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 چکیده
بنابراین شناخت  .شودیکی از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب می ،اثربخشی رهبری

هدف ند است. از این رو، باشد، بسیار ارزشم تواند با این عامل ارتباط داشتهعواملی که می
مدیران  دیدگاهبین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری از  ی این تحقیق تعیین رابطه صلیا

ورزش و جوانان،  ی مدیران وزارتخانه ی شامل کلیه ،آماری این پژوهش ی جامعه .بود یورزش
بود  (=N 223) های ورزشیالمپیک و فدراسیونالمپیک، آکادمی ملیاالمپیک و پارکمیته ملی

 ،نفر جهت انجام این تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق 382که با استناد به جدول مورگان، 
-محقق ی نامه و پرسش (3338) الی هوش هیجانی سایبریا شرینگسؤ 22 ی نامه پرسش از

 هاآوری دادهجهت جمع بر اساس مدل تالکوت پارسونز الی اثربخشی رهبریسؤ 26ی  ساخته
تحلیل نتایج  .جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد آماری رگرسیون چندمتغیره،از روش  و

در  ( و>23/2p) داری داردمعنی ی اثربخشی رهبری با هوش هیجانی رابطهنشان داد که  هاداده
مقیاس خودانگیختگی و همدلی با اثربخشی  های هوش هیجانی، دو خردهمقیاس بین خرده

 طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که هوش به (.>23/2p) داشتند معناداری ی رهبری رابطه
-می به نظر کننده در اثربخشی رهبری مدیران ورزشی است. بینیعاملی مهم و پیش هیجانی

رسد کنترل تمایالت عاطفی خود و درک احساسات و عواطف سایر افراد حاضر در محیط 
ای تاثیرگذار بر اثربخشی رهبری مدنظر قرار لفهؤعنوان م کاری از جانب مدیران بتواند به

 گیرد.
 

 .خودانگیختگی، همدلیاثربخشی،  :کلید واژگان

                                                                                                                                               
  نویسندۀ مسئول  Email: kozechih@modares.ac.ir 
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 مقدمه

 از را آنها كه دارند عمده ويژگي يك موفق هايسازمان ،1جانسون و به اعتقاد هرسي، بالنچارد

ربخش. بنابراين، اث و پويا رهبري از ستا عبارت ويژگي آن و كندمي متمايز غيرموفق هايسازمان

 تحقيقاتي، هايپروژه حتي و ها شركت ها، سازمان هايو شكست هاناكامي از از آنجا كه بسياري

 هستند اثربخش رهبران جستجوي در مستمر طور به ها سازمان است، بوده رهبري ضعف علت به

رهبران واجد  انتصاب مديران و بسيار مهم در هر نظام، انتخاب و ي لهمسأ به همين دليل،. (1)

ثر واقع شوند، ها مؤ سسات و سازمانكه بتوانند در اداره و سرپرستي مؤاي است شرايط به گونه

رهبري و اما، رهبر كيست؟ رهبري به چه معناست؟ باشند.  يعني رهبري اثربخشي داشته

 اثربخش يعني چه؟

 05طي را طالعاتم از زيادي بسيار تعداد و است سازماني علوم در كليدي مفهوم يك رهبري

 هر از بيش رهبري موضوع هنوز ،مطالعات اين ي همهوجود  با اما است. شده موجب سال اخير

 است معتقد (1491)2(. استاگديل2) است  ماندهباقي  ناشناخته رفتاري، در علوم يديگر عنوان

 دارد وجود فتعري رهبري براي اند،نموده اظهارنظر به رهبري راجع كه افرادي تعداد به تقريباً

است، تعريفي جامع كه مورد  اي رهبري تعاريف زيادي ارائه شدهاما با وجود اينكه بر .(3)

رهبري عبارت است از: عمل  (1494) 3تريپذيرش همگان باشد، وجود ندارد. از نظر 

هاي گروهي تالش  عالقه براي دستيابي به هدفكه از روي ميل و  طوري هبر افراد، ب تأثيرگذاري

 گروه يك اعضا كار هماهنگي و هدايت از است عبارت رهبري است معتقد 4(. فيدلر9) ندكن

رهبري، تأثيرگذاري  (1419) 5اُدانلكونتز و به اعتقاد معين.  و مشترك به هدف رسيدن براي

 (.0) تا تحقق هدف مشتركي را دنبال كنند ،بر افراد است

 ندارد، وجود رهبري از جهاني و شده پذيرفته تعريفيك  اي،پيچيده ماهيت چنين به توجه با 

 دوم و است گروهي ي پديده يك رهبري اينكه اولدارند:  توافق موضوع دو در بيشتر تعاريف اما

