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 مقدمه

 اعضاي هماهنگ حرکت مستلزم موفقیت سازمان

 هایی کهپدیده از یکی .است آن اهداف جهت در سازمان

 بین دهد، تعارض قرار تأثیر تحت را حرکت این تواندمی

 آن در که است اجتماعی وضعیتی (. تعارض4است ) افراد

 سازمان مربوط به اساسی موضوعات دربارۀ نفر چند یا دو

 خصومت قدري یکدیگر به نسبت یا ندارند توافق هم با یا

تغییرات  مانند (. روندهایی5) دهندمی نشان احساسی

 و کارکنان ترکیب بیشتر تنوع انجام کار، شیوۀ در مستمر

 تا تعارض اندداده هم دست به دست بیشتر، تیمی کارهاي

 (. اگرچه10سازند ) ناپذیراجتناب امروزي دنیاي در را

 بتوان کهزمانی شود،گرفته می نظر در منفی معموالً تعارض

 تواندمی مدیریت کرد، را کارامد آن و صحیح راهبردهاي با

 کیفیت و فرد رشد و با ارتقا را خود تأثیرات مثبت طوربه

دلیل ماهیت ورزش و ارتباط (. به3دهد ) نشان افراد روابط

نزدیک آن با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادي موجود 

هاي ورزشی خصوص سازمانجامعه، فضاي ورزش و بهدر 

هاي اند. در این بین فدراسیونهاي بالقوهبستر تعارض

ها به دور نیستند. اگر مدیران ورزشی نیز از گزند تعارض

اي مناسب تضادهاي موجود در فدراسیون ورزشی را به شیوه

توانند به نتایج بهتري دست یابند و مدیریت کنند، می

این تضادها با شیوۀ مناسب مدیریت نشوند، نتایج  چنانچه

ناگواري براي سازمان در برخواهند داشت. مدیریت تعارض 

به این معناست که بتوان در شرایطی که تعارض وجود دارد، 

به بهترین شکل سازمان را اداره و بین اجزاي آن تعادل 

 خاص رفتاري هايشیوه و هاسبک واقع ایجاد کرد. در

 نامیده تعارض مدیریت سبک تعارض با مواجهه در مدیران

ند از ا(. پنج سبک اصلی مدیریت تعارض عبارت4شود )می

کار ، که به5و اجتناب 4، سازش3، رقابت2، مصالحه1همکاري

                                                           

1. Collaboration 

2. Compromise 

3. Competition 

ها به مهارت و توانایی مدیران بردن هر کدام از این سبک

از میان پنج سبک حل تعارضات، دو سبک . بستگی دارد

همکاري و مصالحه برترند، زیرا منافع و خواست همه 

 مطالعات (.3)کنند هاي درگیر را تأمین میگروه

 یک که دهدنشان می باال سطح مدیران دربارل گرفتهانجام

 صرف را وقت خود از درصد 20 متوسط طوربه مدیر

 25از سوي دیگر، از بین  .(20)کند می هاتعارض مدیریت

ترین نقش را عامل موفقیت مدیران، مدیریت تعارض، مهم

 بردن کاربه رواین. از(17)کند در موفقیت مدیران ایفا می

 تعارض از پیشگیري و اداره حل، شایستگی براي و صالحیت

جویانه، تالفی استعفا، اعمال به اینکه قبل از کارکنان

امري  منجر شود، دیگري افراطی عمل یا قضایی دعواهاي

هایی . اما براي مدیریت تعارض به مهارت(12)است  ضروري

ها پایه و اساس احساسی داشته و نیاز داریم که این مهارت

هاي تضاد بر اي در پیامدهاي موقعیتنقش تعیین کننده

عهده دارند. پژوهشگران عوامل متعددي از جمله هوش 

، (9)ورزي تباطی و جرأتهاي ار(، مهارت15هیجانی )

(، هوش اجتماعی 6(، جو سازمانی )11هوش فرهنگی )

(، 8(، عفو و بخشش )13(، قلدري )16(، همدلی )18)

( را در 23شناختی )( و سرمایۀ روان19قدرت پاداش )

