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 چکیده

هاي رهبري تحولگرا، عملگرا و سبک رهبري  هدف از تحقیق حاضربررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک :مقدمه و هدف

  . خاصیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان گلستان است بی

 53(این تحقیق را کلّیۀ رؤسا با معاونین ادارات تر بیت بدنی استان گلستان تشکیل داده است   جامعۀ آماري  :روش شناسی

)n=47ها تعداد  ، که از بین آنn= نامۀ  ها از پرسش آوري داده به منظور جمع. این تحقیق انتخاب شدند  مدیر به عنوان نمونۀ آماري

را مورد ارزیابی  هاي اجتماعی خودانگیزي، همدلی و مهارت خرده مقیاس خودآگاهی، خودکنترلی 5که  هوش هیجانی سیبریاشینگ

خرده مقیاس مربوط به رهبري  5سؤال،  45با  که) 1996( 4، باس واولیو)MLQ( 3چندعاملی رهبرينامۀ  دهد و پرسش قرار می

براي تجزیه و تحلیل . کند، مورداستفاده قرار گرفتگیري می اندازه خاصیت را  و رهبري بی خرده مقیاس رهبري عملگرا 3تحولی، 

  ).≥05/0p(ی پیرسون استفاده گردید ، رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگANOVAدادها نیز از آزمون

 .β= p<0,28/0) وهمدلی) β= p<0. 01,39/0) هاي اجتماعی نتایج تحقیق نشان داد که مهارت: یافته ها و  نتیجه گیري 

تنها خرده مقیاس پیشگو بر سبک رهبري ) β= p<0. 01,12/0) بیشترین تأثیر را بر سبک رهبري تحولگرا و خودآگاهی) 01

خاصیت نیز  براي رهبري بیANOVAهمچنین نتایج آزمون . مدیران تربیت بدنی داشتند. باشد یران تربیت بدنی میعملگراي مد

 F= .293/0,72/13(خاصیت مدیران تربیت بدنی وجود ندارد  نشان داد که رابطۀ معناداري بین هوش هیجانی و سبک رهبري بی

)sig= .لی مالحظات فردي  ود که در بین خرده مقیاسنتایج آزمون رگرسیون چندگانه حا کی از آن بهاي سبک رهبري تحو

)531/0,β= p<0. 01 (لی و در بین خرده مقیاس قوير پیشگو درسبک رهبري تحوهاي هوش هیجانی، همدردي ترین متغی

)524/0,β= p<0. 01 (نشان داد که هوش  بنابراین، نتایج تحقیق. بیشترین تأثیر را بر هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی داشت

  . بر سبک رهبري تحولگراي مدیران تربیت بدنی دارد  هاي آن تأثیر مستقیمی هیجانی و خرده مقیاس

  

  خاصیت،، مدیران تربیت بدنی هوش هیجانی، رهبري تحولگرا، عملگرا و بی: هاي کلیدي واژه

 
 
 
 
 
 

 

  عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس                     . 1

  عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس                     . 2
3 . Multifactor leadership questionnaire 

4 . Bass & Avolio 



88 90پاییز و زمستان / دهمچهارشماره / سال هفتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 

 مقدمه

 مدیریت کارباشد و با استفاده از  ها می امروزه رهبري مؤثّر، یکی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت درسازمان

ها و همچنین جلوگیري از  هدایت صحیح و بهینه امور سازمانتوان زمینه مناسب را براي توسعۀ پایدار و  می

ها تا حد زیادي  سازمان یفّقیت و اثربخشمواز طرف دیگر . ایجاد کرد به هدر رفتن انرژي و سرمایه سازمانی

هاي مختلف و از جمله مدیران ورزشی در  مدیران سازمان. مد و شایسته داردابستگی به نیروي انسانی کار

باشد  شوند که مستلزم اتّخاذ سبک زهبري مناسب می هاي متفاوتی رو به رو می مدیریت سازمانی با موقعیت

هاي پیچیده امروزي واستفاده از نیروي انسانی خالق  رهبران براي مدیریت سازمان هاي توجه به توانایی). 37(

معتقدند که ) 2006( 2، باس و رجیو)2003( 1باس، آوولیو. باشد هاي موفّق می هاي سازمان ترین سرمایه از مهم

نتایج . کند میهاي غیر موفّق جدا  هاي موفّق را از سازمان رهبري مؤثّر تنها فاکتوري است که سازمان

هاي موفّق ضمن توجه به متغیرهاي فردي و ارتباطی  تحقیقات مختلف حاکی از ان است که مدیران سازمان

 ). 17، 38(باالیی در مقایسه با سایر مدیران برخوردارند  3از هوش هیجانی و اجتماعی

، )2003(هاي باس، آوولیو  یافته بهتحقیقات جدید انجام شده در مورد سبک رهبري تحولگرا و عملگرا      

هاي  این محقّقین اظهار داشتند که سبک. باشد مرتبط می) 1978( 4،، برنز)1990(، باس وآوولیو )2006(رجیو 

