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 چکیده
مدیران با هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری

 313آماری تحقیق  ۀجامع است.زمان ورزش شهرداری تهران تعهد سازمانی کارکنان در سا

طور نفر به 03در بخش مدیران  بود که سازمان ورزش شهرداری تهران و کارشناس نفر مدیر

 ۀطور تصادفی برای نموننفر به 331 ،بر اساس جدول مورگان ،کل شمار و در بخش کارکنان نیز

هوش هیجانی سیبریا  ۀاز پرسشنامتحقیق  یابی به اهدافبرای دست تحقیق انتخاب شدند.

تعهد سازمانی  ۀپرسشنامو آلیو و  اسب سبک رهبری چندعاملی رهبری ۀپرسشنام شرینگ،

رسید و پایایی  اننفر از متخصص 31یید أپرسشنامه به ت سهروایی هر  .آلن و مایر استفاده شد

دست به 10/3و  80/3 ،81/3 به ترتیب ونفر آزمودنی بررسی  13مقدماتی با  ۀمطالعدر  ها آن

آمار استنباطی  یها روشآمار توصیفی و  یها روشمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات از به .آمد

، تجزیه و تحلیل واریانس یا نمونهاستودنت تک  تی، اسمیرنوف-کولموگروف از جمله

مدل ، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش ال.اس.دی، طرفه یک

  اس.پی.اس.اس 31 افزارهای آموس گرافیک نسخۀبا استفاده از نرم معادالت ساختاری،

تعهد  وسبک رهبری ا هوش هیجانی مدیران بنشان داد  تحقیق های یافته استفاده شد.

طور غیرمستقیم از هوش هیجانی مدیران بههمچنین . ارتباط معناداری داردسازمانی کارکنان 

ها از همچنین مدل ارتباطی آن .ارتباط داردتعهد سازمانی کارکنان  اب یطریق سبک رهبر

 برازش مطلوب برخوردار است.

 هوش هیجانی، سبک رهبری، تعهد سازمانی، سازمان ورزش شهرداری تهران :کلیدیواژگان 

 E-mail:  keshavarzlo@yahoo.com                                                  *نویسنده مسئول
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 مقدمه
ی تهران که مسئولیت ورزش همگانی مانند سازمان ورزش شهردار ۀفعال حوز های سازماندر 

ورزشی و بدنی  های فعالیتخدمات به شهروندان برای حفظ سالمت و تندرستی از طریق  ارائۀ

و قهرمانی  ای حرفهورزش  ۀورزشی فعال در حوز های سازمانو در مقایسه با  را بر عهده دارند

 های انگیزهورزشی ملی و جهانی که  های فدراسیون، مپیکملی ال های کمیته، ها باشگاهمانند 

نامحسوس نامشهود و وجود دارد توجه به عوامل  ها آندر مالی و مادی و کسب شهرت کمتری 

خدمات شایسته و  ۀبرای ارائ ان سازمانمنظور ایجاد ارتباط مناسب بین رهبران و کارکنبه

  دارد.اهمیت خاصی  مناسب به مخاطبان

 های روشرهبری و  های سبک مانند دانش و تخصص، هایی ویژگیعوامل نامشهود سازمانی 

نگرش شغلی، تعهد سازمانی، انگیزش، ارتباطات، هوش سازمانی و هوش هیجانی و ...  مدیریت،

هر سازمانی حیات و موفقیت  ۀکه برای رقابت، افزایش چرخ ستا ها آنو فرآیند ارتباط بین 

  (.1)اند الزم و ضروری

 از یکی .دهند می قرار تأثیر تحت سازمان در را افراد ییآکار 1نامشهود های داراییبسیاری از 

است.  2هیجانی هوش ،دهد می قرار تأثیر تحت شدت به را فرد هر سازمانی رفتار که عواملی

 .شد مطرح4 مایر و 3پیترسالووی توسط 1991 سال در بار نخستین برای هیجانی هوش مفهوم

 صحیح ارزیابی شامل که است عاطفی اطالعات پردازش نوعی هیجانی هوش کنند می بیان ها آن

نیز  5. گلمن(2) است عواطف ۀسازگاران تنظیم و عواطف مناسب ابراز ،دیگران و در خود عواطف

از طریق خودآگاهی روحیات  تواند میآن  ۀمهارتی است که دارندمعتقد است هوش هیجانی 

را  ها آن تأثیراز طریق همدلی  شد،بختنظیمی آن را بهبود ، از طریق خودندخود را کنترل ک

