رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 2پاییز  ،6931ص 15-75
http://MaJournal.ir

دکتر نادر حساسی ،1سامان سامنی

2

 1استادیار ریاضی کاربردی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر
samansameni86@gmail.com

چکیده
نتایج حاصل از پژوهش حاضر که با استفاده از منطق فازی به دست آمده بیانگر آن است که هرچه در
طیف سبک رهبری از رویکرد وظیفه مدار به سمت رویکردهای رابطه مدار پیش میرویم مدیران از سطح
هوش عاطفی باالتری برخوردار میشوند ،چرا که این گروه از مدیران این قابلیت را دارند که با درك
اقتضائات و وضعیت محیطی سبک مناسب تعاملی را جهت هدایت و رهبری اثربخش سازمان در پیش
گیرند .همچنین ،براساس نتایج حاصله از نمونه آماری میتوان دریافت که در سازمان نوسازی شهر همدان
و شرکتهای تابعه ،در مدیران گرایش بیشتری به رویکردهای رابطه مداری که متناسب با اقتضائات محیط
پویا و رقابتی حاضر است ،دیده می شود .همچنین ،این واقعیت که  %77افراد نمونه آماری ،از حیث هوش
هیجانی در سطح متوسط و باالتر از آن قرار دارند ،نوید آن را می دهد که بتوان به واسطه آموزش های
هیجانی ،مدیران را به قابلیت های رهبری رابطه مدار مبتنی بر هوش عاطفی مجهز کرد.
واژگان کلیدی :منطق فازی ،هوش عاطفی ،سبک رهبری استراتژیک
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مقدمه
هوش هیجانی ( توانایی شناخت و مدیریت هیجانات و نشان دادن احساسات خود به دیگران ) مبنایی است که رهبری
سازمانی مبتنی بر آن است .توسعه هوش هیجانی به تعهد فردی ،نسبت به رشد و توسعه بلند مدت بستگی دارد .این تحولی
ارزشمند است که نه تنها شما ،بلکه سازمانتان و جامعه ای راکه در آن کار و زندگی میکنید متحول خواهد ساخت .حاالت
هیجانی و اعمال رهبران براحساس افراد تحت رهبری و در نتیجه بر عملکرد اجرایی آنان تاثیر می گذارد .پس چگونگی
مدیریت حاالت خود و دیگران توسط رهبر ،موضوعی نه تنها فردی بلکه عاملی مهم درعملکرد بهتر یک کارمند می
باشد(.گلمن )04 ،1861 ،1وقتی رهبران هیجانات را در جهت مثبت هدایت می کنند ،کارکنان به نتایج بهتری دست می یابند
(گلمن.)28 ،1868 ،
اجرای استراتژی کارآمد به تعهد کامل تمام مدیران برای حمایت و هدایت نوآوری های استراتژیک در حوزه مسولیت
سرپرستی خودشان ،بستگی دارد .در محیط اغلب نامطمئن و پویای امروزی ،نقش رهبر استراتژیک حائز اهمیت است ،یعنی
قابلیت الهام بخشی به کارکنان تا به طور موفقیت آمی ز در فرایند تحول مستمر ،افزایش عملکرد و اجرای استراتژی های
سازمانی درگیری ذهنی و عاطفی داشته باشند .یک رهبر استراتژیک باید اطمینان حاصل کند که هر فرد استراتژی را درك
می کند .وظایف روزانه و مشارکت های افراد از مأموریت و هدف ها فاصله خواهند گرفت ،مگر اینکه استراتژی ها درست درك
شوند .ممکن است هر فردی سخت بکوشد ،لیکن بدون توازن و همخوانی با استراتژی ،پراکندگی بوجود می آید و در دست
یابی به هدف های مشترك توفیقی حاصل نمی شود .نکته مهم این است که رهبر استراتژیک باید یک معلم باشد .وظیفه رهبر
است تا استراتژی را تفهیم کند و سبب شود که افراد آن را علت موفقیت بدانند .برای اینکه استراتژی خوب عمل کند ،باید
موجب تعهد در سراسر سازمان شود .این امر بدان معناست که رهبر استراتژیک باید بتواند مسایل را خوب و به نحو مطلوب
انتقال دهد .هر فردی باید استراتژی را درك کند و بداند چگونه سازمانشان را از سایر سازمان ها متفاوت می سازد.
اهمیت هوش عاطفی در محیط کار به دلیل ارتباط زیادی است که بین بلوغ عاطفی رهبران و مدیران وجود دارد .توانایی
هایی مثل خود آگاهی ،همدلی و عملکرد مالی نمونه هایی از این بلوغ عاطفی هستند .صاحب نظران مثل سالوی وگلمن بر
مبنای تحقیقات خود چنین بیان می دارند که روحیه رهبر و رفتارهای آن تأثیرات به سزایی بر عملکرد کلی سازمان دارد زیرا
روحیات کامال مسری و قابل انتقال به دیگران هستند .مثال یک رهبر یا مدیرعصبی ،سازمان زهراگینی به وجود می آورد که پر
از افراد کم آموز منفی ا ست .یا یک رهبر بشاش و الهام دهنده پیروان وفاداری را به دنبال خود خواهد داشت که می توانند هر
چالشی را از سر راه خود بردارند .از آنجا که روحیات و رفتارهای رهبران ،محرك های نیرومند موفقیت کاری به شمار می روند
لذا وظیفه اصلی مدیران ارشد (و حتی کار اصلی آنها) رهبری عاطفی است .به عبارت دیگر ،قبل از اینکه رهبران بتوانند به
کارهایی مثل تعیین استراتژی ،تعیین بودجه یا استخدام کارکنان بپردازند ،باید در وهله اول به تاثیر روحیات و رفتارهای خود
بر دیگران توجه نشان دهند .این دسته از رهبران ،هیجان های خود را شناخته و بر آن ها دهنه می زنند و در ضمن،
احساسات دیگران را درك کرده و کم و زیاد حالت های حسی و هیجانی سازمان خود را می سنجند .تنظیم روابط عاطفی و
احساسی با زیردستان موضوعی پیچیده و از دغدغــه های درونی مدیران است؛ چرا که بهره وری مجموعه تحت مدیریت ،در
فضایی انسانی اتفاق می افتد که در آن احساس و عاطفه انسانها درگیر و دخیل در عملکرد خواهد بود (آلن و هگینگز.)2441 ،
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مروری بر پیشینه تحقیق
گلمن ( )1991انواع مختلف مهارت های هوشی را در هفت طبقه به شرح زیر جای داده است:


