و مهارت
های سیاسی برای مدیران مزبور اقدام نمایند .وقتی مدیران
ورزشی استان به اینگونه مهارتهای سیاسی مسلط شوند ،در
این صورت موانع ارتباطی مرتفع خواهد شد و بهرهمندی از
توانمندیهای سایر افراد در سازمانهای باال دستی مانند
وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک ،فدراسیونهای
ورزشی و همچنین سایر نهادهای ورزشی و غیر ورزشی استان
برای ارائه امکانات بیشتر جهت توسعه ورزش در استان دور از
دسترس نخواهد بود.
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