ایجاد روحیه   خاصیت، تأثیر زیادي در هاي استبدادي و بی رهبري تحولگرا و عملگرا در مقایسه با سبک

باس ). 12، 18(ها دارند  یرش اهداف، موفّقیت و اثربخشی سازمانهمکاري، افزایش اعتمادبه نفس، پذ

کند که تلفیق هر دو سبک رهبري تحولگرا و عملگرا براي دستیابی به اهداف مطلوب  پیشنهاد می) 1985(

هاي رهبري تحولگرا و  در تحقیق خود که مقایسه سبک 1387پورسلطانی ). 11(باشد  مؤثّر می

شی استان گیالن بود، گزارش کرد که تفاوت معناداري بین هاي ورز عملگراي هیأت

  ). 2(خاصیت مسؤوالن ورزشی وجود دارد  هاي رهبري تحولگرا و عملگرا و بی سبک

بر روابط عاطفی و شخصی طی تحقیق خود گزارش کردند سبک رهبري تحولگرا ) 1994(باس و آوولیو      

یک و انگیزش پیروان در جهت عملکرد بیش ازآنچه مورد انتظار بین رهبر و زیر دستان استوار است و به تحر

تحولی نفوذ فوق  مدیران این مطلب، معتقد است که  نیز ضمن بیان) 1999( 5پیالي). 10( است، توجه دارد

هدایت کرده و بر تغییرات بنیادي و تحولی  تعیین شدهاي بر پیروان خود دارند و آنان را در جهت اهداف  العاده

اشاره زیر دستان  بین رهبر و کنند، برارتباطات اما مدیرانی که از سبک رهبري عملگرا استفاده می؛ کید دارندأت

و تنبیه براي تأثیر کار زیردستان در  هاي اقتضایی واسطۀ اعمال پاداشه ب کارکنانبه افزایش انگیزش  و کرده

بنابر این رهبران ). 37) (پاداش براي عملکرد، حمایت متقابل، تبادالت دو جانبه( دندار تأکید ها سازمان

ترند و بیشترین تأثیر و رضایتمندي را  ها و محیط کارشان نسبت به رهبران عملگرا موفّق تحولگرا در سازمان

  ). 28، 30، 40(آورند  در بین کارکنان خود به وجود می

ها  هاي نوین رهبري بر کارایی و عملکرد مدیران و سازمان مینۀ تأثیر سبکاین که تحقیقات زیادي در ز  با

این   هاي ورزشی و تغییر سریع شرایط محیطی، نتایجی از انجام گرفته است، با توجه به ماهیت متغیر سازمان
 

1- Bass and Avolio  
2- Riggio  
3- Emotional & social enteligance  
4-Burns  
5-pillai 
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رابطه بین  از این رو در تحقیق حاضر. هاي مربوط به ورزش و فعالیت بدنی موجود نیست تحقیقات در سازمان

هاي رهبري تحولگرا و عملگرا روساي تربیت بدنی استان گلستان مورد  هوش هیجانی مدیران با سبک

  . بررسی قرارگرفته است

این مطلب است که مدیران کارا از   هاي موفّق، مؤید هاي تحقیقات انجام شده بر روي سازمان یافته     

معتقدند یکی ) 1986( 2، لرد، دوادر)1998(، باس )1998( 1من گول. اي برخوردارند هاي شخصیتی ویژه ویژگی

گیري بر موفّقیت  تواند تأثیر چشم هاست که می هاي رهبران مؤثّر، باال بودن هوش هیجانی آن از ویژگی

هوش هیجانی را توانایی کنترل احساسات ) 1990( 3سالووي و مایر). 24، 31(مدیران در سازمان داشته باشد 

ها و  هاي رفتاري افراد و به منظور حد اکثر استفاده از توانایی خود ودیگران با هدف شناسایی ویژگیو عواطف 

گیري  هاي کارکنان تعریف کردند و معتقدند هوش هیجانی در درك احساسات کارمندان و تصمیم مهارت

هاي شخصی  توانند تجربه مدیرانی که هوش هیجانی باالیی دارند، بهتر می. صحیح و کارا نقش بسزایی دارد

اظهار داشتند که مدیران ) 1999( 5وزاکارو) 2002( 4ریگیو، مارفی و پیروزو). 39(بندي کنند  خود را طبقه

هاي حساس سازمان نشان  آمیزي نسبت به موقعیت هاي موفّقیت برخوردار ازهوش هیجانی باال، واکنش

در تحقیقی ارتباط بین ) 1387(همکاران و   وگلستان جهرمی 2004گربر ). 37، 43(دهند  می

هوش هیجانی وموفّقیت تحصیلی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که 

هاي باالتري کسب کردند، موفّقیت تحصیلی  آموزانی که در هوش هیجانی نمره دانش

تر  این رابطه، آن را قوي  ضمن تأیید) 1387(و همکاران   گلستان جهرمی. بیشتري داشتند