خود و دیگران را  ۀدرست رفتار کند که روحی ای شیوهبه  ند و از طریق مدیریت روابطکدرک 

وی  .کلید موفقیت سازمان هستند ،زیادوش هیجانی رهبران با ه گلمن نظر . بهبهبود دهد

                                                           
1 . Intangible Assets 
2 . Emotional Intelligence 
3. Salovey  
4.  Mayer  
5 Goleman 



 311                                                 مدیران...   تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری

 

، 3خودانگیزی ،2خودکنترلی ،1خودآگاهی :ند ازاهای هوش هیجانی عبارتمؤلفهمعتقد است 

 . (2) 5اجتماعی های مهارت، 4همدلی

 6رهبری است، آن مشارکت داده شده ساختارهایی که هوش هیجانی در ترین کاربردییکی از 

عنوان عامل با هوش هیجانی به ها آنرهبری و ارتباط بین  های سبکت رو شناخ از این است؛

گلمن و  خصوص. در این یابدمیاهمیت خاصی  ها سازماننامشهود در  های داراییدیگری از 

پیروان و  بروضعیت هیجانی و رهبران  تأثیرعمیق  ۀمطالعبر این باورند که  (2112) 7همکاران

 . (4) دارداعضای گروه ضرورت 

از روی میل و رغبت برای اهداف  ها آنکه  ایگونهر افراد است بهب یتأثیرگذاررهبری فرآیند 

 خویش پیروان در آن طریق از رهبران که راهی به رهبری نیز سبک(. 5) گروهی تالش کنند

 هدایت هنگام به وی که شود می گفته مدیر مستمر رفتاری الگوی به و کنند می نفوذ

  (.6) دهد می نشان خود از و سازمان ندیگرا های فعالیت

 .تاس 8سازمانی تعهد دارد، ویژه اهمیت سازمانی رفتار در کهنامشهود  های داراییاز  یکی دیگر

 ویژه یسازمان در مشارکت و فعالیت با همراه افراد تشخیص قدرت توان میرا  سازمانی تعهد

 عضویت در کند می آرزو فرد که حالتی :از است عبارت سازمانی تعهد دیگر بیان به ؛کرد تعریف

 مشغول به آن در که است سازمانی کل به افراد منفی یا مثبت های نگرش و بماند باقی سازمان

 (. 7)کارند 

بر  ها آن تأثیرگذاریامل مورد نظر، ارتباط و وبیش از عنامشهود  های داراییاز آنجا که در مفهوم 

هوش هیجانی، سبک رهبری و  تأثیرگذاریارتباط و  در ادامه ،رسد میبه نظر   مهمیکدیگر 

ید این است که با افزایش ؤ( م1389کیوانلو ) های یافته. دشو میتعهد سازمانی بر یکدیگر ارائه 

. (8) یابد میبخش افزایش به سبک رهبری تحول ها آنهوش هیجانی مربیان ورزشی، تمایل 

 مدیرانهوش هیجانی و سبک رهبری ( نشان داد بین 1389هاشمیان ) نتایج پژوهش بنی

( بیانگر این است که 1388نشان و همکاران )کوثر های یافته. (9) داری وجود دارداارتباط معن

که ( نیز بر این باور است 1388) . یعقوبی(11) نیاز رهبری موفق استهوش هیجانی پیش

                                                           
1 .Self Awareness 
2 .Self Control 
3 .Self Motivation 
4 .Empathy 
5 .Social Skills 
6. Leadership  
7 .Goleman et al 
8 . Organizational Commitment 
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 عبداللهی های یافته. (11) دار استاآفرین معنبین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول ۀرابط

هوش هیجانی  های مؤلفهداد بین دانشگاهی تربیت بدنی شهر تهران نشان واحدهای( در 1388)

 (2111) 1و همکاران کارولین های یافته. (12) داری وجود داردامعن ۀو سبک رهبری رابط

ثبت دار و ماآفرین ارتباط معنبیانگر این است که بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین 2116) 2دوانی و همکاران. (13) وجود دارد

. پورمیرزا (14) دار و مثبت وجود دارداآفرین ارتباط معنهوش هیجانی و سبک رهبری تحول

ارتباط هوش هیجانی و نگرش شغلی کارشناسان سازمان تربیت »( تحقیقی با عنوان 1389)

 ۀمؤلفهوش هیجانی با سه  نشان دادنتایج تحقیق  و انجام داد «سالمی ایرانبدنی جمهوری ا

