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 چکیده
 یبا سبک رهبر یو هوش کالم یاسیرابطه هوش س یحاضر با هدف بررس قیتحق
و کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ  رانیمد یتحول

 همبستگی – یفیتوص یهااز دسته پژوهش رهایمتغ نیها و روابط بداده ینحوه گردآور
به اجرا درآمد.  یدانیکه به روش م باشدیم یاربردبوده و از لحاظ اهداف پژوهش از نوع ک

= 122وزارت ورزش و جوانان بود ) رانیکارکنان و مد هیشامل کل قیتحق یجامعه آمار
N ینفر از کارمندان به روش تصادف 022به صورت کل شمار و  رانینفر از مد 02(، که 

(. در n=002تخاب شدند )و مورگان به عنوان نمونه ان یساده و با استفاده از جدول کرجس
(، هوش 0222آ. کلب ) دیوید یاز سه پرسشنامه استاندارد هوش کالم قیتحق نیا

( استفاده 7312برنارد باس ) یتحول ی( و سبک رهبر0272و لکبال ) دیاشرف زه یاسیس
قرار گرفت. به منظور  دییمورد تا قیتحق نیمذکور در ا یهاپرسشنامه ییایو پا ییشد. روا

 ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ رنف،یاسمکلموگروف یهاطالعات از آزمونا یبررس
و  یاسینشان داد که هوش س جینتا استفاده شد. spss 20با استفاده از نرم افزار  یخط

نشان داد  جینتا نیقرار دارد. همچن یدر سطح مطلوب قیتحق یهانمونه یهوش کالم
 نیب نیو همچن  (=p، 20/2r= 227/2)ی تحول یو سبک رهبر یاسیهوش س نیب

 ،p= 227/2)وجود دارد  یدار یرابطه مثبت و معن یتحول یو سبک رهبر یهوش کالم
02/2r=) .ینیبشیپ یاسیو هوش س ینشان داد هوش کالم جینتا نکهیا تیدر نها 

 تیدر تقو ییراهکارها یستیبا هستند.  یتحول یرسبک هبر یبرا یخوب یهاکننده
دو  نیها ارائه نمود، چرا که او کارکنان سازمان رانیمد یاسیو هوش س یهوش کالم
دستان، سبک  ریو ز ریمد نیاعتماد و ارتباط موثر دو جانبه ب جادیخود و ا تیهوش با ماه

 .دیها را بهبود خواهند بخشسازمان رانیمد نیتحول آفر یرهبر

 های کلیدیواژه
 یتحول ،یسبک رهبر ،یهوش کالم ،یاسیهوش س

 

 

Abstract 

This study aimed to investigate the relationship between 

political intelligence and verbal intelligence with 

developmental leadership style of managers and 

employees of the Ministry of Youth and Sports.  The 

study way descriptive – correlative with applied 

implications. The statistical population consisted all 

employees and directors of the Ministry of Youth and 

Sport's (N =700), 60 number of managers for a total and  

200 employees randomly selected by Morgan (n =260 ). 

In this study three standard questionnaires were used: 

verbal intelligence David A.. Kolb (2005), the political 

intelligence Ashraf & Zahid Lqbal (2010) and 

transformational leadership style of Bernard Bass (1985). 

Validity and reliability of the questionnaire were 

confirmed. To verify the data K-S test, Pearson 

correlation and linear regression were applied with the 

help of SPSS version 20. The results determined that the 

political intelligence and verbal intelligence research 

samples were located in desirable level. Between the 

political intelligence and transformational leadership style 

(r260 =0.52, p =0.01) with verbal intelligence and 

transformational leadership style existed a positive 

significant (r260 =0.65, p =0.01) relation. It is concluded 

that the verbal intelligence and political intelligence are 

good predictors for developmental  leadership style. It is 

needed to provide ways to reinforce managers and 

employees in their  verbal and political intelligence and 

make a trustful and effective reciprocal communication 

between managers and subordinates to improve 

developmental leadership style. 
Keywords 

Political intelligence, verbal intelligence, leadership style, 

evolution. 
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 همقدم
 تغییرات جمله از جدی تغییرات با هاسازمان حاضر عصر در
 فزاینده رقابت کار، محیط در بینی پیش قابل غیر و سریع

 اطالعات، تکنولوژی در گسترده هاینوآوری و جهانی، توسعه
 و انسانی نیروی در شناختی جمعیت هایویژگی در تغییر

 در پذیری انعطاف و کیفیت به تقاضای فزاینده و مشتریان
 این به واکنش در. هستند رو روبه خدمات و محصوالت

 ه،آمد وجود به تغییرات به پاسخگویی سریع جهت در و هاچالش
 کیفیت، مدیریت در عملکرد از باالیی سطوح باید ها سازمان
 برای ها سازمان هنگام این باشند. در داشته را سرعت و هزینه
 به معطوف را خود توجه نمانند؛ عقب رقابت قافله از اینکه

 در سعی خاصی و جسارت شجاعت با و کرده سازمانی رهبران
 اثر رهبری که چرا ارند،د سازمان درون در بنیادی تغییرات ایجاد
 و اساسی تحوالت، (.7سروکار دارد ) تغییر ایجاد با بخش
شرایط  این با را خود توانند می هاییسازمان و است بنیادی
 رهبری و مدیران که بمانند رقابت باقی گود در و دهند تطبیق
. باشند داشته مدت بلند اندازی یا چشم و گراتغییر کارآمد،
 بلند برای تغییرات ایشالوده اساس و ینآفر تحول رهبری

 برای را اهداف باالتری به دسترسی است که سازمانی مدت
 را اثربخشی آفرین،تحول رهبران. سازدمی سازمانی میسر نظام

