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چکیده
امروزه بسیاری از سازمانها دستخوش تغییرند .رهبری یك سازمان برای انطباق باا تغییارات
و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید ،ویژگیهای خاصای را مایطلباد کاه عمومااد مادیران
برای پاسخ به آنها با مشکالت بسیاری مواجه میشوند .یکی از مهمترین خصیصهها که میتواند
به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمك کند ،هوش اجتماعی و هوش هیجانی است.
بنا به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجاانی بار سابك
رهبری مدیران پرداخته شده است .روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – کاربردی است .بارای
سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد شرینگ ( ،)4221برای سنجش هوش اجتمااعی از
پرسشنامه سیلورا ( )9114و برای سنجش سبكهاای رهباری دندگاناه نیا از پرسشانامه MLQ

استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق حاضر  411نفر از مادیران اساتانداری اساتان کرمانشااه
هستند .با استفاده از فرمول آماری کوکران تعداد  411نفار باه عناوان نموناه انتخاای گردیدناد.
نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبك رهبری مدیران اثر مساتقیم و مببات
دارند.
* نویسنده مسؤول

dr_allameh@yahoo.com
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واژههای كلیدی :هوش اجتماعی ،هوش هیجاانی ،رهباری تحاو،ی ،رهباری تبااد،ی ،رهباری
عدم مداخلهگر.
مقدمه
رهبری تأثیری میان فردی است که در ماوقعیتی معاین اعماال و از طریاق فرایناد ارتباا در
جهاات دسااتیابی بااه هاادد و یااا هاادفهای مشااخص هاادایتی ماایشااود (تاننباااموم .)4214 ،4در
اندیشههای جدید ،رهبر صرفاد متکی به جایگاه مشروع قانونی نیست .فرایند رهبری باا تأکیاد بار
توانایی شخصی رهبر و قدرت نفاو او در باورهاا ،ارزشهاا ،رفتارهاا و اعماال دیگاران شاک
میگیرد .بنابراین مدلهای عقالیی رهبری ،باید باا مادلهاای ییار عقالیای (مبتنای بار شاهود و
کاری ما) ترکیب شوند( .خدامی .)4931 ،حفا انگیا ه و تعهاد افاراد در زماان باروز تغییارات
گسترده ،در زمره دشوارترین دا،شهایی است که رهبران در تمامی ساطو باا آنهاا مواجهناد.
شرکتها باید در زمینه فعا،یتهای داخلی وخارجی خود انعطادپذیرتر باشاند .ماهیات تغییارات
امروزی مؤید دا،شی کلی برای تمامی کسانی است که در سمتهای رهباری قارار دارناد .بارای
رفع این دا،شها ،رهبران باید بتوانند فضایی سازمانی خلق کنند که در آن نه تنها عملکرد ،بلکاه
حس یرور و هدفمندی تقویت میشود.
یکی از عوام مؤثر در اف ایش اثربخشی ،تالش و در نهایت رضایت ،سبك رهبری مدیران
سازمان است .رهبری ج و جادایی ناپاذیر مادیریت اسات و نقاش اساسای را در عملیاات ایفاا
میکند .اگر فقط یك عام وجود داشته باشد که وجه افتراق بین سازمانهاای موفاق و نااموفق
را معلوم کند بدون شك آن عام  ،رهبری مؤثر است (زاهد بابالن و رجبی.)4932 ،
بعضی از نظریه پردازان بر ایان عقیاده اناد کاه هاوش هیجاانی و اجتمااعی بارای رهباران و
مدیران و کسانی که سمتهای باالیی دارند ،بسایار پار اهمیات و ضاروری اسات .زیارا تعاما
صحیح ،شناخت ویژگیهای شخصی افراد و انعطاد پذیری ج و ویژگایهاای مهام مادیران و
رهبران مؤثر است .مبانی او،یه هوش هیجانی که در محیط کااری رعایات و انجاام آن ا ،امای و
مفید است ،عبارتند از :کار گروهی ،برقراری ارتباا  ،همکااری ،گاوش دادن و ارایاه نظریاات
1 Tannenbaum
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فردی ،استفاده از هوش هیجانی در محیط کار یعنی توانایی ایجااد محیطای کاه در آن شاکایتها
را ،انتقادهای سازنده در نظر می گیرند انتقااد ماهراناه باه عملای کاه شاخص انجاام داده توجاه
میکند و در میان کاستیهای فرد به دنبال نشانههاایی از ضاعش شخصایت یاا خارد کاردن وی
نیست (گلمن.)4931 ،
طبق تحقیقات انجام شده توسط استیون استین 4و هاووارد باو  %14 9تاا  %11موفقیات در
زندگی و کار به هوش هیجانی وابسته است ا،بته این طیش بسته باه ناوع کاار اسات .باین هاوش
هیجانی و موفقیت رهبری نی ارتبا وجود دارد که این امر ماورد تأییاد دانیا گلمان ،ری اارد
بویااات یس و آناای مااك کاای در کتااای "رهبااری اصااو،ی" 9اساات .آنهااا دریافتنااد کااه بیشااتر
مهارتها ی رهبری در ایاالت متحده باه هاوش هیجاانی وابساته اسات .ایان تحقیقاات و دیگار
تحقیقات انجام شده (از قبی تحقیقات انجام شده توسط موسسه مشاورهایهای-مك بر )1نشاان
داد که  %42موفقیت مدیران در آمریکا نتیجه هوش هیجانی باال است (مشبکی و تی رو.)4933،
از طرفی رهبرانی در آینده موفق خواهند بود که بتوانند به طور اثاربخش باا کارکناان خاود
ارتبا برقرار کنناد .از آنجاایی کاه هاوش اجتمااعی باا قابلیاتهاای مادیریتی (برناماه ریا ی،
سازماندهی ،هدایت و کنترل) رابطه مببتای دارد ،عملکارد رهباران را پایش بینای مایکناد و در
ایجاد توانایی رهبری در افراد تأثیر مهمی میگذارد (حسینی و دیگاران .)4929 ،کساانی کاه از
نظر هوش اجتماعی قدرتمندند ،میتوانند کامالد راحت با افراد ارتبا برقرار کنند ،واکنشهاا و
احساسات آنان را به سرعت دریابند ،دیگران را رهبری کنناد و ساازمان دهناد و باه مشااجراتی
که میتوانند در هر فعا،یت بشری شعلهور شود ،خاتمه دهند .آنها طبیعتاد رهبرند .افارادی هساتند
که میتوانند احساسات جمعی ابراز نشده را بیان کنند و برای هدایت یك گروه جهت دستیابی
به اهداد خود ،آن احساسات را در جاای خاود مطار ساازند( .زارعای متاین و یوساش زاده،
.)4921
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با بررسی جنبههای مختلش هوش افراد در ساازمان مایتاوان در ماورد انتخاای ،آماوزش و
ارتقا مدیران و رهباران آیناده بهتار تصامیم گیاری نماود .بناابراین مطا،عاه در ماورد جنباههاای
هوشمندی رهبری ،موضوعی مهم و ضروری برای در