( نشان داد بین هوش 1388) قمری های یافته. (15) داری دارداتعهد سازمانی ارتباط معن

 2ۀ کارکنان منطق تعهد سازمانی )تعهد عاطفی، عقالنی و هنجاری(ۀ مؤلفهیجانی و سه 

به این ( در تحقیقی 1387) و عبدالعلی . رضائیان(16) جود دارددار واارتباط معن دانشگاه آزاد

همچنین داری دارد. امعن ۀکه هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان رابط تندنتیجه دست یاف

. (17) را بر تعهد سازمانی دارد تأثیرمدیریت روابط بیشترین  ،ابعاد هوش هیجانی میاناز 

بررسی ارتباط تعهد و موفقیت شغلی و »ر پژوهشی با عنوان د (2119) 3سانسی اوتمن و انوگراه

به این نتیجه رسیدند که  «تعهد در ارتباط با هوش هیجانی و موفقیت شغلی ایهواسطنقش 

به شغل خود دارند و تعهد در ارتباط بین هوش  تعهد بیشتری زیاد افراد با هوش هیجانی

به پژوهشی در ( 2119) 4تی و راستوری. را(18) دارد نقش میانجی هیجانی و رضایت شغلی

وجود  ارتباط مثبت کارکنان تعهد سازمانی و مدیران بین هوش هیجانی این نتیجه رسیدند که

بین رفتارهای رهبری و مربیان و تعهد ۀ ( در پژوهشی به بررسی رابط1391) . فتحی(19) دارد

نشان داد تعهد ورزشی وی  یقتحقنتایج ورزشی بازیکنان در لیگ برتر جودوی ایران پرداخت و 

 دارد دار امعنمثبت و  ۀمدار و دموکراتیک رابطبازیکنان با رفتار رهبری آموزش و تمرین، رابطه

سبک رهبری تبادلی  ویافت بین سبک رهبری تبدیلی در( در تحقیقی 1385) نیکوفر .(21)

-ان ارتباط مثبت و معنمدیران با تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستا

 بین سبک رهبری تحولی مدیران در پژوهشی دریافت( 1384) . چورلی(21)وجود دارد داری 

با تعهد سازمانی کارکنان تحت سرپرستی آنان ارتباط مثبت و  کل تربیت بدنی گلستان ۀادار

میزان  ( بیانگر این است که بین1382) حسینی سلطان های یافته. (22) دار وجود داردامعن

                                                           
1 . Caroline et al 
2 .Downey et al 
3. Othman, , Anugerah,  
4. Rathi & Rastoy  
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با ادراک نوع سبک رهبری  تربیت بدنی ت علمیئتعهد سازمانی و ابعاد آن در اعضای هی

( در تحقیقی به این نتیجه 2118) 1. داله و همکاران(23) داری وجود داردامعن ۀمدیران رابط

 2نتایج تحقیق ین و همکاران. (24) آفرین بر تعهد سازمانی اثر داردرسیدند که رهبری تحول

ید ؤم« بر ساختار ورزش سازمانی تأثیراتگرا و  تحول رهبری» با عنوان ای مطالعه( در 2111)

سطح تعهدات  پیشرفتو  کارمندان وری بهرهو اتحاد  افزایش رگرا ب تحول رهبری کهاست این 

دریافتند که رهبری  ای مطالعه( در 2111) 3. کنت و چاالدوری(25) است تأثیرگذار کارمندان

تربیت بدنی ورزش  ۀداری با تعهد عاطفی و تعهد هنجاری کارکنان اداراطور معنهگرا بتحول

هوش  تأثیرگذاری( در تحقیقی با عنوان تبیین مدل 1385) دوستار. (26) ستا ها مرتبط دانشگاه

گرا و  دریافت که سبک رهبری تحول های رهبری عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سبک

ند و تأثیرگذاربین هوش عاطفی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان  ۀگرا مکمل هم بوده، بر رابط تعامل

( در 2111) 4گرنوز. (27) گراست گرا بیش از سبک رهبری تعامل سبک رهبری تحول تأثیرگذاری

 بروهآموزشی استرالیا به این نتیجه دست یافت که هوش هیجانی عال مؤسساتتحقیقی در 

ویژه به ،رهبری های سبک ۀکنندبینیرهبری، عامل پیش های سبکاط مستقیم با داشتن ارتب

با  ی( در پژوهش2117) 5قیقات چی و همکارانحنتایج ت. (28) آفرین استرهبری تحول سبک

 :در عملکرد شغلیهوش هیجانی و تعهد سازمان ،رهبری های سبکبررسی ارتباط بین »عنوان 

ارتباط بین  تأثیرسازمانی تحت  بیانگر این است که تعهد «تایلندی فروشندگان در دمور ۀمطالع

