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Abstract 
The aim of the present study was to explore the relationship between emotional intelligence 
and transformational leadership. In this regard emotional intelligence assessed by a 
questionnaire and transformational intelligence assessed by the multifactor leadership 
questionnaire of 31 managers of physical education offices of Isfahan province, their 
subordinates provided ratings of their transformational leadership. The obtained results were 
indicative of a strong relationship between two variables under study (r = 0.81, p ‹ 0.01). 
Analysis of multiple regressions in stepwise method revealed that between the 5 key 
component of emotional intelligence, 3 components (empathy, self-awareness and motivation) 
were able to explore 0.87 deviations of transformational leadership. 
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  مقدمه
ي مـديريت اســت كـه در عصـار مختلـف مـورد توجـه خــاص        تـرين عنصـر در عرصـه    انسـان، محـوري  

» اصـول مـديريت علمـي   «زمان با انتشار كتـاب   ، هم 1911دانشمندان مديريت قرار گرفته است. در سال 
وري افـراد مـورد توجـه قـرار      توسط تيلور به منظور حداكثر كردن سهم كارفرما و كارمند، افزايش بهره

بـه  » هـاي هـوش   آزمون«هاي افراد توجه خاص شد. براي مثال، برگزاري  ها و مهارت رفت و به تواناييگ
آينده افراد در مشاغل مختلف كـه ريشـه در مطالعـات تيلـور     عنوان معياري مناسب براي تعيين عملكرد 

در محـيط   ، بررسي نقـش توجـه بـه عامـل انسـاني     1920ها است. در سال  دارد، هنوز مورد توجه سازمان
هاي مديريت مطرح شد، كـه مشـتمل بـر مطالعـات هـاثورن، نظريـه نيازهـاي         كار، در سير تكوين نظريه

هـا عمـدتاً بـر ايـن      هاي مك گريگور، آرجريس و ديگران بود. اين نظريه چنين نظريه انساني مازلو و هم
هــا، اســتفاده از  ريــههــا اجتمــاعي و خودشــكوفا هســتند. براســاس ايــن نظ بــاور اســتوار بودنــد كــه انســان

ها مورد توجه قرار گرفت. عالوه  براي انتخاب افراد مناسب براي كار در سازمان »هاي شخصيت آزمون«
و نتـايج حاصـله از تحقيقـات     هبر اين موارد اخيراً هوش عاطفي نيز توجه اكثر دانشمندان را جلـب كـرد  

ها هوش عاطفي دسـت كـم بـه انـدازه ضـريب       گر آن است كه در موفقيت افراد و كارآيي سازمان نشان
توان گفت با وجود اين كه نيروي محرك تحـوالت در قـرن بيسـتم،     ) و مي23هوشي افراد دخيل است(

قرن بيست و يكم هوش عـاطفي   هوش منطقي يا بهره هوشي بوده است، اما طبق شواهد موجود در آغاز
  ).23) و (30موجب تحوالت خواهد بود(
  هاي اختصاصي تعاريف مفاهيم و واژه

           هوش عاطفي، ظرفيـت يـا توانـايي سـازماندهي احساسـات و عواطـف خـود و ديگـران، بـراي
 ها در روابط ديگران است. برانگيختن، و كنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن

 ي خـاص تشـخيص داده و بهتـرين      اين كه احساسات خـود را در هـر لحظـه    خودآگاهي، يعني
هـاي خـود، حـس     بينانـه از توانـايي   ها دخالت دهيم؛ و با ارزيابي واقـع  گيري ها را در تصميم آن

 نفس را در خويش ايجاد كنيم. اعتماد به 

          تفاده خودتنظيمي، يعني اين كـه احساسـات و عواطـف خـود را تحـت نظـر قـرار داده و بـا اسـ
تر انجام دهيم، و در ضمن به جـاي تـالش    تر و راحت ها، كارهاي خويش را ساده درست از آن

 ها، در جهت اهداف خود حركت كنيم.   در جهت ارضاي اميال و هوس

 ها و عاليق خـويش   ترين ارزش انگيزش، يعني اين كه در جهت دستيابي به اهداف خود، عميق
سـتفاده كنـيم تـا عملكـرد خـود را بهبـود بخشـيم و در برابـر         هـا ا  را مخاطب قـرار داده و از آن 

 مشكالت مقاوم باشيم.



 كنند و ايـن كـه قـادر باشـيم ديـدگاه       همدلي، يعني حس كردن آن چه كه ديگران احساس مي
تـري از مـردم روابـط     ها را بفهميم و روابط خود را با ديگران گسترش داده و با تعداد بـيش  آن

 دوستانه برقرار كنيم.

 هاي اجتماعي، يعني اين كه بتوانيم بر احساسـات خـود كنتـرل داشـته و متناسـب بـا هـر         هارتم
موقعيت پيش آمده بتوانيم به راحتي با ديگران ارتباط برقرار كرده و هنگام شركت در كارهاي 

ها به نتـايج بهتـري دسـت     گروهي، به جاي نزاع، با ديگران به مذاكره پرداخته و با همكاري آن
 )25(يابيم.

