مطالعات مدیریت ورزشی

شماره  .،32خرداد و تیر  .،3232صص 32-66

رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی
مریم مختاری دینانی ،1هاشم کوزهچیان ،2مجتبی امیری ،3محمد احسانی

4

 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
 3و  -4دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 -2دانشیار دانشگاه تهران
تاریخ دریافت33/23/33 :

تاریخ پذیرش33/33/23 :

چکیده
اثربخشی رهبری ،یکی از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب میشود .بنابراین شناخت
عواملی که میتواند با این عامل ارتباط داشتهباشد ،بسیار ارزشمند است .از این رو ،هدف
اصلی این تحقیق تعیین رابطهی بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری از دیدگاه مدیران
ورزشی بود .جامعهی آماری این پژوهش ،شامل کلیهی مدیران وزارتخانهی ورزش و جوانان،
کمیته ملیالمپیک و پاراالمپیک ،آکادمی ملیالمپیک و فدراسیونهای ورزشی ( ) N=223بود
که با استناد به جدول مورگان 382 ،نفر جهت انجام این تحقیق انتخاب شدند .در این تحقیق،
از پرسشنامهی  22سؤالی هوش هیجانی سایبریا شرینگ ( )3338و پرسشنامهی محقق-
ساختهی  26سؤالی اثربخشی رهبری بر اساس مدل تالکوت پارسونز جهت جمعآوری دادهها
و از روش آماری رگرسیون چندمتغیره ،جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد .نتایج تحلیل
دادهها نشان داد که اثربخشی رهبری با هوش هیجانی رابطهی معنیداری دارد ( )p<2/23و در
بین خردهمقیاسهای هوش هیجانی ،دو خردهمقیاس خودانگیختگی و همدلی با اثربخشی
رهبری رابطهی معناداری داشتند ( .)p<2/23بهطور کلی ،نتایج این تحقیق نشان داد که هوش
هیجانی عاملی مهم و پیشبینیکننده در اثربخشی رهبری مدیران ورزشی است .به نظر می-
رسد کنترل تمایالت عاطفی خود و درک احساسات و عواطف سایر افراد حاضر در محیط
کاری از جانب مدیران بتواند بهعنوان مؤلفهای تاثیرگذار بر اثربخشی رهبری مدنظر قرار
گیرد.
کلید واژگان :اثربخشی ،خودانگیختگی ،همدلی.

 نویسندۀ مسئول

Email: kozechih@modares.ac.ir
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مقدمه
1