 روحیات به توجه با کنندسعی می و دهندمی ترجیح کارایی به
(. 01شوند ) مندبهره سازمان انسانی منابع از وکارکنان، خود

 آرمانی نفوذ یعنی اصلی بعد  چهار از آفرین تحول رهبری
 و ذهنی ترغیب بخش، الهام انگیزش ،(رفتار و صفات)

 و صفات) آرمانی نفوذ بعد. شده است تشکیل فردی مالحظات
 به خود، نیازهای به توجه از قبل رهبر که شودمی موجب ،(رفتار

 با رهبر شبخ الهام انگیزش در. کند توجه نیازهای دیگران
در  حرکت به و تاثیرگذاری به ها ایده ارائة و نمادها از استفاده
 بعد در رهبر بودن قوی. پردازدمی خود پیروان ذهن آوردن
 کند خود کمک همکاران به او که شود می سبب ذهنی، ترغیب

 راه ارائة به و کنند فکر نو های شیوه به قدیمی مسائل دربارة تا
 وقوع به زمانی فردی بعد مالحظات. دبپردازن جدید هایحل
( توانمندسازی) ایتوسعه گیریجهت دارای رهبر که پیونددمی

 عنوان به هاآن تک تک به و باشد پیروان خود دربارة
 یاعمال نفوذ و قدرت وجود(. 79کند ) توجه مستقل هایهویت

در کارکنان و سازمان  رییتغ جادیآنان را در جهت ا ران،یمد
 نیکمک خواهد کرد. ا یه و به تحقق اهداف سازمانداد یاری

. هوش است ییباال یاسیهوش س ازمندیاعمال نفوذ و قدرت ن
قدرت و نفوذ  یاهرم ها تیریفعال در مد ییتوانا یاسیس
خود قادرند که  یاسیبا استفاده از هوش س رانیباشد. مدیم

 ةدر هم استیس(. امروزه 07) کنند تیرا هدا یسازمان راتییتغ
 یحساس یهاشده است و رهبران در نقش عیها شاسازمان

محققان معتقدند که به کار گرفتن  (.00) کنندیم کار یاسیس
 یضرور اریدر سازمان ها بس یاسیس هوش هوشمندانه مهارت

 رانیمد تیموفق یاز مالک ها یکی یاسیس هوش(. 3) است
 ینفوذ را برا اعمال توان یسازمان است که توسط آن م

 در مورد کار کردن با یاسیکرد. هوش س جادیمناسب ا راتییتغ
در جهت اهداف و منافع مشترک است، نه در جهت  صداقت

را  یواضح یاجتماع یچاالک کی یاسیس منافع شخص. هوش
اثر  ژهیطور و به کند کهیآشکار م یسازمان ماتیدر مفهوم تنظ

مهارت  هرندیدربرگ یاسیکنند. هوش س یرفتار بر کار را اداره م
 ةنیدر زم ژهیرفتار است که به و ةنیدر زم زیمتما یاجتماعی ها
 تبادل و معامالت (. انجام1) دارد دیتأک یبر رفتار کار ریتأث

 سیاسی هوش برای اعمال نمونه یک هدف، یک برای عالیق
 در مناسب رفتار قادر به فرد فقط نه سیاسی، هوش با. است

 افراد آن کمک بلکه با ؛است کار محل اجتماعی هایموقعیت
 است؛ ظاهراً صادقانه که کنند رفتار شیوهای به توانندمی

 در را شده خود کاری دست مقاصد میتوانند افراد همچنین
(. درواقع می توان گفت رهبران و 1کنند ) پنهان وجود صورت
 برقرار ارتباط دیگران با آشکارا ها،سازمان امروزی مدیران

چنین  هستند؛ امور بهبود و تغییر دنبال به فعاالنه و کنندمی
انداز  چشم اجرای مثابه به را شخصی بین تعامالت رهبرانی
 و اعتمادبه صداقت توانندمی خود و کنندمی مشاهده سازمان

 به نفوذ توجه با ها، آن. کنند القاء سازمان افراد در را نفس
 ارندرا د اجبار بر غلبه توانایی سیاسی، هوش ظرفیت و فردی

 از (. استفاده0گردد )برمی سازمان در پذیری انعطاف به که
 کنترل در و یارگیری قدرت، پایگاه ایجاد باعث سیاسی هوش

 یا افراد بر سیاسی رفتار با فرد آن دنبال به و شود می سازمان
 ویژگی این که یابدمی تسلط شرایط بر و کرده پیدا ها نفوذگروه
در نهایت  .کندمی تقویت فرد در را بودن مهارت مدیر خود،
 می کار سازمانی اهداف نفع به همیشه باال سیاسی هوش افراد
 ی ها فرصت در بتوانند تا دارند نظر در را کارکنان منافع و کنند

 به یها بحران در و کنند استفاده خود امتیاز این از مناسب
 و دانندمی خود شریک را کارکنان ها آن. شوند موفق وجودآمده

 کارکنان اعتماد زمینة این و کنندنمی مخفی ها آن از را چیزی
 سبب دوجانبه اعتماد و صداقت این. کندمی فراهم را مدیریت و

همچنین عالوه بر هوش سیاسی کاربرد (. 73) شود می مدیریت
هر یک از هوش های چندگانه مشروط به موقعیت مورد نظر 

یز درچگونگی ارتباط است. بنابراین هوش غالب در یک مدیر ن
او با زیر دستان و سبک رهبری او تأثیر بسزایی دارد و مؤثر 
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(. 77های رهبری او دارد )بودن یک مدیر بستگی به سبک
هوش کالمی نیز به عنوان یکی از هوش های چندگانه تاثیر به 
سزایی در تحوه ی ارتباط و تعامل افراد با یکدیگر دارد. به طور 