 ها براي ايجاد تغيير و تحول ناپيوسته  آفرين، فرآيند نفوذ آگاهانه در افراد يا گروه رهبري تحول
 )15در وضع موجود و كاركردهاي سازمان به عنوان يك كل است.(

  بيان موضوع
هـاي راسـت و    كـره  آيد، اين دو مغز همسان نـيم  گويند در جريان رشد آدمي، در او دو مغز پديد مي مي

كره راسـت) اسـت، و در نتيجـه در آغـاز، آن اسـت كـه عمـل         مغزاند. اولين مغز، مغز عاطفي (نيمچپ 
شود كه مغز منطقي نـام دارد، و حـاوي اطالعـاتي اسـت      كره چپ) فعال مي كند. سپس مغز دوم (نيم مي

مطلـب يـاد شـده     آمـوزد.  اعد و قـوانين فرهنگـي را مـي   هاي استدالل، مباني رفتار درست و قو كه روش
كنـيم بـراي نتـايج و عواقـب      كنيم، سپس سـعي مـي   مشابه اين نظريه است كه ما به طور غريزي عمل مي

 10درصـد اعمـال مـا احساسـي هسـتند و تنهـا        90اعمال خود دليل منطقي ارائه كنيم. برآورده شده كـه  
ه مـا از روي احسـاس و   توان گفت ك گيرند بنابراين مي درصد اعمال بر اساس تفكر و منطق صورت مي

  )4گيريم.( نه بر اساس عقل و منطق، تصميم مي
گيـري پـژوهش حاضـر     ي اصلي شكل انگيزهاهميت عواطف و احساسات در زندگي فردي و سازماني، 

بـدني   در ادارات تربيـت  بود، كه با هدف بررسي نقش عواطف و احساسات در زنـدگي سـازماني افـراد   
نظور بررسـي ايـن موضـوع تمركـز اصـلي پـژوهش بـر روي رهبـران         شكل گرفت و به م استان اصفهان
بدني قرار گرفت. اين بدان خاطر است كه رهبران از طريق نفوذ در پيروان خود به اهداف  ادارات تربيت

كننـده دارد. هـوش    يابد و در اين بين عواطف و احساسات او و پيروانش نقش تعيين مورد نظر دست مي
كند كه به طور مؤثري با احساسـات و عواطـف ديگـران برخـورد كـرده و       عاطفي به رهبران كمك مي

نيازهاي افراد را تشخيص دهند و آنـان را بـه طـور مـؤثري برانگيزاننـد. بـا توجـه بـه ضـرورت تحـول و           
هـا   ها و توجهات روزافزوني كه به روابط انساني در سـازمان  ها توسط رهبران و گرايش بازسازي سازمان

ها تأثير زيادي دارد، ضـرورت انجـام ايـن     ن نكته كه هوش عاطفي بر رهبري در سازمانشود و نيز اي مي
هاي ورزشي كشـور نيـز بـر اهميـت انجـام       عدم انجام چنين تحقيقي در سازمانشود.  تحقيق احساس مي
  افزايد. چنين پژوهشي مي

  



  چارچوب نظري تحقيق
ي شناختي آن را از قبيل حافظه و قدرت حـل  ها بر جنبهشناسان دراغلب مواقع هنگام مطالعه هوش  روان

هـاي شـناختي    كنند و اين در حالي است كه در گذشته محققان زيادي بـه نسـبت جنبـه    مشكل توجه مي
اند. اگر به نتيجه مطالعات رهبري اوهـايو (در دهـه    هاي غيرشناختي نيز تأكيد كرده انسان بر اهميت جنبه

ه افراد (در مقابل توجه بـه وظيفـه) بـه عنـوان يكـي از عوامـل       ) توجه كنيم خواهيم ديد كه توجه ب1940
اصلي رهبري اثربخش معرفي شد و با الهام از اين مطالعات بعدها رهبران اثربخش كساني تعريف شدند 

ها روابط دوستانه برقرار كنند، با توجـه   كه بتوانند اعتماد و احترام متقابل با زيردستان خود داشته و با آن
هاي غيرشناختي رفتار انسان به عنوان عاملي مهم در موفقيـت   توان ديد كه جنبه اين مطالعات ميبه نتايج 

  )19آيند. ( رهبران به شمار مي
مفهوم هوش عاطفي چيز جديدي نيست بلكه استفاده از اين اصطالح در نوع خود امـري تـازه بـه شـمار     

در تعامالت انسـاني توجـه كـرد. ارسـطو      آيد. شايد ارسطو اولين كسي باشد كه به اهميت احساسات مي
توانند عصباني شوند، اما عصـباني شـدن در مقابـل شـخص      گويد: عصباني شدن آسان است، همه مي مي

