
63-70) 1394( 22مجله مدیریت توسعه و تحول   
 

63 

 بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبري مدیران
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  چکیده
ی هاي خاصهاي جدید، ویژگیرهبري یک سازمان براي انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیط .نداها دستخوش تغییرسازمان امروزه بسیاري از

تواند به رهبران و مدیران در پاسخ که می ها شوند. یکی از مهمترین خصیصهطلبد که عموماً مدیران براي پاسخ به آنها با مشکالت بسیاري مواجه میرا می
و هوش اجتماعی در این پژوهش به بررسی تأثیر هوش هیجانی  ،بنا به اهمیت موضوع است.و هوش اجتماعی  به این تغییرات کمک کند، هوش هیجانی

براي سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد کاربردي است.  –روش تحقیق مورد استفاده توصیفی بر سبک رهبري مدیران پرداخته شده است. 
 MLQي رهبري چندگانه نیز از پرسشنامه ها و براي سنجش سبک  2001سال  ، براي سنجش هوش اجتماعی از پرسشنامه سیلورا1996سالشرینگ 

نفر  100با استفاده از فرمول آماري کوکران  تعداد . نفر از مدیران استانداري استان کرمانشاه هستند 140جامعه آماري تحقیق حاضر  استفاده شده است.
 ند. به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبري مدیران اثر مستقیم و مثبت دار

 گر.رهبري تبادلی، رهبري عدم مداخله هوش اجتماعی، هوش هیجانی، رهبري تحولی،: کلمات کلیدي

 

  مقدمه -1
رهبري تأثیري میان فردي است که در موقعیتی معین اعمال و از طریق 

هاي مشخص هدایتی فرایند ارتباط در جهت دستیابی به هدف و یا هدف
هبر صرفاً متکی به جایگاه مشروع هاي جدید، ردر اندیشه .]29[ شودمی

قانونی نیست. فرایند رهبري با تأکید بر توانایی شخصی رهبر و قدرت 
گیرد. بنابراین نفوذ او در باورها، ارزشها، رفتارها و اعمال دیگران شکل می

ی بر ي غیر عقالیی (مبتنها ي عقالیی رهبري، بایستی با مدلها مدل
تعهد افراد در زمان  حفظ انگیزه و .]6[ شهود و کاریزما) ترکیب شوند
رهبران  هایی است کهدشوارترین چالش  بروز تغییرات گسترده، در زمره
ي ها فعالیت  ها باید در زمینهند. شرکتادر تمامی سطوح با آنها مواجه

پذیرتر باشند. ماهیت تغییرات امروزي مؤید  وخارجی خود انعطاف داخلی
هاي رهبري قرار دارند. است که در سمت کسانی چالشی کلی براي تمامی

بتوانند فضایی سازمانی خلق کنند که  ها، رهبران بایدبراي رفع این چالش
  .شود تقویت می در آن نه تنها عملکرد بلکه حس غرور و هدفمندي

یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی، تالش و در نهایت رضایت، سبک 
رهبري جزء جدایی ناپذیر مدیریت است باشد.  می رهبري مدیران سازمان

کند. اگر فقط یک عامل وجود داشته و نقش اساسی را در عملیات ایفا می

بدون  ،ي موفق و ناموفق را معلوم کندها باشد که وجه افتراق بین سازمان
   .]7[شک آن عامل، رهبري مؤثر است 

تماعی براي اند که هوش هیجانی و اجپردازان بر این عقیدهبعضی از نظریه
ي باالیی دارند بسیار پر اهمیت و ها رهبران و مدیران و کسانی که سمت

ي شخصی افراد و ها ضروري است. زیرا تعامل صحیح، شناخت ویژگی
ي مهم مدیران و رهبران مؤثر است. مبانی ها انعطاف پذیري جزء ویژگی

فید اولیه هوش هیجانی که در محیط کاري رعایت و انجام آن الزامی و م
: کار گروهی، برقراري ارتباط، همکاري، گوش دادن و عبارتند از است،

ارائه نظریات فردي، استفاده از هوش هیجانی در محیط کار یعنی توانایی 
گیرند انتقادهاي سازنده در نظر می ها راایجاد محیطی که در آن شکایت

میان  کند و در می انتقاد ماهرانه به عملی که شخص انجام داده توجه
یی از ضعف شخصیت یا خرد کردن وي ها هاي فرد به دنبال نشانهکاستی
   .]13[ نیست

% تا 47 ٢و هووارد بوك ١طبق تحقیقات انجام شده توسط استیون استین
البته این  .% موفقیت در زندگی و کار به هوش هیجانی وابسته است56
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رهبري نیز  باشد. بین هوش هیجانی و موفقیت می طیف بسته به نوع کار
ارتباط وجود دارد که این امر مورد تأیید دانیل گلمن، ریچارد بویاتزیس و 

باشد. آنها دریافتند می "Primal Leadership"آنی مک کی در کتاب 
هاي رهبري در ایاالت متحده به هوش هیجانی وابسته که بیشتر مهارت

قیقات انجام است. این تحقیقات و دیگر تحقیقات انجام شده (از قبیل تح
% موفقیت 79) نشان داد که ٣مک بر-يها ايشده توسط موسسه مشاوره

