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  چكيده

آفرين اثربخشي را بـه كـارايي   رهبران تحول. آفرين استهاي نوين در زمينة رهبري سازماني، رهبري تحوليكي از نظريه
هـوش   .منـد شـوند  منابع انسـاني سـازمان بهـره    ، ازو كاركنانكنند با توجه به روحيات خود سعي مي دهند وترجيح مي

هيجانـات   و كنتـرل مديران است كه توانايي افراد را در شناخت  هيجاني نيز، يكي از مفاهيم تازة حيطة روابط كاركنان و
. عنوان نمونه انتخاب شـدند  در اين پژوهش با توجه به تعداد كم جامعة آماري، كل جامعه به .سنجددر خود و ديگران مي
ادارات ورزش و جوانـان  ) فوقـاني، ميـاني و عمليـاتي   (مـدير   63نمونة آمـاري  .استشمار گيري  تمامبنابراين روش نمونه

-ي شرينگ و پرسشنامة سبك رهبري تحولكه با استفاده از دو پرسشنامة استاندارد هوش عاطفي سيبر استاستان قم 
ترتيـب   گيري توسط استادان و تعيين پايايي آنها توسط آلفـاي كرونبـاخ، بـه   پس از تأييد ابزار اندازه. آفرين ارزيابي شدند

اي، ضـريب همبسـتگي   نمونـه  هاي كولمـوگروف اسـميرنوف يـك   با استفاده از آزمون آمده دست بههاي  داده ،/.93و  94/0
بـين هـوش    نتايج حاكي از وجـود رابطـة  . وتحليل شد تجزيه ≥P 05/0داري و رگرسيون چندگانه در سطح معناپيرسون 

همچنـين تحليـل رگرسـيون    . اسـت جوانـان اسـتان قـم     آفرين در مديران ادارات ورزش و عاطفي و سبك رهبري تحول
اطفي دو جـزء همـدلي و خودآگـاهي قـادر بـه      گانة هوش عـ نشان داد كه از ميان عناصر پنج گام به گامچندگانه به روش 

ي ورزشـي از يـك سيسـتم ارزشـيابي     هـا  سـازمان بنابراين اگـر مـديران   . آفرين هستندتوضيح تغييرات در رهبري تحول
وري  تواننـد بهـره  مديريت سازمان استفاده كننـد، مـي   سيستم استخدام و عنوان قسمتي از فرايند و مديريتي و عاطفي به

  .افزايش دهندسازمان خود را 
  

  يديكل يهاواژه
  .آفرين، ورزش، هوش عاطفياستان قم، رهبري، رهبري تحول
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  مقدمه

ين منابع سازماني متوليان آن محسوب تر باارزشهاست و نيروي انساني،  دنياي امروز دنياي سازمان

، كارگران، مديران، ها سازماناز ابتداي آغاز علم مديريت، مفاهيم تاب و اصلي دربارة افراد و . شود يم

دهي به انديشه و رفتار مديران، كاركنان و سياستگذاران  ها رشد يافت و موجب شكل ها و شبكه سيستم

ها و در پي آن جوامع در امروزه بيش از هر زماني مشخص شده است كه رشد و توسعة سازمان. )5(شد 

ي ها سازماني ورزشي مانند بقية ها سازماني از طرف ).4(گرو استفادة صحيح از نيروي انساني است 

رو الزم است  ازاين. ندا طور پيوسته در حال تغيير و تحول بشري در حال حاضر مثل گذشته نيستند و به

 آنهاهاي مختلف افراد هماهنگ كنند و آمادگي منطبق ساختن  يشگرامديران ورزشي خود را با الگوها و 

جهان پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت امروز، آنچه موجبات تحقق  شك در بي. بر هم را داشته باشند

در طول تاريخ، بشر . كند، نيروي انساني با كيفيت خالق و پوياست را تضمين مي ها سازمانمزيت رقابتي 

ي اخير دستيابي به علوم و فنون مختلف، ها دههدر . كسب موفقيت و پيشرفت بوده است درصددهميشه 

هاي فردي تصور بر اين بود كه بهرة هوشي معيار  يتموفقجلو برد و در حوزة  سرعت بهراه  بشر را در اين

شوند كه داراي بهرة  هايي يافت مي در عين حال نمونه. اصلي توانايي يادگيري و موفقيت افراد است

هاي بااليي كسب  ها و مؤسسات آموزش عالي نمره هاي ورودي دانشگاه هوشي بااليي بوده، در آزمون

رو دانشمندان علوم  ازاين. برعكسي خود موفق نبودند و انوادگو خكردند، ولي در زندگي شغلي  مي

شناس آمريكايي  براي اولين بار دو روان 1970سال  در. اين پديده پرداختند در موردمختلف به تحقيق 

، بحث علمي هوش عاطفي را 3از دانشگاه نيوهمپشاير 2مايراز دانشگاه بيل و جان 1سالويهاي پيتر به نام

آنان بيان داشتند افراد با هوش عاطفي باالتر قادرند انگيزة خود را حفظ كرده و در ). 1(مطرح كردند 

مقابل ناماليمات استقامت كنند؛ در شرايط بحراني خودشان را كنترل كنند؛ كاميابي را به تأخير 

دار  دشهبيندازند؛ حاالت رواني خود را تنظيم كنند و اجازه ندهند پريشاني خاطر، قدرت تفكرشان را خ