به اعتقاد هرسي ،بالنچارد و جانسون  ،سازمانهاي موفق يك ويژگي عمده دارند كه آنها را از
سازمانهاي غيرموفق متمايز ميكند و آن ويژگي عبارت است از رهبري پويا و اثربخش .بنابراين،
از آنجا كه بسياري از ناكاميها و شكستهاي سازمانها ،شركتها و حتي پروژههاي تحقيقاتي،
به علت ضعف رهبري بودهاست ،سازمانها بهطور مستمر در جستجوي رهبران اثربخش هستند
( .)1به همين دليل ،مسألهي بسيار مهم در هر نظام ،انتخاب و انتصاب مديران و رهبران واجد
شرايط به گونهاي است كه بتوانند در اداره و سرپرستي مؤسسات و سازمانها مؤثر واقع شوند،
يعني رهبري اثربخشي داشتهباشند .اما ،رهبر كيست؟ رهبري به چه معناست؟ و رهبري
اثربخش يعني چه؟
رهبري يك مفهوم كليدي در علوم سازماني است و تعداد بسيار زيادي از مطالعات را طي05
سال اخير موجب شدهاست .اما با وجود همهي اين مطالعات ،هنوز موضوع رهبري بيش از هر
عنوان ديگري در علوم رفتاري ،ناشناخته باقي مانده است ( .)2استاگديل )1491(2معتقد است
تقريباً به تعداد افرادي كه راجع به رهبري اظهارنظر نمودهاند ،براي رهبري تعريف وجود دارد
( .)3اما با وجود اينكه بر اي رهبري تعاريف زيادي ارائه شدهاست ،تعريفي جامع كه مورد
پذيرش همگان باشد ،وجود ندارد .از نظر تري )1494( 3رهبري عبارت است از :عمل
تأثيرگذاري بر افراد ،بهطوري كه از روي ميل و عالقه براي دستيابي به هدفهاي گروهي تالش
كنند ( .)9فيدلر 4معتقد است رهبري عبارت است از هدايت و هماهنگي كار اعضا يك گروه
براي رسيدن به هدف مشترك و معين .به اعتقاد كونتز و اُدانل )1419( 5رهبري ،تأثيرگذاري
بر افراد است ،تا تحقق هدف مشتركي را دنبال كنند (.)0
با توجه به چنين ماهيت پيچيدهاي ،يك تعريف پذيرفتهشده و جهاني از رهبري وجود ندارد،
اما بيشتر تعاريف در دو موضوع توافق دارند :اول اينكه رهبري يك پديدهي گروهي است و دوم
اينكه رهبري يك فرآيند نفوذ است (.)9
بهطور كلي ،سير تكامل نظريه هاي هدايت و رهبري شامل چهار دسته نظريه است .قديميترين
طرز تفكر در زمينهي رهبري ،رويكرد صفات شخصي است .بر اساس اين نظريه ،وجود صفاتي
خاص در انسان كه جنبهي ذاتي دارند ،مي توانند او را يك رهبر موفق و مؤثر سازند .دستهي
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
تمايل به پيروي كردن ،به س بك رهبري مربوط است .سومين دسته از نظريهها ،نظريههاي
موقعيتي و اقتضايي رهبري است .بر اين اساس ،اصوالً جستجوي بهترين راه براي رهبري كه در
جميع موارد بتوان آن را تجويز كرد ،امري محال و نشدني است .در اين نظريهها بر اساس
شرايط و موقعيتهاي مختلف ،شيوهي مناسب و مطلوب رهبري تعيين شدهاست .دستهي آخر
نظريههاي رهبري ،نظريهي رهبري تحولآفرين است .در رهبري تحولآفرين ،رهبر پيروان را
براي بروز حداكثر پتانسيل خود و دستيابي به اهداف گروهي برميانگيزد و باعث ميشود كه
آنان طالب ارضاي نيازهاي سطوح باالتري (موفقيت ،شايستگي و خودشناسي) شوند.
براساس تحقيقات پيشين ،هاوس ،)1499( 1برنز ،)1491( 2و باس )1410( 3اعالم كردند كه
رهبران اثربخش ،رهبراني تحولآفرين هستند.
به اعتقاد استيونسون و وارن )2559( 9رهبري اثربخش توانايي شخص براي نفوذ مؤثر بر
ديگران در موقعيتي است كه رهبر آميزهاي از دانش ،مهارتها و تلقي خود را به كار ببندد (.)9
همچنين ،به اعتقاد كوزس و پوسنر ،)1411(0رهبران در بهترين حالت خود :الف .فرآيند را به
چالش ميكشند؛ ب .يك چشمانداز مشترك را الهام ميدهند؛ پ .ديگران را وادار به كنش مي-
كنند؛ ت .راه را نشان داده و الگودهي ميكنند؛ و ث .قلبها را تشويق ميكنند .بسياري از
محققان اين اعمال را كه با تحقيقي گسترده در مورد اعمال موجود رهبري طراحي شدهاست،
نمايندهي واقعي اعمال اثربخش رهبري ميدانند (.)1
بهطور كلي ،رهبري اثربخش در سازمان عامل اصلي و اساسي در ايجاد همفكري و همدلي است
و رهبران مؤ ثر كساني هستند كه بتوانند افراد متفاوت را در زير يك چتر فكري و نظر واحد
گرد آورند و اين درك را ايجاد كنند كه اختالفات فردي ،جزئي و كماهميت بوده ،روح جمعي
است كه واجد ارزش و اعتبار است ( .)4تحقيقات بيشتر نشان ميدهد كه رهبري اثربخش از
دريچهي ارزشدادن و اولويتدادن به منابع انساني حاصل ميشود (.)15
از طرف ديگر و با وجود تأكيد بسيار محققان بر اثربخشي رهبري ،مشاهده ميشود كه بسياري
از مديران قادر نيستند ،رابطهي خوبي با كاركنان خود برقرار سازند .آنها نميتوانند در محيط
كسب و كار ،فرهنگ سازماني ،فرآيند كاري و فناوري تغيير ايجاد كنند .اين مديران به رغم
1. House
2. Burns
3. Bass
4. Stevenson & Warn