های رهبری و تعهد سازمانی  همچنین بین سبک. رهبری و عملکرد شغلی قرار دارد های سبک

مستقیم بر تعهد سازمانی  تأثیرآفرین ارتباط و سبک رهبری تحول و ارتباط مستقیم وجود دارد

 . (29) ازمانی داردمستقیم بر استمرار تعهد س تأثیرو 

که بررسی ادبیات پیشینه سندی بر ادعای محقق است، تحقیقات متعددی در خصوص  طوری همان

تعهد سازمانی انجام و  رهبری یا ارتباط بین هوش هیجانی های سبک وارتباط بین هوش هیجانی 

تعهد  شده است و تحقیقاتی که مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران را بر

رو با توجه به  از این ؛کمتر وجود دارد بررسی کرده باشدورزش  ۀویژه در حوزبه ،سازمانی کارکنان

رهبری  های سبکتعیین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و  خألویژه به ،در این زمینه خألاحساس 

، ورزش همگانی ۀفعال در حوز ورزشی های سازمانبا تعهد سازمانی کارکنان  ها آنمدیران و ارتباط 

                                                           
1. Dale et al 
2. Yean & et. al 
3. Kent & Chelladurai 
4. Grunes 
5. Chi & et al 
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 ومدل ارتباطی بین هوش هیجانی پاسخ دهد که  سؤالپژوهش حاضر در صدد است به این 

  است.چگونه  همگانیورزش  متولی های سازمانرهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان  سبک

 

 پژوهش روش
 ۀجامعد  .ه اسدت که به صورت میددانی انجدام شدد    است تأییدی -پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

 نفدر( و مددیر سدازمان ورزش شدهرداری تهدران     141) نفر کارشناس ورزش 189آماری تحقیق 

تحقیدق   ۀعندوان نموند  نفر به صدورت کدل شدمار بده     49 ۀکه در بخش مدیران هم بودنفر( 49)

طدور  نفدر بده   113 ،بدر اسداس جددول مورگدان     ،انتخاب شدند. همچنین در بخش کارکنان نیز

بایدد   ها نمونه. بودنفر  152تحقیق  ۀبنابراین کل نمون ؛ق انتخاب شدندتحقی ۀتصادفی برای نمون

رو با توجه بده ایدن    از این ؛شد میتا امکان استفاده از معادالت ساختاری میسر  نددش میهمگن 

مددیر در بخدش بدانوان و آقایدان فعالیدت       2مدیر و در هدر منطقده نیدز     5که در بخش ستادی 

 5عهد سازمانی کارکنان آقایان و بانوان در بخدش سدتادی در قالدب    داشتند، میانگین امتیازات ت

طدور کلدی   نمونه و همچنین در سطح مناطق نیز برای هر منطقه به تعداد دو مورد محاسبه و به

   .شد نفر برای معادالت ساختاری استفاده 49امتیازات تعهد سازمانی میانگین 
 های یژگیومنظور شناخت طالعات فردی بها ۀیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامبرای دست 

MLQ عاملی رهبری سبک رهبری چند ۀپرسشنام و شناختیجمعیت
 (2111) 2و آلیو باس1

گرا و آفرین، عملتحول و سه سبک رهبری استپرسش  38شامل . این پرسشنامه  استفاده شد

هوش  ۀسشناماز پر هوش هیجانیبرای تعیین  همچنین .کندمی گیری اندازهرا  خاصیت بی

مقیاس و پنج خرده استال ؤس 33که حاوی استفاده شد  (1996)3هیجانی سیبریا شرینگ

-می گیری اندازهتنظیمی، خودانگیزشی، همدلی و مهارت اجتماعی مدیران را خودآگاهی، خود

، برای ال بودؤس 21که حاوی ( 1991) 4تعهد سازمانی آلن و مایر ۀاز پرسشنامهمچنین  .کند

نفر از  15یید أپرسشنامه به ت سهروایی هر  .استفاده شد کارکنان هد سازمانیتع تعیین

-)کارکنان و مدیران به نفر آزمودنی 31مقدماتی با  ۀمطالعدر  ها آنن رسید و پایایی امتخصص

ا توجه شایان ذکر است ب .دست آمدبه 84/1و  87/1، 74/1به ترتیب  شد کهبررسی  طور مجزا(

هوش هیجانی و تعهد سازمانی استفاده شده بود،  های پرسشنامهلیکرت برای  که از مقیاسبه این