- هوش عاطفي را مي ).6(كند و بتوانند با ديگران همدلي كنند و هميشه و در همه حال اميدوار باشند 

هاي عاطفي خود و ديگران، در رفتار فردي و گروهي براي كسب حداكثر نتايج، كارگيري قابليت توان به

ي محيطي است و ها چالشبا  هاي يك مدير ورزشي در مواجهه هوش عاطفي توانايي .)11(تعريف كرد 
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هاي عاطفي  يتقابلكارگيري  توان به يمهوش عاطفي را . كند بيني مي يشپهاي وي را در زندگي  يتموفق

براساس نتايج  .)11(خود و ديگران، در رفتار فردي و گروهي براي كسب حداكثر نتايج، تعريف كرد 

 و اثربخش طور به بتوانند كه برد خواهند مديراني را ي ورزشيها سازمانآينده در  رقابت گوي مطالعات

 است ييها مؤلفه از يكي هوش عاطفي زمينه اين در. كنند برقرار ارتباط خود انساني منابع با بخش يجهنت

ين كتابش تر پرفروشدر  1گلمن دانيل .كند ايفا سازمان اعضاي با مديران ورزش روابط در مهمي نقش كه

 توجه عقل به اغلب كه محيطي(كار  محيط در عاطفي هوش به نياز بر 2عاطفي هوش با كار نام به) 1995(

 مورد كه است كرده بيان عاطفي هوش براي بعد كرده و چهار تمركز) احساسات و تا به قلب شود يم

، 3خودآگاهي: از اند عبارت بعد چهار اين). 2 ،5(است  گرفته قرار بسياري از محققان پذيرش

خودآگاهي از طريق شناخت عميق عواطف، هيجانات (6، مديريت روابط5اجتماعي، آگاهي 4خودمديريتي

). 30) (آيددست مي و حاالت رواني ديگران، تفاوت قوت و ضعف و توانايي، ارزيابي صحيح از خود به

دومين بعد هوش عاطفي از نظر گلمن، خودمديريتي است كه گلمن آن را توانايي كنترل و اداره كردن 

زا، توانايي خودانگيزشي و ابراز هيجانات، توانايي حفظ آرامش در شرايط بحراني و استرسعواطف و 

ها در طول روز از  يبدخلقدهند افراد با مهارت خودمديريتي اجازه نمي. حاالت دروني بيان كرده است

بعد سومين  ).31(ها كجاست و ممكن است چقدر طول بكشد  يبدخلق منشأدانند سر بزند و مي آنها

دانند كه هوش عاطفي گلمن آگاهي اجتماعي است؛ به اين معنا كه افراد داراي اين مهارت دقيقاً مي

دانند اگر تأثير رفتارشان منفي باشد، آن را بايد تغيير گذارد و ميگفتار و كردارشان در ديگران تأثير مي

انايي ورود به احساسات ديگران همدلي يعني تو. اي از مهارت آگاهي اجتماعي همدلي است نمونه. دهند

چهارمين بعد ). 31(گيري هوشمند فردي يا گروهي  يا توانايي درك احساسات افراد در فرايند تصميم

گيرد، مديريت روابط شامل برقراري ارتباطات، هوش عاطفي كه توسط گلمن مورد بحث قرار مي

منظور گسترش شور و اشتياق  توان بهاز اين مهارت مي. يرگذاري، تشريك مساعي و كار گروهي استتأث

خودمديريتي مربوط به حوزة فردي است،  ي خودآگاهي وها مهارت). 30( و حل تعارضات استفاده كرد

گردد هاي آگاهي اجتماعي و مديريت روابط به چگونگي برقراري ارتباط با افراد و اجتماع برمياما مهارت
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 و مديران تنها نه به نظر گلمن. پردازد يمابط خود با ديگران و بيشتر به توانايي افراد در حفظ صحيح رو

 هرچه اما هوش عاطفي است، نيازمند كند،مي كار سازمان در كه هر كسي ها نيازمند، بلكهشركت رؤساي

  ).15(يابد  يم افزايش عقلي هوش با مقايسه در عاطفي هوش اهميت رويم،باالتر مي سطوح به سازمان در

 كه است رهبري به نسبت شده مطرح رويكردهاي ينتر تازه از يكي ين،آفر تحول رهبري سويي از

 رهبري سبك يةنظر .است شمار انگشت كشور در آن در حيطة تربيت بدني به مربوط تحقيقات

 مطرح) 1985( ٢و باس) 1978( ١برنز سوي از دنياست، كه در نظري يها چارچوب از يكي ينآفر تحول

 شده گرا تحول رهبري نوين مديريتي الگوي آزمودن به زيادي توجه نيز اخيري ها سال در. است شده

 هاي دانشگاه در تحقيق و نامه يانپا يكصد از بيش 1995تا  1990 يها سال طي تنها كه يطور به است،

 رهبران كه كرد بيان 1990 سال در باس .است كرده بررسي را گرا تحول رهبري مفهوم دنيا، مختلف

 انتظار، از بيش عملكرد يسو به را خود پيروان ين،آفر تحول رهبر رفتاري هاي يژگيو از استفاده با توانند يم

ي اخالقي كاركنان و الهام ها ارزشها و  يشهاندين از طريق تأييد آفر تحولرهبران  .)20(كنند  رهنمون