  ). 27، 4( اند از رابطه بین هوش شناختی و موفّقیت تحصیلی یافته

این را   در باره اهمیت هوش هیجانی 1386، اسماعیلی و همکاران، 1381خسرو جاوید      

هاي زندگی  توانند با چالش مطرح کردند که افراد با توانمندي هوش هیجانی بهتر می

ها را به گونه مؤثّرتري تنظیم کنند و سالمت روانی و روابط اجتماعی  مواجه شوند و هیجان

  ). 3(بهتري داشته باشند 

هاي رهبري تحولگرا، عملگرا  طی تحقیقی در زمینه ارتباط بین هوش هیجانی و سبک) 2000( 6بارلینگ     

خاصیت گزارش کرد که مدیران با هوش هیجانی باال شرایط استفاده از سبک رهبري تحولگرا و عملگرا  و بی

نیزطی تحقیقی تأثیر هوش هیجانی بر ) 2001( 7پالمر و استوق). 7(نماید  را براي مدیریت اثر بخش مهیا می

SUEIT(نامه  هاي رهبري که در دانشگاه سوئین برن با استفاده از پرسش روي سبک
انجام دادند، پیشنهاد  )8

هاي هوش هیجانی  با مؤلّفه) بخشی کاریزما، مالحظات فردي، الهام(کردند که بین سبک رهبري تحولگرا 

؛ اما در برخی از تحقیقات انجام ) 34(رابطۀ معناداري وجود دارد ) حساساتقابلیت درك، مدیریت و کنترل ا(

 

1- Goleman  
2-Lord and Devader  
3- Salovey and Mayer  
4- Riggio and Murphy and Pirozzolo  
5- Zaccaro  
5- Barling 

7- Palmer and Stough  
8-suinburn university emotional intelligence test  
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مطالعات اتواتر، . هاي رهبري مشاهده نشده است شده نیز رابطۀ معناداري بین هوش هیجانی و سبک

در رابطه با هوش هیجانی، سبک رهبري و ) 1993( 3، هاول و آوولیو)1986( 2، گیبونس)1993( 1یامارینو

اي سازمانی نشان داد که سبک رهبري تحولگرا با هوش هیجانی، رابطۀ معناداري ندارد و مدیران با رفتاره

، نیز طی تحقیق )1993( 4یامارینو). 6، 23، 42(ترند  سبک رهبري عملگرا در مقایسه با مدیران تحولی موفّق

ت و گزارش کرد که عدم توجه ، آن را نقطه مقابل رهبري تحولی دانس5خاصیت با اشاره به سبک رهبري بی

خاصیت با  پذیري کارکنان، سبب ایجاد رابطۀ منفی بین مدیران بی به نیازهاي زیر دستان و عدم مسؤولیت

  ). 42(شود کارکنان می

Iـ  EQ(نامه  طی تحقیقی با استفاده از پرسش) 2000ـ 1997( 6بار ـ ان      
، پنج فاکتور هوش هیجانی را )7

وي عملکرد عالی مدیران موفّق را به باال بودن سطح . هاي مختلف مورد بررسی قرار داد ماندر مدیران ساز

، )1999( 11، میلر)2000( 10، جرج9، واتکین8نتایج تحقیقات آبراهام). 8، 10(ها نسبت داد  هوش هیجانی آن

نشان داد که رهبران باهوش هیجانی ) 1997(، باس )2001(، زاکارو )1997(، بار ـ ان )1998، 2000(گلمن 

بینی  باال از نظر عاطفی شادترند و تعهد باالیی نسبت به سازمان دارند و از احساسات مثبت براي پیش

اد به نفس، ایجاد حس تعاون و همکاري گیري، اعتم هاي اصلی در عملکرد سازمانی و بهبود تصمیم پیشرفت

از تحقیق باس ) 2000( 12کاروسو، میر، سالووي). 18، 28، 36(کنند  با زیردستان و رفع تعارض استفاده می

هاي ارتباطی از هوش هیجانی باالیی برخوردار باشند، حمایت  ایجاد مهارت  این که رهبران باید براي  مبنی بر

  هاي متناقص و همچنین ضرورت این زمینه و یافته  جه به تحقیقات انجام شده دربنابر این با تو). 19(کرد 

هاي رهبري جدید به ویژه  ایجاد انگیزش مطلوب در کارکنان و همچنین آشنایی مدیران تربیت بدنی با سبک

حقیق هاي مربوط به فعالیت بدنی و ورزش در ت هاي متصدي تعلیم و تربیت از جمله سازمان در سازمان

خاصیت روساي تربیت  هاي رهبري تحولگرا و عملگرا و بی حاضر، رابطه بین هوش هیجانی مدیران با سبک

  . بدنی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته است

  

  شناسی تحقیق روش

هاي رهبري  بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک تحقیق حاضر از نوع میدانی است که هدف آن

  جامعۀ آماري. باشد خاصیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان گلستان می گرا و سبک رهبري بیتحولگرا، عمل

ها واداره کل تربیت بدنی استان  ها، بخش این تحقیق را کلیه روسا و معاونین ادارات تربیت بدنی شهرستان

 