  )11صحيح، به ميزان صحيح، در زمان صحيح، به دليل صحيح و به طريق صحيح آسان نيست.(
اي  نامـه  هاي آمريكا پايان دانشگاهي هنر در يكي از  يك دانشجوي مقطع دكتري در رشته 1985در سال 

ي هوش عاطفي استفاده شـده بـود. ايـن چنـين بـه نظـر        كه در عنوان آن از واژه ه استرا به اتمام رساند
  )4و  26ي هوش عاطفي باشد.( رسيد كه اين اولين استفاده علمي و آكادميك از واژه مي

هـاي غيرشـناختي    ي جنبـه  شـده در زمينـه   ير با آگاهي كه از كارهاي انجام سالووي و مي 1990در سال 
  )19هوش داشتند اصطالح هوش عاطفي را به كار بردند.(

با انتشار  1995ها افتاد، وي در سال  دانيل گلمن كسي است كه عنوان هوش عاطفي با نام وي بر سر زبان
و  ، چالش جديدي در عرصه زنـدگي فـردي و سـازماني پديـد آورد    »هوش عاطفي«كتابي تحت عنوان 

ي نو ظهور جلب كرد. البته وي اولـين كسـي نبـود كـه بـه انتشـار مطـالبي         توجه جهانيان را به اين پديده
بندي نظرات دانشمندان قبل از خود پرداختـه و آن را   ي هوش عاطفي پرداخت، بلكه تنها به جمع درباره

دان زيـادي را بـه سـمت    با زباني ارايه كرد كه براي همگان قابل فهم بـود. تحقيقـات وي توجـه دانشـمن    
هوش عاطفي جلب كرد و تا به امروز تحقيقات فراواني در اين زمينه صورت گرفتـه و نتـايج گرانبهـايي    

  )5و  2به دست آمده است.(
هـا   هاي وبر) بـر سـازمان   دارند كه ميزان تأثير عقالنيت (مبتني بر يافته هاي اخير محققان اظهار مي در سال

ها شـدت گرفتـه    زمان با شناخته شدن واقعيات عاطفي انسان يان نزولي، همدر حال كاهش است. اين جر
است. اگر از اين ديدگاه به رهبري نگريسته شود، تغييرات شگرفي در روش سنجش اثربخشي رهبـران،  

راه بود، به وقوع خواهد پيوست. اين ديدگاه جديد با توانـايي   كه با تمركز بر نتايج سازماني مشخص هم



ساز بوده و بـه رهبـري    هاي پيروان خود در محيط متغير امروزي كامالً هم به كارگيري قابليت رهبران در
  )27جهت با تغيير و تحوالت محيطي پيش رود. ( كند و در تالش است تا هم از ديدي تازه نگاه مي

كارهاي در اين ديدگاه اهميت روحيه و احساسات رهبر تا حدي است كه اگر حدود دو سوم از بهترين 
ها باشد، اين رقم در مورد رهبران  هاي عاطفي آن انجام گرفته توسط افراد عادي قابل استناد به شايستگي

  )25رسد. ( درصد مي 100تا  80به 
تواند از طريق خودآگاهي، روحيات خود را كنترل كنـد؛   رهبري كه از لحاظ عاطفي با هوش است، مي

هـا را درك كنـد و از طريـق     خشـد؛ از طريـق همـدلي، تـأثير آن    ها را بهبـود ب  از طريق خودگرداني، آن
توانـد   )، چنـين رهبـري مـي   10اي رفتار كنـد كـه روحيـه ديگـران را بـاال ببـرد(       مديريت روابط، به شيوه

هاي خـود   گيري هاي بهتري ارائه دهد و در تصميم حل راحتي با مسائل و مشكالت برخورد كرده و راه به
ه و شــور و اشــتياق، اعتمــاد و حــس همكــاري را در پيــروان خــود ايجــاد نيــز خشــك و نــامنعطف نبــود

  )22كند.(
هاي اخير اكثر محققان هوش عاطفي را به عنوان عاملي براي رهبري اثـربخش معرفـي    از اين رو در دهه

  )25و  27، 22، 24، 33اند. ( كرده
  مدل تحليلي تحقيق

ي مفهـوم هـوش    ت گرفتـه هنـوز هـم دربـاره    رغم تحقيقات فراواني كه در زمينه هوش عـاطفي صـور   به
دهنده آن توافق نظري حاصل نشده و اگر به ادبيات موجود در اين زمينه رجـوع   عاطفي و اجزاء تشكيل

) هر كدام 27و  35، 34، 32، 25، 12، 3، 21، 16، 28توان مالحظه كرد كه دانشمندان مختلف ( شود مي
اند. با اين وجـود رويكردهـايي كـه در تحقيقـات و      كردهاجزاء هوش عاطفي را به صورتي متفاوت بيان 

  روند در چند طبقه كلي زير قابل تقسيم هستند: تعاريف هوش عاطفي به كار مي
 )  1997ير( ها، ارايه شده توسط سالووي و مي مدل توانايي .1