هوش کالمی به توانایی استفاده از زبان توان گفت کلی می
های منطقی ایجاد بحثایجاد ارتباط، برای توصیف حوادث، 

واستفاده از استعاره و اصطالحات برای بیان افکار خود اشاره 
کردن حل در دارند باالیی کند. افرادی که هوش کالمی می

این تند. های شعرهای رمزی توانا هسپیچیدگیفهم و جدول 
افراد از خواندن ونوشتن وبه کاربردن عبارت توصیفی وبازی با 

ی خوبی برند. حافظهکلمات ویادگیری زبان خارجی لذت می
برای حفظ مطالب دارند، در سر کالس یادداشت برداری 

کنند و از طریق صحبت کنند، بحث میکنند، تدریس میمی
های این افراد خواننده د.کننکردن با دیگران آنها را متقاعد می

در زمینه رابطه بین (. 0) های با استعدادی هستندتوانا و نویسنده
هوش های چندگانه و هوش سیاسی با رهبری مدیران می 

 ( اشاره کرد که در0279) 7همکاران و  توان به تحقیق بلیکلی
 و قدرتمند مقام دارای که رهبرانی که دادند نشان خود پژوهش

 سیاسی مهارت که رهبرانی به نسبت سیاسی هستند هارتم نیز
 پژوهش .(4کنند )می بیشتری توجه زیردستانشان به ندارند،
 نشان شد، انجام (0279) 0همکاران و  برویر توسط که دیگری

 و رهبر اثربخشی با زیردستان با رهبر روابط که کیفیت داد
 .(2رد )دا مثبت ی رابطه سیاسی های مهارت طریق از زیردست

 و سیاسی مهارت بین مستقیم ارتباط (0221) 9فریس و تردوی
 عملکرد و نظارتی ادراکات روی،عقالنیت، میانه از استفاده
 در نیز (0279) 4همکاران و تردوی. (3کرد ) مشخص را شغلی

 دارند فردی میان قدرت که افرادی که نشان دادند خود پژوهش
 های مهارت دارای دارندبرخور عملکرد از باالیی سطوح از و

(. صالحی و چاری سرستی 03هستند ) باالیی نیز سیاسی
 رهبری های سبک( نیز به این نتیجه دست یافتند که 7930)

 قرار مدیران چندگانه های هوش تأثیر تحت تبادلی -تحولی
 بررسی به پژوهشی در (7930) ممبینی و ممبینی .(04دارد )

 بیان ها آن. پرداختند سیاسی هوش و آفرین رهبری تحول
 هایمؤلفه کنار در ها،سازمان آفرین تحول که رهبران کنندمی

 نام به دیگری جدید بعد تقویت به باید آفرینی اساسی تحول
 زمینه آن، ابعاد شناسایی با و کنند ویژه توجهی هوش سیاسی

                                                 
1. Blickle et al 

2. Brouer et al 

3. Treadway & feris 

4. Treadway et al 

 فراهم امروزی رقابت پیچیده دنیای در را هاهدایت سازمان
( در پژوهش خود با 7932وستدار و همکاران )(. د71نمایند )
 با سازمانی تغییرات بر آفرین تحول رهبری تأثیر بررسیهدف 
 رهبری کهسیاسی بیان کردند  هوش میانجی نقش بر تأکید
 تغییرات روی بر سیاسی هوش گری میانجی با آفرینتحول

 رهبران، سیاسی هوش درک افزایش. است تأثیرگذار سازمانی
 خارجی روابط و کاهش را اضطراب افزایش، را زمانیسا موفقیت
 (.0بخشد )می بهبود را سازمان

های ورزشی نیز با توجه به شرایط امروزه در سازمان
محیطی با شرایط تحولی قرار دارند و نیاز دارند مدیران با سبک 
مدیریت تحولی شرایط بهینه ای را ایجاد نمایند. ورزش و چه 

 دخالت. دارد ارتباط باسیاست وارههم بسا سازمان ورزشی
 در بازیکن انتخاب از باشد،می گسترده بسیار در ورزش سیاست

 مسئولین، و بازیکن بین تعارضات حل تا گرفته سطوح ملی
 سازمان یک وارد که مدیری هر درواقع .دارد سیاست دخالت

 که شده ورزشی رقابت یک وارد کند که تصور باید شودمی
 حین در و بوده مطلع آن مقررات و مام قوانینت از است ضروری

 و قوانین چنین از مدیر لذا چنانچه. پیروی کند آن از رقابت
 نکند، پیروی آن از و باشد نداشته کامل اطالع طور به مقرراتی

 قطعا و شده خارج رقابت چرخه از زیاد انجام خطاهای دلیل به
 هایازمانس مدیران راستا این در. شد رقابت خواهد بازنده

 و جوانان و ورزش کل ادارات مدیران  ویژه به ورزشی
 خود کاری شرایط به توجه با هاورزشی استان هایهیئت

 مدیران مربیان، داوران، ورزشکاران، مستمر با ارتباط نیازمند
 شهرداران فرمانداران، استانداران، از جمله غیرورزشی و ورزشی

 سطح از آنها که هستند کشوری و سطح استانی در بخشداران و
 و باشندمی برخوردار سیاسی رفتار و علم سیاست از ایبهینه

 آشنا سیاست علم از خود مسئولیت در نیاز دارند مزبور مدیران
 بروز مناسب سیاسی رفتار سیاسی، هوش مندی ازبهره با و بوده
 هوش رابطه این در. دهند افزایش را خود توفیق سازمان تا داده

فهم  و درک و هاسیاست مدیریت هنر از است عبارتسیاسی 
به  سیاسی احساسات نوع کدام و هاسیاست چه که عمیق این
کردن  مدیریت برای موجود راهبردهای با سازمان در وجود آمده