 (. 9) است نفوذ فرآيند يك رهبري اينكه

ترين هاي هدايت و رهبري شامل چهار دسته نظريه است. قديميطور كلي، سير تكامل نظريه هب

رهبري، رويكرد صفات شخصي است. بر اساس اين نظريه، وجود صفاتي  ي در زمينهطرز تفكر 

 ي ثر سازند. دستهؤتوانند او را يك رهبر موفق و مذاتي دارند، مي ي خاص در انسان كه جنبه

                                                                                                                                               
1. Hersey , Blanchard & Johnson  
2. Stogdill 
3. Trry 
4. Fiedler 
5. Koontz& O’Donnell 
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دوم رويكردهاي رهبري يعني رويكرد رفتاري مبتني بر اين فرض است كه قدرت رهبري و 

هاي ها، نظريهبك رهبري مربوط است. سومين دسته از نظريهتمايل به پيروي كردن، به س

جستجوي بهترين راه براي رهبري كه در  موقعيتي و اقتضايي رهبري است. بر اين اساس، اصوالً

ها بر اساس را تجويز كرد، امري محال و نشدني است. در اين نظريه جميع موارد بتوان آن

آخر  ي است. دسته دهب و مطلوب رهبري تعيين شي مناس هاي مختلف، شيوه شرايط و موقعيت

آفرين، رهبر پيروان را آفرين است. در رهبري تحولرهبري تحول ي هاي رهبري، نظريهنظريه

شود كه  و باعث ميانگيزد براي بروز حداكثر پتانسيل خود و دستيابي به اهداف گروهي برمي

 يستگي و خودشناسي( شوند.  )موفقيت، شا نيازهاي سطوح باالتري آنان طالب ارضاي

اعالم كردند كه  (1410) 3سا، و ب(1491) 2، برنز(1499) 1هاوسبراساس تحقيقات پيشين، 

 آفرين هستند.رهبران اثربخش، رهبراني تحول

ثر بر ؤ( رهبري اثربخش توانايي شخص براي نفوذ م2559) 9به اعتقاد استيونسون و وارن

 .(9) ها و تلقي خود را به كار ببندد اي از دانش، مهارتيزهديگران در موقعيتي است كه رهبر آم

 به را فرآيند الف. خود: حالت بهترين در رهبران (،1411)0پوسنر و به اعتقاد كوزسهمچنين، 

-مي كنش به وادار را ديگران پ. دهند؛مي الهام را مشترك اندازيك چشم ب. كشند؛مي چالش

از  بسياري كنند.مي تشويق را هاقلب ث. و كنند؛مي دهيالگو داده و نشان را راه ت. كنند؛

 است، شده طراحي رهبري موجود اعمال مورد در گسترده تحقيقي با را كه اعمال اين محققان

 .(1) دانندمي رهبري اعمال اثربخش واقعي ي هنمايند

دلي است  مفكري و ه رهبري اثربخش در سازمان عامل اصلي و اساسي در ايجاد همطور كلي،  هب

ثر كساني هستند كه بتوانند افراد متفاوت را در زير يك چتر فكري و نظر واحد ؤو رهبران م

اهميت بوده، روح جمعي گرد آورند و اين درك را ايجاد كنند كه اختالفات فردي، جزئي و كم

دهد كه رهبري اثربخش از (. تحقيقات بيشتر نشان مي4) است كه واجد ارزش و اعتبار است

 (. 15) شوددادن به منابع انساني حاصل مي دادن و اولويت ارزش ي دريچه

بسياري شود كه مشاهده مي، رهبريبر اثربخشي  محققان كيد بسيارأو با وجود ت از طرف ديگر

توانند در محيط برقرار سازند. آنها نميخود خوبي با كاركنان  ي رابطه ،از مديران قادر نيستند

سازماني، فرآيند كاري و فناوري تغيير ايجاد كنند. اين مديران به رغم كسب و كار، فرهنگ 

                                                                                                                                               
1. House 
2. Burns 
3. Bass 
4. Stevenson & Warn 
5. Kouzes& Posner 
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مديراني  ،مديران اثربخش كه درحاليتوانند مديران موفقي باشند. داشتن دانش فني خوب، نمي

اي اثربخش و سازنده ي گيرند و رابطهخود بهره ميهاي عاطفي  د كه به خوبي از قابليتهستن

منظور بقا و رشد در  رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به ،امروزه كنند.برقرار مي

مديران براي پاسخ به آنها با  طلبد كه عموماًهاي خاصي را ميهاي جديد، ويژگيمحيط

تواند به رهبران و ها كه ميترين اين خصيصه شوند. يكي از مهميمواجه م مشكالت بسياري

در رويكرد به همين دليل،  .هوش هيجاني است ،كمك كندمديران در پاسخ به اين تغييرات 

هاي  هاي اجتماعي و مهارتها هستند كه از توانمندي مديراني مدنظر سازمان ،جديد مديريت