 )1999) و هيگس دالويكس(1997آن ( -مدل غيرشناختي يا عوامل انساني، توسط بار .2

 )27و  22). (1998ها به توسط گلمن ( مدل شايستگي .3

ها مورد توجـه قـرار    در تحقيقات مختلف صورت گرفته در زمينه هوش عاطفي معموالً يكي از اين مدل
هاي گلمن استفاده شده است، به عقيده گلمن هـوش   گيرد، مثالً در پژوهش حاضر از مدل شايستگي مي

خودآگـاهي، خـودتنظيمي، انگيـزش، همـدلي و     اي چندبعدي تشكيل شده كه پنج جزء  عاطفي از سازه
  گيرد. هاي اجتماعي را در بر مي مهارت

هاي خـود مـديريتي و دو جـزء     بندي سه جزء اول هوش عاطفي را مربوط به مهارت گلمن در اين تقسيم
  )25داند.( هاي اجتماعي) را به هنر برقراري رابطه با ديگران مرتبط مي بعدي (همدلي و مهارت



گردد، برنـز مشـخص كـرد     هاي برنز برمي و فعاليت 1978آفرين به سال  حقيقات رهبري تحولي ت پيشينه
آفرين صاحب بينش هستند و ديگـران را بـراي انجـام كارهـاي اسـتثنايي بـه چـالش و         كه رهبران تحول

سيم آفرين هستند كه قادر به تر تنها رهبراني تحول«گويد:  دارند. وي در ادامه بحث خود مي تالش وا مي
ها منشاء تغييراتند، بر تغييرات حـاكم بـر سـازمان     هاي جديدند، زيرا آن مسيرهاي ضروري براي سازمان

  )15».(اشراف كامل دارند و بر موج تغييرات سوارند
هــاي ثبــات و  بــس مــدلي از رهبــري ارايــه داد كــه بــراي موقعيــت 1985پيــرو تحقيقــات برنــز، در ســال 

اين  1996كرد. بس و آوليو در سال  آفرين را تجويز مي تبادلي و تحولسازماني، به ترتيب رهبري  تحول
آفرين و رهبري تبادلي را مشخص كرده و حتي اين مـدل را   مدل را گسترش دادند و ابعاد رهبري تحول

  به صورت عملياتي درآورند.» نامه چند عاملي رهبري پرسش«اي با نام  نامه در قالب پرسش
بخـش و   آفـرين شـامل: نفـوذ آرمـاني، ترغيـب ذهنـي، انگيـزش الهـام         تحـول  در اين مدل ابعـاد رهبـري  

هـاي مشـروط و مـديريت بـر مبنـاي       مالحظات فردي است و ابعاد رهبري تبادلي نيز عبارتند از : پـاداش 
  )27استثناء.(

  در پژوهش حاضر از اين مدل رهبري استفاده شده است.
  روش تحقيق

هـاي   كاربردي بوده و بر اسـاس چگـونگي بـه دسـت آوردن داده    اين تحقيق با توجه به اينكه هدف آن 
  )7مورد نياز در زمره تحقيقات توصيفي، از نوع تحقيق همبستگي قرار دارد.(

هـاي مـورد نيـاز از     آفـرين، اطالعـات و داده   ي بين هوش عاطفي و رهبري تحول به منظور بررسي رابطه
گـردآوري    نامـه  گيري از دو نوع پرسـش  نه و با بهرههاي تحقيقاتي در اين زمي طريق بررسي آخرين يافته

  )1.(ندشد
يكي از ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق، آزمون هوش عاطفي سيبر يا شرينگ است كـه در قالـب   

سـؤال بـوده و بـه     33اي ليكرت مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. ايـن آزمـون داراي        گزينه مقياس پنج
  )13سي ارشد هنجاريابي شده است.(ي كارشنا نامه صورت پايان

  )14ي چندعاملي رهبري است.( نامه دومين ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسش
گـر،   آفـرين، تبـادلي و عـدم مداخلـه     ي رهبـري تحـول   كه با در هم آميختن سؤاالت مربوط به سه شـيوه 

تـر اسـت    بـه واقعيـت نزديـك    دهـد تـا آنچـه را كـه     نامه را در موقعيتي قـرار مـي   كنندگان پرسش تكميل
اي ليكـرت و بـه    گزينـه  سؤال است و در قالب مقياس پنج 36نامه شامل  گذاري كنند. اين پرسش عالمت

ي رهبري يك فرد  دو صورت فرم مخصوص رهبران و فرم مخصوص پيروان تنظيم شده است، كه شيوه
گيري ابتدا در ميان پانزده نفر  دازهر اندهد. هر دو ابزا را از ديدگاه خود و پيروانش مورد بررسي قرار مي

هاي مختلـف مـديريتي بودنـد،     كه از رده بدني آموزش و پرورش استان اصفهان تربيت از پرسنل ادارات