5. Kouzes& Posner
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داشتن دانش فني خوب ،نميتوانند مديران موفقي باشند .درحالي كه مديران اثربخش ،مديراني
هستند كه به خوبي از قابليتهاي عاطفي خود بهره ميگيرند و رابطهي اثربخش و سازندهاي
برقرار ميكنند .امروزه ،رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا و رشد در
محيطهاي جديد ،ويژگيهاي خاصي را ميطلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با
مشكالت بسياري مواجه ميشوند .يكي از مهمترين اين خصيصهها كه ميتواند به رهبران و
مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند ،هوش هيجاني است .به همين دليل ،در رويكرد
جديد مديريت ،مديراني مدنظر سازمانها هستند كه از توانمنديهاي اجتماعي و مهارتهاي
ارتباطات برخوردار بوده ،شنونده و سخن گوي خوبي باشند و با درك احساسات خود و ديگران،
در بيان و انتقال احساسات به خوبي عمل كنند و در يك كالم ،بتوانند محيطي بانشاط ايجاد
كنند كه در آن افراد رشد يابند .رويكرد مديريتي جديد اين مديران را مديراني اثربخش و موفق
ميداند .مديران اثربخش و موفق به قابليت هاي عاطفي توجه دارند و در ارتباطات خود به خوبي
مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكسالعمل نشان دهند و
در يك كالم از هوش هيجاني بااليي برخوردارند (.)11
به لحاظ تاريخي ،واژهي هوش هيجاني كه چند سالي است در ادبيات علمي مطرح شدهاست،
ابتدا در روانشناسي و سپس به صورت كاربردي در ساير علوم مطرح شد .ريشهي اين واژه از
1
مفهوم هوش اجتماعي نشأت گرفتهاست كه اولين بار در سال 1425بهوسيلهي ثروندايك
مطرح شد .وي هوش هيجاني را توانايي مهم مديريت انسانها براي عمل به شيوهاي خردمندانه
در روابط انساني تعريف كرد ( .)12به اعتقاد گلمن 2و همكاران ( )2551هوش هيجاني مهارتي
است كه دارندهي آن ميتواند از طريق خودآگاهي ،روحيات خود را كنترل كند ،از طريق
خودمديريتي آن را بهبود بخشد ،از طريق همدلي تأثير آنها را درك كند و از طريق مديريت
روابط به شيوهاي رفتار كند كه روحيهي خود و ديگران را باال ببرد ( .)13ويسينگر)1441(3
هوش هيجاني را هوش بهكارگيري عاطفه و احساس در جهت هدايت رفتار ،افكار ،ارتباط مؤثر
با همكاران ،سرپرستان ،مشتريان و استفاده از زمان در چگونگي انجام كار براي ارتقاي نتايج
ميداند (.)19
امروزه هوش هيجاني بهعنوان نوعي هوش تبيين شدهاست كه هم شامل درك دقيق
هيجانهاي خود شخص و هم تعبي ر دقيق حاالت هيجاني ديگران است .هوش هيجاني ،فرد را
1. Throndike
2. Goleman et al.
3. Weisinger
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از نظر هيجاني ارزيابي ميكند ،به اين معني كه فرد به چه ميزاني از هيجانها واحساسهاي
خود آگاهي دارد وچگونه آنها را كنترل و اداره ميكند.
از بين نظريههاي متعدد ارائهشده در زمينهي هوش هيجاني ،نظريهي هوش هيجاني گلمن
جامعترين و معتبرترين نظريه در اين رابطه است كه در تحقيق حاضر نيز از اين مدل استفاده
شده است و اجزاي تشكيلدهندهي آن به شرح زير است:
 .1خودآگاهي(1شناخت احساسات خود) :شناخت احساسات و عواطف خود بهطور آني و
عميق و استفاده از آن براي راهنمايي در تصميمگيريهاي مناسب .به اعتقاد گلمن،
خودآگاهي يعني اينكه فرد بصيرت داشتهباشد و از حاالت دروني ،نقاط قوت و ضعف خود
و منابع دروني خود آگاه باشد.
 .2خودتنظيمي(2كنترل احساسات) :توانايي مهار و مديريت هيجانات و حفظ آرامش براي
كمك به تصميمگيري و بهرهگيري از توانمنديهاي شناختي بهنحو مناسب ،هماهنگي با
هيجانات بهنحوي كه به جاي اختالل در كارها ،در تسهيل آن به ما ياري رساند .در واقع،
مديريت عواطف يا خودتنظيمي شامل مديريت حاالت دروني ،محركهاي آني و منابع
دروني شخص است.
 .3خودانگيختگي :3استفاده از عميقترين عاليق خود براي حركتدادن و هدايت به سمت
اهداف تا كمك كند كه پيشقدم شده و در جهت تكامل و پيشرفت تالش كنيم ،نه اينكه
منتظر مانده تا اينكه يك واقعه يا شخص باعث ايجاد انگيزه و حركت در ما شود.
خودانگيختگي شامل كنترل تمايالت عاطفي است كه از طريق آن رسيدن به هدف آسان
ميشود.
 .4همدلي(9شناخت احساسات ديگران) :درك آنچه افراد احساس ميكنند ،توانايي
درنظرگرفتن ديدگاههاي ديگران و توسعهي حسن تفاهم و هماهنگي با انسانهاي
گوناگون به منظور ارتقاي كار گروهي (بهويژه در محيط كاري و سازماني) است.
 .5مهارتهاي اجتماعي(0تنظيم روابط ديگران) :مبين ويژگيهايي است كه فرد براساس آنها
روابط بين خود و ديگران را مديريت ميكند (.)10