گوي خوبي باشند و با درك احساسات خود و ديگران،  ، شنونده و سخنودهارتباطات برخوردار ب

نشاط ايجاد و در يك كالم، بتوانند محيطي با در بيان و انتقال احساسات به خوبي عمل كنند

كنند كه در آن افراد رشد يابند. رويكرد مديريتي جديد اين مديران را مديراني اثربخش و موفق 

هاي عاطفي توجه دارند و در ارتباطات خود به خوبي  داند. مديران اثربخش و موفق به قابليتمي

العمل نشان دهند و نند و متناسب با آن عكستوانند عواطف و احساسات ديگران را درك كمي

 .(11) بااليي برخوردارند هيجانياز هوش در يك كالم 

 ،است شده مطرح علمي ادبيات در است سالي چند كه هيجاني هوش ي واژه ،به لحاظ تاريخي

 از واژه اين ي ريشه .شد مطرح علوم ساير در كاربردي صورت  به سپس و شناسي در روان ابتدا

 1ثروندايك ي وسيله هب 1425سال در بار اولين كه است گرفته تنشأ اجتماعي وم هوشمفه

اي خردمندانه ها براي عمل به شيوه وي هوش هيجاني را توانايي مهم مديريت انسانشد.  مطرح

 مهارتي هيجاني هوش (2551) و همكاران 2به اعتقاد گلمن .(12) در روابط انساني تعريف كرد

 طريق از كند، كنترل را خود خودآگاهي، روحيات طريق از تواندمي آن ي دارنده كه است

 مديريت طريق از و كند درك را آنها ثيرتأ دلي طريق هم از بخشد، بهبود را آن خودمديريتي

 (1441)3ويسينگر .(13) ببرد باال را ديگران و خود ي كه روحيه كند رفتار ايشيوه به روابط

 ثرمؤ ارتباط رفتار، افكار، هدايت جهت در احساس و عاطفه رگيريكا هب هوش را هيجاني هوش

نتايج  ارتقاي براي كار انجام چگونگي در زمان از استفاده و مشتريان سرپرستان، همكاران، با

 .(19) داندمي

است كه هم شامل درك دقيق  عنوان نوعي هوش تبيين شده امروزه هوش هيجاني به

ر دقيق حاالت هيجاني ديگران است. هوش هيجاني، فرد را هم تعبي هاي خود شخص و هيجان

                                                                                                                                               
1. Throndike 
2. Goleman et al. 
3. Weisinger 
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هاي  ها واحساس از هيجان كند، به اين معني كه فرد به چه ميزانيهيجاني ارزيابي مي از نظر

 كند. كنترل و اداره مي خود آگاهي دارد وچگونه آنها را

 گلمن هيجاني هوش ي نظريههوش هيجاني،  ي شده در زمينه هاي متعدد ارائهاز بين نظريه

 استفاده مدلاين  از نيز حاضر تحقيق در كه است اين رابطه در نظريه معتبرترين و ترينجامع

 :زير است شرح به آن ي دهندهتشكيل اجزايو  است شده

 و آني طور هب خود عواطف و احساسات شناخت :)شناخت احساسات خود(1خودآگاهي .1

به اعتقاد گلمن،  .مناسب هاي گيريميمتص در راهنمايي براي آن از استفاده و عميق

باشد و از حاالت دروني، نقاط قوت و ضعف خود  خودآگاهي يعني اينكه فرد بصيرت داشته

 .و منابع دروني خود آگاه باشد

 براي آرامش حفظ و هيجانات مديريت و مهار توانايي :)كنترل احساسات(2خودتنظيمي .2

 با هماهنگي مناسب، نحو به شناختي هايديتوانمن از گيريبهره و گيريتصميم به كمك

واقع،  در .رساند ياري ما به آن تسهيل در كارها، در اختالل جاي به كه نحوي به هيجانات