اند. از سوي دیگر انتخاب سبک مدیریت تعارض مؤثر دانسته

در کار گرفتن هوش سیاسی محققان معتقدند که به

هوش سیاسی از  .(14ها بسیار ضروري است )سازمان

معیارهاي موفقیت مدیران در یک سازمان است که از طریق 

 .توان تأثیرات را براي تغییرات مناسب ایجاد کردآن می

دست آوردن اهداف و هوش سیاسی کار صادقانه براي به

دست آوردن مزایاي شخصی است مزایاي مشترک، نه به

ها علیه تغییر و اسی مدیریت فعاالنۀ واکنشهوش سی .(2)

قدرت است. افرادي که سطح باالیی از هوش سیاسی دارند، 

4. Accommodation 

5. Avoidenc 
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دانند که باید روي چه کسانی تأثیر بگذارند تا مزایاي می

ابعاد هوش سیاسی  (.14)بیشتري در تغییرات کسب کنند 

هاي قدرت، شخصیت هاي اجتماعی، پویاییشامل بازي

هاي بازي کار و تسخیر احساسات است.سیاسی، صداقت آش

: با توجه به وضع سیاسی در یک سازمان، دو بازي 1اجتماعی

اجتماعی مهم شامل همکاري و رقابت وجود دارد که فرد 

پذیري به افراد ممکن است یکی از آنها را انتخاب کند. نقش

دهد که دیدگاه دیگران را از طریق به رسمیت اجازه می

هایی که ها، نیازهاي ائتالف و جایگزینشناختن وابستگی

هاي (. پویایی7براي دیگران وجود دارد، درک کنند )

: رفتار سیاسی معموال ًبه فراگیري، توسعه و استفاده 2قدرت

ها اشاره دارد که در آن از قدرت در ارتباط با سایر نهاده

منظور هاي اجتماعی بازیگران بهعنوان ظرفیتقدرت به

 (.14) شودر مقاومت دیگر بازیگران قلمداد میغلبه کردن ب

ها و اعتقادات، رهبران با : از نظر انگیزه3شخصیت سیاسی

ند، براي منافع جمعی سازمان کار اهوش سیاسی باصداقت

رو آنها از نوع کنند نه براي منفعت شخصی خود؛ ازاینمی

کنند و خوبی بر روي سازمان تمرکز میند و بهادوستانه

: عبارت است از توانایی 4(. صداقت آشکار2نیستند ) مغرور

هاي صادقانه و صمیمانه و پرهیز از انتقال و ابالغ برداشت

: به فرایندي 5(. تسخیر احساسات14) دورویی و فریب افراد

واسطۀ آن، احساساتی را که کوشد بهاشاره دارد که فرد می

جا که (. از آن22دیگران نسبت به وي دارند، کنترل کند )

یکی از عوامل بروز تعارض تغییر است و هوش سیاسی 

ها پذیري و کاهش درگیريتواند در دستیابی به انعطافمی

رسد هوش نظر میدر طول روند تغییر کمک کند، به

سیاسی بر انتخاب سبک مدیریت تعارض اثرگذار باشد، اما 

تاکنون تنها در یک مورد رابطۀ بین هوش سیاسی مدیران 

طور کلی سنجیده است که ریت تعارض مدیران را بهو مدی

                                                           

1. Social games  

2. Power Dynamism  

3. Political Personal 

( در پژوهش خود دریافتند که 2016تابلی و همکاران )

هوش هیجانی و هوش سیاسی تأثیر مثبت بر مدیریت 

دلیل پر کردن این شکاف نظري (. به21تعارض دارد )

پژوهش حاضر در پی آن است که تأثیر هوش سیاسی بر 

تعارض را در بین مدیران هاي مدیریت کارگیري سبکبه

هاي جمهوري اسالمی ایران بسنجد تا مشخص فدراسیون

هاي یک از سبککارگیري کدامشود که هوش سیاسی بر به

 مدیریت تعارض تأثیر معناداري دارد؟

 

 شناسی پژوهشروش

 يکاربرد يهاپژوهش جزءپژوهش، براساس هدف  نیا

 یهمبستگ یفیها، توصداده يگردآور ۀویش ثیو از ح

جامعۀ آماري مورد مطالعه . بود يبر معادالت ساختار یمبتن

هاي ورزشی مدیران عالی، میانی و عملیاتی فدارسیون

نفر است. با استفاده  584جمهوري اسالمی ایران به تعداد 

درصد تعداد  95از فرمول کوکران با سطح اطمینان 

به احتمال نفر برآورد شد. با توجه  232هاي مورد نیاز نمونه

پرسشنامه  275ها، تعداد عدم برگشت تعدادي از پرسشنامه

آوري و پرسشنامه جمع 243توزیع و در نهایت 

وتحلیل شد. براي سنجش متغیرهاي هوش سیاسی تجزیه

( و 1395سؤال(، از مطالعات دوستار و همکاران ) 28)