   .]14[مدیران در آمریکا نتیجه هوش هیجانی باال است 
از طرفی رهبرانی در آینده موفق خواهند بود که بتوانند به طور اثربخش 
با کارکنان خود ارتباط برقرار کنند. از آنجایی که هوش اجتماعی با 

ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل) رابطه هاي مدیریتی (برنامهتقابلی
کند و در ایجاد توانایی  می مثبتی دارد، عملکرد رهبران را پیش بینی

   .]5[ گذارد می رهبري در افراد تأثیر مهمی
توان در مورد ي مختلف هوش افراد در سازمان میها با بررسی جنبه

رهبران آینده بهتر تصمیم گیري نمود.  مدیران و ءانتخاب، آموزش و ارتقا
هاي هوشمندي رهبري، موضوعی مهم و بنابراین مطالعه در مورد جنبه

  ؛ به طوري کهضروري براي درك بهتر مفهوم رهبري در سازمان است
 گیريتوجه به اندازه 2011در سال  و گیاچارد 2007در سال  کرر و همکاران 

در نتیجه این پژوهش به  .]5[ند هوش رهبران را ضروري و مهم برشمرد
دنبال پاسخ این پرسش است که آیا هوش اجتماعی و هوش هیجانی 

  مدیران بر سبک رهبري آنان اثر گذار است؟

  ادبیات پژوهش  -2

تحقیقات پیرامون هوش اجتماعی، چند سال پس از معرفی هوش 
شروع شد. تضادها در تعریف  1904در سال آکادمیک توسط اسپیرمن 

ي مطالعه ساختار را به طور چشمگیري متفاوت ها اجتماعی، شیوه هوش
اي از پژوهشگران جهت مطالعه هوش اجتماعی به ساخته است. عده

سنجی گرایش دارند. اي دیگر به دیدگاه رواندیدگاه شخصیتی و عده
 دیدگاه روان سنجی هوش اجتماعی را به عنوان یک هوش عمومی مطرح

ي اجتماعی یا توانایی فهم و مدیریت افراد به کار اه کند که در موقعیت می
شود. دیدگاه شخصیتی بر این فرض استوار شده است که رفتار  می برده

ي اشخاص در رفتار اجتماعی، از ها اجتماعی ناشی از هوش است و تفاوت
   .]20[شود  می ي آنها در دانش شان ایجادها تفاوت

نایی تشخیص، فهم و استفاده شایستگی هوش اجتماعی عبارت است از توا
از اطالعات اجتماعی پیرامون دیگران با هدف رهبري برتر یا عملکرد 

هوش اجتماعی  1983. فورد و تیساك در سال ]21[متعالی و کارآمدتر 
اش تعریف کردند. آنها هوش اجتماعی را بعنوان را بر حسب نتایج رفتاري

ي خاص ها عیتدر موقتوانایی شخص براي دستیابی به اهداف مربوطه 
  .]24[ اجتماعی تعریف کردند

                                                
3 . Hay-McBer 

ي کلی آگاهی هوش اجتماعی را به دو طبقه 2006گلمن در سال 
او آگاهی اجتماعی را بعنوان  ؛اجتماعی و امکانات اجتماعی تقسیم کرد

کنیم و امکانات اجتماعی را بعنوان  می آنچه ما نسبت به دیگران احساس
 دهیم تعریف کرده استهی انجام میاآنچه که ما بعد از کسب این آگ

هوش اجتماعی را به عنوان توانایی انتخاب  2008رابرت در سال  .]23[
بنابراین  .]28[ پذیر به رفتار شخص تعریف کرد واکنش مناسب و انعطاف

هوش اجتماعی توانایی افراد براي ارتباط با دیگران، درك آنها و تعامل 
شناخت احساسات دیگران، گوش دادن، باشد که شامل موثر با آنها می

 ه آنها در مدیریت احساساتشان استتوجه به وضعیت عاطفی و کمک ب
]20[. 

شی از طیف وسیع مهارتهاي بخ"تونی بوزان هم هوش اجتماعی را 
صرفاً میزان  "داند. از نظر تونی بوزان هوش اجتماعی می "اجتماعی

ماعی در رفتار اجتماعی است. هوش اجت "سازگاري و ارتباط با اطرافیان
بنابراین طرز ارتباط فرد با دیگران و ایجاد روابط  ؛گردد می فرد ظاهر

گاري در ساز ،آمیز با ایشان که نتیجه فعالیت هوش اجتماعی استرضایت
   .]2[ این جنبه از هوش تأثیر دارد

ي هوش اجتماعی را شامل ها مؤلفه 2001در سال  سیلورا و همکارانش
 ي اجتماعیها ي اجتماعی و آگاهیها عات اجتماعی، مهارتپردازش اطال

  دانند. سیلورا معتقد است هوش اجتماعی ساختاري چندوجهی دارد. می
بینی رفتارها به معناي توانایی فهم و پیش :پردازش اطالعات اجتماعی

  و احساسات دیگران است.
 ي رفتاري ساخت هوش اجتماعی از راهها جنبه هاي اجتماعی:مهارت

هاي جدید اجتماعی و نیز توانایی سنجش توانایی ورود به موقعیت
  سازگاري اجتماعی است.