 که است داده نشان نیز دیگر . مطالعات(72شود ) آمیخته بهینه
 طور به ندبتوان که برد خواهند مدیرانی را آینده رقابت گوی

. کنند برقرار ارتباط خود انسانی منابع با بخش نتیجه و اثربخش
 هایی مؤلفه از یکی سیاسی هوش و کالمی هوش زمینه این در

 اعضای با مدیران روابط در زیادی میزان به تواند می که است
 و مدیران به سیاسی هوش .کند ایفا مهمی نقش سازمان
 فشار از پر محیطی در هک کندمی کمک آفرین تحور رهبران
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 به را سازمان و کنترل کنند را تحور و تغییر نامطمئن روانی و
 و ماهر که نظر سیاسی، رهبرانی از. دهند حرکت جلو سمت

به  دارند قادر تحول آفرینی را قدرت و اند شده متخصص
پذیر همراه با فشار  انعطاف و متغیر های کارکردن در محیط

ی تحول آفرین در وزارت ورزش و (. رهبر9روانی هستند )
 عملکرد که کشور ورزش متولی اصلی سازمان عنوان جوانان به

 و قهرمانی تا گرفته همگانی و از تربیتی ورزش ابعاد کلیة در آن
 به دستیابی ساز زمینه آن عملکرد و است تاثیرگذار ای حرفه

چرا که  .است، اهمیت می یابد ورزش و تربیت بدنی اهداف
زش همواره با تغییرات و درگرگونی همراه است و محیط ور

ورزش کشور نیز نیازمند تحول اساسی در ساختار خود است. 
 را پرفراز و نشیبی هایدوره ایران همچنین از طرفی کشور

 شکوهمند انقالب اولیه هایسال. است طی کرده سیاسی ازنظر
. بود اقتصادی و سیاسی ازلحاظ سختی ایران دوران اسالمی

 و سیاست مستقیم تأثیر تحت این دوران در رزشو
 مختلف بخشهای در ورزش مسئولین قرارگرفته و سیاستمداران

 با ورزشی هایفدراسیون تا گرفته ملی المپیک کمیته از
 این در سیاسیون پررنگ حضور. بود مدیران سیاسی محوریت

 باسیاست دوره این در ایران در ورزش که دهدنشان می هاسال
نیز  انقالب از قبل دوران در روند این اگرچه. است ند خوردهپیو

از  بعد دوران اجمالی بررسی با ولی است بوده بارز و مشهود
در  سیاسیون دخالت و ورود که کرد بیان توانمی انقالب،
 بستهآن  دالیل و شکل نوع، که است بوده مشهود امری ورزش

بنابراین  .(74) است بوده متفاوت مختلف سیاسی هایدوره به
با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش به این صورت 
مطرح می شود که آیا بین هوش سیاسی و هوش کالمی با 
سبک رهبری تحولی مدیران و کارمندان وزارت ورزش و 
جوانان رابطه ای وجود دارد؟ آیا هوش کالمی و هوش سیاسی 

کارمندان  قادر به پیش بینی رهبری تحولی در بین مدیران و
 باشند؟وزارت ورزش و جوانان  می

 

 روش تحقیق
 بین روابط و هاداده گردآوری نحوه لحاظ از حاضر پژوهش

 از و همبستگی بوده – از دسته پژوهش های توصیفی متغیرها
نوع کاربردی می باشد که به روش  از پژوهش اهداف لحاظ

کارکنان  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه .میدانی به اجرا درآمد
(. به منظور =122Nو مدیران وزارت ورزش و جوانان بود )

نمونه گیری از روش کل شمار برای انتخاب مدیران استفاده 
نفر از کارکنان به روش 022نفر بودند و 02شد که شامل 

تصادفی ساده انتخاب شدند. متغیر پیش بین )مستقل(در این 
چنین پژوهش، هوش سیاسی و هوش کالمی می باشد، هم

رهبری تحولی متغیر مالک )وابسته( این تحقیق می باشد. ابزار 
اندازه گیری پرسشنامه می باشد، پرسشنامه استاندارد هوش 

 72 دارای و شده تهیه( 0222)  کلب. آ دیوید کالمی توسط
 حدودی تا موافقم، موافقم، کامالً) ایگزینه پنج طیف با سوال

-2 ی نمره ترتیببه که بوده( مخالفم کامالً مخالفم، موافقم،
برای سنجش هوش سیاسی  .گیردمی تعلق آنها به 4-9-0-7

 استفاده شد ،(0272) لکبال و از پرسشنامه هوش سیاسی اشرف

سنجد  می را سیاسی هوش بعد 2 سوال و 02پرسشنامه با  این
اجتماعی،  های قدرت، بازی که شامل مولفه های  پویایی

کاربردی  استرس و دانش بخشاثر سیاسی، مدیریت شخصیت
 نظریه اساس می باشد و در نهایت پرسشنامه رهبری تحولی بر

 اگرچه شده است، تدوین MLQ ی پرسشنامه و باس برنارد ی
آن در  سازی بومی جهت لیکن است استاندارد پرسشنامه این

 به و گرفت صورت آن در اصالحاتی (7911تحقیق صادقی )
 پنج طیف با پاسخ بسته سؤالی 02 ی پرسشنامه صورت
 که آمد در( کم بسیار کم، متوسط، زیاد، زیاد، بسیار) ایگزینه

 این .گرفت تعلق 7-0-9-4-2 ی نمره آنها به ترتیببه
 تحولی رهبری سبک بعد را در رهبری هایسبک پرسشنامه

به منظور تامین روایی محتوا  .دهدمی قرار سنجش مدیران مورد
ه بتوان نتایج حاصل از وسیله اندازه این تحقیق به نحوی ک

گیری را به کل جامعه تعمیم داد بعد از تدوین پرسشنامه ها از 
نظرات و راهنمایی های اساتید صاحب نظر مدیریت ورزشی 
استفاده شده و نظرات آنها در پرسشنامه نهایی لحاظ گردید. 
برای محاسبه پایایی درونی سواالت پرسشنامه از روش آلفای 

نفره استفاده و ضریب پایایی  92باخ در یک نمونه اولیه کرون
برای پرسشنامه های  11/2و 17/2، 10/2درونی به ترتیب 

از  هوش سیاسی، هوش کالمی و رهبری تحولی به دست آمد.
های های دموگرافیک نمونهآمارتوصیفی برای توصیف ویژگی

ف های آماری  کلموگروتحقیق استفاده شد، همچنین از آزمون
اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای بررسی 

استفاده  spss 20فرضیه های تحقیق و با استفاده از نرم افزار 
 شد.