سؤال(، از پرسشنامۀ رابینز  30هاي مدیریت تعارض )سبک

هاي مذکور با ستفاده شد. روایی پرسشنامه( ا1993)

نفر از استادان مدیریت ورزشی و پس از  13نظرخواهی از 

انجام اصالحات الزم تأیید شد. پایایی آنها نیز در مطالعۀ 

 83/0و  89/0ترتیب مقدماتی و از طریق آلفاي کرونباخ به

ها با استفاده از دست آمد. براي برازش و آزمودن فرضیهبه

و نسخۀ  6هاي ساختاري، از روش حداقل مربعات جزئیمدل

افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. براي تحلیل دوم نرم

4. Apparent Sincerity 

5. Impression management 

6. Partial Least Squares 
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ها در روش معادالت ساختاري با رویکرد حداقل مدل

ابتدا باید به بررسی برازش  (PLS-SEM) مربعات جزئی

هاي پژوهش پرداخت. بررسی مدل و سپس آزمودن فرضیه

گیري، هاي اندازهسه بخش برازش مدل برازش مدل در

 برازش مدل ساختاري و برازش مدل کلی انجام گرفت. 

 

 های پژوهشیافته

دهندگان به منظور اطمینان پاسخدر این پژوهش به

شناختی هاي آنان هیچ سؤال جمعیتمحرمانه بودن پاسخ

رو این پژوهش فاقد اطالعات پرسیده نشد. ازاین

گیري براي بررسی برازش مدل اندازهشناختی است. جمعیت

از سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده 

شود. براي سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی می

براي سنجش روایی  .شد و آلفاي کرونباخ پرداخته 1ترکیبی

میزان  AVEاستفاده شد. معیار  2AVEهمگرا از شاخص 

دهد هاي خود را نشان میهمبستگی یک سازه با شاخص

که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر 

 آورده شده است. 1است. نتایج این سه شاخص در جدول 

 

 پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی. گزارش معیارهای آلفای کرونباخ و 1جدول 

 متغیرها
ضریب آلفای 

 کرونباخ

(Alpha ≥ 0/7) 

ضریب پایایی 

 ترکیبی

(CR ≥ 0/7) 

 انسیوار نیانگیم

  یاستخراج

(AVE ≥ 0/5) 
 548/0 823/0 752/0 هاي اجتماعیيباز

 624/0 865/0 799/0 پویایی قدرت

 715/0 923/0 889/0 شخصیت سیاسی

 600/0 910/0 888/0 آشکارصداقت 

 528/0 866/0 810/0 تسخیر احساسات

 508/0 757/0 729/0 رقابت

 512/0 746/0 731/0 اجتناب

 631/0 893/0 875/0 همکاري

 599/0 908/0 886/0 مصالحه

 598/0 879/0 829/0 توافق

 611/0 916/0 902/0 هوش سیاسی

 

یایی ترکیبی مشخص است، پا 1طورکه در جدول همان

 7/0 و ضریب آلفاي کرونباخ در مورد همۀ متغیرها باالتر از

ر است. در نتیجه نتایج پژوهش حاضر در مورد این دو معیا

ه بهمچنین با توجه  .کندبرازش مناسب مدل را تأیید می

است و در نتیجه  5/0ها باالتر از همۀ سازه AVEنتایج، 

هاي روایی همگراي مدل و مناسب بودن برازش مدل

 شود.گیري تأیید میاندازه

در قسمت روایی واگرا، میزان همبستگی یک سازه با 

ها هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهشاخص

                                                           

1.  Composite Reliability  

آمده  2جدول شود. نتایج روایی واگرایی مدل در مقایسه می

دهد، مقدار جذر نشان می 2که جدول گونهاست. همان

AVE  متغیرها در پژوهش حاضر از مقدار همبستگی میان

توان گفت که در پژوهش می رونیازاآنها بیشتر است. 

 خودهاي ها در مدل، تعامل بیشتري با شاخصحاضر، سازه

اي مدل ، روایی واگرگرید انیب بههاي دیگر. تا با سازه دارند

 در حد مناسبی است.