نامـه در مـورد تناسـب     توزيع شد. اين افراد بنا به شناخت محقق انتخاب شـدند و بعـد از تكميـل پرسـش    
ب سؤاالت و رفع ابهام از سؤاالت، از نظراتشان استفاده شـد.  بندي مناس ي تحقيق، جمله سؤاالت با زمينه

فكري، با مصاحبه حضـوري و بحـث بـر سـر تـك تـك سـؤاالت صـورت          اين جريان تبادل افكار و هم
توزيـع شـد. روش توزيـع و     ي اصـلي  در نمونـه  هـا  نامـه  پذيرفته و بعـد از انجـام اصـالحات الزم پرسـش    

ضوري بود و در طي دو مرحلـه صـورت گرفـت. در مرحلـه اول     ها نيز مراجعه ح نامه آوري پرسش جمع
نامه هوش عاطفي و فرم مخصوص رهبران در ميان اعضاي مورد بررسي، توزيع شد و در مرحلـه   پرسش

دوم نيز فرم مخصوص پيروان براي سنجش سبك رهبري از ديدگاه پيروان در اختيار آنان قرار گرفـت،  
سه الي پنج نفـر از پيـروان وي دخالـت داده شـد. ضـريب پايـايي        بدين ترتيب كه در مورد هر رهبر نظر

ي آزمايشي اوليـه از طريـق آلفـاي كرونبـاخ بـدين شـرح بـه دسـت آمـد.           ها در مطالعه دروني پرسشنامه
)91/0α =  ،86/0α = ،93/0α = (  

اسـتان  بـدني   ي مـديران (ارشـد، ميـاني و سرپرسـتان) ادارات تربيـت      ي آماري مورد بررسي، كليه جامعه
ي ايـن پـژوهش    ي اعضاي آن به عنـوان نمونـه   ي آماري، كليه اصفهان بود، به دليل محدود بودن جامعه

  انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفتند. بنابراين نمونه و جامعه آماري در اين تحقيق يكسان است.
شده قابل تجزيـه و تحليـل   آوري  ي جمع نامه پرسش 31نفر بود كه از اين تعداد  39تعداد اعضاي جامعه 

 11نفـر مـدير ارشـد،     5ي پژوهش حاضر را تشكيل دادند. اين تعـداد   بود و اين تعداد حجم نهايي نمونه
  نفر سرپرست بودند. 15نفر مدير مياني و 

هاي آمار توصيفي (توزيع فراوانـي، درصـد، ميـانگين و انحـراف معيـار) و آمـار        تحقيق از روش در اين
 ، ضريب همبستگي اسپيرمنt، آزمون دو استقالل خيآزمون  تحليل واريانس فريدمن، آزموناستنباطي (

    ضريب تشخيص) استفاده شده است. و
  هاي پژوهش يافته

) انجـام پـذيرفت. بـه منظـور     SPSSافزارآماري علـوم اجتمـاعي (   هاي گردآوري شده با نرم تحليل داده
ي آمـاري، از آزمـون تحليـل واريـانس فريـدمن       جامعهي مزيت و اهميت ابعاد هوش عاطفي در  مقايسه

ي  گانـه دارد و فرضـيه   استفاده شد، در اين آزمون فرض صفر داللت بر عدم مزيـت بـين ايـن ابعـاد پـنج     
  )8داري است.( گر اين است كه الاقل مزيت دو طرح با هم داراي تفاوت معني مخالف نشان

  باشد. ي يك مي نتايج حاصل به شرح جدول شماره
  
  
  
  

  



  ي يك: نتايج تحليل واريانس فريدمن براي ابعاد هوش عاطفي جدول شماره

  ها ميانگين رتبه  ابعاد  رديف
  14/4  خودآگاهي  1
  89/3  خودتنظيمي  2
  65/3  انگيزش  3
  37/3  همدلي  4
  11/3  هاي اجتماعي مهارت  5

  
به منظور بررسي همبسـتگي  اي است  هاي گردآوري شده در پژوهش از نوع رتبه با توجه به اين كه داده

اي اسپيرمن اسـتفاده شـد و مـاتريس همبسـتگي زيـر كـه گويـاي         ميان متغيرها از ضريب همبستگي رتبه
  ي دو) آفرين است، به دست آمد.(جدول شماره ي رهبري تحول ارتباط ميان ابعاد هوش عاطفي با شيوه

  
  ينآفر ي دو: ماتريس ابعاد هوش عاطفي با رهبري تحول جدول شماره

  ابعاد
هوش 
  عاطفي

  خودآگاهي
خود 
  تنظيمي

  همدلي  انگيزش
هاي  مهارت

  اجتماعي
رهبري 

  آفرين تحول

هوش 
  عاطفي

--              

            --  73/0**  خودآگاهي
         --  71/0**  77/0**  خودتنظيمي
        --  16/0  22/0  69/0**  انگيزش
      --  11/0  26/0  19/0  82/0**  همدلي
هاي  مهارت