 

 يافته های تحقیق
بر اساس یافته های تحقیق، بیشتر نمونه های تحقیق را 

درصد بودند. همچنین 21مردان تشکیل می دادند که شامل 
سال قرار  42الی92ر محدوده سنیبیشترین دامنه سنی افراد د

درصد درای رشته 20درصد(. از بین پاسخ دهندگان  20داشت )
درصد تحصیل کرده رشته تربیت بدنی 41غیر تربیت بدنی  و 

بودند. همچنین نتایج نشان داد اکثریت پاسخ دهندگان یعنی 
درصد دارای مدیک تحصیلی کاردانی و کارشناسی بودند.  02
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درصد را نیز 11سخ دهندگان را مدیران و درصد پا09همچنین 
کارمندان تشکیل می دادند. همچنین نتایج نشان داد اکثریت 

الی  0درصد دارای سابقه شغلی  42پاسخ دهندگان یعنی 

 سال هستند77
 

 قیتحق ینمونه ها کیدموگراف یها یژگیو فیتوص. 7جدول 

د درص فراوانی عوامل جمعیت شناختی متغیرهای جمعیت شناختی

 فراوانی

 %49 777 زن جنسیت
 %21 743 مرد

 %1 71 سال 92کمتر از  سن
 %20 792 سال 42الی  92
 %92 11 سال 22الی 42

 %77 03 سال 22بیشتر از 

 %41 702 تربیت بدنی رشته تحصیلی
 %20 792 غیرتربیت بدنی

 %2 79 دیپلم تحصیالت
 %02 720 کاردانی و کارشناسی

 %92 37 رشد و دکتریکارشناسی ا

 %09 02 مدیر سمت سازمانی
 %11 022 کارمند

 %72 00 سال 2کمتر از  سابقه شغلی
 %42 724 سال 72 -0

 %71 41 سال 72 -77
 سال70-02

 سال 02بیشتر از 
93 
44 

72% 
71% 

 
 

تک  یت ای یتک نمونه ا t لیحاصل از تحل جینتا ریدر جدول ز
 ینمره هوش کالم تیجدول وضع نیآمده است. در ا یگروه

شده است. یوزارت ورزش و جوانان بررس رانیکارمندان و مد

 

 قیتحق ینمونه ها یهوش کالم تیوضع یبررس یبرا یتک نمونه ا t لیتحل .0جدول 

 T P نمره معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 227/2 112/1 9 13/2 43/9 هوش کالمی
 

 

شود میانگین هوش ، مشاهده می0همانگونه که در جدول
بود که  13/2با انحراف استاندارد  43/9کالمی در گروه نمونه 

( از میانگین باالتر بود. بنابراین p<227/2به طور معناداری )
نتیجه گیری می شود که هوش کالمی کارمندان و مدیران 

وزارت ورزش و جوانان در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین در 
 تک تی یا ای نمونه تک t نتایج حاصل از تحلیل،  9جدول

 گروهی آمده است.
 

 قیتحق ینمونه ها یاسیهوش س تیوضع یبررس یبرا یتک نمونه ا t لیتحل .0جدول 

 t P نمره معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 <227/2 727/02 9 22/2 09/9 هوش سیاسی
 

یانگین نمره شود م،  مشاهده می9همانگونه که در جدول
 22/2با انحراف استاندارد  09/9هوش سیاسی  در گروه نمونه 

( از نمره میانگین باالتر p<227/2بود که به طور معناداری )
است. بنابراین نتیجه گیری می شود که هوش سیاسی 

کارمندان و مدیران وزارت ورزش و جوانان در سطح مطلوبی 
 قرار دارد.

هوش سیاسی و هوش کالمی با به منظور بررسی رابطه بین 
رهبری تحولی مدیران و کارمندان از آزمون همبستگی پیرسون 
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، نتایج این آزمون را نشان می دهد. با 9استفاده شد، جدول 
توجه به نتایج به دست آمده بین هوش سیاسی و رهبری 

، p =227/2تحولی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد )
20/2260=rوش کالمی و رهبری تحولی نیز (، همچنین بین ه

(. p ،02/2260=r =227/2رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد)

 سطح دارای که مدیرانی که دهدمی نشان نتایج این حقیقت در
باشند بیشتر  برخوردار را سیاسی وهوش کالمی هوش از باالیی

 .از سبک های تحولی برای رهبری سازمان بهره می گیرند
 

 رهبری تحولی با هوش سیاسی و هوش کالمی بین رابطه همبستگی بضرای. 1 جدول

 رهبری تحولی شاخص آماری 

 204/2 ضریب همبستگی هوش سیاسی

Sig 227/2 

N 002 

 02/2 ضریب همبستگی هوش کالمی

Sig 227/2 

N 002 
 

 تمام که گفت توانمی 2 جدول نتایج به همچنبن
 همچنین و رهبری دارند با ار باالیی ارتباط مذکور متغیرهای