هاي آني و منابع  مديريت عواطف يا خودتنظيمي شامل مديريت حاالت دروني، محرك

 .دروني شخص است

 سمت به هدايت و دادن حركت يبرا خود قعالي ترينعميق از استفاده :3خودانگيختگي .3

 اينكه نه كنيم، تالش پيشرفت و تكامل جهت در و شده پيشقدم كه كند كمك تا اهداف

 .دشو ما در حركت و انگيزه ايجاد باعث شخص يا واقعه يك اينكه تا مانده منتظر

خودانگيختگي شامل كنترل تمايالت عاطفي است كه از طريق آن رسيدن به هدف آسان 

 .دشومي

 توانايي كنند،مي احساس افراد آنچه درك :)شناخت احساسات ديگران(9دلي هم .4

 هاي انسان با هماهنگي و تفاهم حسن ي توسعه و ديگران هايديدگاه درنظرگرفتن

 ( است. سازماني و كاري محيط در ويژه هب) گروهي كار يارتقا منظور به گوناگون

هايي است كه فرد براساس آنها ين ويژگيمب :)تنظيم روابط ديگران(0اجتماعي هايمهارت .5

 (.10) كندروابط بين خود و ديگران را مديريت مي

                                                                                                                                               
1. Self- Awarnece 
2. Self- Regulation 
3. Self- Motivation 
4. Empathy 
5. Social Skills 
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( در پژوهش خود دريافت كه 2559)1هاگلي اهميت هوش هيجاني براي مديران، ي در زمينه

 . (19) معناداري وجود دارد ي بين هوش هيجاني و رهبري اثربخش رابطه

 نتيجه اين به رهبري مديران عملكرد بر هوش هيجاني راث عنوان با پژوهشي ( در2559)2كوك

 كه هوش طوري هب ي معناداري وجود دارد؛ رسيد كه بين هوش هيجاني و عملكرد رهبري رابطه

كار،  تمرين مديريت، تمرين براي مهم فاكتور 0 است و الزم رهبران و مديران براي هيجاني

 مديريت داشتن خويش، كارهاي نهايي ارزيابي انجام كار، توانايي و اطراف محيط درك توانايي

 .(19) است مؤثر و ارتباط زمان

-يك پيش عنوان به هيجاني هوش كه دريافت خود پژوهش در نيز (2559)3چراسيل

 در گيري موفقيتاندازه ابزار يك عنوان به تنها نه و شودمي محسوب موفقيت ي كننده بيني

 چگونه هوش كه كندمي بيان وي شود.مي قلمداد يزن فردي موفقيت ابزار بلكه است، سازمان

و  تجاري هاي سازمان مديريت در افراد توانايي پيشرفت براي مثبت ي اثرگذارنده يك هيجاني

 باالتر هيجاني هوش چه هر ( در تحقيق خود پي برد كه2550)9هاياشي .(11) است بازرگاني

( در پژوهش خود به اين 2550)0بليس .(14) مؤثرتر است و بهتر نيز مديران عملكرد باشد،

ترند و هوش هيجاني باال آنها اثربخش ،نتيجه رسيد كه رهبراني كه هوش هيجاني بااليي دارند

( 2551)9سيكسيو -( و ويتلو2550)9ترابن .(25) تر بگيرندسازد تا تصميمات اثربخشرا قادر مي

 ي موفقيت رهبري رابطه در تحقيق خود نشان دادند كه بين هوش هيجاني و عملكرد و

( در پژوهشي دريافت كه بين هوش هيجاني با 2553)1وينبرگر .(22،21) معناداري وجود دارد

 4. پالمر و همكاران(23) داردنمعناداري وجود  ي كوشش مضاعف، رضايتمندي و اثربخشي رابطه

ي تحولي ( دريافتند كه هوش هيجاني با رهبر2555)15(، همچنين بارلينگ و همكاران2551)

 .(20،29) اي مثبت، قوي و معنادار داردرابطه

چشمگير و معنادار بين  ي ( به اين نتيجه رسيد كه چندين رابطه2551)11عالوه، بوفورد به
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 .(29) هوش هيجاني، رهبري تحولي، اثربخشي مديريت و متغيرهاي شخصيتي وجود دارد

است كه كليد موفقيت و اثربخشي  كيد كردهأهاي بسياري ت( در نوشته2551) گلمنهمچنين، 

داليل اثربخشي رهبران بزرگ به  ويرهبر در يك سازمان هوش هيجاني اوست. به اعتقاد 

تري نيز وجود دارد و  مهم ي اما نكته ،هاي آنها مربوط استهاي قوي يا استراتژيبينش و ايده

چندين مطالعه نيز ه، به عالو .(29) كنندآن اينكه رهبران بزرگ از طريق عواطفشان كار مي

 .(21) اندييد كردهش هيجاني رهبر و اثربخشي او را تأهمبستگي نزديك بين هو

هاي هما در ايران نيز نشان داد كه نفر از مديران هتل 95( بر روي 1312) نتايج پژوهش ترابي

 .(24) بين هوش هيجاني و عملكرد مديران رابطه معناداري وجود دارد

هاي افراد در سر كار به هوش هيجاني وابسته است درصد موفقيت 15 ،(1440) گلمنبه اعتقاد 