جریانات غیرمنتظره ناشی از رخدادها در  هاي اجتماعی:آگاهی
   .]1[سنجد  می هاي اجتماعی راموقعیت

 ي مهم محسوبها هوش اجتماعی در جامعه یا سازمان از جمله سرمایه
توان به  می ست که از طریق هوش اجتماعیشود و این بخاطر آن ا می

سطح بهداشت روانی جامعه و سازمان کمک نمود. هوش اجتماعی  ءارتقا
اي است براي ارزیابی قدرت رهبري که بیشتر بر محور روابط میان سازه

توانند در بین  می افراد استوار است. رهبران داراي هوش اجتماعی بهتر
ز توان اجتماعی آنان بهره گیرند. تقویت همکاران تعامل ایجاد نموده و ا

نان از آثار هوش اجتماعی آمهارت اجتماعی و در نتیجه افزایش عملکرد 
   .]10[است 

تواند به رهبران و مدیران در  می ي مهمی کهها یکی دیگر از خصیصه
پاسخ به تغییرات کمک کند، هوش هیجانی است. هوش هیجانی 

ها و احساسات فسیر جایگاه هیجانموضوعی است که سعی در تشریح و ت
هاي انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش هیجانی، رهبران و توانمندي

وري و رضایتمندي و تعهد مؤثري هستند که اهداف را با حداکثر بهره
   .]4[سازند کارکنان محقق می



63-70) 1394( 22مجله مدیریت توسعه و تحول   
 

65 

ابراز و  ،هوش هیجانی را توانایی ادراك 1997در سال مایر و سالوي 
ی دقیق هیجانات خود و دیگران و نیز توانایی دسترسی و ایجاد ارزیاب

 لبرداري از هیجان در حبا هدف تسهیل فکر و تنظیم و بهرهاحساسات 
اندیشمندان هوش احساسی، بر این باور هستند که این  دانند. می مسئله

شود که به عملکرد  می ي اکتسابی ناشیها نوع هوش، از یک سري قابلیت
   .]12[انجامد می ها بخش افراد و مدیران در سازمانموفق و اثر

ي متفاوتی ها کنون در خصوص سنجش هوش هیجانی و ابعاد آن، مدلتا
توان گفت که مدل گلمن از اعتبار  می مطرح گردیده است. اما در مجموع

، پنج عنصر هوش هیجانی را 1998بیشتري برخوردار است. وي در سال 
  به شرح زیر برشمرده است:

: اولین مهارت هوش هیجانی است که از طریق مشاهده خودآگاهی - 1
تر توانایی درك شود. به عبارت کامل می دقیق وضعیت خویش ایجاد

دهند و فهمیدن اي که روي میها در همان لحظهصحیح و دقیق هیجان
تمایالتی وجود دارد. همچنین، هاي متفاوت چه اینکه در رابطه با وضعیت

ي عادي ما نسبت به رویدادها، مشکالت و حتی ها نشآگاهی واکخود
ود. درك صحیح تمایالت بسیار مهم است، زیرا شمردن را شامل می

کند. در نتیجه  می توانایی ما را در ارزیابی سریع دقیق اوضاع تقویت
خودآگاهی شامل: خودآگاهی هیجانی، خودسنجی صحیح و اعتماد به 

  نفس. 
ت هوش هیجانی که براي ایجاد نقشه و : دومین مهارخودمدیریتی - 2

شود، خودمدیریتی چیزي است که وقتی  می برنامه و اجراي آن استفاده
دهد. خودمدیریتی وابسته به خودآگاهی  می زنید، روي می دست به عمل

ها براي شماست. به عبارت دیگر توانایی استفاده از آگاهی از هیجان
طور مثبت رهبري کردن،  پذیر ماندن و رفتار خود را بهانعطاف
ي مختلف را ها ي هیجانی خود نسبت به مردم و وضعیتها واکنش

داري، مورد مدیریت کردن. در مجموع خودمدیریتی شامل: خویشتن
  اعتماد بودن، وظیفه شناسی، سازگاري، سوگیري پیشرفت و ابتکار. 

: یعنی مسائل را از زاویه دید طرف مقابل در نظر آگاهی اجتماعی - 3
هاي دیگران و بگیرید (گرفتن) یا توانایی در حدس زدن دقیق هیجان

کنند، حتی اگر  می فهمیدن اینکه واقعاً آنان چه احساسی دارند و چه فکر
خودتان مثل آنان فکر و احساس نکنید. پس آگاهی اجتماعی شامل: 

  باشد. گیري خدماتی (خدمت رسانی) میهمدلی، آگاهی سازمانی و جهت
: محصول سه مهارت هیجانی اول است: خودآگاهی، ت رابطهمدیری - 4

خودمدیریت و آگاهی اجتماعی. مدیریت رابطه عبارت است از توانایی به 
هاي دیگران براي هاي خود و نیز از هیجانکارگیري آگاهی از هیجان

شود تا تبادل  می . این کار باعثها مدیریت کردن (اداره کردن) تعامل
 و ها د و شخص به طور مؤثر بتواند از عهده تعارضاطالعات شفاف باش

   .]25[برخوردها برآید. 
به نتایج زیر درباره صفات  1997بارون و بارون در تحقیقی در سال 

توان مرتبط با خصوصیات هوش  می رهبري دست یافتند. این صفات را
  عاطفی یافت. 