                                                           
1. Multifactor leadership Questionnaire 
2. Bass and Olive 
3. Siberia Shrink 
4. Allen & Meyer 
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آماری مدنظر قرار گرفت و امتیازات میانگین  های تحلیلبرای حد متوسط در  3امتیاز میانگین 

حد مطلوب و امتیازات میانگین  ،دار داشته باشدیبیشتری که با این میانگین تفاوت آماری معن

 د.شحد نامطلوب لحاظ  ،دار داشته باشدییانگین تفاوت آماری معنکمتری که با این م
توصیفی مانند میانگین، انحراف اسدتاندار،   یآمار یها روشمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات از به

 t، اسددمیرنوف - کولمدوگروف  اسددتنباطی از جملده  یآمدار  یهدا  روشجددول توزیدف فراوانددی و   

، تحلیدل مسدیر و بدرای    ال.اس.دی، طرفده  یدک ل واریدان   ، تجزیه و تحلییا نمونهاستودنت تک

افزارهدای  بدا اسدتفاده از ندرم    تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادالت سداختاری، 

. شایان ذکر است بدرای تحلیدل   (31) استفاده شد  اس.پی.اس.اسو  18 ۀنسخ 1آموس گرافیک

 .دشاستفاده  دوم ۀدر معادالت ساختاری از اطالعات مرتب ها داده
 

 نتایج
دلیل اینکه در متغیر هوش هیجانی مدیران و تعهد دهد، به نشان می 1طور که جدول همان

( و با P≤15/1داری دارد )اشده تفاوت معنسازمانی کارکنان مقدار آزمون با میانگین محاسبه

از مقدار آزمون  توجه به اینکه در هر دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی میانگین امتیازات

توان نتیجه گرفت که هوش  دار است، میاها از نظر آماری معن و سطح متوسط بیشتر و تفاوت

هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران در سطح مطلوب قرار 

 دارد
مدیران با وضعیت هبری و سبک ر میانگین هوش هیجانی ۀبرای مقایس یا نمونهتک tنتایج آزمون  -1جدول 

 مطلوب

 

ی مدیران گرا تحولمتیازات سبک رهبری میانگین ا دنده ینشان م 3و  2 هایدولنتایج ج

 ( بیشتر است و با توجه به 21/8خاصیت )( و بی12/45) گرا عمل( از سبک رهبری 62/83)

63/13= F  ی رهبری مدیران سازمان ها سبک= سطح معناداری بین میانگین امتیازات 111/1و
                                                           
1 . Amos Graphics 

 3آزمون: مقدار 

 اختالف میانگین داریاسطح معن t df انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 72/1 111/1 48 125/3 13/1 72/3 49 هوش هیجانی

 98/1 111/1 48 742/3 573/1 98/3 49 یسازمانتعهد 
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رسی محل تفاوت به داری وجود دارد؛ بنابراین برای براورزش شهرداری تهران تفاوت معن

 ی تعقیبی نیاز است.ها آزمون

 
 میانگین امتیازات سبک رهبری مدیران -2 جدول

 ریمتغ

 سبک رهبری
 انحراف معیار میانگین

 78/5 26/83 گراتحول

 15/11 12/45 گراعمل

 43/4 21/8 خاصیتبی
 

سبک رهبری ت امتیازابرای تعیین تفاوت  طرفه کیآزمون تجزیه و تحلیل واریان   .3 جدول

 مدیران

درجه  هامجموع مربف 

 آزادی

سطح  F هامیانگین مربف

 معناداری

 111/1 63/13 15/71925 41 18/141851 بین گروهی

-درون

 گروهی

56/7647 146 124/52 

 147 64/149498 مجموع

 

رهبری بین میانگین امتیازات سبک  P-value= 111/1دهد با توجه به نشان می 4نتایج جدول 

داری خاصیت تفاوت آماری معنیگرا با بیخاصیت و عملگرا با بیگرا، تحولگرا با عملتحول

در مقایسه با  گرا تحولوجود دارد؛ به بیان دیگر، با توجه به اینکه میانگین امتیاز سبک رهبری 

در دار است، سبک رهبری غالب ی دیگر بیشتر و تفاوت موجود از نظر آماری معنیها سبک

 گراست.سازمان ورزش شهرداری تهران سبک رهبری تحول
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 رهبری مدیران یها سبکبرای تعیین تفاوت  LSDآزمون تعقیبی  .4 جدول

 ریمتغ

 سبک رهبری
 میانگین

 مقایسه

 