1. Self- Awarnece
2. Self- Regulation
3. Self- Motivation
4. Empathy
5. Social Skills
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در زمينهي اهميت هوش هيجاني براي مديران ،هاگلي )2559(1در پژوهش خود دريافت كه
بين هوش هيجاني و رهبري اثربخش رابطهي معناداري وجود دارد (.)19
كوك )2559(2در پژوهشي با عنوان اثر هوش هيجاني بر عملكرد رهبري مديران به اين نتيجه
رسيد كه بين هوش هيجاني و عملكرد رهبري رابطهي معناداري وجود دارد؛ بهطوري كه هوش
هيجاني براي مديران و رهبران الزم است و  0فاكتور مهم براي تمرين مديريت ،تمرين كار،
توانايي درك محيط اطراف و توانايي انجام كار ،ارزيابي نهايي كارهاي خويش ،داشتن مديريت
زمان و ارتباط مؤثر است (.)19
چراسيل )2559(3نيز در پژوهش خود دريافت كه هوش هيجاني بهعنوان يك پيش-
بينيكنندهي موفقيت محسوب ميشود و نه تنها بهعنوان يك ابزار اندازهگيري موفقيت در
سازمان است ،بلكه ابزار موفقيت فردي نيز قلمداد ميشود .وي بيان ميكند كه چگونه هوش
هيجاني يك اثرگذارندهي مثبت براي پيشرفت توانايي افراد در مديريت سازمانهاي تجاري و
بازرگاني است ( .)11هاياشي )2550(9در تحقيق خود پي برد كه هر چه هوش هيجاني باالتر
باشد ،عملكرد مديران نيز بهتر و مؤثرتر است ( .)14بليس )2550(0در پژوهش خود به اين
نتيجه رسيد كه رهبراني كه هوش هيجاني بااليي دارند ،اثربخشترند و هوش هيجاني باال آنها
را قادر ميسازد تا تصميمات اثربخشتر بگيرند ( .)25ترابن )2550(9و ويتلو -سيكسيو)2551(9
در تحقيق خود نشان دادند كه بين هوش هيجاني و عملكرد و موفقيت رهبري رابطهي
معناداري وجود دارد ( .)21،22وينبرگر )2553(1در پژوهشي دريافت كه بين هوش هيجاني با
4
كوشش مضاعف ،رضايتمندي و اثربخشي رابطهي معناداري وجود ندارد ( .)23پالمر و همكاران
( ،)2551همچنين بارلينگ و همكاران )2555(15دريافتند كه هوش هيجاني با رهبري تحولي
رابطهاي مثبت ،قوي و معنادار دارد (.)29،20
به عالوه ،بوفورد )2551(11به اين نتيجه رسيد كه چندين رابطهي چشمگير و معنادار بين
1. Higley
2. Cook
3. Chruscial
4. Hayashi
5. Bliss
6. Trabun
7. Vitello- Cicciu
8. Weinberger
9. Palmer & et al.
10. Barling& et al.
11. Buford
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هوش هيجاني ،رهبري تحولي ،اثربخشي مديريت و متغيرهاي شخصيتي وجود دارد (.)29
همچنين ،گلمن ( )2551در نوشتههاي بسياري تأكيد كردهاست كه كليد موفقيت و اثربخشي
رهبر در يك سازمان هوش هيجاني اوست .به اعتقاد وي داليل اثربخشي رهبران بزرگ به
بينش و ايدههاي قوي يا استراتژيهاي آنها مربوط است ،اما نكتهي مهمتري نيز وجود دارد و
آن اينكه رهبران بزرگ از طريق عواطفشان كار ميكنند ( .)29به عالوه ،چندين مطالعه نيز
همبستگي نزديك بين هوش هيجاني رهبر و اثربخشي او را تأييد كردهاند (.)21
نتايج پژوهش ترابي ( )1312بر روي  95نفر از مديران هتل هاي هما در ايران نيز نشان داد كه