1- Atwater & Yammarino  
2- Gibbons  
3-Hawel and Avolio  
4 - Yammarino  
5 - laissez-faire leadership 
6- Bar-On  
7-Emotional Quotient inventory  
8-Abraham  
9-Watkin  
10- George  
11- Miller  
12- Caruso and Mayer and Salovey  
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ونۀ آماري تحقیق انتخاب به عنوان نم )=n 53(کلّیۀ فراد حاضر در جامعۀ آماري . گلستان تشکیل داده است

  . نامۀ عودت و مورد استفاده قرار گرفت پرسش )=n 47(شدند که در نهایت تعداد 

خرده مقیاس  5که  1نامۀ هوش هیجانی سیبریاشینگ به منظور ارزیابی هوش هیجانی مدیران ازپرسش     

ارزشی  5صورت مقیاس لیکرترا به 6هاي اجتماعی و مهارت 5، همدلی4، خودانگیزي3، خودکنترلی2خودآگاهی

به  نامه پرسشاین  روایی و پایایی. کند، استفاده شده استارزیابی می) کامالً مخالفم: 5کامالً موافقم تا :1(

نامۀ  پرسش). 26(گزارش کرد ) =76/0rـ84/0(کرونباخ  کردن وآلفايدوتیمهروشبه) 2007( 7وسیلۀ پتریدز

خرده مقیاس رهبري تحولی که شامل پنج متغیر  3، که )1996( 9لیو، باس واو)MLQ( 8چندعاملی رهبري

، 13، ایجاد انگیزش12بخشی الهام) تأثیرات معنوي( 11آل گرایی اعتقادي ، ایده10) جاذبه(گرایی رفتاري ایده ال 

و  16) فعال(، مدیریت بر مبناي استثناء 15، رهبري عملگرا با سه متغیر پاداش مشروط14مالحضات فردي

. کند، مورداستفاده قرار گرفتگیري میاندازه خاصیت را  و رهبري بی 17) غیر فعال(ریت بر مبناي استثناء مدی

: 4اغلب، : 3گاهی، : 2ندرت، : 1هرگز، : 0(هاي ارزشی لیکرت با گزینه 5نامه به صورت مقیاس  این پرسش

گزارش  =74/0α تا94/0، )1996( 18ونامه به وسیلۀ باس واولی این پرسش  ضریب پایایی. باشدمی) همیشه

 راهنما و با استفاده از آلفاي کرونباخ ۀیک مطالع درهاي رهبري تحولی  ثبات درونی خرده مقیاس. شده است

به منظور تعیین رابطه بین هوش هیجانی با سبک رهبري . به دست آمد=α 74/0، و 86/0، 68/0به ترتیب 

 ≥05/0pدر سطح  و ضریب همبستگی پیرسون 19آزمون رگرسیون چندگانه ،)ANOVA(تحولگرا از آزمون 

  . استفاده گردیدتجزیه 

  

 هاي تحقیق یافته

خاصیت مدیران  در تحقیق حاضررابطه بین هوش هیجانی با رهبري تحولگرا، عملگرا و سبک رهبري بی

هاي آماري نشان داد که  ل دادهنتایج تجزیه و تحلی. استان گلستان موردبررسی قرارگرفت ادارات تربیت بدنی

هاي  هاي هوش هیجانی، باالترین نمره را در خرده مقیاس مهارت مدیران تربیت بدنی در بین خرده مقیاس

 

1 - The emotional intelligence quastionaire 
2 - Self-awareness 
3 - Self-management 
4 - Self-motivation 
5 - Empathy 
6 - Social skills 
7 - Petrides 
8 - Multifactor leadership questionnaire 
9 - Bass & Avolio 
10- Individualized influence ((Behavior) 
11 - Idealized Influence (Attributed) 
12 - Inspirational Motivation 
13 - Intellectual Stimulation 
14 - Individualized Consideration 
15 - Contingent rewards 
16 - Management-by-exception (active)  
17 - Management-by-exception (passive) 
18 - Bass & Avolio 
19 - Hierarchical Regression Analysis for Variables 
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هاي باالتر از سایر خرده مقیاس) 51/3(و همچنین میانگین خرده مقیاس مالحظات فردي ) 68/42(اجتماعی 

  ). 1جدول(رهبري تحولی بود 

  

  هاي مدیران تربیت بدنی ین نمرهمیانگ. 1جدول

 انحراف استاندارد میانه متغیر

هاي رهبري  مجموع نمره

 تحولگرا
22/3 79/0 

 68/0 09/3 )جاذبه(گرایی رفتاري  آل ایده

تأثیرات (گرایی اعتقادي  آل ایده

 )معنوي
24/3 82/0 

 89/0 37/3 بخشی الهام

 76/0 89/2 ایجاد انگیزش

 84/0 51/3 مالحضات فردي

هاي هوش  مجموع نمره

 هیجانی
6/192 33/17 

 23/4 45/38 خودآگاهی

 36/2 51/36 خودکنترلی

 48/3 18/40 خود انگیزي

 18/2 24/41 همدلی

 08/5 68/42  هاي اجتماعی مهارت

هاي رهبري  مجموع نمره

 عملگرا
99/1 64/0 

 63/0 75/3 پاداش مشروط

 59/0 06/1 )فعال(مدیریت بر مبناي استثناء 

غیر (مدیریت بر مبناي استثناء 

 )فعال
14/1 72/0 

هاي رهبري  مجموع نمره

 خاصیت بی
51/0 46/0 

  