بهتر مفهوم رهبری در ساازمان اسات.

به طوری که ،کرر و همکاران ( )9114و گیادارد ( )9144توجه به اندازه گیری هاوش رهباران
را ضروری و مهم برشمردند (حسینی و دیگران .)4929 ،در نتیجه این پاژوهش باه دنباال پاساخ
این پرسش است که آیا هوش اجتماعی و هوش هیجانی مدیران بر سبك رهبری آنان اثر گذار
است؟
ادبیات پژوهش
تحقیقات پیرامون هوش اجتماعی ،دند سال پس از معرفی هوش آکادمیك توسط اسپیرمن
( )4211شروع شد .تضادها در تعریش هوش اجتمااعی ،شایوههاای مطا،عاه سااختار را باه طاور
دشمگیری متفااوت سااخته اسات .عادهای از پژوهشاگران جهات مطا،عاه هاوش اجتمااعی باه
دیدگاه شخصیتی و عده ای دیگر به دیدگاه روان سنجی گرایش دارناد .دیادگاه روان سانجی
هوش اجتماعی را به عنوان یك هوش عمومی مطر میکند که در موقعیاتهاای اجتمااعی یاا
توانایی فهم و مدیریت افراد به کار برده میشود .دیدگاه شخصیتی بار ایان فارس اساتوار شاده
است که رفتار اجتماعی ناشای از هاوش اسات و تفااوتهاای اشاخاد در رفتاار اجتمااعی ،از
تفاوتهای آنها در دانش شان ایجاد میشود (بهشتیفر و رؤسایی.)9149 ،
شایستگی هوش اجتماعی عباارت اسات از تواناایی تشاخیص ،فهام و اساتفاده از اطالعاات
اجتماعی پیرامون دیگران با هدد رهبری برتر یا عملکرد متعا،ی و کارآمادتر (بویاات و راتای،
 .)9112فورد و تیسا

در سال  4239هوش اجتماعی را بار حساب نتاایج رفتااری اش تعریاش

کردند .آنها هوش اجتمااعی را بعناوان تواناایی شاخص بارای دساتیابی باه اهاداد مربوطاه در
موقعیتهای خاد اجتماعی تعریش کردند (فورد و تیسا .)4239 ،
گلمان در سااال  9111هاوش اجتماااعی را باه دو طبقااه کلای آگاااهی اجتمااعی و امکانااات
اجتماعی تقسیم کرد ،او آگاهی اجتماعی را بعنوان آن ه ما نسبت به دیگران احسااس مایکنایم
و امکانات اجتماعی را بعنوان آن ه که ما بعد از کسب این آگاهی انجام میدهیم تعریش کرده
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اساات (دان و همکاااران .)9113 ،راباارت در سااال  9113هااوش اجتماااعی را بااه عنااوان توانااایی
انتخای واکنش مناسب و انعطاد پذیر به رفتار شخص تعریش کارد .بناابراین هاوش اجتمااعی
توانایی افراد برای ارتبا با دیگران ،در