 43 مستقل متغیرهای این که دهدمی نشان تعیین ضریب
 و دهند؛می قرار تأثیر تحت را رهبری تحولی  متغیر از درصد

 خصوص در VIFواتسون و  و دوربین آزمون انجام با درنهایت
 روش از توانمی که رسید نتیجه این به خطاها استقالل

 .کرد استفاده رگرسیون
 

 هوش کالمی و هوش سیاسی ابعاد از رهبری تحولی  متغیره چند رگرسیون تحلیل مدل خالصه. 1 جدول

ضريب  مدل

 همبستگی

ضريب تعیین  ضريب تعیین

 شدهتعديل

آزمون دوربین و  خطای معیار

 واتسون

آزمون 

 تولرنس

VIF 

7 120/2 433/2 432/2 232/2 22/7 173/2 00/7 

 
 هوش کالمی و هوش سیاسی رهبری تحولی ، واریانس تحلیل .6جدول

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص آماری مدل

 227/2 17/701 20/44 0 24/13 رگرسیون 7
   94/2 021 20/13 باقیمانده
    023 20/711 مجموع

 

متغیر  (≥22/2Pسطح ) در که دهدمی نشان 0 جدول نتایج 
 برای خوبی کننده بینپیش کالمی هوش سیاسی و هوش

 رهبری تحولی مدیران و کارکنان وزرات ورزش و جوانان
 .هست

 

 (هوش کالمی و هوش سیاسی از رهبری تحولی بینیپیش) متغیره چند رگرسیون ضرایب: 1جدول

 T Sig ضرايب استانداردشده ضرايب استاندار نشده مدل

B  خطای

 معیار

 بتا

    00/2 201/2 مقدار ثابت 7
 227/2 19/72 20/2 41/2 41/2 هوش کالمی

 227/2 72/0 927/2 42/2 43/2 هوش سیاسی

 

-نشان می 1نتایج رگرسیون خطی ساده دومتغیره جدول 

( 27/2sig= ،21/92=tدهد که هوش کالمی و هوش سیاسی )
بینی رهبری تحولی مدیران و کارمندان وزارت توانایی پیش

 دارد.را  ورزش و جوانان
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بنابراین معادله رگرسیون سبک رهبری تحولی در بین 
بین با توجه به متغیر پیش مدیران و کارمندان وزارت ورزش
به  1های جدول اساس داده )هوش کالمی و هوش سیاسی( بر

 باشد:شرح زیر می
Y = a + bx + cz 

Y =  201/2 -  41/2 + ) x( +  ( 43/2 z) 

ی تحولی مدیران و رابطه فوق مقدار سبک رهبر بر اساس
و  (z( به ازای تغییر هوش سیاسی )Y) کامندان وزارت ورزش

 ( تغییر خواهد کرد.xهوش کالمی )
 

 گیریبحث و نتیجه

 سبک مستلزم امروز دنیای در شدن جهانی و گسترده تغییرات
و  منابع از بهینه استفاده با که است جدیدی و متفاوت رهبری
 و بخشیده تحقق را سازمان دافاه انسانی، و مادی های دارایی

با  که رهبرانی. باشد آنها از استفاده و ها ظرفیت توسعه به قادر
 الهام و ها بینش توسعه و تدوین نوین، های انداز چشم خلق

و  پیروان برانگیختن با و شده نوآوری و تحول موجب بخشی
 و عوامل آنها، در هماهنگی و پذیری مسئولیت و تعهد ایجاد

بقای  هم که گیرند می کار به ای گونه به را ازمانیس عناصر
 می فراهم را آنها رشد موجبات هم و کرده تضمین را سازمان

(. با 71نامند ) می آفرین تحول رهبران را رهبرانی چنین. سازند
توجه به اهمیت هوش و به کارگیری آن در مدیریت سازمانها 

 هوش و کالمی هوش تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه
 و ورزش وزارت کارکنان و مدیران  تحولی رهبری با سیاسی

جوانان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که هوش سیاسی و 
هوش کالمی مدیران و کارمندان وزارت ورزش و جوانان در 

نتایج این بخش از تحقیق با نتایج . سطح مطلوبی قرار دارد

 و همکاران (، ممبینی7932تحقیقات کشاورز و همکاران )
 افراد هوش سیاسی (که0223) 7همکاران و کریستای ( و7930)

دارد  اند، همخوانیکرده گزارش مطلوب را خود مطالعه مورد
( نیز در تحقیق خود هوش 7911(. صادقی )04، 07، 72)

کالمی نمونه های تحقیق را در سطح مطلوبی گذارش کرده 
(. 04باشد )بود که با نتیجه این بخش از تحقیق همسو می 

همچنین نتایج نشان داد بین هوش سیاسی و سبک رهبری 
 سیاسی تحولی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هوش

 درک افزایش. نماید کمک قدرت یها پویایی درک به تواندمی
 و کاهش را اضطراب افزایش، را افراد موفقیت هوش سیاسی،

 باال سیاسی وشه با افراد. بخشدبهبود می را خارجی روابط
 سیاسی هوش .دارند را خود گروهی عملکرد افزایش توانایی

                                                 
1. Kristie 

 هوش ویژه به است، ضروری هاسازمان در افراد رشد برای
 قدرت، منابع نفوذ، هایشیوه درک در به افراد سیاسی

 هوش. کندکمک می سازمانی هایارزش و هاناسازگاری
 در یتحما که است افراد برای ضروری مهارت یک سیاسی
 باید افراد. کندمی ایجاد را محیط ارزیابی طریق گیری ازتصمیم
 بتوانند تا بشناسند درستی را به نفوذ هایراه و قدرت هایپایگاه

 در بر را سازمانی و شخصی منافع که تصمیماتی نیاز مواقع در
 فرایندهای در اثرگذاری نقش سیاسی هوش. کنند اتخاذ دارد،