عنوان  در جريان تحقيقات خود به وي .(35) هوشي بستگي دارد ي درصد آن به بهره 25 و تنها

هاي هيجاني دو برابر  قابليت ،ايدريافت كه در تمامي مشاغل و در هر زمينه ها مشاور سازمان

تر و  شناختي است. تحقيقات او نشان داد هوش هيجاني نقش مهم هاي تتر از داشتن مهار مهم

كساني كه عملكرد كه در اين سطوح  طوري هب ؛كندمي بيشتري در سطوح باالي سازمان ايفا

استناد به هايشان قابل تفاوت در ويژگي درصد 45بهتري نسبت به افراد متوسط دارند، تقريبا 

گلمن و همكاران او معتقدند  ،اين زمينه (. در31) ي شناختيهاهوش هيجاني است تا توانايي

هاي مديريتي دارد، اما در رده هاي سازماني كاربرد زياديكه هوش هيجاني در تمامي رده

 (.13) يابداهميتي حياتي مي

 ،هوش انجام داد ي هاي مختلفي كه در زمينه( نيز با بررسي1449)1در همين ارتباط، استرنبرگ

مسئول موفقيت  ،درصد 15و حداكثر  9تواند حداقل هوشي مي ي تيجه رسيد كه بهرهبه اين ن

-ها با آن روبرو مي مديران در سازمانبيشتر امروزه كه  هاييعدم موفقيت ،اما(. 32) افراد باشد

ناديده گرفتن نقش  وله أعدم توجه به اين مسنشانگر  ،دانساني دار ي وند و اكثر آنها جنبهش

باعث بروز مشكالت فراوان در روابط  است كه شناختي در انتخاب و گزينش مديران انعوامل رو

به اين  .هاي ورزشي حادتر است له در سازماناست. اين مسأ ساير افراد سازمان شده بامديران 

دليل كه ذات ورزش، تحرك و درگيري هيجانات و احساسات ورزشكاران، تماشاگران، عوامل 

افراد اين ورزش است و مديريت احساسات و هيجانات  ي د درگير در حوزهير افرااجرايي و سا

اما  ساز باشد.كننده و سرنوشتهاي ورزشي بسيار تعيينزدن نتايج مثبت در تيم تواند در رقممي

 با همدر روابط افراد مختلف  متعدد و مشكالت مسائلبروز  له سببعدم توجه به اين مسأ

هر چند در مورد . خواهد زدثر افراد با يكديگر را رقم مؤم تعامل عد ،كه در نتيجهشد  خواهد

                                                                                                                                               
1. Sternberg 
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(، اما 19-11) است ها تحقيقاتي انجام شدههوش هيجاني و اثربخشي رهبري در ساير سازمان

ويژه در  ههاي ورزشي و بمطالعات پژوهشگر حاكي از عدم انجام تحقيقاتي مشابه در سازمان

 ثر)متأ اشد ورزش بنا بر ماهيت درونيرسكه به نظر مي است. از آنجا سطوح كالن ورزش بوده

رهبري مديران  ي الشعاع هوش هيجاني قرار گيرد و اين موضوع بر شيوهشدن از عواطف( تحت

آمده و نيز  دست هبه دليل ابهام در نتايج ب ،هاي مختلف ورزش اثرگذار باشد و از سوي ديگرحوزه

مديران ورزشي ايران، انجام يك  ي هاي تحقيق در جامعهشدن از وضعيت ارتباط بين متغير آگاه

ارتباط بين هوش هيجاني مديران و اثربخش رهبري آنها بيش از  ي مند دربارهپژوهش نظام

بين هوش هيجاني و  ي شود. با اين اوصاف، هدف پژوهش حاضر تعيين رابطهپيش احساس مي

ال است كه چه ارتباطي بين هوش دادن به اين سؤ اثربخشي رهبري مديران ورزشي و پاسخ

 .هيجاني و اثربخشي رهبري مديران ورزشي وجود دارد

 شناسیروش 

قرار  همبستگي تحقيقات ي اين پژوهش از نظر هدف از نوع كاربردي و از نظر روش در دسته

 صورت ميداني اجرا شد. كه به گيردمي
المپيك و و جوانان، كميته ملي ورزش ي مديران وزارتخانه ي جامعه آماري اين پژوهش را كليه

دهند كه در ( تشكيل مي=331N) هاي ورزشيالمپيك و فدراسيونپاراالمپيك، آكادمي ملي

اند. با توجه به حجم جامعه و با خود مشغول به كار بوده ي در سازمان مربوطه 1345سال 

ر تعيين شد كه با نف 115الزم جهت انجام اين تحقيق  ياستناد به جدول مورگان، حجم نمونه