اختالف 

 میانگین

سطح 

 دارییمعن
 111/1 5/38 گراعمل -گرا تحول 62/83 گراتحول

32/75111/1 اصیتخبی - گراتحول 12/45 گراعمل

82/36111/1 خاصیتبی -گرا عمل 21/8 خاصیتبی
 

صورت مستقیم با ضریب مسیر هوش هیجانی مدیران به دهد مینشان  1و شکل  5 نتایج جدول

دار و همچنین با تعهد سازمانی کارکنان با امعن و با سبک رهبری مدیران ارتباط مستقیم 46/1

همچنین سبک رهبری مدیران . (>15/1Pدارد ) دارامعن و یمارتباط مستق 64/1ضریب مسیر 

هوش هیجانی . (>15/1P) با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مستقیم دارد 15/1با ضریب مسیر 

و از طریق سبک رهبری مدیران با تعهد  71/1طور غیرمستقیم با ضریب مسیر مدیران نیز به

. همچنین در ارتباط بین هوش هیجانی و (>15/1P) داری داردیسازمانی کارکنان ارتباط معن

، 95/1با بار عاملی  گرا تحولسبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان، سبک رهبری 

، مهارت اجتماعی با بار عاملی 85/1، خودتنظیمی با بار عاملی 93/1تعهد عاطفی با بار عاملی 

، 65/1، خودآگاهی با بار عاملی 7/1عاملی ، خودانگیزشی با بار 77/1/ ، همدلی با بار عاملی 8

، تعهد مستمر با -59/1خاصیت با بار عاملی ، سبک رهبری بی65/1تعهد هنجاری با بار عاملی 

را دارند  یرتأثبیشترین   -46/1با بار عاملی  گرا عملو سبک رهبری  51/1بار عاملی 

(15/1P<.) 
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 شده بین متغیرهاندارداستابرآورد ضرایب رگرسیونی  -5 جدول

 برآورد ارتباط بین متغیرها

 458/1 سبک رهبری -هوش هیجانی 

 116/1 تعهد سازمانی -هوش هیجانی 

 151/1 تعهد سازمانی - سبک رهبری

 95/1 آفرینسبک رهبری تحول - سبک رهبری

 - 464/1 گراسبک رهبری عمل - سبک رهبری

 - 587/1 خاصیتسبک رهبری بی - سبک رهبری

 652/1 خودآگاهی -هوش هیجانی 

 854/1 خودتنظیمی -هوش هیجانی 

 696/1 خودانگیزشی -هوش هیجانی 

 796/1 همدلی -هوش هیجانی 

 799/1 مهارت اجتماعی -هوش هیجانی 

 925/1 تعهد عاطفی -تعهد سازمانی 

 512/1 تعهد مستمر -تعهد سازمانی 

 652/1 تعهد هنجاری -تعهد سازمانی 
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تحلیل مسیر ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش  .1شکل 

 شهرداری تهران
 

x ۀمقدار آمار دهد مینشان  6 نتایج جدول
و با  است 849/245برابر با  55آزادی  ۀبا درج  2

است، قابل قبول بوده و نشان دهندۀ  15/1بیشتر از و  537/1 که با آنمتناظر  Pبه  توجه

دهندۀ قابل قبول بودن که نشان است 93/1 1برازشمطلوب مدل است. شاخص نیکویی  برازش

که   2مطلوب مدل است. مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد برازشاین میزان برای 

است،  15/1که با توجه به اینکه کمتر از است  111/1است نیز  برازششاخص دیگر نیکویی 

 3لوی  –ۀ تأیید مدل پژوهش است. همچنین مقدار شاخص توکر دهندقابل قبول بوده و نشان

BBIبونت ) –بنتلر  برازش، شاخص 967/1
5تطبیقی ) برازششاخص  ،98/1( 4

CFI )952/1 و 

PNFIمقتصد هنجارشده ) برازششاخص 
مطلوب  برازش  دهندۀکه همگی نشان است 78/1( 6

 و تأیید مدل پژوهش است.