ي را فراهم ا العاده فوقهاي نوين، انگيزة  يوهشبراي انديشيدن به مسائل با استفاده از  آنهابخشيدن به 

پيروان اين . كنند يمين از طريق گفتار و كردارشان جامعه را دچار تحول آفر تحولرهبران . كنند يم

ين مبتني بر آفر تحولنفوذ رهبران . كنند يماحساس اعتماد، احترام و وفاداري  آنهارهبران نسبت به 

 .)3( آنهاست هاي وگو، بينش و اقدام ي به ديگران از طريق كلمات، گفتبخش هايشان براي الهام توانايي

آفرين نتيجة سه عامل است؛ موقعيت نسبي  براساس نظر پاوار و ايستمن، اثربخشي يك رهبر تحول

آفريني الزم براي  ، درجة تطبيق فرايند تحول)پذيرش تغيير(سازمان در پيوستار پذيرش سازماني 

دهد كه سازمان  پذيري اين اطمينان را مي انعطاف. آفريني يند رهبري تحولموفقيت سازمان و فرا

ظرفيت فعاليت پويا يا پاسخ سريع به شرايط رقابتي در حال تغيير را دارد، بنابراين يك مزيت رقابتي 

 آفرين، تغيير را در كل سازمان القا كرده رهبر تحول. كند ايجاد كرده يا مزيت رقابتي موجود را حفظ مي

باس و آوليو معتقدند كه رهبري .) 12(كند  اندازي هم براي مديران و هم كاركنان خلق مي چشم و

گيرد كه رهبر عاليق كاركنانش را ارتقا و توسعه بخشد؛ آگاهي و پذيرش براي  گرا زماني شكل مي تحول

منافع گروه  مأموريت و مقصد گروه را ايجاد كند و كاركنان را به ديدن فراسوي منافع خويش براي

انديشي، اعتقاد راسخ،  ، مثبتنفس اعتمادبهين، آفر تحولهاي رهبران  از جمله ويژگي ).27(برانگيزاند 
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يدن به اهدافي است كه در رس دريردستان به توانايي خود زداشتن انتظارات باال و ايجاد اعتماد در 

آگاهي پيروان نسبت به مسائل و  كند و محرك ارتقاي ها به آنها كمك مي دستيابي به رسالت سازمان

اند  عبارت، )19(آفرين كه مورد تأييد بيشتر محققان است ابعاد رهبري تحول .)24(حل مجدد آنهاست 

 :از

القاي حس افتخار و غرور به اعضا براي ارتباط با ديگران و نشان دادن احساس : 1هاي آرمانيويژگي

خاطر  يگران را برانگيزد و فدا كردن منافع شخصي بهاي كه احترام دقدرت و شايستگي عمل به شيوه

 .منافع ديگران

ها و اعتقادات و تصريح در اهميت داشتن ترين ارزشمورد مهم صحبت كردن در: 2هاي آرمانيرفتار

يك حس قوي نسبت به هدف و توجه به منابع معنوي و اخالقي تصميمات و اهميت داشتن حس 

  . همكاري گروهي دربارة مأموريت

ينانه در مورد آينده و جدي صحبت كردن دربارة كارهايي كه ب خوشصحبت كردن : 3بخشانگيزش الهام
  . يافتني است دستدادن به اعضا از اين نظر كه اهداف بايد انجام گيرد و اميد 

و در نظر گرفتن  آنهامنظور اطمينان از مناسب بودن  به هابررسي دقيق پيشنهاد: تحريك فرهيختگي
- ي مشكالت از زواياي مختلف و پيشنهاد راهبررسهاي مختلف هنگام حل مشكالت و درخواست  يدگاهد

  . هاي جديد چگونگي انجام كار
عنوان يك شخص  در نظرگرفتن وقت براي راهنمايي و آموزش اعضا و رفتار با اعضا به :4حظات فرديمال

هاي مختلف و كمك به ديگران  ها و خالقيتها، تواناييگرفتن افراد با نياز در نظرو نه يك عضو و 
 ).19 ،23 ،24(هاي آن منظور توسعه و گسترش توانايي به

بخشي به ديگران از طريق كلمات،  هايشان براي الهاممبتني بر تواناييآفرين نفوذ رهبران تحول

. اند گو، بينش و هوش عاطفي، عاملي كليدي براي افرادي است كه از لحاظ اجتماعي اثربخشو گفت

  ).26(كننده در رهبري اثربخش است  يينتعهوش عاطفي در موضوع رهبري عاملي 

ة بين هوش عاطفي و سبك رهبري در ميان مديران بررسي رابط«تحقيقي با عنوان نتايج    

مثبت و معناداري بين  نشان داد كه رابطة» ي توليدي صنايع غذايي و خودروسازيها شركتبازرگاني 

بررسي ارتباط بين «همچنين پژوهشي با عنوان ). 35(هوش عاطفي مديران و سبك رهبري وجود دارد 

هاي مربوط  داده. انجام گرفته است» شهر تهران 9ة منطق هاي يرستاندبهوش عاطفي و عملكرد مديران 
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نتايج تحقيق . ي شدآور جمع» سيبرياشرينگ«ة هوش عاطفي پرسشنامبه هوش عاطفي از طريق 