هوش زبانی-کالمی :2که در صحبت کردن ،خواندن و نوشتن کاربرد دارد .در حالی که بعضی افراد دارای
توانمندی بسیار باالیی در ارتباطات کالمی هستند و به آسانی قادر به یادگیری دو یا چند زبان می باشند ،در
عین حال افرادی نیز می باشند که دارای توانمندی کالمی پایینی حتی در زبان مادری خود هستند.



هوش منطقی-ریاضی :3که در حل مسائل انتزاعی و معادالت ریاضی به کار برده می شود.



هوش بصری-فضایی :4توانمندی افراد در درك اشکال و تصاویر سه بعدی را هوش فضایی می گویند که در
فعالیت هایی استفاده می شود که نیازمند مهارت های تجسمی باشد .توانمندی هایی چون یافتن راه دریا و یا
صحرا از طریق ستارگان ،شکل دادن به مجسمه ها و حل پازل ها از زمره توانمندی هایی هستند که در هوش
فضایی طبقه بندی می گردند.



هوش هنر-موسیقی :5که برای فعالیت هایی مانند به خاطر آوردن یک آهنگ ،آوازخوانی و ...به کار می رود.



هوش بدنی-جنبشی :6که در فعالیت هایی همچون ژیمناستیک ،رقص و  ...کاربرد دارد .این هوش توانمندی
افراد در کنترل ویژه حرکات نقاط مختلف بدن و عکس العمل به موقعیت های مختلف موردنیاز در محیط می
باشد که در واقع چابکی و چاالکی افراد را تعیین می نماید.



هوش بین فردی یا اجتماعی :7که به توانایی درك و ارائه پاسخ مناسب به احساسات و خواسته های دیگران
گفته می شود و در روابط میان فردی تجلی می یابد.