 اي متناسب با حجم انتخاب شدند.گيري طبقهروش نمونه

 هيجاني سايبريا هوش اليؤس 33 ي نامه پرسش از مديران هيجاني هوش سنجش منظور به

 0داراي شده،  ه كه بر اساس مدل گلمن ساختهنام اين پرسششد.  استفاده( 1441) 1شرينگ

 گويه( 9) ختگي، خودانگيگويه( 9) تنظيميخود ، ويه(گ 1) خودآگاهي لفه به شرح زير است:ؤم

االت مربوط به هر يك از اين ؤشماره س .گويه( 0) اجتماعي هاي و مهارت گويه( 9) دلي هم، 

 ها به شرح زير است: لفهؤم

   19،12،15،9، 29، 32،29، 33هاي خودآگاهي: گويه ................ .1

 35،23،11،19،11،0،2هاي خودتنظيمي: گويه ................ .2

 31،29،21،25،10،4،1هاي گويهخودانگيختگي:  ................ .3

 24،20،22،19،9،3هاي دلي: گويه هم ................ .9

                                                                                                                                               
1. Siberya Shring 
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 21،14،13،1،9ي هاهاي اجتماعي: گويه مهارت ................ .0

 ،است، به اين صورت كه براي هر گويه اي ليكرت تنظيم شدهدرجه 0ها بر اساس مقياس  پاسخ

گزينه به هيچ وقت، به ندرت، گاهي، اغلب و هميشه در نظر گرفته شده و به هر  ي گزينه 0

 دريافت جداگانه ي نمره 9 است. هرآزمودني اختصاص داده شده 0و 9، 3، 2، 1ترتيب امتياز 

 كلي است. ي نمره يك و هاازمؤلفه كدام هر به مربوط آن ي نمره 0 كه كندمي

 ي نمونه كه روي يك مقدماتي اجراي در آزمون رااين  دروني همساني ميزان (1315منصوري )

گزارش  10/5كرونباخ  آلفاي روش به كرد، اجرا تهران دانشگاه نشجوياندا نفري از 95

 در اين افراد نمرات همبستگي آزمون، اين ي سازه روايي بررسي در است. وي همچنين كرده

. داد قرار بررسي مورد نفري 35 ي نمونه يك روي بر را نفس كوپر اسميتعزت آزمون آزمون و

 ها دنيآزمو نمرات بين همبستگي ( ميزان= P 0.001و = r 0.63) آمده دست هاساس اطالعات ب بر

 روايي از هيجاني هوش بگوييم آزمون توانيممي و بود معنادار آماري آزمون از لحاظ دو در

 برخوردار است.  خوبي ي سازه

با اين حال، در تحقيق حاضر نيز محقق به تعيين مجدد پايايي ابزار فوق پرداخت. براي اين 

-ورزش و جوانان، كميته ملي ي نفر از مديران وزارتخانه 32 مذكور روي ي نامه پرسش ،منظور

هاي ورزشي اجرا شد، كه در اين مورد نيز ضرايب همبستگي المپيك و پاراالمپيك و فدراسيون

نامه همبستگي مثبت دارند،  ها با كل پرسشنامه نشان داد كه تمامي گويه ها با كل پرسشگويه

 است.آمد كه در حد قابل قبولي  دست هب 15/5اي كرونباخ و ضريب آلف

الي استفاده سؤ 39 ساختهمحقق ي نامه همچنين، جهت سنجش اثربخشي رهبري از يك پرسش

داراي چهار بعد انطباق،  است، تهيه شده 1كه بر اساس مدل تالكوت پارسونز نامه اين پرسش شد.

ال طرح شده و براي ؤس 4اي هر يك از اين ابعاد، بر تحقق هدف، انسجام و تداوم و پايايي است.

كم بر اساس مقياس ليكرت درنظر  گزينه خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و بسيار 0ال ؤهر س

اختصاص داده شده است. همچنين، در  1، 2، 3، 9، 0ترتيب امتياز  به هر گزينه به وگرفته شد 

است كه نمرات آنها  نيز استفاده شده (10،23،39االت ؤاالت از سه سوال منفي )سدوين سؤت

 نامه به شرح زير است: االت اين پرسشؤس ي شود. ابعاد و شمارهبرعكس محاسبه مي

، 39،32،21،29،25،19االت ؤانطباق: شامل قابليت انعطاف، ابتكار، رشد و توسعه )س .1

12،1،9) 

 االتؤشامل موفقيت، كيفيت، كسب منابع، كارآيي )س: تحقق هدف .2

33،24،20،21،19،13 ،4،0،1) 

                                                                                                                                               
1. Talcott Parsons 
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، 39،35،29،22ت االؤشامل رضايت شغلي، جو بين فردي، ارتباطات، و تضاد )س: انسجام .3