. مورد استفاده قرارگرفت ANOVAهاي رهبري مدیران، آزمون  به منظور بررسی وجود تفاوت در سبک     

هاي رهبري تحولگرا، سبک رهبري عملگرا و  نتایج آزمون، حاکی از آن بود که تفاوت معناداري بین سبک

بنابر این ). 2جدول. () =F= 019/0sig,43/28(خاصیت مدیران و معاونین تربیت بدنی وجود دارد  رهبري بی
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تلف رهبري بین مدیران تربیت بدنی، پس از استفاده از هاي مخ با توجه به وجود تفاوت معنادار در سبک

 )=892/1D.W(و اطمینان در مورد پیش فرض رگرسیون ) Durbin watson(آزمون دوربین واتسون 

هاي رهبري تحولی، عملگرا و سبک رهبري  بر سبک) هوش هیجانی(به منظور تعیین متغیر پیشگو ) 3جدول(

نتایج آزمون رگرسون ). 4جدول. (و رگرسیون چندگانه استفاده گردیدخاصیت از آزمون رگرسیون خطّی  بی

هاي سه گانه رهبري، رابطۀ معناداري بین هوش هیجانی و سبک رهبري تحولگرا  نشان داد که در بین سبک

),05/0,sig≤ 473/0,β= 564/3 )F= همچنین رابطۀ بسیار ضعیفی بین هوش هیجانی و سبک . وجود دارد

  ). 4جدول(مشاهده گردید  =β= 828/5 )F,014/0و ≥05/0sig(رهبري عملکرا 

  

 هاي رهبري مدیران تربیت بدنی هاي سبک مقایسه خرده مقیاس. 2جدول

 سطح معناداري F تعداد ها خرده مقیاس

  رهبري تحولی

  رهبري عملگرا 

 خاصیت بیرهبري

  

47  

 

  

43/28  

  

019/0 

 )p . 05 ( 

  

  هاي سه گانه رهبري واتسون براي سبکنتیجه آزمون دوربین . 3جدول

  

 نتایج رگرسیون گام به گام براي متغیرهاي پیشگو سبک رهبري. 4جدول

 B SE B β  R2  متغیر
F 

  مرحلۀ اول

  هوش هیجانی 

002684/0  15382/0  14968/0  0224310/0  564/3*  

  مرحلۀ دوم

  و ورهبري تحولی هیجانیهوش

000627/0  11549/0  47312/0  3284665/0  368/2*  

  مرحلۀ سوم 

  هوش هیجانی، رهبري عملگرا

000853/0  10235/0  014386/0  000206/0  826/5*  

  مرحله چهارم

  خاصیت و رهبري بیهیجانیهوش

000346/0  08537/0  001038/0  00000108/0  621/3  

  *) p . 05(سطح معناداري 

 

  l ) ضریب( R ضریب تعیین  ضریب تعدیل  خطاي استاندارد دوربین واتسون

892/1 354792/47  769/0 773/0 83/0 1 
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هاي هوش هیجانی به عنوان متغیر مستقل، بیشترین این که کدامیک از خرده مقیاس  به منظور تعیین     

قدرت پیشگویی سبک رهبري تحولگراي مدیران تربیت بدنی را دارد، آزمون رگرسیون چندگانه مورد استفاده 

که بیانگر تأثیر مثبت هوش هیجانی بر رهبري تحولگراي مدیران  5هاي جدول با توجه به داده. قرارگرفت

 =β,39/0) هاي اجتماعی ، نتایج آزمون نشان داد که مهارت=Sig( 008/0و=46/11F(باشد  تربیت بدنی می

p<0. 01 (28/0) وهمدلی,β= p<0. 01 ( لگرامدیران تربیت بدنی بیشترین تأثیر را بر سبک رهبري تحو

همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه براي سبک رهبري عملگرا ). 5جدول (داشتند و خرده 

)72/9F=016/0و )Sig=12/0) ، حاکی از آن بود که فقط خرده مقیاس خودآگاهی,β= p<0. 01 (توتند  می

براي ANOVAیج آزمون نتا). 6جدول (بر سبک رهبري عملگراي مدیران تربیت بدنی تأثیرگذار باشد 

خاصیت مدیران  خاصیت نیز نشان داد که رابطۀ معناداري بین هوش هیجانی و سبک رهبري بی رهبري بی

 ). 9جدول (تربیت بدنی وجود ندارد 

  