كنندة اين بود كه رابطة مثبت و معناداري بين هوش عاطفي مديران و عملكرد آنان وجود دارد  يانب

 بررسي ي،چندعامل رهبري پيوستار بر را محور توانايي هيجاني هوش شاخص تأثير) 2004(بورباخ ). 38(

 رهبران، ادراكي ديدگاه از رهبري هايسبك تمامي و هيجاني هوش كرد و به اين نتيجه رسيد كه بين

 بين رابطة تواندمي خود از رهبر ادراك كه شد مشخص همچنين .وجود دارد يا مالحظه رابطة شايان

كند  تعديل پيروان را ديدگاه از رهبري سبك به مربوط نتايج و آفرينتحول رهبري و هيجاني هوش

- ، در تحقيقي به بررسي روابط ميان هوش معنوي، هوش عاطفي و رهبري تحول)1388(فرهنگي ). 21(

ة آن است كه هم دهند نشاننتايج آزمون فرضيات به روش تحليل معادالت ساختاري . آفرين پرداخت

) 1388(عبداللهي . )10(آفرين دارند نوي اثر چشمگيري بر رهبري تحولهوش عاطفي و هم هوش مع

دانشگاهي  بدني تربيت واحدهاي مديران رهبري سبك و عاطفي هوش بين در تحقيقي به بررسي رابطة

) گرا عمل و گرا تحول( رهبري سبك و عاطفي هوش نتايج نشان داد كه بين. تهران پرداخت شهر دولتي

خودتنظيمي،  خودآگاهي،(عاطفي  هوش يها مؤلفه بين همچنين .دارد وجود رابطة معناداري

 ية اينبر پا .شد مشاهده معناداري رابطة رهبري سبك و )اجتماعي يها مهارت و همدلي خودانگيزشي،

 رهبري مديران سبك با آن يها مؤلفه و عاطفي هوش بين رابطة به توجه با و پيشين مطالعات و نتايج

 كمك اين زمينه در هيجاني يها مهارت از توانند يم مديران اين بدني، تربيت دانشگاهي واحدهاي

در ) 2009(ديون ). 9( ببرند باال را سازمان اثربخشي نتيجه در و افراد عملكرد طريق، اين از و بگيرند

نتيجه به اين » آفرين در بين مربيان ارتباط هوش هيجاني با سبك رهبري تحول«تحقيقي با عنوان 

كيوانلو ). 29(آفرين و انگيزش ورزشكاران وجود دارد  رسيد كه ارتباط مثبتي بين سبك رهبري تحول

، مربيان )ايمبادله -بخشتحول(در تحقيقي به بررسي رابطة هوش هيجاني، و سبك رهبري ) 1389(

هوش عاطفي و  بين كهدانشگاه آزاد اسالمي پرداخت و به اين نتيجه رسيد  9هاي ورزشي منطقة  يمت

همچنين بين هوش عاطفي و سبك . بخش رابطة مثبت و معناداري وجود داردسبك رهبري تحول

ها فكر محققان را به خود  اين مسئله سال .)14(شد  معنادار مشاهدهاي رابطة منفي و رهبري مبادله

انتخاب  آفرين راشود افرادي خاص، سبك رهبري تحولمشغول كرده است كه چه چيزي موجب مي

آفرين يراً رهبري تحولاخ). 28(از ديگران باشند  مؤثرترشود برخي رهبران كنند و چه عاملي سبب مي

طور  آفرين بهدهند كه رهبري تحول يمبا مفهوم هوش عاطفي پيوند خورده و مطالعات گوناگون نشان 

آفرين نيازمند ان تحولمطالعات نشان داده است كه رهبر). 33(ذاتي با هوش عاطفي در ارتباط است 



 249                    آفرين مديران ادارات ورزش و جوانان استان قمارتباط بين هوش عاطفي با سبك رهبري تحول
  

 

رهبري در نظر  -ند و پيشنهاد شده كه اين بينش در ارتباط بين عملكردا سطح بااليي از هوش عاطفي

توانند اثربخشي را در  براساس نظر جورج، رهبراني كه از لحاظ هيجاني هوشمندند، مي). 34(گرفته شود 

يي كه رهبران آنجاعامالت اجتماعي است؛ رهبري فرايندي از ت .)12(تمام سطوح سازمان ارتقا دهند 

 ذاتاًرهبري . توانند نتايج عملكرد را تحت كنترل درآورند يمياً قوقادرند در رفتار پيروان خود نفوذ كنند، 

فرايندي عاطفي است كه به موجب آن رهبران حاالت عاطفي زيردستان خويش را شناسايي كرده، 

كنند تا حاالت عاطفي پيروانشان را  يمشوند و سپس سعي  يري هيجانات در آنان ميگ شكلموجب 

هوش عاطفي عاملي كليدي براي افرادي است كه از لحاظ اجتماعي . طور صحيحي اداره كنند به

امروزه  ).26(كننده در رهبري اثربخش است  يينتعهوش عاطفي در موضوع رهبري  عاملي . ندا اثربخش

ي فعلي و آينده، رهبري ها سازمانسد كه نوع رهبري مورد نياز براي مديران عالي ر يمنظر  به

تواند ورزش كشور  با توجه به اينكه باال بودن هوش عاطفي در مديران تربيت بدني مي. ين استآفر تحول