، لندپروازيهاي میل به پیشرفت، بیرهبر باید از ویژگ الف)جذب کننده:
  انرژي زیاد، پیگیري و اصرار بر امور و ابتکار عمل برخوردار باشد. 

رهبر باید از قابلیت اعتماد زیاد در اعمال  ب) صداقت و درستی:
و شخصیتی با ثبات برخوردار باشد و به صورت باز عمل کرده  ها مسئولیت

  و صداقت و راستی در پندار، گفتار و کردارش نمایان باشد.
در وجود یک رهبر باید میل به تأثیرگذاري بر  انگیزه رهبري:ج) 

دیگران و اعضاي سازمان، براي نیل به اهداف مشترك وجود داشته باشد. 
 به عبارت دیگر، انگیزه درونی و بیرونی رهبر است که وي را به حرکت وا

کند و  می دارد و با عشق و عالقه در جهت اهداف سازمان حرکت می
  کند. می پافشاري

رهبر باید از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشد تا  د) اعتماد به نفس:
یی بلند و استوار حرکت کند. او ها بتواند در دیگران تأثیر بگذارد و با گام

باید نسبت به خود احساس ارزشمند بودن داشته باشد تا اعضاي سازمان 
   .]8[براي وي ارزش قائل شوند 

دیم هوش هیجانی و اجتماعی براي رهبران و همانطور که اشاره کر
ي باالیی دارند بسیار پر اهمیت و ضروري ها مدیران و کسانی که سمت

ها جهت طبق تعریف لینکن استونر از رهبري، رهبران سازماناست. 
هاي آنها دستیابی به هدف هدایت و خصوصاً اعمال نفوذ بر افراد و فعالیت

اند. سبک رهبري ترکیبی در پیش گرفتههاي مختلفی را ها و رویهسبک
-ها و رفتارهاي رهبران که بعنوان مداخله و پیاست از خصایص مهارت

ها، اي از نگرشکنند. سبک رهبري مجموعهگیري از آن استفاده می
ها، هاي مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشصفات و مهارت

هاي احساس امنیت در موقعیتاعتماد به کارمندان، تمایالت رهبري و 
   .]11[گیرد مبهم شکل می

رهبري تحول آفرین، بخشی از پارادایم جدید رهبري است و بیانگر 
 هايها، خصیصهکند و با ارزش می فرایندي است که افراد را متحول و متغیر

هاي مؤثر بر اخالقی و اهداف بلند مدت در ارتباط است. ارزیابی محرك
نیازهاي آنان و رفتار کردن با آنها به عنوان افرادي کامل از پیروان، ارضاي 

 1978در سال برنز  .]15[از جمله کارکردهاي این نوع رهبري است 
اي که در آن رهبر فرد رهبري تحول آفرین را این گونه توضیح داد: رابطه

کند و این زیردست خود را براي رسیدن به باالترین حد توان تشویق می
بندي شده از جمله موفقیت اي دستیابی بیشتر به نیازهاي طبقهتشویق بر

  .]22[و اهداف گروهی است. 
  ي رهبري تحولی بس عبارتند از: ها مؤلفه

 به رهبران این اجازه رااین ویژگی : )رهبري کاریزما(4الف) نفوذ آرمانی
. این ویژگی به هایی از نقش و الگوي رفتار باشنددهد به عنوان مدل می
  گردد. می صورت بررسیدو 

                                                
4 . Idealized influence 
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توان گفت  هاي این رهبران میدر مورد ویژگی ي آرمانی:ها ویژگی  -1 
قدرت و اعتماد به  یی خاص مانندها ویژگی رهبران پرجاذبه قوي داراي

  .باشند س باال میفن
رهبران پرجاذبه ممکن است به رفتارهایی دست رفتارهاي آرمانی:   - 2

 .که رهبري شایسته هستند ا ایجاد نمایندربزنند تا در پیروان این تصور 
  سازد. می این نوع رفتار آنها را از دیگران متمایز

:  به عنوان ابزاري در دست رهبران تحولی براي ایجاد 5ب) ترغیب عقالنی
هاي یادگیرنده شناخته شده است. در این مؤلفه رهبر پیروان خود سازمان

  کند. می آنها استفاده انگیزد و از قوة تخیل می را به تفکر بر
اي و : در این مؤلفه رهبران به پیشرفت حرفه6گرایی فرديج) مالحظه

دهند. این موضوع تأثیر مثبتی بر  می شخصی پیروانشان عالقه نشان
  رهبران و به طور کلی ثمربخشی دارد. ، رضایتمندي پیروان

پیروان به  براي برانگیختن و باال بردن انگیزه در :7د) انگیزش الهام بخش
وسیله رهبران توصیف شده است که با توجه به احساسات زیردستان 