آنها و تعام موثر با آنهاا اسات کاه شاام شاناخت

احساسااات دیگااران ،گااوش دادن ،توجااه بااه وضااعیت عاااطفی و کمااك بااه آنهااا در ماادیریت
احساساتشان است (مارتی.)9111 ،
تونی بوزان هم هوش اجتماعی را " بخشی از طیش وسیع مهارتهای اجتمااعی " مایداناد.
از نظر تونی بوزان هوش اجتماعی" صرفاد می ان سازگاری و ارتباا باا اطرافیاان" اسات .هاوش
اجتماعی در رفتار اجتماعی فرد ظاهر می گاردد بناابراین طارز ارتباا فارد باا دیگاران و ایجااد
روابط رضایت آمی با ایشان که نتیجه فعا،یت هوش اجتماعی اسات در ساازگاری ایان جنباه از
هوش تأثیر دارد( .بوزان.)4931 ،
ساایلورا و همکااارانش( )9114مؤ،فااههااای هااوش اجتماااعی را شااام پااردازش اطالعااات
اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و آگاهیهای اجتمااعی مایدانناد .سایلورا معتقاد اسات هاوش
اجتماعی ساختاری دندوجهی دارد.
پردازش اطالعات اجتماعی :به معنای توانایی فهام و پایش بینای رفتارهاا و احساساات
دیگران است.
مهارتهای اجتماعی :جنبههای رفتاری ساخت هوش اجتمااعی از راه سانجش تواناایی
ورود به موقعیتهای جدید اجتماعی و نی توانایی سازگاری اجتماعی است.
آگاهیهای اجتماعی :جریانات ییرمنتظره ناشی از رخدادها در موقعیتهاای اجتمااعی
را میسنجد (ا،ه یاری.)4932 ،
هوش اجتماعی در جامعه یا سازمان از جمله سرمایههای مهم محسوی میشود و این بخااطر
آن است که از طریق هوش اجتماعی میتوان به ارتقا ساطح بهداشات روانای جامعاه و ساازمان
کمك نمود .هوش اجتماعی سازه ای است برای ارزیاابی قادرت رهباری کاه بیشاتر بار محاور
روابط میان افراد استوار است .رهبران دارای هوش اجتمااعی بهتار مایتوانناد در باین همکااران
تعام ایجاد نموده و از توان اجتماعی آنان بهاره گیرناد .تقویات مهاارت اجتمااعی و در نتیجاه
اف ایش عملکرد انان از آثار هوش اجتماعی است (سلطانی.)941 :4932 ،
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یکی دیگر از خصیصههای مهمی که می تواناد باه رهباران و مادیران در پاساخ باه تغییارات
کمك کند ،هوش هیجانی است .هوش هیجانی موضوعی اسات کاه ساعی در تشاریح و تفسایر
جایگاه هیجانها و احساسات و توانمندیهای انسانی دارد .مدیران برخوردار از هوش هیجاانی،
رهبران مؤثری هستند که اهداد را با حداکبر بهرهوری و رضایتمندی و تعهد کارکناان محقاق
میسازند (حسن زاده و ساداتی کیادهی.)4933 ،
مایر و سا،وی ( )4224هوش هیجانی را توانایی ادرا

 ,ابراز و ارزیابی دقیق هیجانات خود

و دیگران و نی توانایی دسترسی و ایجاد احساسات با هدد تسهی فکر و تنظیم و بهره بارداری
از هیجان در ح مسئله می دانند .اندیشمندان هوش احساسی ،بر این بااور هساتند کاه ایان ناوع
هوش ،از یك سری قابلیتهای اکتسابی ناشی میشود که به عملکرد موفق و اثاربخش افاراد و
مدیران در سازمانها میانجامد (قلی پور.)994 :4931 ،
تا کنون در خصود سنجش هوش هیجانی و ابعاد آن ،مدلهاای متفااوتی مطار گردیاده
است .اما در مجموع میتوان گفت که مدل گلمان از اعتباار بیشاتری برخاوردار اسات .وی در
سال  ،4223پنج عنصر هوش هیجانی را به شر زیر برشمرده است:
 -4خودآگاهی :او،ین مهارت هوش هیجانی است کاه از طریاق مشااهده دقیاق وضاعیت
خویش ایجاد می شود .به عباارت کااملتر تواناایی در در

صاحیح و دقیاق هیجانهاا در هماان

،حظهای که روی میدهند ،و فهمیدن اینکه در رابطه با وضعیتهای متفاوت ده تماایالتی وجاود
دارد .هم نین ،خود آگاهی واکنش های عادی ما نسبت به رویدادها ،مشکالت و حتی مردن را
شام می شود .در

صحیح تمایالت بسیار مهم است ،زیرا توانایی ما را در ارزیابی سریع دقیق

اوضاع تقویت میکند .در نتیجه خودآگاهی شام  :خودآگاهی هیجانی ،خودسانجی صاحیح و
اعتماد به نفس.
 -9خودمدیریتی :دومین مهارت هوش هیجانی ،که برای ایجااد نقشاه و برناماه و اجارای
آن استفاده میشود ،خود مدیریتی دی ی است که وقتی دست به عم می زنید ،روی می دهاد.
خود -مدیریتی وابسته به خود -آگاهی شماست .به عبارت دیگر تواناایی اساتفاده از آگااهی از
هیجانها برای انعطاد پذیر ماندن و رفتار خاود را باه طاور مببات رهباری کاردن ،واکانشهاای
هیجانی خود نسبت به مردم و وضعیت های مختلش را مدیریت کردن .در مجموع خودمدیریتی
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شام  :خویشاتن داری ،ماورد اعتمااد باودن ،وظیفاه شناسای ،ساازگاری ،ساوگیری پیشارفت و
ابتکار.
 -9آگاهی اجتماعی :یعنی مسای را از زاویه دید طرد مقاب در نظر بگیرید (گرفتن) یا
توانایی در حدس زدن دقیق هیجانهای دیگران و فهمیدن اینکه واقعاد آنان ده احساسای دارناد و
ده فکر میکنند ،حتی اگر خودتان مبا آناان فکار و احسااس نکنیاد .پاس آگااهی اجتمااعی
شام  :همد،ی ،آگاهی سازمانی و جهت گیری خدماتی (خدمت رسانی) می باشد.
 -1مدیریت رابطه :محصول سه مهارت هیجانی اول است :خودآگاهی ،خود مادیریت و
آگاهی اجتماعی .مدیریت رابطه عبارت است از تواناایی باه کاارگیری آگااهی از هیجاانهاای
خود و نی از هیجانهای دیگران برای مدیریت کردن (اداره کردن) تعام ها .این کار باعث می
شود تا تبادل اطالعات شفاد باشد و شخص به طور مؤثر بتواند از عهده تعارسها وبرخوردهاا
برآید (گلمن.)4223 ،
بارون و بارون در تحقیقی در سال  4224به نتایج زیر دربااره صافات رهباری دسات یافتناد.
این صفات را میتوان مرتبط با خصوصیات هوش عاطفی یافت.
الف)جذب كننده :رهبر باید از ویژگیهای می به پیشرفت ،بلند پروازی ،اناریی زیااد،
پیگیری و اصرار بر امور و ابتکار عم برخوردار باشد.
ب) صدددا ت و درسددتی :رهباار بایااد از قابلیاات اعتماااد زیاااد در اعمااال مساائو،یتهااا و
شخصی تی با ثبات برخوردار باشد و به صاورت بااز عما کارده و صاداقت و راساتی در پنادار،
گفتار ،و کردارش نمایان باشد.
ج) انگیزه رهبری :در وجود یك رهبر باید می به تاأثیر گاذاری بار دیگاران و اعضاای
سازمان ،برای نی به اهداد مشاتر