11،19،15،9،2) 

 االتؤ)س ق اصلي زندگي، انگيزش و هويتيشامل وفاداري، عال: تداوم و پايايي .4

30،31،29 ،23،14،10،11،9،3) 

نفر  12ين نحو كه از ه ارار گرفت، بنامه توسط محقق مورد بررسي ق روايي و پايايي اين پرسش

نامه را از نظر واژگاني و محتوايي  از اساتيد و متخصصين تربيت بدني خواسته شد تا اين پرسش

به تعيين پايايي  يي صوري و محتوايي آن، محققمورد بررسي قرار دهند و پس از تعيين روا

 ي نفر از مديران وزارتخانه 32 مذكور روي ي نامه ابزار فوق پرداخت. براي اين منظور، پرسش

هاي ورزشي اجرا شد، كه در اين ورزش و جوانان، كميته ملي المپيك و پاراالمپيك و فدراسيون

ها با كل نامه نشان داد كه تمامي گويه ها با كل پرسشمورد نيز ضرايب همبستگي گويه

آمد كه در  دست هب 45/5كه ضريب آلفاي كرونباخ  طوري هب نامه همبستگي مثبت دارند؛ پرسش

 .استحد قابل قبولي 

 نتایج

درصد مرد و  9/94 ،كننده در اين تحقيق مدير شركت 115آمده، از  دست ههاي ببراساس يافته

 بيش ازآماري اين تحقيق  ي مديران نمونه درصد از 90همچنين بيش از  درصد زن بودند. 9/25

 د.شتنكار مديريتي دا ي سال سابقه 0
 

 هیجانیبینی اثربخشی رهبری از طریق ابعاد هوش یب رگرسیون چندمتغیره برای پیشضرا .3جدول

 F کنندهبینیمتغیرهای پیش
 

ß t sig 

 خودآگاهي

020/3 542/5 

509/5 931/5 024/5 

 444/5 552/5 555/5 خودتنظيمي

 552/5 199/3 232/5 خودانگيختگي

 519/5 -913/2 -221/5 دلي هم

 549/5 994/1 132/5 جتماعيهاي ا مهارت

 )وابسته(= اثربخشي رهبري متغير مالك
 

و  F(0و199=)50/5p< ،020/3آمده } دست هبر اساس جدول فوق و بر مبناي مدل رگرسيوني ب

معناداري وجود دارد. در بين  ي و اثربخشي رهبري رابطه هيجانيبين ابعاد هوش  =542/5

{ 50/5p<  ،221/5=ß} دلي و هم{50/5p< ،232/5=ß}انگيختگيدو بعد خوداين ابعاد، 

دهد و بين ابعاد ديگر با اثربخشي رهبري داري را با اثربخشي رهبري نشان ميمعنا ي رابطه
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 (.<50/5p) شودداري مالحظه نميمعنا ي رابطه

 گیریبحث و نتیجه

 ي رهبري رابطه خشياثرب و هيجاني هوش هايمؤلفه بين نتايج اين پژوهش نشان داد كه

 هاييافتهولي با  ،نبوده سو هم (2553) وينبرگر پژوهش اين نتيجه با نتايج .وجوددارد معناداري

و  (2550) بليس، (2550(، ترابن )2550) (، هاياشي2559) (، كوك2559) ژوهش هاگلي پ

اند كه هوش دهها نشان داژوهش اين پ .دارد خواني هم آنها با و بوده سو هم( 2551) بوفورد

 همچنين، ركنان و استادان رابطه دارد.ايي، عملكرد و اثربخشي مديران، كهيجاني با كارآ

-نشان مي ي رهبريهاي هوش هيجاني و اثربخشلفهؤبين م ي اي رابطهلفهمؤ هاي درونبررسي

معناداري با  ي دلي رابطه هيجاني، دو بعد خودانگيختگي و هم دهد كه در بين ابعاد هوش

بين اثربخشي رهبري و  ي در مورد معنادار شدن رابطه .(>50/5p) اثربخشي رهبري دارند

از آنجا كه خودانگيختگي شامل كنترل توان گفت يعني خودانگيختگي مي ،اول ي لفهؤم

كه داراي  بنابراين رهبراني از طريق آن رسيدن به هدف آسان شود،تمايالت عاطفي است كه 

پذير، گيري خودمختاري هستند در محيط كار مسئوليتو جهت دروني پيشرفت ي انگيزه

كار بوده و تكاليف و وظايف محوله را به شكل  ي مدار، چالشي و سرشار از انرژي و شيفتههدف