  بینی رهبري تحولی بر اساس هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی پیش. 5جدول 

modle 
مجموع 

 مجذورات
 Valueـ  F میانگین مجذورات یازادي درجه

سطح 

 معناداري

  رگرسیون

 مقدارباقیمانده

 مجموع

636/6147  

41536 .082  

47683 .718  

3  

44  

47  

2285 .134  

234 .923  
11 .46  0 .008*  

  

  هاي هوش هیجانی و رهبري تحولگرا نتایج رگرسیون چندگانه براي خرده مقیاس. 6جدول

Coefficients  
 استاندارد نشده  استاندارد شده

Sig t  ـvalue β SE B مدل  

041/0 697/1 846/14 682/11  

023/0 167/2 129/0 214/0 447/0  

009/0 845/1 152/0 372/0 834/0  

038/0 392/4 221/0 631/0 912/0  

001/0 089/3 284/0 438/0 239/1  

004/0 241/6 393/0 329/0 518/1  

)constant( 

 خودآگاهی

 خودکنترلی

 خود انگیزي

 همدلی

  اجتماعیهاي  مهارت

 ضرایب تعدیل یافته R2═. 34 = 0. 21,رهبري تحولگرا : متغیر وابسته
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 بینی رهبري عملگرا بر اساس هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی پیش. 7جدول

  

سطح 

 معناداري

F  ـValue  میانگین

 مجذورات

 modle مجموع مجذورات یازادي درجه

0 .016*  9 .72  1186 .716  

76 .941  

3  

44  

47  

4257 .623  

9924 .561  

14182 .184  

 رگرسیون

 مقدارباقیمانده

 مجموع

  

  

  هاي هوش هیجانی و رهبري تحولگرا نتایج رگرسیون چندگانه براي خرده مقیاس. 8جدول

  ضرایب

 استاندارد نشده استاندارد شده

 Sig t  ـvalue β SE B م ـ ـدل  

 018/0 019/2 307/6 350/41  

 029/0 846/3 137/0 184/0 541/0  

 19/0 164/2 293/0 409/0 137/1  

 26/0 076/5 288/0 291/0 518/0  

 42/0 519/1 094/0 711/0 423/0  

 087/0 278/3 538/0 328/0 634/1  

 )constant ( 

 خودآگاهی

 خودکنترلی

 خود انگیزي

 همدلی

  هاي اجتماعی مهارت

  ضریب تعدیل یافته ═/. R 21 27 .0=2رهبري عملگرا : متغیر وابسته

 
 

  بینی رهبري عملگرا بر اساس هوش هیجانی مدیران تربیت بدنی پیش. 9جدول

  

سطح 

 معناداري

F  ـValue  میانگین

 مجذورات

 modle مجموع مجذورات یازادي درجه

293/0  13 .72  1186 .716  

76 .941  

3  

44  

47  

4257 .623  

9924 .561  

14182 .184  

  رگرسیون

 مقدارباقیمانده

  مجموع

هاي رهبري تحولی، عملگرا و  هاي سبک همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه براي خرده مقیاس     

ترین متغیر  قوي) β= p<0. 01,531/0(سبک رهبري آزاد نشان داد که که خرده مقیاس مالحظات فردي 
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کم تأثیرترین متغیر پیشگو بر ) β= p<0. 01,09/0) بخشی همچنین الهام. پیشگو در سبک رهبري تحولی بود

) (هیجانی نیزهمدلی در بین متغیرهاي هوش  ).10جدول(سبک رهبري تحولی مدیران تربیت بدنی بود 

531/0 )β= ( 461/0) هاي اجتماعی و مهارتβ= رهاي تأثیرگذار بر جاذبه و مالحظات فردي  قويترین متغی

 .β= p<0,521/0(بخشی بود  لی نیز متغیر پیشگو براي خرده مقیاس الهامخرده مقیاس همد). 10جدول(بودند 

01 .(  

  

 هاي رهبري تحولی براي خرده مقیاس) β(نتایج آزمون رگرسیون چندگانه . 10جدول

 هاي اجتماعی همدلی خودانگیز ي خودکنترلی خودآگاهی  مهارت 

 رهبري تحولی   213/0  367/0    524/0   473/0

 جاذبه  ـ    ـ    370/0*   461/0

 تأثیرات معنوي  ـ    126/0  298/0   312/0

 بخشی الهام 09/0  134/0* 189/0  521/0   439/0

 انگیزش بخشی  ـ    264/0  432/0   355/0

ـ    531/0   280/0

  371/0   128/0 

 مالحضات فردي

 پاداش مشروط  ـ    ـ       ـ  168/0   ـ  

 ) فعال(بر مبناي استثنا مدیریت   ـ    011/0  ـ    ـ  

 ) غیر فعال(بر مبناي استثنا مدیریت      068/0 042/0ـ    ـ    ـ  

 خاصیتبیرهبري  ـ ـ ـ  061/0ـ ـ  

   p<0. 01*p (05 .(عدم قدرت پیشگویی متغیر : ـ  

 
نیز دومین متغیر پیشگو بر  )=280/0βو355/0و439/0و312/0و461/0و4730(هاي اجتماعی  مهارت     