  اجتماعي
**89/0  13/0  14/0  *56/0  **63/0  --    

رهبري 
  آفرين تحول

**81/0  **78/0  **85/0  27/0  **91/0  **68/0  --  

   01/0دار در سطح  معني **
  05/0دار در سطح  معني  *

  
آفرين از رگرسيون چندگانه استفاده شده  گانه هوش عاطفي بر روي رهبري تحول براي بررسي تأثير پنج
بين در تحليل رگرسيون به روش گام بـه گـام بـوده اسـت. در ايـن روش ترتيـب        و ورود متغيرهاي پيش



و چنانچـه  گيرد  بين در اختيار محقق نبوده و بر اساس ضريب همبستگي صورت مي ورود متغيرهاي پيش
  )7شوند. ( صورت حذف مي مانده، در غير اين متغيرها معيار ورود را كسب كنند در تحليل باقي

در نهايت سه متغير همدلي، خودآگاهي و انگيزش معيار ورود را كسب كرده و دو متغير خـود تنظيمـي   
  نهايي رگرسيون خارج شدند.  هاي اجتماعي از معادله و مهارت

  
  نتايج رگرسيون گام به گامي سه:  جدول شماره

  ضريب تعيين  ضريب همبستگي چندگانه  مدل
1  * 749/0  586/0  
2  ** 884/0  698/0  
3  *** 893/0  878/0  

  بين: عدد ثابت، همدلي متغيرهاي پيش *
  بين: عدد ثابت، همدلي، خودآگاهي متغيرهاي پيش **

  بين: عدد ثابت، همدلي، خودآگاهي، انگيزش متغيرهاي پيش ***
  

  آفرين) (متغير مالك : رهبري تحول 3براي مدل  ي چهار: ضرايب رگرسيون و بتا جدول شماره

  داري سطح معني t  بتا  ضرايب رگرسيون  نام متغير
  298/0  723/1    388/0  ضريب ثابت
  000/0  792/7  639/0  399/0  همدلي

  000/0  652/5  561/0  327/0  خودآگاهي
  045/0  028/3  274/0  173/0  انگيزش

  
  گيري بحث و نتيجه

) X2=  16/82؛ df=  4؛ › p 01/0(نتايج حاصل از تحليل واريانس فريدمن نشان داد آزمون مربـع كـاي  
اي كـه حـداقل دو مـورد از ابعـاد هـوش عـاطفي،        دار بوده و اين تحليل قابل قبول است، بـه گونـه   معني

  دار با هم دارند. تفاوت معني
توان تفاوت موجود ميان همه ابعاد هوش عـاطفي را مشـاهده    يتوجه شود مي يك  اگر به جدول شماره

تـرين مزيـت را    اجتمـاعي كـم  هاي  كرد. جالب توجه است كه در ميان ابعاد هوش عاطفي عامل مهارت
هايي كـه بايـد از خـود عاطفـه نشـان       دارد. اين امر حاكي از اين است كه افراد مورد بررسي در موقعيت

هـا نامـأنوس بـوده و گفـتن      و دست دادن و بغل كردن ديگـران بـراي آن  كنند  دهند احساس راحتي نمي
كلماتي همانند متشكر و قدردان هستم براي آنها مشكل است. از طرف ديگر عامـل خودآگـاهي داراي   



زده  بدني استان اصفهان از رفتارهـاي خـود خجالـت    باالترين مزيت است، چرا كه مديران ادارات تربيت
  هاي خود اعتماد دارند. پذيرند و به توانايي ران را در مورد خودشان مينيستند، انتقادات ديگ

آفـرين بـود كـه نتـايج حاصـله       ي ميان هوش عاطفي و رهبري تحـول  هدف اصلي پژوهش بررسي رابطه
بـا سـاير تحقيقـات      ميان دو متغير دارد. در مقايسـه  ) = p ‹  ،81/0r 01/0( ي قوي  حكايت از وجود رابطه

اي مثبـت ميـان    ) بـه وجـود رابطـه   20و  34، 21هـا (  توان ديد كه اكثر آن صورت گرفته در اين زمينه مي
 24اند، كه اين موضوع با بيانات گلمن در مورد رهبري ( آفرين دست يافته هوش عاطفي و رهبري تحول

يز سازگاري دارد، تنها در پژوهشـي كـه توسـط پـالمر و همكـاران وي      ) ن27) و مطالعات هيگس (25و 
آفرين يافت نشد و در مجموع با  معناداري ميان هوش عاطفي و رهبري تحول  ) رابطه33صورت گرفت (

ي معنـادار   توان گفت كه وجود رابطه توجه به نتايج پژوهش حاضر و ساير تحقيقات صورت گرفته، مي
  آفرين قابل قبول است. ي تحولميان هوش عاطفي و رهبر