در واقع در انگیزش الهام بخش رهبران یک تصویر و دید  .پذیرد می صورت
جایی که یک دید واقعی  کنند و می مشترك از آینده را براي پیروان ایجاد

 ،شود می ور دادهگیرند نه براي اینکه به آنها دست می ، افراد یادوجود دارد
خواهند کاري را انجام دهند. این نوع انگیزش  می بلکه براي اینکه خود

طریق نوعی الهام  پذیرد و از می صورت ها فراتر از سطح سلسله مراتب نیاز
 یابدو القاي یک بینش مشترك از اهداف سازمانی در پیروان تجلی می

]17[.   
از رهبران سبک رهبري معتقد است که بعضی  1996در سال  ترومبل 

تبادلی دارند. رهبري تبادلی شامل تعامالت و تبادالتی بین رهبران و 
مدیریت مبتنی بر "پیروان است که بیشتر انواع مدیریت سنتی یعنی 

هاي خود کند. در این گونه تعامالت رهبران خواستهرا منعکس می "هدف
به اهداف پیروان  هایی را نیز براي نیلرا مشخص کرده، شرایط و پاداش

   .]9[ گیرندخود در نظر می
پیرو را  –از نظر بس رهبر تبادلی کسی است که رابطه داد و ستد رهبر 

دهد و در واقع رهبر نیازهاي پیروان را در ازاي عملکرد آنان در  می ترجیح
این رهبر در ریسک  .کند می برآورده کردن انتظارات پایه اي مرتفع

توانند  می دهد که می ند و به زیردستان اطمینانک می گریزي بهتر عمل
 اي هدایتبه اهداف خود برسند. این نوع رهبران زیردستان را به گونه

کنند که هم اهداف خود و هم اهداف سازمان را کسب نمایند و  می
در بس  بخشند. می کارکنان را تا مرحله خودیابی از جهت ارضاي نیاز ارتقا

  ا به عنوان ابعاد اساسی رهبري تبادلی برشمرد:عوامل زیر ر 1985 سال 
کند که پاداش را با  می : در اینجا رهبر تالش8هاي اقتضایی) پاداش1

دادها عمل ه افراد گروه مطابق با قرارچتالش یا عملکرد مبادله کند. چنان

                                                
5.Intellectual stimulation  
6.Individual consideration 
7.Inspirational motivation  
4.Contingent rewards  

هایی پاداشکنند یا سعی و تالش الزم را توسعه دهند رهبرگروه به آنها 
  . نمایند اعطا می

ا ي قدیمی در حال اجرها : چنانچه شیوه 9) مدیریت بر مبناي استثناء2
کند و به افراد گروه  می ها اجتنابالعملباشند رهبر گروه از دادن دستور

د نبتوان تادهد تا به انجام کارشان مثل همیشه ادامه دهند  می این اجازه را
  .]19[ به اهدافشان برسند

سبک سبک رهبري دیگري به نام  1994در سال  از نظر باس و آولیو
گیري در این حالت رهبر از تصمیم وجود دارد. 10گررهبري عدم مداخله

نماید. در واقع این سبک در   می را واگذار ها کند و مسئولیت می خودداري
  .]18[ آید می طیف رهبري غیر فعال ترین نوع رهبري به شمار

  

  پیشینه پژوهش-3
ام شده مرتبط با موضوع حاضر، پژوهشی که هاي انجدر بررسی پژوهش

به بررسی هر دو نوع هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبري 
هایی که به بررسی جداگانه هوش مدیران باشد یافت نشد. اما پژوهش

ردازند، یافت شده پ می اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبري مدیران
  :شود می از آنها اشاره است که به برخی

 هوشقش ن«در پژوهش خود با عنوان  2012در سال فر و رؤسایی هشتیب
به بررسی نقش این متغیر در موفقیت » سازمانی رهبري در اجتماعی

 تواند به می اجتماعیهوش رهبري سازمان پرداختند. نتایج نشان داد که 
سازمان  رهبري و موفقیت اثربخشی تسهیلدر  ،یک عامل اساسی عنوان

در پژوهش  2003در سال زاکارو و همکاران  .]20[نقش داشته باشد. 
ماعی در  هاي ارزیابی اجتماعی و یا هوش اجتخود دریافتند که مهارت
  .]30[ شیوه رهبري اثرگذار است

، تحت عنوان بررسی رابطه 1390در سال نتایج پژوهش پیراسته مطلق 
بري مدیران شهر یاسوج هاي شخصیتی، هوش اجتماعی و سبک رهتیپ

نشان داد که بین هوش اجتماعی و سبک رهبري و نیز بین تیپ 
ي ها شخصیتی و سبک رهبري ارتباط معنادار وجود دارد. از بین مؤلفه

ي اجتماعی و پردازش اطالعات اجتماعی ها هوش اجتماعی، مهارت
بهترین پیش بین براي سبک رهبري مشارکتی بودند. از نتایج این 

توان این گونه استنباط کرد که براي یک رهبري کارآمد در می پژوهش
هاي اجتماعی، هوش اجتماعی به عنوان مدیران توجه به مهارت

   .]16[ ي آغازین الزم و ضروري استها اییتوان
ي خود دریافتند که بین ها در پژوهش  2001در سال پالمر و همکاران 