بين هوش هيجاني و عملكرد مديران رابطه معناداري وجود دارد (.)24
به اعتقاد گلمن ( 15 ،)1440درصد موفقيت هاي افراد در سر كار به هوش هيجاني وابسته است
و تنها  25درصد آن به بهرهي هوشي بستگي دارد ( .)35وي در جريان تحقيقات خود بهعنوان
مشاور سازمانها دريافت كه در تمامي مشاغل و در هر زمينهاي ،قابليتهاي هيجاني دو برابر
مهمتر از داشتن مهارتهاي شناختي است .تحقيقات او نشان داد هوش هيجاني نقش مهمتر و
بيشتري در سطوح باالي سازمان ايفا ميكند؛ بهطوري كه در اين سطوح كساني كه عملكرد
بهتري نسبت به افراد متوسط دارند ،تقريبا  45درصد تفاوت در ويژگيهايشان قابل استناد به
هوش هيجاني است تا تواناييهاي شناختي ( .)31در اين زمينه ،گلمن و همكاران او معتقدند
كه هوش هيجاني در تمامي ردههاي سازماني كاربرد زيادي دارد ،اما در ردههاي مديريتي
اهميتي حياتي مييابد (.)13
1
در همين ارتباط ،استرنبرگ ( )1449نيز با بررسيهاي مختلفي كه در زمينهي هوش انجام داد،
به اين نتيجه رسيد كه بهرهي هوشي ميتواند حداقل  9و حداكثر  15درصد ،مسئول موفقيت
افراد باشد ( .)32اما ،عدم موفقيتهايي كه امروزه بيشتر مديران در سازمانها با آن روبرو مي-
شوند و اكثر آنها جنبهي انساني دارد ،نشانگر عدم توجه به اين مسأله و ناديده گرفتن نقش
عوامل روانشناختي در انتخاب و گزينش مديران است كه باعث بروز مشكالت فراوان در روابط
مديران با ساير افراد سازمان شدهاست .اين مسأله در سازمانهاي ورزشي حادتر است .به اين
دليل كه ذات ورزش ،تحرك و درگيري هيجانات و احساسات ورزشكاران ،تماشاگران ،عوامل
اجرايي و ساير افراد درگير در حوزهي ورزش است و مديريت احساسات و هيجانات اين افراد
ميتواند در رقمزدن نتايج مثبت در تيمهاي ورزشي بسيار تعيينكننده و سرنوشتساز باشد .اما
عدم توجه به اين مسأله سبب بروز مسائل و مشكالت متعدد در روابط افراد مختلف با هم
خواهد شد كه در نتيجه ،عدم تعامل مؤثر افراد با يكديگر را رقم خواهد زد .هر چند در مورد
1. Sternberg
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هوش هيجاني و اثربخشي رهبري در ساير سازمانها تحقيقاتي انجام شدهاست ( ،)19-11اما
مطالعات پژوهشگر حاكي از عدم انجام تحقيقاتي مشابه در سازمانهاي ورزشي و بهويژه در
سطوح كالن ورزش بودهاست .از آنجا كه به نظر ميرسد ورزش بنا بر ماهيت درونياش (متأثر
شدن از عواطف) تحتالشعاع هوش هيجاني قرار گيرد و اين موضوع بر شيوهي رهبري مديران
حوزههاي مختلف ورزش اثرگذار باشد و از سوي ديگر ،به دليل ابهام در نتايج بهدستآمده و نيز
آگاهشدن از وضعيت ارتباط بين متغيرهاي تحقيق در جامعهي مديران ورزشي ايران ،انجام يك
پژوهش نظاممند دربارهي ارتباط بين هوش هيجاني مديران و اثربخش رهبري آنها بيش از
پيش احساس ميشود .با اين اوصاف ،هدف پژوهش حاضر تعيين رابطهي بين هوش هيجاني و
اثربخشي رهبري مديران ورزشي و پاسخدادن به اين سؤال است كه چه ارتباطي بين هوش
هيجاني و اثربخشي رهبري مديران ورزشي وجود دارد.
روش شناسی