و از  هاي مورد نظر ياري رساند ها و برنامه يتمأمورشده در  يينتعرا در راستاي تحقق و پيشبرد اهداف 

ين مديران در ارتباط باشد، آفر تحولكه اين احتمال وجود دارد كه هوش عاطفي با سبك رهبري  آنجا

سؤاالت زيادي در زمينة شناخت سازوكارهاي مديريت هيجانات و احساسات زيردستان توسط مديران و 

وش عاطفي مديران از جمله ه. بدني وجود دارد آفرين در مراكز تربيت  سبك رهبري تحول رابطة آن با

ادارات ورزش و جوانان چگونه است؟ سبك رهبري مديران در چه وضعيتي است؟ آيا بين هوش عاطفي 

ين مديران رابطه وجود دارد يا خير؟ بررسي مباني هوش عاطفي در ادارات آفر تحولو سبك رهبري 

طف خود را كنترل كنند توانند احساسات و عوا دهد كه مديران نمي ورزش و جوانان استان قم نشان مي

دنبال پاسخ اين پرسش هستيم كه  و انگيزة كارمندان را باال ببرند تا به اهداف سازمان برسند؛ بنابراين به

ين مديران در ادارات ورزش و جوانان استان قم آفر تحولآيا ارتباطي ميان هوش عاطفي و سبك رهبري 

  وجود دارد؟

 

 روش تحقيق

ي آور جمعبه لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ . همبستگي است -روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي

ادارات ورزش و ) ياتيعملفوقاني، مياني و (جامعة آماري پژوهش، شامل مديران . استاطالعات ميداني 

رزش و جوانان كه با توجه به اطالعات دريافتي از واحد آمار و اطالعات ادارة كل و استجوانان استان قم 
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عنوان نمونه  با توجه به تعداد كم جامعة آماري، كل جامعه به. استمدير  63استان قم در مجموع 

  ).n=63( استشمار و غيرتصادفي هدفمند  گيري تمامبنابراين روش نمونه. انتخاب شدند

اولين پرسشنامه مربوط به هوش . گردآوري اطالعات از دو پرسشنامة مجزا استفاده شد منظور به     

اين پرسشنامه . است) 5=تا هميشه 1=وقت يچه(گزينه  5عبارت و  34شرينگ  و شامل عاطفي سيبريا

و ) عبارت 5(، همدلي )عبارت 7(، خودانگيزي )عبارت 7(، خودتنظيمي )عبارت 9(ابعاد خودآگاهي 

ها استادان و روايي پرسشنامة مذكور را بار. كند را ارزيابي مي) عبارت 6(هاي اجتماعي مهارت

ها را با استفاده از منصوري براي تعيين پايايي ميزان همساني دروني پاسخ. تأييد كردند نظران صاحب

و كل  ها مؤلفهميزان ضرايب آلفاي كرونباخ براي هر يك از . روش آلفاي كرونباخ محاسبه كرده است

و  51/0، همدلي 54/0، خودانگيختگي 64/0، خودتنظيمي 69/0خودآگاهي : آزمون به اين صورت است

آفرين و پرسشنامة دوم مربوط به سبك رهبري تحول. 84/0و كل آزمون  50/0ي اجتماعي ها مهارت

 4(رماني هاي آ اين پرسشنامه ابعاد ويژگي. است) 4=تا هميشه 0=هرگز(گزينه  5عبارت و  20شامل

و ) عبارت 4(، تحريك فرهيختگي )عبارت 4(بخش الهام، انگيزش )عبارت 4(، رفتارهاي آرماني )عبارت

ها توسط استادان و هاي مذكور بارروايي پرسشنامه. كند را ارزيابي مي) عبارت 4(فردي  مالحظات

 79/0) 1388(عبداللهي آفرين نيز توسط پايايي پرسشنامة سبك رهبري تحول. نظران تأييد شدصاحب

 بين همبستگي. شد استفاده بازآزمايي روش از مذكور پرسشنامة پايايي تعيين براي. آمده است دست به

/. 79ضريب  شد و پيرسون محاسبه همبستگي ضريب از استفاده با فرد هر و دوم اول مرتبة نمرة

 براي كرونباخ آلفاي محاسبة ،عالوه به .است پرسشنامه قبول قابل پايايي ةدهند نشان كه آمد دست به

از آمار توصيفي شامل  ها دادهمنظور تحليل  به. دست آمد به/. 93ينآفر تحولرهبري  به مربوط سؤاالت

در  ها دادههمچنين براي تحليل . استفاده شد... ها، درصد ميانگين، انحراف استاندارد و  يفراوانجدول 

، براي ها دادههاي كولموگروف اسميرنوف براي تحليل نرمال بودن توزيع  بعد آمار استنباطي، از آزمون

ابعاد هوش عاطفي از آزمون رگرسيون و از آزمون  براساسآفرين بيني ميزان سبك رهبري تحول يشپ

رين استفاده آفيين ارتباط بين هوش عاطفي با سبك رهبري تحولتعضريب همبستگي پيرسون براي 

 .وتحليل شد تجزيه spss 17 افزار نرمو با استفاده از ≥P 0̸0 5ها در سطح معناداري  يهفرضكلية . شد



 251                    آفرين مديران ادارات ورزش و جوانان استان قمارتباط بين هوش عاطفي با سبك رهبري تحول
  

 