وجاود داشاته باشاد .باه عباارت دیگار ،انگیا ه درونای و

بیرونی رهبر است که وی را به حرکت وا میدارد و با عشق و عالقه در جهات اهاداد ساازمان
حرکت میکند و پافشاری میکند.
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د) اعتماد به نفس :رهبر باید از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشد تا بتواند در دیگاران
تأثیر بگذارد و با گامهایی بلند و استوار حرکت کند .او باید نسبت باه خاود احسااس ارزشامند
بودن داشته باشد تا اعضای سازمان برای وی ارزش قام شوند (سرفرازی و معمار زاده.)4932 ،
همانطور که اشاره کردیم هوش هیجانی و اجتماعی بارای رهباران و مادیران و کساانی کاه
سمت های باالیی دارند بسیار پر اهمیت و ضروری است .طبق تعریش ،ینکن اساتونر از رهباری،
رهبران سازمانها جهت دستیابی به هدد هدایت و خصوصاد اعماال نفاو بار افاراد و فعا،یتهاای
آنها سبكها و رویههای مختلفی را در پیش گرفتهاند .سبك رهبری ترکیبی است از خصاایص
مهارتها و رفتارهای رهبران کاه بعناوان مداخلاه و پایگیاری از آن اساتفاده مایکنناد .سابك
رهبری مجموعهای از نگرشها ،صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه دهار عاما نظاام
ارزشها ،اعتماد به کارمندان ،تمایالت رهبری و احساس امنیات در موقعیاتهاای مابهم شاک
میگیرد (شکور و دیگران.)4933 ،
رهبری تحول آفرین ،بخشی از پارادایم جدید رهبری است و بیانگر فرایندی است که افاراد
را متحول و متغیر میکند و با ارزشها ،خصیصههاای اخالقای و اهاداد بلناد مادت در ارتباا
است .ارزیابی محرکهای مؤثر بر پیروان ،ارضای نیازهای آنان و رفتار کاردن باا آنهاا باه عناوان
افرادی کام از از جمله کارکردهای این نوع رهبری است (مرتضوی و همکاران .)4931 ،برن
( ) 4233رهبری تحول آفرین را این گونه توضیح داد :رابطه ای که در آن رهبار فارد زیردسات
خود را برای رسیدن به باالترین حد توان تشویق میکناد و ایان تشاویق بارای دساتیابی بیشاتر باه
نیازهای طبقه بندی شده از جمله موفقیت و اهداد گروهی است.
مؤ،فههای رهبری تحو،ی بس عبارتند از:
ا،ش) نفو آرمانی(4رهبری کاری ما) :این ویژگی به رهبران این اجازه را میدهاد باه عناوان
مد،هایی از نقش و ا،گوی رفتار باشند .این ویژگی به دو صورت بررسی می گردد.
 -4ویژگیهای آرمانی :در مورد ویژگیهای این رهبران میتوان گفت رهبران پرجا به قوی
دارای ویژگیهایی خاد مانند قدرت و اعتماد به نفس باال میباشند.

1 Idealized influence
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 -9رفتارهای آرمانی :رهبران پرجا به ممکن است به رفتارهاایی دسات ب نناد تاا در پیاروان
این تصور را ایجاد نمایند ،که رهبری شایسته هستند.این نوع رفتار آنها را از دیگران متماای مای
سازد.
4

ی) ترییب عقالنی  :به عنوان اب اری در دسات رهباران تحاو،ی بارای ایجااد ساازمانهاای
یادگیرنده شناخته شده است .در این مؤ،فه رهبر پیروان خود را به تفکر بر مای انگیا د و از قاو
تخی آنها استفاده می کند.
ج) مالحظه گرایی فردی :9در این مؤ،فه رهبران به پیشرفت حرفاه ای و شخصای پیروانشاان
عالقه نشان می دهند .این موضوع تأثیر مببتای بار رضاایتمندی پیروان،رهباران و باه طاور کلای
ثمربخشی دارد.
د) انگی ش ا،هام بخش :9برای برانگیختن و بااال باردن انگیا ه در پیاروان باه وسایله رهباران
توصیش شده است  ٬که با توجاه ٬باه احساساات زیار دساتان صاورت مای پاذیرد .در واقاع در
انگی ش ا ،هام بخش رهبران یك تصویر و دید مشتر

از آینده را برای پیروان ایجاد می کنناد

و جایی که یك دید واقعی وجود دارد ،افراد یاد میگیرند نه بارای اینکاه باه آنهاا دساتور داده
میشود ،بلکه برای اینکه خود می خواهند کاری را انجام دهند .این نوع انگی ش فراتر از ساطح
سلسله مراتب نیاز ها صورت می پذیرد و ازطریق ناوعی ا،هاام و ا،قاای یاك بیانش مشاتر