اين پژوهش از نظر هدف از نوع كاربردي و از نظر روش در دستهي تحقيقات همبستگي قرار
ميگيرد كه بهصورت ميداني اجرا شد.
جامعه آماري اين پژوهش را كليهي مديران وزارتخانهي ورزش و جوانان ،كميته مليالمپيك و
پاراالمپيك ،آكادمي مليالمپيك و فدراسيونهاي ورزشي ( )N=331تشكيل ميدهند كه در
سال  1345در سازمان مربوطهي خود مشغول به كار بودهاند .با توجه به حجم جامعه و با
استناد به جدول مورگان ،حجم نمونهي الزم جهت انجام اين تحقيق  115نف ر تعيين شد كه با
روش نمونهگيري طبقهاي متناسب با حجم انتخاب شدند.
بهمنظور سنجش هوش هيجاني مديران از پرسشنامهي  33سؤالي هوش هيجاني سايبريا
شرينگ )1441( 1استفاده شد .اين پرسشنامه كه بر اساس مدل گلمن ساختهشده ،داراي 0
مؤلفه به شرح زير است :خودآگاهي ( 1گويه)  ،خودتنظيمي ( 9گويه) ،خودانگيختگي ( 9گويه)
 ،همدلي ( 9گويه) و مهارتهاي اجتماعي ( 0گويه) .شماره سؤاالت مربوط به هر يك از اين
مؤلفهها به شرح زير است:
................ .1خودآگاهي :گويههاي 15،9،12،19 ،29 ،29،32 ،33
................ .2خودتنظيمي :گويههاي 0،2،11،19،11،23،35
................ .3خودانگيختگي :گويههاي 4،1،10،25،21،29،31
................ .9همدلي :گويههاي 9،3،19،22،20،24
1. Siberya Shring
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................ .0مهارتهاي اجتماعي :گويههاي 21،14،13،1،9
پاسخها بر اساس مقياس  0درجهاي ليكرت تنظيم شدهاست ،به اين صورت كه براي هر گويه،
 0گزينهي هيچ وقت ،به ندرت ،گاهي ،اغلب و هميشه در نظر گرفته شده و به هر گزينه به
ترتيب امتياز  9 ،3 ،2 ،1و 0اختصاص داده شدهاست .هرآزمودني  9نمرهي جداگانه دريافت
ميكند كه  0نمرهي آن مربوط به هر كدام ازمؤلفهها و يك نمرهي كلي است.
منصوري ( )1315ميزان همساني دروني اين آزمون را در اجراي مقدماتي كه روي يك نمونهي
 95نفري از دانشجويان دانشگاه تهران اجرا كرد ،به روش آلفاي كرونباخ  5/10گزارش
كردهاست .وي همچنين در بررسي روايي سازهي اين آزمون ،همبستگي نمرات افراد در اين
آزمون و آزمون عزتنفس كوپر اسميت را بر روي يك نمونهي  35نفري مورد بررسي قرار داد.
بر اساس اطالعات بهدستآمده ( r = 0.63و )P = 0.001ميزان همبستگي بين نمرات آزمودنيها
در دو آزمون از لحاظ آماري معنادار بود و ميتوانيم بگوييم آزمون هوش هيجاني از روايي
سازهي خوبي برخوردار است.
با اين حال ،در تحقيق حاضر نيز محقق به تعيين مجدد پايايي ابزار فوق پرداخت .براي اين
منظور ،پرسشنامهي مذكور روي  32نفر از مديران وزارتخانهي ورزش و جوانان ،كميته ملي-
المپيك و پاراالمپيك و فدراسيون هاي ورزشي اجرا شد ،كه در اين مورد نيز ضرايب همبستگي
گويهها با كل پرسشنامه نشان داد كه تمامي گويهها با كل پرسشنامه همبستگي مثبت دارند،
و ضريب آلفاي كرونباخ  5/15بهدستآمد كه در حد قابل قبولي است.
همچنين ،جهت سنجش اثربخشي رهبري از يك پرسشنامهي محققساخته  39سؤالي استفاده
شد .اين پرسشنامه كه بر اساس مدل تالكوت پارسونز 1تهيه شدهاست ،داراي چهار بعد انطباق،
تحقق هدف ،انسجام و تداوم و پايايي است .براي هر يك از اين ابعاد 4 ،سؤال طرح شده و براي
هر سؤال  0گزينه خيلي زياد ،زياد ،متوسط ،كم و بسيار كم بر اساس مقياس ليكرت درنظر
گرفته شد و به هر گزينه بهترتيب امتياز  1 ،2 ،3 ،9 ،0اختصاص داده شده است .همچنين ،در
تدوين سؤاالت از سه سوال منفي (سؤاالت  )10،23،39نيز استفاده شدهاست كه نمرات آنها
برعكس محاسبه ميشود .ابعاد و شمارهي سؤاالت اين پرسشنامه به شرح زير است:
 .1انطباق :شامل قابليت انعطاف ،ابتكار ،رشد و توسعه (سؤاالت ،19،25،29،21،32،39
)1،9،12
 .2تحقق هدف :شامل موفقيت ،كيفيت ،كسب منابع ،كارآيي (سؤاالت
)0،1،4 ،13،19،21،20،24،33
1. Talcott Parsons
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 .3انسجام :شامل رضايت شغلي ،جو بين فردي ،ارتباطات ،و تضاد (سؤاالت ،39،35،29،22
)11،19،15،9،2
 .4تداوم و پايايي :شامل وفاداري ،عاليق اصلي زندگي ،انگيزش و هويت (سؤاالت
)3،9،11،10،14،23 ،29،31،30
روايي و پايايي اين پرسشنامه توسط محقق مورد بررسي قرار گرفت ،به اين نحو كه از  12نفر
از اساتيد و متخصصين تربيت بدني خواسته شد تا اين پرسشنامه را از نظر واژگاني و محتوايي
مورد بررسي قرار دهند و پس از تعيين روايي صوري و محتوايي آن ،محقق به تعيين پايايي
ابزار فوق پرداخت .براي اين منظور ،پرسشنامهي مذكور روي  32نفر از مديران وزارتخانهي
ورزش و جوانان ،كميته ملي المپيك و پاراالمپيك و فدراسيونهاي ورزشي اجرا شد ،كه در اين
مورد نيز ضرايب همبستگي گويهها با كل پرسشنامه نشان داد كه تمامي گويهها با كل
پرسشنامه همبستگي مثبت دارند؛ بهطوري كه ضريب آلفاي كرونباخ  5/45بهدستآمد كه در
حد قابل قبولي است.
نتایج