  هاي تحقيق يافته
سن، رشتة تحصيلي و سطح تحصيالت  براساسهاي تحقيق و توزيع آنها برخي از مشخصات فردي نمونه

  .ارائه شده است  1طور خالصه در جدول  به

  تحصيلي ةفراواني و درصد فراواني افراد نمونه به تفكيك سن، مدرك تحصيلي، رشت. 1جدول 
  درصد فراواني  فراواني  متغير                    

 سن

  

  55/6  4  سال 30كمتر از 
  98/40  25  سال 39تا  30
  45/52  32  سال 50تا  40

 تحصيالت

  

  83/9  6  ديپلم
  1/13  8  يپلمد فوق

  65/60  37  ليسانس
  39/16  10  يسانسل فوق

  رشتة تحصيلي
  

  86/27  17  تربيت بدني
  13/72  44  غير تربيت بدني

  

هاي اصلي اين  هاي اين پژوهش نرمال بود، براي رسيدن به پاسخ فرضيهبا توجه به اينكه داده

  .پژوهش از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد
  و سبك رهبر يابعاد هوش عاطف ينب يهمبستگ يبآزمون ضر يجنتا. 2جدول 

ي 
هبر

ك ر
سب

اد 
ابع

ين
آفر

ل 
حو

ت
  

  مهارت هاي اجتماعي  همدلي  خودانگيزي  خودتنظيمي  خودآگاهي

گي
ست

همب
ب 

ضري
 

ون
رس

پي
ري  
ادا
معن

ح 
سط

گي  
ست

همب
ب 

ضري
 

ون
رس

پي
ري  
ادا
معن

ح 
سط

گي  
ست

همب
ب 

ضري
 

ون
رس

پي
ري  
ادا
معن

ح 
سط

گي  
ست

همب
ب 

ضري
 

ون
رس

پي
ري  
ادا
معن

ح 
سط

گي  
ست

همب
ب 

ضري
 

ون
رس

پي
ري  
ادا
معن

ح 
سط

  

  00/0  24/0  00/0  34/0  00/0  34/0  00/0*  23/0  14/0  12/0  آرماني هاي يژگيو

  04/0  14/0  00/0  42/0  00/0  29/0  00/0  25/0  00/0  27/0  رفتارهاي آرماني

  014/0  16/0  00/0  28/0  00/0  36/0  014/0  21/0  04/0  20/0  انگيزش الهام بخش

  13/0  12/0  00/0  41/0  00/0  31/0  00/0  32/0  12/0  09/0  تحريك فرهيختگي

  00/0  27/0  00/0  32/0  00/0  28/0  00/0  25/0  00/0*  24/0  مالحظات فردي

  رهبري تحول آفرين 
  00/0  23/0  00/0  32/0  00/0  31/0  00/0  28/0  00/0*  26/0  )مجموع(



 1396  تابستان، 2، شمارة 9مديريت ورزشي، دورة                                                                                           252

 

 

 =α  05/0 كه در سطح معناداري شده محاسبهو مشاهدة ضريب همبستگي  2نتايج جدول  براساس

  . آفرين رابطة مثبت و معناداري وجود دارد، بين هوش عاطفي با سبك رهبري تحولاست

  آفرينبيني سبك رهبري تحول يشپمنظور  نتايج آزمون رگرسيون چندگانه به. 3جدول 

  

 گيري يجهنتبحث و 

ارتباط معناداري وجود  آفرينهاي پژوهش نشان داد بين بعد خودآگاهي با سبك رهبري تحولتهياف 

، )2005(همكاران ، پالمر و )2000(نتايج اين بعد با نتايج تحقيقات بارلينگ و همكاران  .دارد

) 2006(، و با نتايج تحقيقات براون )37،25،8،7(همسويي دارد ) 1384(و جعفري ) 1383(خوشبختي 

. كند، كليد هوش عاطفي است خودآگاهي و تشخيص به همان صورتي كه بروز مي ).26(همخواني ندارد 

  .گيرند كنند، تصميمات صحيح مي يمافرادي كه احساس واقعي خود را درك 

گويد افراد با  يمعنوان يكي از اجزاي هوش عاطفي،  گلمن نيز با تأكيد بر نقش خودآگاهي به

و حدود  اند ند؛ مستقلا ند؛ به زندگي خود حساسآگاه خودخودآگاهي باال نسبت به حاالت رواني 

د براساس نتايج مطالعات متعدد هرچه افرا. شناسند و از سالمت خوبي برخوردارندشخصي خود را مي

بندي كنند و نسبت به عوامل، فرايندها و پيامدهاي افكار، و طبقه تجارب خود را بهتر تحليل، توصيف

عواطف و اعمال خودآگاهي واضحي داشته باشند، از سالمت رواني بيشتري برخوردار بوده و در زندگي 

 ).19(ند تر موفقفردي و شغلي مؤثر، 

آفرين مديران ارتباط  يمي با سبك رهبري تحولخودتنظهاي پژوهش نشان داد بين بعد يافته     

، مرادي )2003(، هارسفيلد )2002(همچنين با نتايج تحقيقات وانگ و ال . معناداري وجود دارد

مغاير ) 2006(و با نتايج تحقيقات براون ) 40،32،22،16(همسويي دارد ) 1387(و يعقوبي ) 1384(