از

اهداد سازمانی در پیروان تجلی می یابد (باس و او،یو.)4221 ،
ترومب ( )4221معتقد است که بعضی از رهبران سبك رهبری تباد،ی دارند .رهباری تبااد،ی
شام تعامالت و تبادالتی باین رهباران و پیاروان اسات کاه بیشاتر اناواع مادیریت سانتی یعنای
"مدیریت مبتنی بر هدد" را منعکس میکند .در این گونه تعامالت رهبران خواستههاای خاود
را مشخص کرده ،شرایط و پاداشهایی را نی برای نی به اهداد پیروان خود در نظر میگیرناد
(سعیدیان و مرادی.)4933 ،
از نظر بس رهبر تباد،ی کسی است که رابطه داد و ستد رهبر – پیرو را ترجیح میدهاد و در
واقع رهبر نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنان در برآورده کردن انتظاارات پایاه ای مرتفاع
1 Intellectual stimulation
2 Individual consideration
3 Inspirational motivation
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میکند .این رهبر در ریسك گری ی بهتر عم مایکناد و باه زیردساتان اطمیناان مایدهاد کاه
می توانند به اهداد خود برسند .این نوع رهبران زیردستان را به گونه ای هادایت مایکنناد کاه
هم اهداد خود و هم اهداد سازمان را کسب نمایند و کارکنان را تا مرحله خودیابی از جهت
ارضای نیاز ارتقا میبخشند .بس (  )4231عوام زیر را به عناوان ابعااد اساسای رهباری تبااد،ی
برشمرد:
 )4پاداشهای اقتضایی :4در اینجا رهبر تالش می کند که پاداش را با تالش یا عملکرد مباد،اه
کند .دنان ه افراد گروه مطابق با قرار دادها عم کنناد یاا ساعی و تاالش الزم را توساعه دهناد
رهبرگروه به آنها پاداشهایی اعطا مینمایند.
 )9مدیریت بر مبنای استبناء :9دنان ه شیوههای قدیمی در حاال اجارا باشاند رهبار گاروه از
دادن دستور -ا،عملها اجتنای می کند و به افراد گروه این اجازه را می دهد تا به انجاام کارشاان
مب همیشه ادامه دهند تا بتوانند به اهدافشان برسند.
از نظر باس و آو،یو ( )4221سبك رهبری دیگری به نام سابك رهباری عادم مداخلاه گار