ي ابعاد هوش عاطفي به جز انگيزش  توان مالحظه كرد كه همه ي دو توجه شود مي اگر به جدول شماره
رهبران «آفرين دارند. اين نتيجه كمي دور از انتظار بود كه از نظر تئوري  رابطه معناداري با رهبري تحول

ها را  هاي جديدي بنگرند و آن ه مسائل قديمي از ديدگاهكنند تا ب آفرين به پيروان خود كمك مي تحول
كنند تا تالشي فراتر از حد معمول داشـته باشـند و فراتـر از اهـداف و عاليـق       زده و برانگيخته مي هيجان

هـا   گذارند كه آن انداز آينده، چنان بر پيروان خود تأثير مي اين رهبران با ابالغ چشم». شخصي بيانديشند
  )18دهند. ( اي جهت دستيابي به آن بروز مي العاده متعلق به خود دانسته و تالش فوق انداز را چشم

ي كافي برخوردار نباشند. بنابراين به اين نتيجـه   توان انتظار داشت كه خود اين رهبران از انگيزه پس نمي
يسـت،  آفـرين داراي ارتبـاط معنـاداري ن    ، بـا رهبـري تحـول   »يكـي از ابعـاد هـوش عـاطفي    «كه انگيزش 

شود. از طرف ديگـر، سـاير    تر در اين زمينه احساس مي توان چندان اتكا كرد و لزوم تحقيقات وسيع نمي
آفـرين، هـيچ كـدام از مـدل      عـاطفي و رهبـري تحـول    تحقيقات صورت گرفته در زمينـه ارتبـاط هـوش   

يسه كرد و به يـك  ها مقا توان نتايج پژوهش حاضر را با آن اند و نمي هاي گلمن استفاده نكرده شايستگي
  نتيجه كلي دست يافت.

نتايج حاصل از تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه سه متغير همـدلي، خودآگـاهي و انگيـزش بـه     
ي نهـايي رگرسـيون بـراي توضـيح تغييـرات رهبـري        بـين، معيـار ورود بـه معادلـه     عنوان متغيرهاي پـيش 

الي است كه در ميان ابعـاد هـوش عـاطفي، انگيـزش     آفرين (متغيرمالك) را دارا هستند. اين در ح تحول
توان گفـت كـه انگيـزش اثـر غيرمسـتقيم بـر        آفرين دارد، پس مي ترين همبستگي را با رهبري تحول كم

ي همدلي با رهبري  ي سه قابل مشاهده است كه شدت رابطه آفرين دارد، در جدول شماره رهبري تحول
و  88/0ود متغيرهـاي خودآگـاهي و انگيـزش بـه ترتيـب بـه       است كه اين ميزان با ور 74/0آفرين  تحول

هـاي اجتمـاعي باعـث افـزايش      افزايش يافتـه اسـت ولـي ورود متغيرهـاي خـودتنظيمي و مهـارت       89/0



اند. ستون ضريب تعيين حاكي از ايـن اسـت كـه در     همبستگي نشده و از معادله نهايي كنار گذاشته شده
آفرين توسط سه متغير همدلي، خودآگاهي و انگيـزش قابـل    لتغييرات در رهبري تحو 87/0مدل نهايي 

ــاليز واريــانس نشــان مــي  توضــيح اســت. هــم                    دار بــوده  دهــد كــه ايــن رگرســيون بســيار معنــي  چنــين آن
)01/0 p ‹ ،94/38=F .و حاكي از اين است كه واقعاً رابطه خطي بين متغيرها وجود دارد (  

داري هـر   براي آزمودن اين ضرايب و سطح معنـي  tي چهار، ضرايب رگرسيون و آزمون  جدول شماره
 63/0گر اين است كه با تغيير يك انحـراف معيـار در همـدلي،     دهد و ستون بتا نيز نشان يك را نشان مي

حـراف معيـار   آفرين رخ خواهد داد، به همين ترتيب به ازاي تغيير يك ان انحراف معيار در رهبري تحول
آفـرين رخ خواهـد    انحراف معيـار در رهبـري تحـول    27/0و  56/0در خودآگاهي و انگيزش، به ترتيب 

  داد.
) از طرفـي  34آفرين قابل آموزش اسـت.(  ي رهبري نشان داد، كه سبك رهبري تحول مطالعات در زمينه

چنـين   ) هـم 35و  25، 24هوش عاطفي نيز به طور ژنيتيكي ثابت نبوده و قابل يادگيري و آموزش است.(
) خواهد شد. بـا توجـه بـه    31ها ( ) و زيردستان آن17و  36هوش عاطفي موجب بهبود عملكرد رهبران (

ي مورد بررسي پيشـنهاد آمـوزش هـوش عـاطفي بـراي رهبـران        موارد ياد شده و نتايج تحقيق در جامعه
در ادارات  كـار عملـي   ه عنـوان را هاي اجرايـي زيـر بـه     هاي به عمل آمده گام گردد. با بررسي مطرح مي