هوش درون فردی یا خودشناسی :8که به توانایی آگاهی داشتن از احساسات شخصی خود و هدایت صحیح
رفتار خویش گفته می شود (عروتی موفق به نقل از کدیور16 ،1879،؛ .)19 ،1868

مارتینز ،هوش عاطفی را به عنوان «مجموعه ای از مهارت های غیرشناختی ،قابلیت ها و شایستگی هایی قلمداد می کند که
توانایی فرد را برای سازگاری و انطباق با تقاضاها و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار می دهند» .این تعریف در عمل به معنای
آن است که فرد مجهز به هوش عاطفی قادر به پردازش اطالعات مرتبط با عواطف و احساسات بوده و می تواند این اطالعات را
در وظایف شناختی و دیگر رفتارهای مورد نیاز بکار گیرد .بنابراین برای فرد این امکان ایجاد می شود تا به گونه ای کارآتر و
مؤثرتر با مسائل روزمره زندگی شخصی و سازمانی خود روبرو شود (الجوردی و جمالی نظری.)74-71 ،1869 ،
روش شناسی تحقیق و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چندمرحله ای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزار جمعآوری در نمونه
(جامعه آماری) فراهم آمده اند ،خالصه ،کدبندی ،دسته بندی و  ...و در نهایت پردازش می شوند ،تا زمینه برقراری انواع تحلیل
ها و ارتباط بین داده ها ب ه منظور آزمون فرضیه فراهم آید .در این فرایند ،داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی
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پاالیش میشوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج تعمیم ها به عهده دارند .در این بخش به تجزیه و
تحلیل دادههایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شدهاند ،میپردازیم.
همچنین ،اطالعات جمع آوری شده برای این پژوهش ،با استفاده از بسته نرم افزاری  Spssو با روش فازی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته اند .با این نرم افزار می توان روش ها و آزمون های آماری را با دقت و سرعت انجام داد .جالب است اشاره
شود که نام این نرم افزار ،یعنی  Spssاز حروف اول عبارت »Statistical» Packag for Social Science ،که به
معنای «بسته نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی» می باشد ،برگرفته شده است .زیرا این نرم افزار بیشتر با هدف کاربرد و
استفاده از آمار و روش های آماری در علوم اجتماعی نوشته شده است .اما ،در حال حاضر از این نرم افزار برای تحلیل و آنالیز
آماری مشاهدات و پرسشنامه ها و آزمایشات در تمامی رشته ها استفاده می گردد .با در اختیار داشتن اطالعات و دانش آماری
مربوط به آزمونی که می خواهیم بر روی مشاهدات خویش پیاده کنیم ،می توان از این نرم افزار بهره برداری نمود.
آمار استنباطی(آزمون فرضیات)
در این مرحله محقق ،بررسی متغیرهای مورد مطالعه و تحلیل و نتیجه گیری فرضیه ها را مد نظر قرار داده است .خالصه
یافته ها به تفکیک هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود.
ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
جدول  :1میانگین وضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش(اندازه نمونه = )52
متغیرهای پژوهش

میانگین

1

2

 .1سبک رهبری

0/412

1

 .2خودآگاهی

8/806

**

4/881

1

 .8خود کنترلی

8/017

**

4/011

 .0انگیزش

8/108

**4/868

 .1همدلی

8/148

**4/020

 .8مهارت های اجتماعی

8/601
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 .7هوش عاطفی

8/112
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4
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**
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**

4/880

1

4
**

4/168

1

4
**

4/097

**

4/816

4

/167

**

/881

1

4

**

/848

4


**

سطح معناداری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش.

4

**

/882

1

4

**p<.41 *p<.41

باتوجه به جدول ، 1مشاهده می شود ،ستون اول این جدول میانگین پاسخ برای هر متغیر را به طور جداگانه در جامعه مورد
مطالعه بررسی می کند .در مابقی ستون های این جدول ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش آورده شده
اند .بر روی قطر اصلی این ماتریس عدد یک واقع شده است که نشان دهنده این واقعیت است که هر متغیر با خودش دارای
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ضریب همبستگی یک می باشد .باالی قطر اصلی این ماتریس همانند پایین قطر اصلی این ماتریس می باشد .مابقی این اعداد
نیز نشان دهنده ی مقدار همبستگی متغیرها با یکدیگر می باشد .همانطور که مشاهده می شود متغیر سبک رهبری با تمامی
متغیرهای مستقل رابطه ی معنادار و مثبت در سطح کمتر از یک درصد دارد .در این جدول متغیر سبک رهبری با هوش
عاطفی رابطه مستقیم دارد ،به این معنی که هر چه هوش عاطفی مدیران باالتر باشد ،سبک رهبری استراتژیک مدیران باال
می رود و می توان گفت مدیران با هوش عاطفی باال دارای سبک رهبری رابطه مدار هستند و مدیران با هوش عاطفی پایین
دارای سبک رهبری وظیفه مدار هستند .از جدول باال نیز مشاهده می شود متغیر سبک رهبری استراتژیک مدیران بیشترین
رابطه را در بین مؤلفه های هوش عاطفی با مهارت های اجتماعی دارد و کمترین رابطه را با مؤلفه ی خودآگاهی دارد.
فرضیه اصلی :بین هوش عاطفی و سبک رهبری رابطه ی معناداری وجود دارد.
بررسی پیشفرض های رگرسیون


استقالل خطاها

از دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها می باشد که باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد شود .آماره دوربین
واتسون به بررسی این فرض میپردازد ،که در این پژوهش این آماره برابر با  2/108شده است که حاکی از صادق بودن این
پیشفرض میباشد (در بازه ی  1/1تا  2/1قرار دارد) و لذا استفاده از رگرسیون بالمانع است.