9

وجود دارد .در این حا،ت رهبر از تصمیم گیری خودداری مای کناد و مسائو،یتهاا را واگاذار
مینماید .در واقع این سبك در طیش رهبری ییر فعال ترین نوع رهبری به شمار می آید.
پیشینه پژوهش
در بررسی پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع حاضر ،پژوهشی که باه بررسای هار دو
نوع هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبك رهبری مدیران باشد یافت نشد .اما پاژوهشهاایی
که به بررسی جداگانه هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سابك رهباری مادیران مایپردازناد،
یافت شده است که به پاره ای از آنها اشاره میشود.
بهشتی فر و رؤسایی ( )9149در پژوهش خود با عناوان «نقاش هاوش اجتمااعی در رهباری
سازمانی» به بررسی نقش این متغیر در موفقیت رهباری ساازمان پرداختناد .نتاایج نشاان داد کاه
هوش اجتماعی میتواند به عنوان یك عاما اساسای ،در تساهی اثربخشای و موفقیات رهباری
1 Contingent rewards
2 Management by exception
3 Laissez faire leadership
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سااازمان نقااش داشااته باشااد .زاکااارو و همکاااران )9119( 4در پااژوهش خااود دریافتنااد کااه
مهارتهای ارزیابی اجتماعی و یا هوش اجتماعی در شیوه رهبری اثرگذار است.
نتایج پژوهش پیراسته مطلق ( ،)4929تحت عنوان بررسی رابطه تیپهاای شخصایتی ،هاوش
اجتماعی و سبك رهبری مدیران نشان داد که بین هوش اجتمااعی و سابك رهباری و نیا باین
تیپ شخصیتی و سبك رهبری ارتبا معنادار وجود دارد .از باین مؤ،فاههاای هاوش اجتمااعی،
مهارتها ی اجتمااعی و پاردازش اطالعاات اجتمااعی بهتارین پایش باین بارای سابك رهباری
مشارکتی بودند .از نتایج این پژوهش می توان این گوناه اساتنبا کارد کاه بارای یاك رهباری
کارآمد در مدیران توجه به مهارتهای اجتماعی ،هوش اجتماعی به عنوان تواناییهای آیاازین
الزم و ضروری است.
پااا،مر و همکاااران )9114( 9در پااژوهشهااای خااود دریافتنااد کااه بااین هااوش هیجااانی و
بازدهی هاای رهباری رابطاه وجاود دارد .حااجی کریمای و همکااران( )4921باه بررسای تاأثیر
شایستگیهای هوش عاطفی ،شناختی و اجتماعی در شایستگیهای مدیران مناابع انساانی بخاش
دو،تی ایران پرداختند .جامعه آماری پژوهش آنان ،متشک از کارشناسان و مدیران وزارتخانهها
بود .نتایج حاص از پژوهش ،نشاندهنده تأیید کلیه فرضیههای اهم پژوهش و تأثیر گذاری زیاد
شایسااتگیهااای ماادیران منااابع انسااانی در ارزش آفریناای منااابع انسااانی و رد شاادن برخاای از
فرضیههای اخص پژوهش باود .هم ناین ،متغیار "شایساتگی برناماه ریا ی و مادیریت" دارای
او،ویت نخست و مهمترین شاخص آن "برنامهری ی و سازماندهی امور کارکنان" است.
زاهد بابالن و رجبی ( )4932به بررسی نقش هوش هیجاانی و سابكهاای رهباری در پایش
بینی بازدهیهای رهبری مدیران گروههای آموزشی دانشگاه پرداختند .نتایج به دسات آماده باا
استفاده از تحلی رگرسیون دند متغیاره نشاان داد کاه در پایش بینای رضاایتمندی فقاط سابك
رهبری تحول گرا و سبك رهباری ماراوده ای ،مایتواننادد رضاایتمندی ،کوشاش مضااعش و
اثربخشی را پیش بینی کنند و هاوش هیجاانی و سابك رهباری آزاد گاذار قاادر باه پایش بینای
بازدهیهای رهبری نیستند.
1. Zaccaro et al
2. Palmer et al
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مرتضوی و همکاران ( )4931به بررسی رابطه باین هاوش عااطفی و سابك رهباری (تحاول
بخش و مباد،ه ای) پرداخته اند .یافته هاای پاژوهش نشاان داد کاه باین هاوش عااطفی و سابك
رهبری تحو،ی و مباد،ه ای رابطه معنادار وجود دارد.
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
پس از ارایه تفصیلی ادبیات نظری و تجربی موضاوع ماورد مطا،عاه ،دااردوی مفهاومی و
فرضیههای پژوهش حاضر ارایه میشود .همانگونه که در مدل مفهومی مشاهده میشود در ایان
پژوهش سه متغیر هوش اجتماعی ،هوش هیجانی و سبك رهبری مورد مطا،عه قرار گرفته است.
هوش اجتماعی و هوش هیجانی متغیر مستق و سبك رهبری متغیر وابسته است.
هوش اجتماعی
پردازش اطالعات
اجتماعی
آگاهی اجتماعی
مهارت اجتماعی
سبک رهبری
هوش هیجانی
خود آگاهی
خود کنترلی
هوشیاری اجتماعی
مهارتهای اجتماعی
خود انگیزی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومی ،سواالت پژوهش به صورت زیر ارایه میشود:
فرضیه اصلی :4هوش اجتماعی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
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فرضیات فرعی  :4-4پردازش اطالعات اجتماعی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-4آگاهی اجتماعی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-4مهارت اجتماعی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
فرضیه اصلی :9هوش هیجانی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :4-9خود آگاهی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-9خود کنتر،ی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :9-9هوشیاری اجتماعی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :1-9مهارتهای اجتماعی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
فرضیه فرعی  :1-9خود انگی ی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هادد کااربردی و از نظار ماهیات و روش توصایفی از ناوع همبساتگی
است  .جامعه آماری این پژوهش شام مدیران استانداری اساتان کرمانشااه کاه شاام  411نفار
است .درا ین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده اساتفاده گردیاد .باا اساتفاده از فرماول
کوکران حجم نمونه  411نفر به دست آمد .برای جمع آوری اطالعات از جامعه آمااری جهات
تج یه و تحلی و آزمون فرضیهها از پرسشنامه استفاده شده است .برای سانجش هاوش هیجاانی
از پرسشنامه استاندارد شرینگ ( )4221استفاده شده اسات کاه دارای مؤ،فاههاای خودآگااهی،
خودکنتر،ی ،هوشیاری اجتماعی ،مهارتهای اجتمااعی ،و خاود انگیا ی اسات .بارای سانجش
هوش اجتماعی از پرسشنامه سیلورا ( )9114استفاده شده که دارای سه مؤ،فه پردازش اطالعاات
اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و آگاهیهای اجتماعی است و برای سنجش سبكهای رهبری
دندگانه نی از پرسشنامه  MLQاستفاده شده است .این پرسشنامه از  94سوال در طیش  1درجاه
،یکرت تشکی شده است که برای او،ین بار در پژوهشهای برنارد باس در ساال  4231باه کاار
گرفته شده است .جهات تعیاین روایای پرسشانامه از روایای صاوری و اعماال نظار متخصصاان
استفاده گردیده است .جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آ،فای کرونباخ اساتفاده شاد کاه
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مقدار آن برابر با  1,411است .که این مقادیر جهت تایید پایایی پرسشنامه قابا قباول اسات .از
نرم اف ار  spssو رگرسیون گام به گام جهت تایید یا رد فرضیههای پژوهش استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
برای تج یه و تحلی دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش ،از آزمون رگرسیون گام باه گاام
استفاده شد .یافتههای حاص از بررسی آزمون فرسها عبارت است از:
فرضیه اصلی  :4هوش اجتماعی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
جدول  -1تأثیر هوش اجتماعی بر سبک رهبری
متغیر مستق

متغیر وابسته

هوش اجتماعی

سبك رهبری

شیب خط

 Tمحاسبه

ضریب

سطح معنی

()β

شده

تعیین()R2

داری

1,913

1,494

1,413

1,111

با توجه به نتایج یافتههای جدول فوق از آنجا که سطح معناداری کمتار از  1,11اسات ،مای
توان نتیجه گرفت که هوش اجتماعی بر سبك رهبری اثر معناداری دارند.
فرضیه اصلی :9هوش هیجانی بر سبك رهبری تأثیر دارد.
جدول  -2تأثیر هوش هیجانی بر سبک رهبری
متغیر مستق

متغیر وابسته

هوش هیجانی

سبك رهبری

شیب خط

 Tمحاسبه

ضریب

سطح

()β

شده

تعیین()R2

معنیداری

1,913

9,919

1,121

1,119

با توجه به نتایج یافتههای جدول فوق از آنجا که سطح معناداری کمتار از  1,11اسات ،مای
توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی بر سبك رهبری اثر معناداری دارند.
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یافتههای حاص از آزمون فرضیات فرعی تحقیق در جدول 9و  1آورده شده است .در ایان
قسمت اثرمؤ،فههای هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبك رهبری ماورد برسای قارار گرفتاه
است .در جدول  9ضرایب پارامترهای ابعاد هوش اجتماعی بر سبك رهبری آورده شده است:
جدول  -3ضرایب پارامترهای ابعاد هوش اجتماعی بر سبک رهبری
متغیر مستق