-ر و مديريت هيجانات و حفظ آرامش براي كمك به تصميمخودتنظيمي يعني توانايي مها). 26(است 

  beta  T  Sig  ابعاد هوش عاطفي
  /25/121  /11  خودآگاهي
  /17 2/1  /14  خودتنظيمي

  /00* 21/2  /22  خودانگيزي

/00*  25/3  /28  همدلي  

  /23  1/1  /11  ي اجتماعيها مهارت
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ي جا بهنحوي كه  نحو مناسب، هماهنگي با هيجانات به هاي شناختي بهگيري از توانمنديگيري و بهره

منظور كنترل بر  توانايي اداره كردن احساسات تا به. اختالل در كارها در تسهيل آن به ما ياري رساند

به همين سبب كارمنداني كه بتوانند در ادارة ). 21(يمي نام دارد خودتنظ گيرد،كاري كه انجام مي

- ي انجام دهند و همچنين شناخت مناسبي از تواناييخوب بهاحساسات خودشان موفق باشند و اين امر را 

. خواهد شد آنهاهاي خويش داشته باشند، اين عمل آنها موجب نظم و انضباط فكري روحي و فردي 

توان شود، زيرا تنها با خودكنترلي مي يمعنوان كليد بهشت عاطفي ياد  دتنظيمي بههمچنين از خو

ميزان مشخصي از احساسات را با تفكر همراه كرد و مسير درست زندگي فردي و شغلي را در پيش 

  .گرفت

آفرين ارتباط معناداري هاي پژوهش نشان داد بين بعد خودانگيزي با سبك رهبري تحوليافته     

، مرتضوي )1391(، مالزميان )2003(توان به نتايج تحقيقات هارسفيلد در اين خصوص مي. ود داردوج

-با استفاده از خودانگيختگي ما عميق). 32،18،17،13(اشاره كرد ) 1385(و كريمي شهري ) 1384(

اينكه  كنيم، نه دهيم و تالش ميترين عاليقمان را براي حركت دادن و هدايت به سمت اهداف سوق مي

عنوان  از خودانگيختگي به. منتظر بمانيم تا اينكه واقعه يا شخصي باعث انگيزه و حركت در ما شود

مديران تربيت بدني همراه با ). 19(اند هدايت و تسهيل هيجانات براي دستيابي به اهداف ياد كرده

هاي خود گام رنامهسطوح بااليي از خودانگيختگي قادر خواهند بود كه در جهت پيشبرد اهداف و ب

بر برانگيختن خود خواهند توانست نقش مهمي در انگيزش و ايجاد روحيه در ديگران ايفا  بردارند و عالوه

در ادارات تربيت بدني به مديراني با سطح بااليي از انگيزش و برانگيختگي نياز است، زيرا انگيزش . كنند

هاي كه افراد را در جهت پيشبرد اهداف و برنامه عنوان موتور محرك دروني انسان قادر خواهد بود به

 .هايشان ياري رساندها و برنامهرا در مسير درست انجام فعاليت آنهاخودشان هدايت كند و 

آفرين ارتباط معناداري وجود هاي پژوهش نشان داد بين بعد همدلي با سبك رهبري تحول يافته    

) 2000(و ماير و سالوي ) 1384(، جعفري )1388(فرهنگي اين نتايج با نتايج تحقيقات . دارد

همدلي يعني درك ). 26(همخواني ندارد ) 2006(، و با نتايج تحقيقات براون )36،10،8(همسوست 

هاي ديگران و توسعة حسن تفاهم و  يدگاهدكنند، توانايي در نظر گرفتن آنچه افراد احساس مي

همدلي را ). يژه در محيط كاري و سازمانيو به(تقاي كار گروهي ار منظور بههماهنگي با افراد گوناگون 

علت   ، بنابراين مديران به)18(اند كنند نيز تعريف كرده يمتوانايي حس كردن آنچه ديگران احساس 

كنند داشته را كه آنها احساس مي آنچهكه توانايي حس كردن  يدرصورتارتباط بيشتر با كاركنان، 
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بود ديدگاه آنها را تشخيص دهند و روابط گسترده و استواري را با آنها برقرار كنند و باشند، قادر خواهند 

وجود آورند كه پيامد اين   ي در آنها نفوذ كنند و تغييرات بنيادين را در رفتار آنها و كل سازمان بهراحت به

كنند همه سعي مي رهبران همدل. يرگذاري بر اثربخشي ادارات خواهد شدتأثزياد موجب  احتمال بهامر 

در ها گيري هاي كاركنان را همراه با ساير عوامل در تصميمرا راضي كنند؛ آنها با مالحظه و فكر، احساس

عنوان جزيي از رهبري بسيار مهم است، رهبران همدل بيشترين  امروزه همدلي به. گيرندمي نظر

هاي ا براي پيشرفت سازمانشان به روشدهند؛ آنها دانش خود رهمدردي را با افراد اطرافشان نشان مي

 .كنند يمظريف، اما بااهميت استفاده 

آفرين ارتباط  هاي اجتماعي با سبك رهبري تحولهاي پژوهش نشان داد بين بعد مهارتيافته     

پالمر و همكاران  ،)2002( همكاران و واناتانياسنتايج تحقيق با نتايج تحقيقات . معناداري وجود دارد