نرمال بودن خطاها

نمودار پراکنش احتمال تراکمی مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار ( )N-P Plotبه بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان
یکی از مفروضات رگرسیون می پردازد ،که طبق این فرض خطاهای معادله رگرسیون باید توزیع نرمال داشته باشند .با توجه به
اینکه در نمودار  1پراکنش احتمال تراکمی مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار نقاط حول خط با یک شیب  01درجه پراکنده
شده اند و همچنین با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنوف ( )ZKs=43189, Sig=43688که در سطح کمتر از یک درصد
معنادار است ،لذا فرض نرمال بودن تأیید میشود.
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نمودار :1نمودار پراکنش احتمال تراکمی مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار

رابطه ی خطی بین هوش هیجانی وسبک رهبری وجود ندارد.
رابطه ی خطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری وجود دارد.

H 0 :   0

 H1 :   0

جدول :2نتایج رگرسیون هوش عاطفی بر سبک رهبری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

241/121

باقیمانده

946/671

14

16/177

کل

1114/892

11

مدل

رگرسیون 241/121

F

R

11/468

4/070

R2

R2adj

sig

4/220

4/216

4/444

همان طور که در جدول 2مشاهده میشود ،مقدار  sigکمتر از  1درصد شده است و نشان از معنی دار بودن رگرسیون می
باشد و فرض وجود رابطه ی خطی بین دو متغیر هوش عاطفی و سبک رهبری استراتژیک تأیید می شود .در این مدل مقدار
( R2ضریب تعیین) برابر  4/220شده است ،به این معنا که هوش عاطفی  22/0درصد توانایی پیش بینی سبک رهبری را دارد.
 77/8درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش بینی می باشد .مقدار  ( R2adjضریب تعیین تصحیح شده) در این مدل 4/216
شده است (این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته را توسط متغیر مستقل در جامعه بررسی می کند) .حال اگر  αو  βبه
ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون نمونه باشد ،آزمون فرض ها را برای این مقادیر می توان به صورت زیر نوشت:

() 1

H 0 :   0

 H1 :   0

,

H 0 :   0

H 1 :   0
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جدول شماره  :3ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد ،مقدار  ،tخطای برآورد و مقدار معناداری متغیر وارد شده در
معادله رگرسیون (متغیر وابسته :سبک رهبری)
ضرایب رگرسیون
متغیر پیش بین

استاندارد

غیراستاندارد

خطای

ß

شده

برآورد

مقدار ثابت
هوش عاطفی

4/070

مقدار t

مقدارمعناداری ()Sig

Beta
4/112

4/401

2/06

4/482

4/140

4/482

8/21

4/442

از آنجا که در این جدول sig ،آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت با صفر ،کوچکتر ازپنج درصد است و هم چنین
مقدار  tدر ناحیه رد فرض صفر قرار گرفته است (در بازه ی  – 1/98و  +1/98قرار نگرفته است) بنابراین فرض تساوی این دو
ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون خارج کرد در نهایت معادله استاندارد رگرسیون به شکل زیر
است که در آن  yمتغیر وابسته (سبک رهبری استراتژیک) و  Xمتغیر مستقل ( هوش عاطفی ) می باشد .با توجه به ضریب
مثبت شیب معادله رگرسیون می توان نتیجه گرفت که بین سبک رهبری با هوش عاطفی رابطه مستقیم دارد و هر چه مقدار
هوش عاطفی بیشتر شود ،سبک رهبری استراتژیک نیز باال نیز رود .به عبارت دیگر ،می توان استنباط کرد که رهبران با هوش
عاطفی باال دارای سبک رهبری رابطه مدار ،و رهبران با هوش عاطفی پایین دارای سبک رهبری وظیفه مدار می باشد.
()2