حاجی  .]27[د دارد. هاي رهبري رابطه وجوهوش هیجانی و بازدهی
هاي هوش به بررسی تأثیر شایستگی 1390در سال  کریمی و همکاران

هاي مدیران منابع انسانی عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی
بخش دولتی ایران پرداختند. جامعه آماري پژوهش آنان، متشکل از 

دهنده انها بود. نتایج حاصل از پژوهش، نشکارشناسان و مدیران وزارتخانه

                                                
5.Management by exception  
6. Laissez faire leadership 



63-70) 1394( 22مجله مدیریت توسعه و تحول   
 

67 

مدیران  هايهاي اهم پژوهش و تأثیرگذاري زیاد شایستگیتأیید کلیه فرضیه
 هايمنابع انسانی در ارزش آفرینی منابع انسانی و رد شدن برخی از فرضیه

 "ریزي و مدیریتشایستگی برنامه"اخص پژوهش بود. همچنین، متغیر 
سازماندهی  ي وریزبرنامه"ترین شاخص آن داراي اولویت نخست و مهم

  .]3[ است "امور کارکنان
به بررسی نقش هوش هیجانی و  1389در سال زاهد بابالن و رجبی 

ي ها ي رهبري مدیران گروهها بینی بازدهیي رهبري در پیشها سبک
آموزشی دانشگاه پرداختند. نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون 

رضایتمندي فقط سبک رهبري بینی چند متغیره نشان داد که در پیش
توانند رضایتمندي، کوشش مضاعف و  می گرا و سبک رهبري مراوده اي،تحول

اثربخشی را پیش بینی کنند و هوش هیجانی و سبک رهبري آزاد گذار قادر 
  .]7[ ي رهبري نیستندها یش بینی بازدهیبه پ

به بررسی رابطه بین هوش عاطفی و  1384در سال مرتضوي و همکاران 
ي پژوهش ها اند. یافتهسبک رهبري (تحول بخش و مبادله اي) پرداخته

اي رابطه ادلهنشان داد که بین هوش عاطفی و سبک رهبري تحولی و مب
  .]15[ معنادار وجود دارد

  هاي پژوهشمدل مفهومی و فرضیه -4

پس از ارائه تفصیلی ادبیات نظري و تجربی موضوع مورد مطالعه،  
شود. همانگونه که ي پژوهش حاضر ارائه میها رضیهچارچوب مفهومی و ف

شود در این پژوهش سه متغیر هوش در مدل مفهومی مشاهده می
اجتماعی، هوش هیجانی و سبک رهبري مورد مطالعه قرار گرفته است. 
هوش اجتماعی و هوش هیجانی متغیر مستقل و سبک رهبري متغیر 

  باشد. می وابسته
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 مدل مفهومی پژوهش: )1(شکل 

  د:نشو می پژوهش به صورت زیر ارائه بر اساس مدل مفهومی، فرضیات
  هوش اجتماعی بر سبک رهبري تأثیر دارد. :1 فرضیه اصلی

پردازش اطالعات اجتماعی بر سبک رهبري تأثیر  :1- 1فرضیات فرعی 
  دارد.

  آگاهی اجتماعی بر سبک رهبري تأثیر دارد. :2-1فرضیه فرعی 
  مهارت اجتماعی بر سبک رهبري تأثیر دارد. :3-1عی فرضیه فر

  هوش هیجانی بر سبک رهبري تأثیر دارد. :2فرضیه اصلی
  خود آگاهی بر سبک رهبري تأثیر دارد. :1-2فرضیه فرعی 
  خود کنترلی بر سبک رهبري تأثیر دارد. :2-2فرضیه فرعی 
 هوشیاري اجتماعی بر سبک رهبري تأثیر دارد. :3-2فرضیه فرعی 
  ي اجتماعی بر سبک رهبري تأثیر دارد.ها مهارت :4-2فرضیه فرعی 
  خود انگیزي بر سبک رهبري تأثیر دارد. :5-2فرضیه فرعی 

  

  روش پژوهش-5
این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع 

باشد. جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران استانداري  می همبستگی
روش این تحقیق از  باشد. در می نفر 140رمانشاه  که شامل استان ک

با استفاده از فرمول کوکران . گیري تصادفی ساده استفاده گردیدنمونه
براي جمع آوري اطالعات از جامعه نفر به دست آمد.  100حجم نمونه 

از پرسشنامه استفاده شده  ها آماري جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه
در سال نجش هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد شرینگ است. براي س

هاي خودآگاهی، خودکنترلی، استفاده شده است که داراي مؤلفه 1996
هاي اجتماعی، و خودانگیزي است. براي هوشیاري اجتماعی، مهارت

استفاده   2001در سال  سنجش هوش اجتماعی از پرسشنامه سیلورا
ي اجتماعی ها طالعات اجتماعی، مهارتشده که داراي سه مؤلفه پردازش ا

رهبري  يها باشد و براي سنجش سبک می ي اجتماعیها و آگاهی
استفاده شده است. این پرسشنامه از  MLQچندگانه نیز از پرسشنامه 