  گردد: پيشنهاد مي بدني استان اصفهان تربيت
 تعيين اهداف .1

 تجزيه و تحليل شغل .2

 ارزيابي افراد .3

 انتخاب افراد مناسب .4

 استخدام افراد مناسب .5

 تطبيق افراد با مشاغل .6

 آموزش و هدايت كاركنان .7

 تقويت رفتارهاي مطلوب  .8

 ارزيابي عملكرد .9

 بازخورد .10

بـدني اسـتان اصـفهان، ابتـدا بايـد اهـداف بـه روشـني          به منظور ايجاد تحوالت بنيادين در ادارات تربيت
ها داشته باشند. گـام دوم تجزيـه و تحليـل مشـاغل      مشخص شوند، تا همه كاركنان درك مشابهي از آن

ت بـه  هاي هر شغل و تعيين جايگاه هـر شـغل در مسـير حركـ     موجود سازمان و مشخص كردن نيازمندي
چنين مشاغلي كه از اهميت كليدي بـراي سـازمان برخوردارنـد، در ايـن مرحلـه       سمت اهداف است هم



هـاي افـراد تشـريح     شوند. گام سوم ارزيابي افراد است. در اين مرحله مشخصات و ويژگـي  مشخص مي
ش هـاي هـو   هاي شخصيت و مخصوصاً آزمـون  هاي هوش، آزمون توان در آن از انواع آزمون شده و مي

هـاي رهبـري مناسـب     عاطفي استفاده كرد. در گام چهـارم، افـرادي كـه در داخـل سـازمان بـراي نقـش       
شوند. گام پنجم مربوط بـه اسـتخدام افـراد خـارج از سـازمان اسـت.        اند شناسايي مي تشخيص داده شده

اسـتخدام افـراد    افراد مورد نظر خود را از داخل سازمان انتخاب كند، اقدام بهاين ادارات نتوانند چنانچه 
تواند مفيد واقع شود. گـام بعـدي،    هاي هوش عاطفي مي د. در اين مرحله نيز استفاده از آزموننجديد كن

تطبيق افراد با مشاغل مناسب است، زيرا در مورد كارهايي كه نياز به هوش عاطفي بااليي ندارند به كـار  
رود و اگر شـغل بـه فـردي بـا هـوش       مار مينوعي تضييع منابع به ش گماردن افرادي با هوش عاطفي باال

نياز داشته باشد، ولي فرد متصدي داراي هوش عاطفي كمي باشد نيز وي در كار خود موفق عاطفي باال 
نخواهد بود. گام هفتم آموزش و هدايت افراد است. مطالعات مختلف نشان داده است كه هوش عاطفي 

ن با آموزش آن را بهبود داد. البته افراد بعد از آمـوزش و  توا همانند، هوش منطقي افراد ثابت نبوده و مي
زمان توسط مربيـان بـا تجربـه هـدايت      هاي رهبري نيز قرار گيرند و هم در حين آموزش بايد در موقعيت
گـردد مـديران جديـد     در ايـن خصـوص پيشـنهاد مـي    ها شكل گيـرد.   شوند، تا رفتارهاي مطلوب در آن

جــارب و رهنمودهــاي مــديران گذشــته و باتجربــه نهايــت اســتفاده را  بــدني مــذكور از ت ادارات تربيــت
گام هشتم تقويت رفتار است، در اين مرحله تأكيد بر تقويت رفتارهاي مورد پسند كاركنان است، ببرند.

باشـد. در   پذير است و گام نهـم ارزيـابي عملكـرد مـي     اين عمل با دادن پاداش مناسب به كاركنان امكان
گيـرد و بـا عملكـرد قبلـي آنـان (قبـل از آمـوزش) و         رهبران مورد ارزيابي قـرار مـي   اين مرحله عملكرد

شـود. در گـام دهـم، نتيجـه مرحلـه نهـم بـه افـراد بـازخورد داده           چنين با عملكرد ديگران مقايسه مي هم
شود تا نقاط ضعف و قوت خود را تشخيص داده و در جهت حذف نقاط ضعف و بهبود نقاط قـوت   مي

استفاده از بازخورد ديگران است.  ،هاي آموزش هوش عاطفي چرا كه يكي از بهترين شيوه كوشا باشند.
  البته خود افشايي نيز در اين زمينه مفيد واقع خواهد شد. 
بـدني اسـتان اصـفهان را دارد، نوشـتن جمـالت       از ديگر پيشنهادهايي كه امكان اجـرا در ادارات تربيـت  

ساسـات و  باشد، كـه افـراد را تشـويق بـه برخـورد مناسـب بـا اح        ميكوتاه عاطفي بر روي تابلو اعالنات 
. حداقل كاربرد اين گونه جمالت اين است كـه خواننـدگان را بـه فكـر     كند عواطف خود و ديگران مي

هـا را بـه طـور منطقـي      توانند برخورد مناسبي با احساسات و عواطف خود داشته و آن برد كه مي فرو مي
  كار گيرند. به
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