Y=4/112+4/140X+ε

فرضیه فرعی :بین خود آگاهی ،خود مدیریتی ،خود انگیزشی ،همدلی و مهارت های اجتماعی به عنوان ابعاد
هوش عاطفی و سبک رهبری استراتژیک رابطه ی معنی داری وجود دارد.
بررسی پیش فرض های رگرسیون


شاخص  VIFو تلورانس

در قسمت های قبل فرض های نرمال بودن خطا ها و مستقل بودن خطاها آزمون شد و دیگر نیازی به آزمون دوباره ی آن ها
نمی باشد(زیرا متغیر وابسته ثابت ا ست) و فقط کافی ست آزمون عدم وجود همبستگی خطی شدید بین متغیرهای مستقل
تست گردد .برای این آزمون از دو شاخص  VIFو تلورانس( مقداری بین صفر و یک را اختیار می کند) استفاده می گردد.
الزمه تأیید این آزمون کمتر بودن شاخص  VIFاز عدد چهار و نزدیک بودن مقدار تلورانس به عدد  1و دور بودن از عدد صفر
می باشد .جدول زیر فرض عدم وجود همبستگی خطی شدید بین متعیرهای مستقل تحقیق را تایید می کند.
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جدول :4شاخص های  VIFو تلورانس
متغیرهای مستقل

تلورانس

VIF

خود آگاهی

4/102

2/701

خود کنترل

4/841

2/812

انگیزش

4/810

2/001

همدلی

4/180

2/661

مهارت های اجتماعی

4/846

2/800

فرضیه آماری به صورت زیر می باشد:

 H 0 : 1  2  3  4  5  0

 H1 : i  0  Minimum one i  1,2,3,4,5
()3
جدول :5نتایج رگرسیون مولفه های هوش عاطفی برسبک رهبری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

78/877

باقیمانده

727/441

08

11/64

کل

1114/892

11

مدل

رگرسیون 868/867

F

R

0/612

4/060

R2

R2adj

sig

4/280

4/281

4/448

همان طور که در جدول  1مشاهده میشود مقدار  sigکمتر از  1درصد شده است و نشان از معنی دار بودن رگرسیون می
باشد بنابراین حداقل یکی از مؤلفه های هوش هیجانی بر سبک رهبری تأثیر معنادار دارد .در این مدل مقدار ( R2ضریب
تعیین چندگانه) برابر  4/280شده است به این معنا که مؤلفه های هوش عاطفی در مجموع  28/0درصد توانایی پیش بینی
سبک رهبری را دارند .اکنون باید آزمون صفر بودن ضرایب رگرسیون را انجام داد ،تا مشاهده گردد ،کدام متغیر تأثیر معناداری
ایجاد کرده است .حال اگر  βiو  αضرایب رگرسیون و مقدار ثابت خط رگرسیون نمونه باشد ،آزمون فرض ها را برای این
مقادیر می توان به صورت زیر نوشت :
H 0 :   0

 H1 :   0

()0

,

 H 0 : i  0 , i  1,2,3,4,5

 H1 : i  0
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جدول شماره  :6ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد ،مقدار  tو عدد معناداری متغیرهای وارد شده در معادله
رگرسیون
ضرایب رگرسیون
متغیرپیشبین

استاندارد

غیراستاندارد

ß

Beta

مقدارt

عدد معناداری

4/147

2/108

4/401

خود آگاهی()X1

4/142

4/149

2/101

4/486

خود کنترل ()X2

4/127

4/188

2/878

4/421

خودانگیزش ()X3

4/111

4/121

2/167

4/488

همدلی ()X4

4/102

4/111

2/700

4/419

مهارت های اجتماعی()x5

4/180

4/161

2/760

4/418

مقدارثابت

همان طور که در جدول 8مشاهده می شود sig ،آزمون تساوی ضرایب رگرسیون برای تمام متعیرها کوچکتر از پنج درصد
است .بنابراین تمامی متغیرها تأثیر معناداری بر سبک رهبری دارند و فرض تساوی این ضرایب با صفر رد می شود و نباید آن
ها را از معادله رگرسیون خارج کرد .در نهایت معادله استاندارد رگرسیون به شکل زیر است که در آن  yمتغیر وابسته (سبک
رهبری) می باشد.
Y=4/117+4/119X1+4/188X2+4/121X8+4/111X0+4/161X1+ε
همان طور که در این معادله مشاهده می گردد ،ضریب تمامی متغیرها مثبت شده است بنابراین تمامی زیر مقیاس های
هوش عاطفی با سبک رهبری رابطه مستقیم و معنادار دارند و با افزایش هر یک از این زیر مقیاس ها ،سبک رهبری
استراتژیک افزایش پیدا می کند و با کاهش این زیر مقیاس ها ،شدت سبک رهبری کاهش می یابد .از این معادله نیز می توان
چنین استنباط کرد که متغیری که بیشترین ضریب استاندارد شده را داشته باشد بیشترین رابطه را با سبک رهبری دارد.
بنابراین ،مهارت های اجتماعی بیشترین رابطه و مؤلفه ی خودآگاهی کمترین رابطه را با سبک رهبری دارد.
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ضرایب همبستگی اسپیرمن بین هوش عاطفی و انواع سبک رهبری
جدول :7ماتریس ضرایب همبستگی اسپیرمن (اندازه نمونه = )52
متغیرها