درجه لیکرت تشکیل شده است که براي اولین بار  5سوال در طیف  21
جهت ه شده است. به کار گرفت 1985ي برنارد باس در سال ها در پژوهش

تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوري و اعمال نظر متخصصان استفاده 
جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ  .گردیده است

است. که این مقادیر جهت تایید 705/0استفاده شد که مقدار آن برابر با 
گرسیون گام به و ر spssپایایی پرسشنامه قابل قبول است. از نرم افزار 

   .ي پژوهش استفاده شده استها گام جهت تایید یا رد فرضیه

  هاي پژوهشیافته -6

ي پژوهش، از آزمون ها و آزمون فرضیه ها براي تجزیه و تحلیل داده
ي حاصل از بررسی آزمون ها رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته

  عبارت است از: ها فرض
 ر سبک رهبري تأثیر دارد.هوش اجتماعی ب :1فرضیه اصلی

  

  هوش هیجانی
  خود آگاهی
  خود کنترلی

  هوشیاري اجتماعی
  ي اجتماعیها مهارت

  خود انگیزي
 

  هوش اجتماعی
  پردازش اطالعات اجتماعی

  آگاهی اجتماعی
  مهارت اجتماعی

   
 سبک رهبري
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 تأثیر هوش اجتماعی بر سبک رهبري ):1(جدول 

متغیر 
  مستقل

متغیر 
  وابسته

شیب 
خط 

)β(  

T 
محاسبه 

  شده

ضریب 
  )R2تعیین(

سطح 
معنی 
  داري

هوش 
  اجتماعی

سبک 
  رهبري

358/0  127/4  148/0  000/0  

  
 

متر از ي جدول فوق از آنجا که سطح معناداري کها با توجه به نتایج یافته
توان نتیجه گرفت که هوش اجتماعی بر سبک رهبري اثر  می است، 05/0

  معناداري دارند. 
 هوش هیجانی بر سبک رهبري تأثیر دارد. :2فرضیه اصلی

 
  تأثیر هوش هیجانی بر سبک رهبري ):2(جدول 

متغیر 
  مستقل

متغیر 
  وابسته

شیب 
خط 

)β(  

T 
محاسبه 

  شده

ضریب 
  )R2تعیین(

سطح 
معنی 
  داري

ش هو
  هیجانی

سبک 
  رهبري

308/0  203/3  095/0  002/0  

  
ي جدول فوق از آنجا که سطح معناداري کمتر از ها با توجه به نتایج یافته

توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی بر سبک رهبري اثر  می است، 05/0
  معناداري دارند. 

 )4(و ) 3(هاي حاصل از آزمون فرضیات فرعی تحقیق در جدول یافته
ي هوش اجتماعی و هوش ها مؤلفه شده است. در این قسمت اثرآورده 

 )3(هیجانی بر سبک رهبري مورد برسی قرار گرفته است. در جدول 
 ضرایب پارامترهاي ابعاد هوش اجتماعی بر سبک رهبري آورده شده است:

  
  : ضرایب پارامترهاي ابعاد هوش اجتماعی بر سبک رهبري)3(جدول 
متغیر 
  مستقل

متغیر 
  هوابست

شیب 
  )βخط (

T 
محاسبه 

  شده

ضریب 
  )R2تعیین(

سطح 
معنی 
  داري

پردازش 
اطالعات 
  اجتماعی

سبک 
  رهبري

339/0  566/3  115/0  001/0  

آگاهی 
  اجتماعی

سبک 
  رهبري

307/0  195/3  095/0  002/0  

مهارت 
  اجتماعی

سبک 
  رهبري

351/0  709/3  123/0  000/0  

  

هر سه مؤلفه هوش توان نتیجه گرفت،  می همانطور که از جدول فوق
اجتماعی بر سبک رهبري  اثر معناداري دارند. در رابطه با مؤلفه پردازش 

که  β= 339/0شود که ضریب بتا برابر است با  می اطالعات اجتماعی دیده
باشد و این ضریب براي مؤلفه  می معنادار 05/0در سطح معنی داري 
رت اجتماعی برابر با و براي مؤلفه مها β= 307/0آگاهی اجتماعی برابر با 

351/0 =β 05/0باشد که این ضرایب نیز در سطح معنی داري  می 
دهد که متغیرهاي مهارت  می باشند. همچنین نتایج نشان می معنادار

اجتماعی، پردازش اطالعات اجتماعی و آگاهی اجتماعی به ترتیب 
  بیشترین تأثیر بر متغیر سبک رهبري دارند. 

امترهاي ابعاد هوش هیجانی بر سبک رهبري ضرایب پار )4(در جدول 
 آورده شده است. 