مغاير است ) 2006(و با نتايج تحقيقات براون ) 39،37،16(همسويي دارد ) 1384(و مرادي ) 2005(

. كنداجتماعي نوعي توانايي است كه محبوبيت، قوة رهبري و نفوذ شخصي را تقويت مي مهارت). 26(

 ظر اجتماعي بهافراد ماهر از ن. اند اند، اغلب باروحيه هاي هيجانيرهبراني كه داراي سطوح باالي توانايي

اين افراد در مديريت . ها براي ايجاد رابطه تمايل دارندها و همچنين مهارتحوزة وسيعي از آشنايي

ها در هاي رهبري در بيشتر سازمان عنوان كليد قابليت توان بههاي اجتماعي را ميمهارت. ها ماهرندگروه

 مؤثردر اين زمينه رهبران به مديريت . نظر گرفت، زيرا وظيفة رهبر انجام كار از طريق افراد ديگر است

از اين بعد هوش عاطفي هنر برقراري . سازدهاي اجتماعي، آن را ممكن مي روابط نياز دارند و مهارت

هاي  راني كه داراي مهارتدر اين زمينه بايد توجه داشته باشيم مدي). 21(عاطفه با ديگران است 

دستان نفوذ كرده و با آنان رابطه برقرار كنند و اجتماعي در سطح بااليي باشند، قادر خواهند بود در زير

خواهند بود و در نتيجه زمينة همكاري  آنهامطلع شوند و قادر به حل مشكالت احتمالي  آنهااز وضعيت 

يل اينكه بيشترين دل بهمديران . ي فراهم خواهند كردي مختلف اجتماعي، علمي و فرهنگها جنبهرا در 

 مؤثربرقراري تعامالت  منظور بهكنند، هاي كاري و در تعامل با ديگران سپري ميوقت خود را در محيط

هاي انساني، ارتباطي و اجتماعي نياز دارند كه با ديگران و لذت بردن از زندگي در ميان آنها به مهارت

اي مانند برگزاري بايد تدابير ويژهاي دارد و در اين زمينه  اهميت ويژه) اي اجتماعيهمهارت(مورد اخير 

هاي اجتماعي و آشناسازي بيشتر اعضا با مفاهيم هوش عاطفي منظور تقويت مهارت هاي آموزشي بهدوره

  .و قابليت كاربرد آن مورد توجه قرار گيرد



 255                    آفرين مديران ادارات ورزش و جوانان استان قمارتباط بين هوش عاطفي با سبك رهبري تحول
  

 

اين امر حاكي از اين . عي كمترين مزيت را داردهاي اجتمادر ميان ابعاد هوش عاطفي عامل مهارت

- هايي كه بايد از خود عاطفه نشان دهند، احساس راحتي نمياست كه افراد مورد بررسي در موقعيت

متشكر و "نامأنوس بوده و گفتن جمالتي همانند  آنهاكنند و دست دادن و بغل كردن ديگران براي 

 چراكهاز طرف ديگر، عامل خودآگاهي داراي باالترين مزيت است، . برايشان مشكل است "قدردان هستم

نيستند، انتقادهاي ديگران را در  زده خجالتمديران ادارات ورزش و جوانان استان قم از رفتارهاي خود 

 .هاي خود اعتماد دارنداناييپذيرند و به تومورد خودشان مي

ترين عوامل براي سازگاري افراد، توان گفت كه هوش عاطفي يكي از مهمبندي نهايي ميدر جمع

درصد موفقيت شغلي را  20كه هوش شناختي تنها  يدرحال. استموفقيت در روابط و عملكرد شغلي 

  .ودشدرصد موفقيت شغلي را شامل مي 80شود، عامل هوش عاطفي سبب مي

 تشخيص را خود هاي قوت و ها ضعف مديران شودتحقيق، پيشنهاد مي هاييافته به عنايت با      

 و تشويش و اضطراب كنند؛ هنگام شناسايي دهد،رخ مي كه گونهآن را خود عواطف و احساسات دهند و

 احساسات ابراز به وضعيت، وتحليل تجزيه از پس كنند و فكر آن دربارة جيده،ننس و سريع عمل هر از پيش

 باشند؛ همچنين كنجكاو مورد اين در و كنند كاركنان عواطف و احساسات شناسايي در بپردازند؛ سعي

ديگران  نيازهاي و ها يتاولو وجوي جست دهند؛ در توسعه سازمان در را ارتباطات از يا گسترده شبكة بايد

با توجه به اينكه خودآگاهي بيشترين رابطه را با هوش  .نهند بنا سازمان در را مشتركي يها ارزش و باشند

 دارد، بنابراين بايد رابطه نيز اجتماعي يها مهارت و يميخودتنظ با خودآگاهي عاطفي داشت و عامل

آزادانه  قادرند كه رهبراني توانمندسازي چراكه شود، تفويض رهبران گونه ينا بيشتري به اختيارات

 و تر ساده را كارهاي خود آنها، از درست استفادة با و دهند قرار نظر تتح را خود عواطف و احساسات

 آموزشي هايبرنامه تدارك طرف ديگر، از. شد خواهد سازمان عملكرد بهبود موجب دهند، انجام ترراحت

 موجبات و شود واقع مفيد تواندمي ديگران، به خود و عواطف احساسات بيان شيوة و افشايي خو مورد در

 . كند اجتماعي را فراهم روابط بهبود
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