1

.1سبک رهبری رابطه مدار

1

.2سبک رهبری وظیفه مدار

**0/895

3

2

1

.3هوش عاطفی

**0/498

**0/465

1



سطح معناداری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش.

**p<.41 *p<.41

همان طور که در جدول  7مشاهده می شود ،متغیر سبک رهبری رابطه مدار با سبک رهبری وظیفه مدار رابطه ی کامال
عکس دارد که منطقی می باشد .در این جدول متغیر سبک رهبری رابطه مدار با هوش عاطفی رابطه مستقیم دارد و همچنین
این رابطه از نوع قوی می باشد ،زیرا در سطح ک متر از یک درصد رابطه ی آنها معنی دار می باشد .به این معنی که هر چه
هوش عاطفی باالتر باشد ،سبک رهبری استراتژیک باال(رابطه مدار) می رود .در این جدول سبک رهبری وظیفه مدار با هوش
عاطفی رابطه ی عکس و در سطح کمتر از یک درصد معنادار می باشد .بنابراین ،مدیران با هوش عاطفی پایین ،دارای سبک
رهبری وظیفه مدار می باشند.
جدول :8ضریب همبستگی اسپیرمن (اندازه نمونه = )52
متغیرها

سبک رهبری

.1سبک رهبری

1

.2هوش عاطفی

**0/478

همان طور که در جدول  6مشاهده می گردد ،سبک رهبری با هوش عاطفی در سطح کمتر از یک درصد رابطه مستقیم و
معنادار دارند و می توان نتیجه گرفت که هر چه هوش عاطفی باالتر باشد ،سبک رهبری ،رابطه مدار خواهد بود.
نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ( )4/076و پیرسون ( )4/070نتیجه مشابهی را داشته است و در هر دو ضریب شدت رابطه
مستقیم و در سطح کمتر از یک درصد معنادار بوده است.
نتیجه گیری و بحث
نتیجه تحلیل فرضیات نشان داده است که متغیر سبک رهبری با هوش عاطفی رابطه ی مثبت و معنادار دارد .این رابطه
با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن اندازه گیری شده است که هر دو آزمون شدت رابطه را در سطح یک درصد
معنادار نشان داده اند .بنابراین ،در هوش عاطفی باال ،سبک رهبری افراد ،رابطه مدار و در هوش عاطفی پایین ،سبک رهبری
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افراد وظیفه مدار می باشد .همچنین ،در بین زیر مقیاس های هوش عاطفی بیشترین رابطه را با سبک رهبری ،مهارت های
اجتماعی داشته است و کمترین رابطه را خودآگاهی داشته است .خالصه این نتایج در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  :9نتایج رابطه هوش عاطفی با رهبری استراتژیک
معیارها

ضریب مسیر()β

آماره
آزمون()t

فرضیه

4/140

**8/21



ضریب همبستگی ضریب
اسپیرمن
پیرسون

همبستگی نتیجه فرضیه

**4/076

تایید می شود

**4/070

سطح معناداری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش.

**p<.41 *p<.41

نتایج حاصل ،حاکی از نقش قابل مالحظه هوش هیجانی در زندگی و به خصوص در رهبری سازمان ها دارد .لذا سازمان ها
به منظور اعمال و انطباق سریع با تغییرات محیطی الزم است که دارای رهبران و کارکنانی باشند که انطباق پذیر بوده و به
صورت مؤثر کارکنند؛ بطور مداوم سیستم ها و فرایند ها را بهبود بخشیده و مشتری مدار باشند .از این رو ،محیط کسب و کار
مدرن اقتضا می کند رهبرانی داشته باشیم که بتوانند رهبری بخردانه ای ایفا کرده و بذر اعتماد را در سازمان بکارند که هدف
نهایی از این امر ،همانا تضمین موفقیت سازمانی است.
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