  
  : ضرایب پارامترهاي ابعاد هوش هیجانی بر سبک رهبري)4(جدول 

متغیر   متغیر مستقل
  وابسته

شیب 
  )βخط (

T 
محاسبه 

  شده

ضریب 
  )R2تعیین(

سطح 
معنی 
  داري

سبک   خود آگاهی
  رهبري

055/0  546/0  003/0  586/0  

سبک   خود کنترلی
  رهبري

312/0  256/3  098/0  002/0  

هوشیاري 
  اجتماعی

سبک 
  رهبري

225/0  289/3  051/0  024/0  

ي ها مهارت
  اجتماعی

سبک 
  رهبري

262/0  686/2  069/0  008/0  

سبک   خود انگیزي
  رهبري

176/0  774/1  031/0  079/0  

  
دهد، سطح معنی داري  می ي جدول فوق نشانها همانطور که یافته

ي اجتماعی ها وشیاري اجتماعی و مهارتمتغیرهاي خود کنترلی، ه
دهد که این متغیرها بر  می هستند و این نتایج نشان 05/0کوچکتر از 

دهد که متغیرهاي سبک رهبري تأثیر دارند. همچنین نتایج نشان می
ي اجتماعی و هوشیاري اجتماعی به ترتیب ها خود کنترلی، مهارت

  بیشترین تأثیر بر متغیر سبک رهبري دارند.
  

  نتیجه گیري -7
رهبران باید ، و چالشی است تغییرات سریع در عصر جدید که همگام با 

عملکردي برجسته فراهم  ها و دانشی باشند که فضا را برايداراي مهارت
که رهبري سازمانی  هستندمبنایی و اجتماعی سازد. هوش هیجانی  می

د فردي به تعه و اجتماعی  هوش هیجانی  توسعه . مبتنی بر آن است
تحولی ارزشمند است  بلند مدت بستگی دارد. این  نسبت به رشد و توسعه

زندگی  که در آن کار و اي را که نه تنها شما بلکه سازمانتان و جامعه
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 آفرینند رهبران کارآمد فضایی سازمانی می .کنید متحول خواهد ساخت می
ي عملکرد ایجاد فضایی براد. کنن می که عملکرد برتر آنان را تقویت

و اجتماعی را  نیازمند آن است که رهبران سطح باالیی از هوش هیجانی
ي پژوهش حاضر نیز این مطلب را به اثبات ها به اثبات برسانند. یافته

طوریکه نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داده، هوش هرسانده است. ب
  اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبري تأثیرگذار است. 

ي حاصل از آزمون فرضیات اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر هوش ها یافته
دهنده تأثیر مثبت این اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبري، نشان

فر با پژوهش بهشتی، هاباشد. این یافته می عوامل بر سبک رهبري مدیران
در زمینه تأثیر  1391در سال  و پیراسته مطلق 2012در سال  و رؤسایی

در  لمر و همکارانهاي پابر سبک رهبري و با پژوهش هوش اجتماعی
 ، و مرتضوي و همکاران1389در سال  و رجبی ، زاهد بابالن2001سال 

  در زمینه تأثیر هوش هیجانی بر سبک رهبري همسو  1384در سال 
 باشد.می

هاي هوش اجتماعی بر سبک ي پژوهش در زمینه تأثیر مؤلفهها یافته
هر سه مؤلفه هوش اجتماعی بر سبک که  رهبري حاکی از این است
نتایج رگرسیون همچنین نشان داده است که  .رهبري اثر معناداري دارند

 متغیر مهارت اجتماعی بیشترین اثر را بر سبک رهبري داراست. بنابراین
هاي اجتماعی مدیران و توانایی شناخت توان استنباط کرد که مهارت می

هاي تحلیل یافتهسبک رهبري دارد. نیازهاي دیگران تأثیر مهمی در
دهنده تأثیر ي هوش هیجانی بر سبک رهبري نیز نشانها اثربخشی مؤلفه

ي اجتماعی بر ها متغیرهاي خودکنترلی، هوشیاري اجتماعی و مهارت
   سبک رهبري است.

نیازمند تعهدي باال نسبت به رشد و  و اجتماعی هیجانیش هو  توسعه
باالیی  و هیجانی هوش اجتماعی که رهبرانی مدیران و. فردي است  توسعه

و کنترل احساسات  راحتی قادر به برقراري ارتباط با اطرافیانه دارند، ب
باال، و هیجانی  هوش اجتماعی افراد با هستند. ارتباط با دیگران  خود در

اعی با کسانی که گذشته، سن، فرهنگ و عملکرد احساسی ـ اجتم
تر آن که قادرند کاري کنند که متفاوتی دارند راحت هستند و مهم

 بنابراین، .دیگران در کنار آنان احساس راحتی و خوشحالی داشته باشند
 مدیریت در اجتماعی هیجانی و و تواناییهاي مدیریتی دانش تلفیق

 مفید و کارساز هدف به دستیابی سوي به افراد دادن سوق در تواند می
  .باشد

و در پایان پیشنهادات کاربردي جهت استفاده عالقه مندان به این حوزه 
  شود: می رفتاري ارائه

هوش اجتماعی وهوش هیجانی   ءیی جهت ارتقاها پیاده سازي برنامه -
  افراد؛

  کمک به افراد در راستاي ارتقاء توانایی آنان در اداره هیجانات خود؛ -
  ؛ارتقاء کیفی و کمی ارتباطات افراد -
معرفی هوش اجتماعی و هوش هیجانی به کارکنان و مدیران سازمان و  -

  اهمیت آن؛

هاي آموزشی براي تقویت هوش اجتماعی و هوش برگزاري کارگاه -
  هیجانی.
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