 هوش درک افزایش (.0دارد ) مدیریت ری ورهب انگیزش، تغییر،
ورزشی همچون وزارت ورزش و  هایسازمان سیاسی مدیران

 و کاهش را اضطراب را افزایش، سازمانی موفقیت جوانان،
 سیاسی باهوش مدیران. بخشدمی بهبود را خارجی روابط

 هوش دارند جرا که را تیمی خود عملکرد افزایش توانایی
 مخصوصاً  است؛ ها ضروریسازمان در دافرا رشد برای سیاسی
 قدرت، هایدرک پویایی در کارکنان به سیاسی هوش

 دارای مدیران .کندمی تغییر کمک طول در ارزشها و ناسازگاری
 ستادی، افراد با ارتباطی هایطریق ایجاد با باال سیاسی هوش

 اطالعات کسب و عملیاتی و صفی نیروهای و بانفوذ، قدرتمند
 و افراد که کنند تسخیر اطالعاتی را توانندمی ها،نآ از الزم
اطالعات . دارند نیاز ها آن به گیریتصمیم برای ها گروه

. است مدیریت و گیریتصمیم ریزی،برنامه برای ابزار مهمترین
 روی بر قوی اثراتی تواندمی بودن اطالعات موقع به و ماهیت

 خرید، رارداد،عقد ق مذاکره، هایموقعیت در دیگران رفتار
 کارگیری با به آفرین تحول (. رهبری09بگذارد )... و فروش
 سمت به مدیریت و را سازمانی تغییر تواندمی سیاسی هوش
 با آفرین رهبران تحول .نماید حرکت سازمانی اهداف

 و کارایی به دستیابی بیشتر باعث سیاسی هوش کارگیریبه
 شیوه ساختار، در موجبات دگرگونی و شده سازمانی اهداف
 بدین تا آورندمی فراهم را در سازمان... و فرهنگ امور، انجام

 منظور به خود حالت سمت مطلوبترین به سازمان ترتیب
 با کردن کار درباره سیاسی حرکت نماید. هوش بیشتر اثربخشی
 در نه است مشترک منافع و اهداف به رسیدن منظور به صداقت

 دست به سیاسی هوش افراد اینکه برای. شخص منافع جهت
 دیگران یا و خود که را قدرت منابع و هاپایه است الزم آورند
 هوش. دهند ارتقا را شانمذاکره هایمهارت و بشناساند دارند

 است خوب ارتباطی شبکه یک ایجاد در توانایی شامل سیاسی
 هایائتالف مانند به را رسمیغیر هایائتالف توانندمی که

 اطالعاتی نیازمند فقط نه موثر، سیاسی هوش. کند ایجاد رسمی
 ساایر درباره اطالعاتی نیازمند همچنین بلکه، رقباست درباره

 و قانونی تمایالت صنعت، تمایالت مانند محیطی تمایالت
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 سیاسی تحوالت فناوری، تحوالت المللی،بین تمایالت نظارتی،
 هوش زا باالیی سطح از که افرادی. است اقتصادی شرایط و

 در منافع آوردن دست به برای که دانندمی ،برخوردارند سیاسی
 بهترین همچنین آنها. بگذارند اثر کسی چه بر باید تغییرات

 افراد پذیرش آوردن دست به برای را روش بهترین و زمان
 مهارت و هوش که شناسند. افرادیمی تغییرات به نسبت

سودمندی  رتباطاتا یا منابع که کسانی زیادی دارند سیاسی
 ایجاد با آنها اجتماعی های شبکه و کرده شناسایی را دارند
کنند. همه این شرایط الزم و ملزوم سبک رهبری تحولی در می

سازمانها هستند، بنابراین می توان با این شرایط مثبت و معنی 
دار بودن رابطه بین هوش سیاسی و سبک رهبری تحولی را 

ج نشان داد بین هوش کالمی و سبک توجیه کرد. همچنین نتای
رهبری تحولی مدیران و کارمندان وزارت ورزش و جوانان 
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج این بخش از تحقیق 

 استاف و گاردنر ،(0220)مورفی  و با نتایج تحقیقات رجیو
 همسو ،(0220) فراست و هافمن ،(0220) سالرز ،(0220)

( 7911ولی با نتایج تحقیق صادقی ). (70، 72،01، 00باشد )می
( نیز نشان 0220)7درمطالعات رجیو و مورفی (.04ناهمسو بود )

داده شد که مدیرانی که از اشکال مختلف هوش در سطح 
باالتری برخوردارند، توانایی سازگاری بیشتری را نیز دارا هستند 

در  توانند افراد تحت امر خود را هدایت کنند.و بهتر می
های پژوهش حاضر نیز نشان داده شد که رابطه معنی یافته

داری قوی بین هوش کالمی و سبک رهبری تحولی وجود 
دارد، یعنی با افزایش هوش کالمی مدیران می توانند در به 
کارگیر سبک رهبری تحولی موثرتر واقع شوند.   هوش 

ل کالمی/ زبانی با کاربرد زبان ارتباط زیادی دارد و در اص
استفاده از زبان برای دست یابی به اهداف است. افرادی که 
هوش کالمی باالیی دارند، درک عمیقی از مفاهیم و لغات 

شناسی، نحو و داشته و در عناصر اساسی زبان که شامل واج
شناسی است مهارت دارند و نسبت به نظم لغات و قوانین کالبد

توانند هند و میدگرامری، صداها و ریتم ها حساسیت نشان می
کنند. برای مثال، شاعران  به راحتی با دیگران ارتباط برقرار

نسبت به صداها، ریتم ها وآهنگ صدا و وزن لغات حساس 
هستند. در واقع یک شاعر فردی است که از هوش کالمی 

احتماالً ”گوید: ( می0227)0باالیی برخوردار است آرمسترانگ
های فرضیه ی هوشاین هوش همگانی ترین هوش در 

(. افراد با هوش زبانی باال می توانند از لغات، 0“)چندگانه است

                                                 
1. Reggio & Murphy 

2. Armstrong 

 ای مؤثر استفاده کنند.هم در گفتار و هم در نوشتار به گونه
های برجسته ی خود که های خاص و هوشمدیران با توانایی

به طور غیر مستقیم اثرگذار است و همچنین در نظرگرفتن 
های رهبری ن، با به کار گیری سبکتفاوتهای فردی کارکنا

این کنند کهایجاد میمؤثر حس همکاری و اعتماد متقابل را 
خود بر روند کاری و جو حاکم بر مؤسسات اثرگذار است. 