براساس يافتههاي بهدستآمده ،از  115مدير شركتكننده در اين تحقيق 94/9 ،درصد مرد و
 25/9درصد زن بودند .همچنين بيش از  90درصد از مديران نمونهي آماري اين تحقيق بيش از
 0سال سابقهي كار مديريتي داشتند.
جدول .3ضرایب رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی اثربخشی رهبری از طریق ابعاد هوش هیجانی
متغیرهای پیشبینیکننده

F

خودآگاهي
خودتنظيمي
خودانگيختگي
همدلي
مهارتهاي اجتماعي

3/020

5/542

ß

t

sig

5/509
5/555
5/232
-5/221
5/132

5/931
5/552
3/199
-2/913
1/994

5/024
5/444
5/552
5/519
5/549

متغير مالك (وابسته)= اثربخشي رهبري

بر اساس جدول فوق و بر مبناي مدل رگرسيوني بهدستآمده {199(=3/020 ،p<5/50و F)0و
بين ابعاد هوش هيجاني و اثربخشي رهبري رابطهي معناداري وجود دارد .در بين
=5/542
اين ابعاد ،دو بعد خودانگيختگي{}ß=5/232 ،p<5/50و همدلي {}ß=5/221 ، p<5/50
رابطهي معناداري را با اثربخشي رهبري نشان ميدهد و بين ابعاد ديگر با اثربخشي رهبري
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رابطهي معناداري مالحظه نميشود (.)p>5/50
بحث و نتیجهگیری

نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين مؤلفههاي هوش هيجاني و اثربخشي رهبري رابطهي
معناداري وجوددارد .اين نتيجه با نتايج پژوهش وينبرگر ( )2553همسو نبوده ،ولي با يافتههاي
پژوهش هاگلي ( ،)2559كوك ( ،)2559هاياشي ( ،)2550ترابن ( ،)2550بليس ( )2550و
بوفورد ( )2551همسو بوده و با آنها همخواني دارد .اين پژوهشها نشان دادهاند كه هوش
هيجاني با كارآيي ،عملكرد و اثربخشي مديران ،كاركنان و استادان رابطه دارد .همچنين،
بررسيهاي درونمؤلفهاي رابطهي بين مؤلفههاي هوش هيجاني و اثربخشي رهبري نشان مي-
دهد كه در بين ابعاد هوش هيجاني ،دو بعد خودانگيختگي و همدلي رابطهي معناداري با
اثربخشي رهبري دارند ( .)p<5/50در مورد معنادار شدن رابطهي بين اثربخشي رهبري و
مؤلفهي اول ،يعني خودانگيختگي ميتوان گفت از آنجا كه خودانگيختگي شامل كنترل
تمايالت عاطفي است كه از طريق آن رسيدن به هدف آسان شود ،بنابراين رهبراني كه داراي
انگيزهي دروني پيشرفت و جهت گيري خودمختاري هستند در محيط كار مسئوليتپذير،
هدفمدار ،چالشي و سرشار از انرژي و شيفتهي كار بوده و تكاليف و وظايف محوله را به شكل
مطلوب انجام ميدهند كه همين امر منجر به اثربخشي رهبري آنها در محيط كار خواهد شد.
همچنين ،در مورد معنادارشدن رابطهي بين اثربخشي رهبري و همدلي نيز ميتوان گفت از
آنجا كه هم دلي به معني تالش براي فهم موقعيت زندگي ،پذيرش و درك ديگران است،
بنابراين رهبراني كه داراي توان همدلي بيشتري هستند ،در حل تعارضات بهوجودآمده در
محيطهاي سازماني عملكرد اثربخشتري دارند كه در نهايت اين مهارت اثربخشي رهبري آنها
را رقم خواهد زد.
با وجود رابطهي معنادار بين دو مؤلفهي خودانگيختگي و همدلي با اثربخشي رهبري ،نتايج اين
تحقيق رابطهي معناداري را بين ساير ابعاد و مؤلفههاي هوش هيجاني و اثربخشي رهبري نشان
نميدهد .بهعبارت ديگر ،نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه از بين  0مؤلفهي
هوش هيجاني ،تنها دو مؤلفهي خودانگيختگي و همدلي پيشبينيكنندهي قابل اعتمادي براي
اثربخشي رهبري هستند .در مورد اين نتيجه ميتوان چنين استدالل كرد كه در هوش هيجاني
مهارتهايي وجود دارد كه پردازش اطالعات هيجاني را تسهيل كرده و باعث انسجام آنها مي-
شود كه اين امر كارايي آنها را افزايش داده ،روابط اجتماعي را بهبود بخشيده و در نهايت
سالمت فرد را تضمين ميكند .هوش هيجاني رهبران آنها را قادر ميسازد كه از طريق تشخيص
احساسات ،عقايد و ايدههاي زيردستان ،با آنها بهعنوان افرادي كه داراي نيازها و تواناييهاي
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منحصر به فردي هستند ،رفتار كنند .رهبراني كه داراي رفتارهاي توام با همدلي هستند ،از
مهارتهاي اجتماعي براي كمك به افراد تحت نظر خود بهمنظور رشد و بالندگي آنها ،تقويت
احساسات و هيجانهاي مثبت در آنها و كمك به آنها در جهت دستيابي به اهداف و نيازهايشان
حمايت ميكنند كه در نهايت اين عوامل موجب شكوفايي و اثربخشي رهبري هرچه بيشتر اين
رهبران خواهد شد.
با توجه به يافتههاي بهدستآمده در تحقيق حاضر پيشنهاد ميشود:
 .1با توجه به تازگي مباحث هوش هيجاني در كشور ما و به خصوص در نهادهاي ورزشي،
ضرورت دارد تا دستاندركاران و برنامهريزان حوزهي ورزش آشنايي بيشتري با اين مفهوم
پيدا كرده و دانش خود را در زمينهي هوش هيجاني و چگونگي ارتباط مؤثر و اثربخش با
پيروان خود افزايش دهند و همچنين در برنامهريزيهاي خود به اين موضوع توجه
بيشتري نمايند.
 .2با توجه به معنادارشدن دو بعد خودانگيختگي و همدلي در اين تحقيق ،پيشنهاد ميشود
مديران سازمانهاي ورزشي به چگونگي كنترل تمايالت عاطفي خود و درك احساسات و
عواطف ساير افراد حاضر در محيط كاري (بهويژه زيردستان) خود توجه بيشتري نمايند.
 .3در سازمانهاي ورزشي ،دورههايي براي مديران در ارتباط با هوش هيجاني برگزار شود.
به عالوه ،توصيه ميشود كه براي ارائهي نظر قطعي در مورد رابطهي هوش هيجاني و اثربخشي
رهبري تحقيقات بيشتري بهصورت اجرايي و تطبيقي صورت گيرد.
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Abstract
Leadership effectiveness is a factor of successful in any organizations.
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
sport managers. The Statistical popularly was all managers of Sport and
Young's Ministry, National Olympic committee, National Paralympics
committee, National Olympic Academy, and Sport Federations (N=331).
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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