  . سبک رهبري تحولی مدیران تربیت بدنی بود

پس از مشخّص شدن وجود رابطۀ معنادار بین هوش هیجانی و سبک رهبري تحولی با استفاده از آزمون      

. رهبري تحولی مورد بررسی قرار گرفتهاس هوش هیجانی و  پیرسون شدت و جهت رابطه بین خرده مقیاس

. )=53/0r(هاي اجتماعی با انگیزش بخشی بود  نتایج آزمون پیرسون، حاکی از وجود رابطۀ باال بین مهارت

در نهایت، . )=085/0r(این که رابطۀ ضعیفی بین جاذبه و خودکنترلی مدیران مشاهده گردید   ازطرف دیگر با

 ). 5جدول(، مشاهده گردید )=61/0r(هیجانی و سبک رهبري تحولی  رابطۀ مستقیم و باالیی بین هوش

این تحقیق، وجود رابطۀ ضعیف بین هوش هیجانی و سبک رهبري عملگرا مدیران   هاي از دیگر یافته     

خاصیت مشاهده  همچنین هیچ رابطۀ معناداري بین هوش هیجانی و سبک رهبري بی. تربیت بدنی بود

  )11جدول(نگردید 
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 هاي هوش هیجانی و سبک رهبري رابطۀ درونی بین خرده مقیاس. 11جدول

 هاي اجتماعی همدلی خودانگیزي خودکنترلی خودآگاهی هوش هیجانی مهارت 

 رهبري تحولی  61/0 16/0 27/0  531/0 473/0 52/0

 جاذبه 39/0 085/0 22/0  370/0* 461/0 43/0

 تأثیرات معنوي   13/0*   21/0 28/0  298/0 312/0 402/0

 بخشی الهام 26/0   34/0 36/0  521/0 439/0 48/0

 بخشی انگیزه 47/0   26/0 42/0  432/0* 355/0 53/0

 مالحضات فردي 51/0 0/ 31 19/0   531/0 280/0 45/0

 رهبري عملگرا *091/0ـ ـ  0031/0ـ ـ  

 پاداش مشروط 130/0ـ  068/0 462/0ـ  082/0

بر مبناي استثنا  مدیریت ـ ـ ـ  032/0ـ ـ  

 ) فعال(

غیر (بر مبناي استثنا مدیریت  086/0ـ ـ  267/0 254/0ـ  112/0

 ) فعال

 خاصیتبی رهبري ـ ـ ـ ـ  053/0ـ ـ  

 )p . 05) p<0. 01* 

  

  :بحث و بررسی

به رهبري کارآمد امري هاي امروزي نیاز  هاي فراوان در سازمان با توجه به عدم اطمینان روز افزون و چالش

هاي مورد نیاز مدیریت کارا را  هاي ورزشی فقط مهارت ضروري است، این که مدیران بویژه مدیران سازمان

هاي اجتماعی و عاطفی که پیش زمینه مدیریت اثر بخشی  داشته باشند کافی نیست؛ بلکه باید از مهارت

هاي  تحقیق، بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک به طور کلی هدف این). 20(باشد، برخوردار باشند  می

تعداد . باشد خاصیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان گلستان می رهبري تحولگرا، عملگرا و سبک رهبري بی

)47 n=( نتایج تحقیق، . مدیر و معاونین ادارات تربیت بدنی استان گلستان در تحقیق حاضر حضور داشتند

بین هوش هیجانی با سبک رهبري تحولگرا مدیران ) r=61/0(داري  ابطۀ مثبت و معنیحاکی از آن است که ر

توان سبک رهبري تحولگرا را با امتیازات هوش هیجانی  بنابراین می. تربیت بدنی استان گلستان وجوددارد

یج مطالعات نتا). 20، 18، 16(بینی کرد که با بسیاري از تحقیقات انجام شده، همخوانی داشت  مدیران پیش

توانند از سبک رهبري تحولگرا به عنوان سبک رهبري مؤثّر  انجام شده نشان داد که مدیران تربیت بدنی می

وري سازمان استفاده  و کارا جهت هدایت صحیح کارکنان به منظور دستیابی به اهداف سازمانی و افزایش بهره

این را مطرح   یاهمیت هوش هیجانی درباره 1386ن، ، اسماعیلی و همکارا1381خسرو جاوید ). 18، 20(نمایند 

ها را به  هاي زندگی مواجه شوند و هیجان توانند با چالش کردند که افراد با توانمندي هوش هیجانی بهتر می

و گلمن  1997کوپر). 3و1(گونه مؤثّرتري تنظیم کنند و سالمت روانی و روابط اجتماعی بهتري داشته باشند 
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کوپر، معتقد است اولین . ی به اهمیت هوش هیجانی در مدیریت اثر بخشی تأکید داشتندطی تحقیق 1998

). 20(شوند، آموختن و رهبري کردن از طریق هوش هیجانی است  چالشی که مدیران با آن رو به رو می