                                                           
1. Goodness Fit Index 
2 . Root Mean Squared Error of Approximation 
3. Tucker- Lewis Index 

4. Bentler- Bonett Index 
5. Comparative Fit Index  
6. Parsimonious Normed Fit Index 
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هوش هیجانی و سبک رهبری با تعهد سازمانی سازمان ورزش  مدل ارتباطی برازش یها شاخص -6 جدول

 شهرداری تهران

 تفسیر مالک میزان برازششاخص 

 مطلق

x2 849/245 مطلوب رازشب -- 55آزادی  ۀبا درج 

p-value 537/1 مطلوب برازش 15/1 بیش از 

 مطلوب برازش 91/1 بیش از 93/1 برازششاخص نیکویی 

 مطلوب برازش 4بیش از  x2 47/4 /آزادی ۀدرج

 تطبیقی

 مطلوب برازش 91/1 بیش از 967/1 (TLI) لوی  – شاخص توکر

 مطلوب برازش 91/1 بیش از 98/1 (BBI) بونت – بنتلر برازششاخص 

 مطلوب برازش 91/1 بیش از 95/1 (CFI) تطبیقی برازششاخص 

 مقتصد
 مطلوب برازش 15/1 کمتر از 111/1 (RMSEA) میانگین مربعات خطای برآورد ۀریش

 مطلوب برازش 15/1 بیشتر از 78/1 (PNFI) شدهمقتصد هنجار برازششاخص 
 

 گیریبحث و نتیجه
مدیران با تعهد  تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری هدف از پژوهش حاضر

پژوهش بیانگر این بود که  های یافته زمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران بود.سا

سبک  قرار دارد، یسطح مطلوب درورزش سازمان ورزش شهرداری تهران مدیران هوش هیجانی 

در حد مطلوبی قرار نیز و تعهد سازمانی کارکنان  است آفرینسبک تحول ها آنرهبری غالب 

بر سبک رهبری مدیران سازمان  ننشان داد هوش هیجانی مدیرا تحقیقایج نت همچنین دارد.

به بیان دیگر بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران  ؛گذارد میورزش شهرداری تهران اثر 

در ارتباط بین هوش  داری وجود دارد.اسازمان ورزش شهرداری تهران ارتباط مستقیم و معن

، ، خودتنظیمی، مهارت اجتماعیآفرینرهبری تحول سبک به ترتیب هیجانی و سبک رهبری

گرا بیشترین خاصیت و سبک رهبری عمل، خودآگاهی، سبک رهبری بیخودانگیزشی ،همدلی

 دوانی (،2111) (، گرنزو2111) و همکاران کارولین های یافتهکه نتایج تحقیق با  نقش را دارند

 (1388) ، قمری(1388) پورمیرزا (،1389) هاشمیان بنی(، 1388) (، یعقوبی2116) و همکاران

احساسات و  سازد میاز آنجا که هوش هیجانی فرد را قادر  .( همخوانی دارد1389و کیوانلو )

طور مناسب برای دیگران بیان کند و همچنین از این را بهعواطف خود را بهتر شناسایی و آن 

 شود میهوش هیجانی موجب  نکهایو نظر به  ر حل مسائل مختلف کاری بهره گیردقابلیت د

ثری حاالت هیجانی ؤطور م، بهمدیر هیجانات مثبت و منفی را در خود و دیگران مدیریت کرده

مدیر سبکی از رهبری را اتخاذ کند که برای سازمان  کندکمک میخود را کنترل کند، 

شهرداری  مدیران سازمان ورزش شود یمداشته باشد. چنین قابلیتی موجب  بیشتریاثربخشی 
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، درمقایسه با و از آنجا که این سبک رهبری نندآفرین را اتخاذ کتهران سبک رهبری تحول

سازمان ورزش  یتموفقاثربخشی بیشتری دارد، برای  خاصیت یبگرا و سبک رهبری تعامل

 ها سازماندر مقایسه با سایر باشد؛ زیرا  مؤثرتر شهرداری تهران که متولی ورزش همگانی است

را بر عهده دارند و  یا حرفهورزش قهرمانی و  ۀدهایی که مسئولیت مدیریت و ادارو نها

این  ورزش همگانی ۀدر حوز ،مالی و شهرت اجتماعی زیادی در آنجا وجود دارد های یزهانگ

 برندبیشتری  بهرۀلیت از این قاب توانند یمدیران مزبور . همچنین مشود یمکمتر مشاهده  عوامل

این سازمان را افزایش  یور بهرهو در نهایت کنند الزم را ایجاد  های یزهانگان کارکن میانو در 

مشهود از جمله  های ییداراموفقیت خدماتی برای  یها سازماندر  رسد یمبه نظر  ؛ زیرادهند

مشهود مانند منابف مالی  هایی ییداراسبک رهبری مناسب و هوش هیجانی بهینه در مقایسه با 

 باشند. داشتهی کارآیی بیشتری و سایر عوامل ماد

مدیران بر تعهد سازمانی  که هوش هیجانی بودبیانگر این  ها یافته ،در بخش دیگری از تحقیق

به بیان دیگر بین هوش هیجانی مدیران  ؛گذارد میسازمان ورزش شهرداری تهران اثر  کارکنان