متغیر

شیب خط

وابسته

()β

پردازش اطالعات

سبك

اجتماعی

رهبری

آگاهی اجتماعی
مهارت اجتماعی

سبك
رهبری
سبك
رهبری

 Tمحاسبه شده

ضریب
2

سطح معنی

تعیین( )R

داری

1,992

9,111

1,441

1,114

1,914

9,421

1,121

1,119

1,914

9,412

1,499

1,111

همانطور که از جدول فوق می توان نتیجه گرفت ،هر سه مؤ،فاه هاوش اجتمااعی بار سابك
رهبری اثر معناداری دارند .در رابطه با مؤ،فه پردازش اطالعاات اجتمااعی دیاده مای شاود کاه
ضریب بتا برابر است با β =1,992که در سطح معنی داری  1/11معنادار می باشد و این ضاریب
برای مؤ،فه آگاهی اجتماعی برابر با  β =1,914و برای مؤ،فه مهارت اجتماعی برابار باا =1,914
 βاست که این ضرایب نی در سطح معنی داری  1/11معنادار می باشاند .هم ناین نتاایج نشاان
می دهد که متغیرهای مهاارت اجتمااعی ،پاردازش اطالعاات اجتمااعی و آگااهی اجتمااعی باه
ترتیب بیشترین تأثیر بر متغیر سبك رهبری دارند.
در جدول  1ضرایب پارامترهای ابعاد هوش هیجانی بر سبك رهبری آورده شده است.
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جدول  -4ضرایب پارامترهای ابعاد هوش هیجانی بر سبک رهبری
شیب خط

 Tمحاسبه

ضریب

سطح معنی

متغیر مستق

متغیر وابسته

خود آگاهی

سبك رهبری

1,111

خود کنتر،ی

سبك رهبری

1,949

9,911

هوشیاری اجتماعی

سبك رهبری

1,991

9,932

1,114

مهارتهای اجتماعی

سبك رهبری

1,919

9,131

1,112

1,113

خود انگی ی

سبك رهبری

1,441

4,441

1,194

1,142

()β

شده

تعیین( )R

داری

1,111

1,119

1,131

1,123

1,119
1,191

2

همانطور که یافتههای جدول فوق نشان میدهد ،سطح معنی داری متغیرهای خاود کنتر،ای،
هوشیاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی کودکتر از  1,11هستند و این نتایج نشاان مایدهاد
که این متغیرها بر سبك رهبری تأثیر دارند .هم نین نتاایج نشاان مایدهاد کاه متغیرهاای خاود
کنتر،ی ،مهارتهای اجتماعی و هوشیاری اجتمااعی باه ترتیاب بیشاترین تاأثیر بار متغیار سابك
رهبری دارند.
بحث و نتیجه گیری
در عصر جدید که همگام با تغییرات سریع و دا،شی است ،رهبران باید دارای مهاارتهاا و
دانشی باشند که فضا را برای عملکردی برجساته فاراهم مایساازد .هاوش هیجاانی و اجتمااعی
مبنایی هستند که رهبری سازمانی مبتنی بر آن است .توسعه هوش هیجاانی و اجتمااعی باه تعهاد
فردی نسبت به رشد و توسعه بلند مدت بستگی دارد .این تحو،ی ارزشمند است که نه تنهاا شاما
بلکه سازمانتان و جامعه ای را که در آن کار و زندگی میکنید متحول خواهد سااخت .رهباران
کارآمد فضایی سازمانی می آفرینند که عملکرد برتر آناان را تقویات مایکنناد .ایجااد فضاایی
برای عملکرد نیازمند آن است که رهبران سطح باالیی از هوش هیجانی و اجتماعی را باه اثباات
برسانند .یافته های پژوهش حاضر نی این مطلب را باه اثباات رساانده اسات .بطاوری کاه نتاایج
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حاص از آزمون فرضیات نشان داده ،هوش اجتماعی و هوش هیجاانی بار سابك رهباری تاأثیر
گذار است.
یافتههای حاص از آزمون فرضیات اصلی پژوهش مبنی بار تاأثیر هاوش اجتمااعی و هاوش
هیجانی بر سبك رهبری ،نشاندهنده تأثیر مببت این عوام بر سبك رهبری مدیران اسات .ایان
یافتهها ،با پژوهش بهشتی فر و رؤساایی( )9149و پیراساته مطلاق( )4924در زمیناه تاأثیر هاوش
اجتماااعی باار ساابك رهبااری و بااا پااژوهشهااای پااا،مر و همکاااران ( ،)9114زاهااد بااابلی و
رجبی( ،)4932و مرتضوی و همکاران( )4931در زمینه تأثیر هاوش هیجاانی بار سابك رهباری
همسو است.
یافتههای پژوهش در زمینه تأثیر مؤ،فههای هوش اجتماعی بر سابك رهباری حااکی از ایان
است که هر سه مؤ،فه هوش اجتماعی بر سبك رهباری اثار معنااداری دارناد .نتاایج رگرسایون
هم نین نشان داده است که متغیر مهارت اجتماعی بیشترین اثار را بار سابك رهباری داراسات.
بنابراین میتوان استنبا کارد کاه مهاارتهاای اجتمااعی مادیران و تواناایی شاناخت نیازهاای
دیگران تأثیر مهمی در سبك رهبری دارد.تحلی یافتههای اثربخشی مؤ،فههای هوش هیجانی بر
سبك رهبری نی نشاندهنده تأثیر متغیرهای خاود کنتر،ای ،هوشایاری اجتمااعی و مهاارتهاای
اجتماعی بر سبك رهبری است.
توسعه هوش هیجانی و اجتماعی نیازمند تعهدی باال نسبت باه رشاد و توساعه فاردی اسات.