  

2. Average Variance Extracted 
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 AVEها و مقادیر های میان متغیر. همبستگی2جدول 
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 هاهساز

         740/0 Soc Gam 

        789/0 650/0 Pow Dyn 

       845/0 511/0 555/0 Pol Per 

      774/0 705/0 112/0- 199/0 App Sin 

     726/0 212/0 503/0 560/0 651/0 Imp Man 

    740/0 132/0- 040/0- 14/0- 024/0- 25/0- Campet 

   769/0 709/0 111/0- 060/0- 15/0- 019/0- 23/0- Avoid 

  794/0 141/0 119/0 521/0 125/0 496/0 502/0 334/0 Colla 

 773/0 691/0 049/0 049/0 490/0 410/0 674/0 347/0 298/0 Compr 

773/0 694/0 604/0 069/0 061/0 393/0 336/0 532/0 341/0 267/0 Accomm 

 

در این  PLSبراي بررسی برازش مدل ساختاري با روش 

 2Rشود. استفاده می 2Qو  2R معیارهايپژوهش از 

زا نشان از تأثیري دارد که یک متغیر برون کهمعیاري است 

معیاري است که قدرت  2Qگذارد. میزا بر یک متغیر درون

براي  2Qو  2Rمقادیر  .سازدبینی مدل را مشخص میپیش

 آمده است. 3هاي مدل در جدول سازه

 

 2Qو  2R. مقادیر 3جدول 
Accomm Compr Colla Avoid Campet Imp Man App Sin Pol Per Pow Dyn Soc Gam هاسازه 

284/0 402/0 313/0 024/0 025/0 614/0 311/0 812/0 463/0 631/0 R2 

146/0 189/0 123/0 019/0 050/0 301/0 107/0 548/0 220/0 229/0 Q2 

 

زاي هاي درونمربوط به سازه 2Qو  2Rهرچه مقادیر 

 یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل دارد. با

، مناسب بودن برازش قوي مدل ساختاري 3توجه به جدول 

 شود.تأیید می

گیري و بخش پس از بررسی برازش بخش اندازه

 GOF1ساختاري مدل، برازش کلی مدل از طریق معیار 

محاسبه  1 ۀطریق رابط شود. این معیار ازاستفاده می

 د.شومی

                                  (1) ۀرابط

 GOF= √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 

                                                           

1. Goodness of Fit  

نشانۀ میانگین مقادیر  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠کهيطوربه

 Rنیز مقدار میانگین مقادیر  𝑅2اشتراکی هر سازه و 

Squares زاي مدل است. هاي درونسازه 

مدل عبارت است از:  GOFمقدار 

√ 0/508 × 0/387 = 0/443 =GOF 

 عنوانبهکه  36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 

 شده یمعرف GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي 

نشان از برازش کلی  GOFبراي  443/0، حاصل شدن است

 قوي مدل پژوهش دارد. 

گیري، مدل هاي اندازهپس از بررسی برازش مدل

توان به بررسی و آزمون ساختاري و مدل کلی، می



 1398 مستان، ز27 مارةش، 7نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          28

 

که مقادیر ضریب مسیر هاي تحقیق پرداخت. هنگامیفرضیه

(t)باشد، بیانگر معنادار بودن 96/1بیشتر از  ۀ، در باز +

. هاي پژوهش استمربوط و متعاقباً تأیید فرضیه پارامتر

ري و ضرایب استانداردشده مسیرهاي مربوط ضرایب معنادا

نتایج آزمون فرضیات در  و 1هاي مدل در شکل به فرضیه

  آورده شده است. 4جدول 

 

 
 

 و ضرایب مسیر مدل T-valuesضرایب معناداری . 1شکل 

 

 های مدل پژوهش. آزمون فرضیه4جدول 

 نتیجه t ةآمار تخمین متغیر وابسته اثر متغیر مستقل فرضیه

H1 159/0 رقابت ← هوش سیاسی-  800/1  Ns 

H2 154/0 اجتناب ← هوش سیاسی-  685/1  Ns 

H3 560/0 همکاري ← هوش سیاسی  563/8  *** 

H4 634/0 مصالحه ← هوش سیاسی  982/7  *** 

H5 533/0 توافق ← هوش سیاسی  551/8  *** 

(001/0< p ***  01/0؛ p<  05/0**؛p<  ؛*nd=no significant 

 

آمده براي دستبا توجه به مقدار ضریب معناداري به

، 4و جدول  1( در شکل tمسیرهاي بین متغیرها )آمارۀ 

هاي هاي ورزشی بر سبکهوش سیاسی مدیران فدراسیون

گذارد مدیریت تعارض همکاري، مصالحه و توافق تأثیر می

هاي مدیریت تعارض اجتناب و رقابت و تأثیري بر سبک

 ندارد. 