های رفتاری و شواهد عملی مناسبی وجود دارد که بطور تئوری
این هستند که اکثر رهبران دارای ی کلی نشان دهنده

ص در زمینه ی، هوش میان فردی و هوش استعدادهایی خا
کالمی زیاد با استفاده از لغات و  هوش با کالمی هستند. افراد

 و اعضای قدرتمند تسخیر احساسات سعی در جمالت خاص
برخوردار  هاآن حمایت از نیاز مواقع در تا دارند سازمان بانفوذ
 به کنند تسخیر را احساسات رهبران و مدیران اینکه. باشند

. کندمی کمک بسیار در سازمان آن اثربخشی و تغییر یرفتنپذ
را  دیگران احساسات زیادند کالمی هوش دارای که افرادی
کنند، در نهایت می راستا هم و همسو خود با را ها آن و تسخیر

می توانند سبک رهبری تحول آفرین را به خوبی در سازمان 
که هوش سیاسی بکار گیرند. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد 

و هوش کالمی قدرت پیش بینی رهبری تحول آفرین مدیران 
 راستا، همین درو کارکنان وزارت ورزش و جوانان را دارند. 

سیاسی و کالمی  هوش از باالتری سطح از که رهبرانی
 قبول مورد که بود خواهند هاییارزش تدوین به قادر برخوردارند

ده از هوش کالمی این ارزش بوده و با استفا سازمان و کارکنان
 فرایند امر این و ها  را به راحتی به زیر دستان ارائه خواهند داد

 هوش رو این از. کندمی تسهیل را کار نیروی پتانسیل بهبود
 برای شاخصی عنوان به توانند می هوش کالمی و سیاسی

 تحور رهبران آورد. حساب به سازمانی رهبران هایبهبود سبک
 یک هر که کنندمی کمک سازمان کارکنان تک کت به آفرین

 سمت به را سازمان عاملی تحول آفرین تبدیل گردند و  و به
تحول آفرین اساس و  رهباری. دهند حرکت شده ترسیم آیندة

 به دسترسی که است سازمانی بلندمدت تغییرات برای ایشالوده
 تحول رهبران. سازدمی میسر نظام سازمانی برای را برتر اهداف
 برای انجام دادن را دیگران و هستند بینش صاحب آفرین

باید در زمینه  ها آن. دارندتالش وا می به استثنایی کارهای
هدایت تغییرات و تعارض های سازمانی از هوش سیاسی زیاد 
برخوردار باشند.یکی از کارکردهای هوش سیاسی پویایی قدرت 

 قدرت از ادهاستف سوء با رابطه در سیاسی است اما هوش
 از که دارند سازمان حضور در افرادی بلکه نیست شخصی

شخصی کار نمی  منافع برای و برخوردارند زیاد سیاسی هوش
. کنندمی و تحول در آن کار  سازمان منافع کنند بلکه برای
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شهرت  مؤثر طور به که سازد می قادر را افراد سیاسی هوش
و مسلما رهبران و  .کنند حفظ را آن و دهند افزایش را خود

مدیران خوش نام می توانند با استفاده از شهرت خود در 
تغییرات و تحوالت سازمانی موثر واقع شوند، و با سبک رهبری 
تحول آفرین کارکنان را هدایت و رهبری نمایند. در نهایت می 

 زیاد سیاسیِ و هوش کالمی هوش با رهبرانتوان گفت 
 نظر در را کارکنان منافع کنند وهمیشه به نفع سازمانی کار می 

 استفاده خود امتیاز این از مناسب های فرصت در بتوانند تا دارند
 ها کارکنانآن. شوند موفق آمده وجود به های بحران در و کنند

 نمی کنند مخفی هاآن از را چیزی و دانندمی شریک خود را
 در تا کندمی فراهم را مدیران و کارکنان اعتماد زمینة این

 مقابل در مقاومت و کنند یکدیگر حرکت با هم سو، تغییرات

 رهبری سبب جانبه دو اعتماد و صداقت این یابد. کاهش تغییر
شد و خود نیز الزمه سبک رهبری  خواهد سازمان اثربخش

بنابراین باید به دنبال راه  .تحول آفرین مدیران سازمانهاست
ران و کارکنان هایی برای تقویت این دو نوع هوش در مدی

سیاسی و  هوش ارتقا برای مختلفی های باشیم. دستورالعمل
 باید اوال منظور همین به. است شده مدیران ارائه کالمی

 عبارتی ارتباطی و کالمی مدیران تقویت شود؛ به هایتمهار
 را سازی شبکه باید توسعه داد؛ ثانیاً شنود با کارکنان را و گفت

ها و همکاران را باید در دیگر واحد توسعه داد یعنی صحبت با
و  کرد ترویج مشترک موضوعات مورد در سازمان هایبخش

خود  زیردستان در را مدیران نفود های مهارت باید سرانجام
 .گردد سازمان نصیب مناسب پیامدهای تا بخشید قوت
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