مدیران و رهبرانی که هوش اجتماعی و هیجانی باالیی دارند ،به راحتی قادر به برقراری ارتباا
با اطرافیان و کنترل احساسات خود در ارتباا باا دیگاران هساتند .افاراد باا هاوش اجتمااعی و
هیجانی باال ،با کسانی که گذشته ،سن ،فرهنگ و عملکرد احساسی ا اجتمااعی متفااوتی دارناد
راحت هستند و مهم تر آن که قادرند کاری کنند که دیگران در کناار آناان احسااس راحتای و
خوشحا،ی داشته باشند .بنابراین ،تلفیق دانش مادیریتی و توانااییهاای هیجاانی واجتمااعی در
مدیریت می تواند در سوق دادن افراد به سوی دستیابی به هدد کارساز و مفید باشد.

و در پایان پی شنهادات کاربردی جهات اساتفاده عالقاه منادان باه ایان حاوزه رفتااری ارایاه
میشود:
 -پیاده سازی برنامههایی برای ارتقای هوش اجتماعی وهوش هیجانی افراد؛
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 کمك به افراد در راستای ارتقای توانایی آنان در اداره هیجانات خود؛ ارتقای کیفی و کمی ارتباطات افراد؛ معرفی هوش اجتماعی و هوش هیجانی به کارکنان و مدیران سازمان و اهمیت آن؛ برگ اری کارگاههای آموزشی برای تقویت هوش اجتماعی و هوش هیجانی.منابع
 -4ا،ه یاری ،سمیه .) 4932( .بررسی رابطه هوش اجتماعی و رهبری اخالقی مدیران ،پایان
نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان.
 -9بوزان ،تونی .)4931( .قابلیتهای هوش اجتماعی ،ترجمه بهناز کما،ی ،تهران :انتشارات
نگار.
 -9پیراسته مطلق ،علی اکبر " .)4929( .بررسی رابطه تیپهای شخصیتی ،هوش اجتماعی و
سبك رهبری مدیران" ،فصلنامه روانشناسی صنعتی/سازمانی ،سال دهارم ،شماره هفدهم،
د .99-11
 -1حاجی کریمی ،عباسعلی؛ رضاییان ،علی؛هادی زاده مقدم ،اکرم و بنیادی نایینی ،علی.
( .)4921بررسی تأثیر شایستگیهای هوش عاطفی ،شناختی و اجتماعی در شایستگیهای
مدیران منابع انسانی بخش دو،تی ایران ،اندیشه مدیریت راهبردی ،سال پنجم ،شماره اول،
د.999-911
 -1حسن زاده ،رمضان و ساداتی کیادهی ،سید مرتضی .)4933( .بررسی می ان هوش هیجانی
مدیران و ارتبا

آن با خصوصیات جمعیت شناختی آنها ،پژوهشنامه تربیتی ،شماره

بیستم ،د.9-42
 -1حسینی،سید یعقوی؛ پوزش ،علی و یدا،هی ،شهربانو .)4929( .رویکرد رفتاری هوش
راهبردی رهبر در سازمان ،مطا،عات مدیریت راهبردی ،شماره  ،41د .44-93
 -4خدامی ،عبدا،صمد .)4931( .رهبری در عصر فرانوگرایی ،مجله تدبیر ،شماره .443
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 -3زارعی متین ،حسن و یوسش زاده ،سعید .)4921( .تبیین شاخصهای مهارت ارتباطی
مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان ،دانشور رفتار ،سال هجدهم ،شماره،14-9
د .114-111
 -2زاهد بابالن ،عادل و رجبی ،رسول .)4932( .نقش هوش هیجانی و سبكهای رهبری در
پیش بینی بازدهیهای رهبری مدیران گروههای آموزشی دانشگاه ،علوم تربیتی ،سال
سوم ،شماره  ،2د.412-413
 -41سرفرازی ،مهرزاد و معمارزاده ،یالمرضا .)4932(.بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود
کیفیت عملکرد مدیران مطا،عه موردی :دانشگاه علوم پ شکی استان فارس ،پژوهشنامه
مدیریت هوش هیجانی ،شماره  ،11د .12-491
 -44سعیدیان ،نرگس و مرادی ،مصیب .)4933( .رابطه سبکهای رهبری باس با وجدان کاری
و تعهد کاری مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر اصفهان ،دانش و پژوهش در علوم
تربیتی-برنامه ری ی درسی ،شماره  ،99د .442-411
 -49سلطانی ،ایرج ( .)4932پرورش سرمایههای انسانی .اصفهان ،انتشارات ارکان دانش.
 -49شکور ،مهسا ،بذر افکن، ،یال ،علی اده ،مریم و قاسمی ،مژده .)4933( .سبك رهبری و
رهبری اثربخش در مدیران سطح میانی دانشگاه علوم پ شکی اصفهان در سال ،4933
مجله ایرانی آموزش در علوم پ شکی ،)2(44 ،د .4911-4911
 -41قلی پور ،آرین ( .)4931مدیریت رفتار سازمانی .تهران ،سمت.
 -41گلمن ،دانی ( .)4931هوش هیجانی .ترجمه:نسرین پارسا؛ تهران ،انتشارات رشد.
 -41مشبکی ،علی اصغر و تی رو،علی .)4933(.تأثیر هوش هیجانی و هوش فرهنگی بر
موفقیت رهبران در کالس جهانی ،پژوهشهای مدیریت ،سال دوم ،شماره سوم ،د -49
.19
 -44مرتضوی ،سعید؛ ناظمی ،شمس ا،دین و محمودی فخر آبادی ،صادق .)4931( .بررسی
رابطه بین هوش عاطفی و سبك رهبری( :تحول بخش-مباد،ه ای) ،فصلنامه مدرس علوم
انسانی .سال نهم(شماره  :)19د .414-421
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