 گیريبحث و نتیجه

ناپذیر است که باید تعارض در سازمان امري اجتناب

هایی نیاز راي مدیریت تعارض به مهارتمدیریت شود، اما ب

هاي اخیر مورد توجه هایی که در سالداریم، یکی از مهارت

پژوهشگران قرار گرفته و نقش مؤثري در اثربخشی مدیریت 

و سازمان دارد، هوش سیاسی است. در این تحقیق تأثیر 

هاي مدیریت تعارض در بین مدیران هوش سیاسی بر سبک

هاي ورزشی جمهوري اتی فدراسیونعالی، میانی و عملی

اسالمی ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که هوش سیاسی 

هاي مدیریت هاي ورزشی بر سبکمدیران فدراسیون

گذارد و تأثیري تعارض همکاري، مصالحه و توافق تأثیر می

هاي مدیریت تعارض اجتناب و رقابت ندارد. بر سبک
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باالتر احتماالً از  بنابراین مدیران با سطح هوش سیاسی

هاي همکاري، مصالحه و توافق بیشتر استفاده سبک

طور ( که به2016کنند. این نتایج با نتایج پژوهش تابلی )می

کلی تأثیر هوش سیاسی بر مدیریت تعارض را سنجید، 

( که تأثیر همدلی را 2019هاستینگز و همکاران )پژوهش 

آیوکو هاي مدیریت تعارض سنجید، پژوهش بر سبک

هاي مدیریت ( که تأثیر عفو و بخشش را بر سبک2016)

( که 2015تعارض سنجید و پژوهش رئیسی و اسدزاده )

هاي مدیریت تعارض سنجی، تأثیر قدرت پاداش را بر سبک

کارگیري همسو است. در خصوص تأثیر هوش سیاسی بر به

 که مدیرانیتوان گفت سبک همکاري مدیریت تعارض می

 رأي، استقالل نفس، به اعتماد داراي تیشخصی نظر از

 انتقادهاي پذیرندۀ و خالقیت شنوا، گوش خودشناختگی،

 براي و دهندمی ارزش صداقت و اطمینان به ند،ابینانهواقع

 تالش تعارض بروز هنگام ند،اقائل احترام دیگران و خود

 برطرف آن را اصلی، علت بررسی و تحلیل روش از کنندمی

افرادي باصداقت، ( و مدیران با هوش سیاسی باال 5کنند )

صمیمی، عاري از دوررویی و غرور در عین حال داراي 

پذیري خوبی در سازمان اعتماد به نفس باال هستند که نقش

دارند و در مدیریت تعارضات بیشتر از سبک همکاري 

مدیریت تعارض یعنی تحلیل و بررسی علت اصلی تعارض 

کارگیري کنند. در مورد تأثیر هوش سیاسی بر بهاستفاده می

 سبک از مدیرانیتوان گفت سبک مدیریت سازش می

مدیرانی هستند  کنند،می استفاده تعارض ادارۀ براي سازش

 ویژگی کلی طوربه و کنندمی معامله کاري هر در که

 اجتماعی جایگاه و مقام حیثیت، به دستیابی آنها، برجستۀ

با هوش سیاسی باال افرادي هستند که در (. افراد 5است )

جهت دستیابی و توسعۀ قدرت رسمی و غیررسمی تالش 

کنند و همیشه به نفع اهداف سازمانی کار زیادي می

کنند و منافع کارکنان را در نظر دارند تا بتوانند در می

هاي مناسب از این امتیاز خود استفاده کنند و در فرصت

موفق شوند، به همین دلیل در وجودآمده هاي بهبحران

مدیریت تعارض از سبک سازش و مصاحله استفاده 

کارگیري کنند. در خصوص تأثیر هوش سیاسی بر بهمی

 این از توان گفت افراديسبک توافق مدیریت تعارض می

 اجتماعی قوي هايانگیزه داراي که کنندمی استفاده سبک

 تأیید و قبول مورد و طلبی محبوبیت دیگران، به وابستگی و

 خوب هايرابطه براي نتیجه در. هستند شدن واقع دیگران

شوند می قائل زیادي بودن اهمیت خوبی و آدم دیگران با

هاي اثرگذاري در (. مدیران با هوش سیاسی باال تالش5)