 كه همين امر منجر به اثربخشي رهبري آنها در محيط كار خواهد شد. دهندمطلوب انجام مي

از  توان گفتدلي نيز مي بين اثربخشي رهبري و هم ي شدن رابطه در مورد معنادارهمچنين، 

 ،دلي به معني تالش براي فهم موقعيت زندگي، پذيرش و درك ديگران است هم آنجا كه

وجودآمده در  هدلي بيشتري هستند، در حل تعارضات ب ي توان هماكه دار رهبراني بنابراين

ين مهارت اثربخشي رهبري آنها كه در نهايت ا دارند تريعملكرد اثربخشهاي سازماني محيط

 زد.   را رقم خواهد

دلي با اثربخشي رهبري، نتايج اين  خودانگيختگي و هم ي لفهؤمعنادار بين دو م ي با وجود رابطه

هاي هوش هيجاني و اثربخشي رهبري نشان لفهؤمعناداري را بين ساير ابعاد و م ي تحقيق رابطه

 ي لفهمؤ 0نشان داد كه از بين  چندمتغيره ز رگرسيونعبارت ديگر، نتايج حاصل ا به دهد.نمي

قابل اعتمادي براي  ي كنندهبينيدلي پيش هم و خودانگيختگي ي لفهؤم دوتنها هوش هيجاني، 

در هوش هيجاني توان چنين استدالل كرد كه در مورد اين نتيجه ميهستند.  رهبرياثربخشي 

-جام آنها مياني را تسهيل كرده و باعث انسيجد كه پردازش اطالعات ههايي وجود دار مهارت

نهايت  ، روابط اجتماعي را بهبود بخشيده و درافزايش دادهشود كه اين امر كارايي آنها را 

سازد كه از طريق تشخيص آنها را قادر مي رهبراند. هوش هيجاني كنسالمت فرد را تضمين مي

هاي وان افرادي كه داراي نيازها و تواناييعن ها بههاي زيردستان، با آناحساسات، عقايد و ايده
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هستند، از  ليد كه داراي رفتارهاي توام با هم رهبرانيمنحصر به فردي هستند، رفتار كنند. 

منظور رشد و بالندگي آنها، تقويت  به افراد تحت نظر خودهاي اجتماعي براي كمك به  مهارت

ر جهت دستيابي به اهداف و نيازهايشان هاي مثبت در آنها و كمك به آنها د احساسات و هيجان

اين  هرچه بيشتررهبري اين عوامل موجب شكوفايي و اثربخشي در نهايت كنند كه حمايت مي

 .خواهد شد رهبران

 :شودآمده در تحقيق حاضر پيشنهاد مي دست هب هايبا توجه به يافته

ادهاي ورزشي، تازگي مباحث هوش هيجاني در كشور ما و به خصوص در نهبا توجه به  .1

ورزش آشنايي بيشتري با اين مفهوم  ي ريزان حوزهاندركاران و برنامهتا دست ضرورت دارد

ثر و اثربخش با ؤهوش هيجاني و چگونگي ارتباط م ي پيدا كرده و دانش خود را در زمينه

هاي خود به اين موضوع توجه ريزيپيروان خود افزايش دهند و همچنين در برنامه

 ايند.بيشتري نم

شود اين تحقيق، پيشنهاد مي دلي در شدن دو بعد خودانگيختگي و هم با توجه به معنادار .2

چگونگي كنترل تمايالت عاطفي خود و درك احساسات و  ههاي ورزشي ب سازمان مديران

 خود توجه بيشتري نمايند.ويژه زيردستان(  ه)ب عواطف ساير افراد حاضر در محيط كاري

 د.ارتباط با هوش هيجاني برگزار شو هايي براي مديران دري، دورههاي ورزش در سازمان .3

هوش هيجاني و اثربخشي  ي نظر قطعي در مورد رابطه ي شود كه براي ارائهبه عالوه، توصيه مي

 صورت اجرايي و تطبيقي صورت گيرد. رهبري تحقيقات بيشتري به
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Hence, it is important to identification of factors that can be related to this 
factor. Therefore, the purpose of this research was to investigate the 
relationship between emotional intelligence and leadership effectiveness of 
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Base on Morgan table, 180 people were selected to this research. Research 
madeLeadership effectiveness questionnaire, based on Parsons Model, and 
SiberyaShring (1998) emotional intelligence questionnaire was used to 
collect data. Data analysis was performed by the multivariate regression. The 
results of present study showed that there was significant relationship 
between self- motivation and empathy with leadership effectiveness 
(p<0/05). Generally, this study showed that emotional intelligence is 
important factor in leadership effectiveness of sport managers.It seems that, 
control of emotional attends and understanding of feelings and emotions of 
other peoples in work place by sport managers can attend as an effective 
factor to leadership effectiveness. 
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