ابل یک این بینش مشترك و متق  گلمن نیز سطح باالي هوش هیجانی را در توانایی درك متقابل مدیران که

ویژگی مهم سبک رهبري تحولگرا است و گزارش کرده است که توانایی کنترل احساسات وبرقراري روابط 

کند  خاصیت متمایز می انسانی متقابل و مالحظه فردي رهبران تحولگرا را نسبت به رهبران عملگرا و بی

ها  اعتماد به نفس، از حد اکثر مهارترهبران تحولگرا با احساس، همدردي، انگیزش بخشی، خودآگاهی، ). 24(

ویژگی مهم ) 1990(باس ). 7، 14(برند  هاي کارکنان در جهت دستیابی به اهداف سازمان بهره می و توانایی

هاي هوش هیجانی به  داند که از جمله ویژگی مدیران تحولگرا را در برخورداري از اعتماد به نفس باال می

تر و قابل اعتماد  نیزگزارش کرد که رهبران تحولگرا در بین کارمندان محترم) 1997(کوپر ). 12(آید  شمار می

ایجاد اعتماد متقابل و پذیرش مثبت مدیران از سوي کارکنان   سازي سازمان هستند و معتقد است براي بهینه

خشی هاي اجتماعی با انگیزش ب همچنین در تحقیق حاضر، رابطه باالیی بین مهارت). 20(ضروري است 

هاي مورد نیاز در تمام سطوح مدیریت،  بنابر این از آنجایی کۀ اکی از مهارت )=53/0r(مدیران وجودداشت 

ایجاد روابط   توانند از طریق آشنایی و بهرمندي از هاي انسانی و ارتباطی است، مدیران تربیت بدنی می مهارت

. کنان به منظور پیشبرد اهداف سازمانی استفاده نمایندهاي کار انسانی با کارکنان از حد اکثر مهارت و توانایی

این تحقیق، وجود رابطۀ ضعیف بین جاذبه و خودکنترلی مدیران تربیت بدنی بود   آور هاي شگفت از یافته

)085/0r=(. ه به ماهیت متفاوت سازمانت بدنی ودر تحقیق حاضر  احتماالً با توجالیي ورزش و فعهاي متصد

هاي اجرایی که نیاز به  بدنی، جا به جایی و انتقال کوتاه مدت مدیران و ماهیت فعالیت مدیران تربیت

ویژگی مشترك دیگر بین . هماهنگی و ارتباطات نزدیک دارد، نیاز به جاذبه مدیران را به حد اَقل رسانده است

ران تحولگرا به آنچه معتقد است رهب 1995گلمن. بخشی است سبک رهبري تحولگرا و هوش هیجانی انگیزه

هاي سبک رهبري  بخشی مطلوب، یکی از ویژگی انگیزه. که ماوراي انتظاراتشان است دسترسی خواهند یافت

باس ). 12(کند  تحولگرا است که مدیران تحولگرا از آن براي برآورده کردن انتظارات کارمندانشان استفاده می

هاي  ه نفس، همدلی، خودکنترلی، خودآگاهی و مهارتنیز گزارش کرد که بین سبک رهبري و اعتماد ب

هاي مهم هوش هیجانی است، رابطۀ مثبت و قوي وجود دارد، که با تحقیق حاضر  اجتماعی که از ویژگی

ایجاد   طی تحقیقاتشان دریافتند که رهبران باید براي) 2000( 1کاروسو، میر، سالووي. همخوانی دارد

 2004گربر ) 1995(نتایج تحقیقات کلر ). 19(نی باالیی برخوردار باشند هاي ارتباطی از هوش هیجا مهارت

این دو   این مطلب بود که مدیران با امتیاز باال در یکی از  نیز حاکی ار) 1387(و همکاران  وگلستان جهرمی

ه نظر ب). 27،4، 30(توانند عملکرد بهتري داشته باشند  ، می)سبک رهبري تحولگرا و هوش هیجانی(ساختار 

دهند تا کارکنان از طریق  میرسد مدیران تحولگرا اعتماد به نفس وشایستگی شان خود را افزایش می

؛ اما تحقیق حاضر با نتایج مطالعات اتواتر، )26(بخشی به بهترین عملکرد دست یابند  هاي الهام انگیزه

تحولگرا با هوش هیجانی نیافتند، اي بین سبک رهبري  که رابطه) 1993( 3، هاول و آوولیو)1986( 2گیبونس

هاي  این محقّقین اظهار داشتند که موفّقیت و اثربخشی سازمان تنها به سبک). 6، 23، 29(همخوانی نداشت 
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این تحقیق   با هوش هیجانی گزارش کردند که با نتایج) پاداش براي عملکرد، انتظارات و تبادالت با کارمند(

  ). 7، 13، 34(همخوانی نداشت 

داري بین هوش هیجانی و سبک رهبري  این تحقیق وجود رابطۀ منفی و معنی  هاي از دیگر یافته     

مبنی بر وجود رابطۀ منفی بین هوش ) 1993(ویامارینو ) 1997(خاصیت بود که با نتایج تحقیقات باس  بی
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