سازمان، جهت مثبت جلوه دادن خود در ذهن دیگران انجام 

اعضاي سازمان  دهند. آنها سعی در تسخیر احساساتمی

دارند تا در مواقع نیاز از حمایت آنها برخوردار باشند و از 

این نظر از سبک مدیریت تعارض گذشت )توافق( استفاده 

کنند. در خصوص عدم تأثیر هوش سیاسی در می

توان گفت که کارگیري سبک مدیریت تعارض اجتناب میبه

و اعتمادي یوجود آمدن ببه سبباست و  یمنف سبکیک 

کارکنان سازمان خواهد  انیم هیدوسو اريیرفتن هم انیاز م

طلب،  نیمأت یتیکه از نظر شخص یرانیمد (.1)شد 

 دلسرد و دچار ف،هدیب ر،یگماجراجو، منزوي و کنارهریغ

(. 5کنند )، بیشتر از این سبک استفاده میهستند ديیناام

ها اما مدیران با هوش سیاسی باال طیف مخالف این ویژگی

را دارا هستند و بالطبع از این سبک مدیریت تعارض کمتر 

کار کنند. در خصوص تأثیر هوش سیاسی در بهاستفاده می

 توان گفت مدیرينگرفتن سبک رقابت مدیریت تعارض می

بدون توجه  خود قدرت از کند،می استفاده سبک این از که

 هايهدف به رسیدن به خواستۀ طرف مقابل براي

 موجب سبک این از استفاده برد وره میبه موردنظرش

 این سبک از مدیرانی شود.می بازنده طرف نارضایتی

 و جوسلطه خودمدار، شخصیتی نظر از که کنندمی استفاده

 تا کوشندمی تسلط و قدرت اعمال روش به و ندااقتدارطلب

(، اما رهبران با هوش سیاسی باال 5کنند ) کنترل را تعارض
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هایی هستند و در طیف مخالف این ویژگیفاقد چنین 

ها قرار دارند و بالطبع از این سبک مدیریت تعارض ویژگی

توان نتیجه گرفت مدیران طور کلی میکنند. بهاستفاده نمی

هاي مثبت مدیریت تعارض با هوش سیاسی باال سبک

کنند و موجب )همکاري، مصالحه و توافق( را انتخاب می

هاي ورزشی و اثربخشی فدراسیونرضایت طرفین درگیر 

ها و شود با برگزاري دورهشوند. بنابرین پیشنهاد میمی

هاي هوش سیاسی و مدت مؤلفههاي آموزشی کوتاهکارگاه

نحوۀ توسعۀ آن را به مدیران آموزش داد تا هوش سیاسی 

هاي ورزشی افزایش یابد. همچنین در مدیران فدراسیون

ي ورزشی مدیرانی با هوش هاانتخاب مدیران فدراسیون

سیاسی باال انتخاب شود تا با مدیریت تعارض صحیح 

 هاي ورزشی افزایش یابد. اثربخشی فدراسیون
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the effect of political intelligence 

on the selection of conflict management styles among managers of Iranian 

sports federations. This research is based on the purpose of applied research and 

in terms of collecting data, a descriptive research was a correlation based on 

structural equations. The statistical population of the study includes 584 highs, 

middle and operational managers of sports federations of the Islamic Republic 

of Iran, Using random sampling method and Morgan formula, the sample size 

was estimated to be 232 people. In order to measure the variables, the Dostar and 

et al questionnaire (2016) and Robbins Conflict Management Style Questionnaire 

(1993) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by a survey 

of 13 sports management professors and its reliability was respectively 0.89 and 

0.83 in a preliminary study through Cronbach&#39;s alpha. The findings of the 

study through structural equation modeling with partial least squares (PLS-SEM)  

approach showed that the political intelligence of managers effect on 

cooperative, compromise and agreement conflict management style. Managers 

with a high level of the political intelligence usually use cooperative, compromise 

and agreement conflict styles. As a result, managers with high political 

intelligence will select the positive styles of the conflict management, which it will 

make the organization more effective. 
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