داری وجود دارد اقیم و معنرداری تهران ارتباط مستبا تعهد سازمانی کارکنان سازمان ورزش شه

تعهد عاطفی،  به ترتیب در ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنانو 

و تعهد ، تعهد هنجاری نگیزشی، خودآگاهیخودتنظیمی، مهارت اجتماعی، همدلی، خودا

 یراستو(، راتی و 1388) رضائیان های یافتهکه نتایج تحقیق با  مستمر بیشترین نقش را دارند

خدماتی مانند سازمان  های سازماندر  همخوانی دارد. (2119سانسی اوتمن و انوگراه )(، 2119)

 تأثیرگذاردلیل این که بسیاری از موارد ، بهاندورزش شهرداری تهران که متولی ورزش همگانی

دهای مانند شهرت اجتماعی و درآم یا حرفهو  ر تعهد سازمانی نهادهای متولی ورزش قهرمانیب

. اگر کارکنان سازمان ورزش داردتعهد سازمانی جایگاه باالیی  ؛مالی هنگفت وجود ندارد

باشند، احتمال کمتری وجود دارد که شغل خود را  خوبی داشتهشهرداری تهران تعهد سازمانی 

 ،دیگر بهتری نیز خواهند داشت. از سویرا ترک کنند و به احتمال زیاد  آنیا  دهندتغییر 

اطالعات مفیدی  تواند یمدر کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران  خوبهد سازمانی وجود تع

در اختیار  یرتأخ، کاهش غیبت و بهینهیی، عملکرد آسازماندهی، افزایش کار ،یزیر برنامه برای

و در نتیجه  نندافراد بیشتر تالش ک شود یممدیران قرار دهد. افزایش تعهد سازمانی موجب 

منفی  یرتأث ییجا جابهو  یرتأختعهد سازمانی بر غیبت،  عالوه،به. داشته باشندعملکرد بهتری 

کاهش خواهد یافت. سطح  ییجا جابهغیبت و  ،یعنی هرچه تعهد سازمانی بیشتر باشد ؛دارد

در این حالت وفاداری به سازمان  .شود یماستمرار خدمت کارکنان در سازمان  سبب باالی تعهد

عواملی  بنابراین الزم است ؛جی، در حد باال و مطلوب قرار خواهد گرفتفشارهای خار با وجود
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شناسایی  ،دنتعهد سازمانی کارکنان را در سازمان ورزش شهرداری افزایش ده توانند یمکه 

هوش هیجانی  ،از سوی دیگر بینی و اجرا شود.جدی پیش یها برنامه ها آنتقویت  برایو  شوند

از جمله استمرار و حفظ  ؛دهد یمقرار  یرتأثر چند حوزه تحت مدیران اثربخشی سازمان را د

 ها ییتوانااز  زیادکارکنان، کار گروهی و افزایش تعهد سازمانی. افراد برخوردار از هوش هیجانی 

و  گیرند یمند، به دنبال بازخورد کارشان هستند، از اشتباهات یاد اخود آگاه یها ضعفو 

به شغل خود تعهد دارند، احساسات  یاز به اصالح دارند. افرادی کهن ای ینهزمکه در چه  دانند یم

منطبق با تعهد خود را گسترش  یها نگرشتمایل دارند  آن دارند؛ زیرا کارکنان متعهدمثبت به 

هوش هیجانی خودآگاهی است. افراد برخوردار از خودآگاهی  یها مؤلفهدهند. همچنین یکی از 

مطابقت داشته باشد.  ها آنق ئو عال ها ارزشباشند که با نیازها،  بیشتر تمایل دارند شغلی داشته

تا اجازه ندهد خشم و عواطف دیگران مانعی بر سر راه  کندکمک میفرد به  خودآگاهی

هوشی  به عالئمی که ممکن است به عملکردافراد نسبت آگاهی زندگیش شود. با افزایش خود

 تواند یمآن  یشتر و رشدورداری از هوش هیجانی ب. برخشوند یم تر حساسآسیب برساند،  ها آن

. کارکنان منجر شودو به تعهد بیشتر  کندکمک  به سازمان موفقیت مستمر و بیشتر ۀدر زمین

علت تغییر دائمی و مستمر در زندگی سسه که باشند بهؤامروزه کارکنان در هر سازمان و م

در  زیادافراد برخوردار از هوش هیجانی بنابراین  ؛شوند یمکاری متحمل فشارهای روانی شدید 

و نسبت به افکار و احساسات و رفتارهای خود  دهند یممناسب نشان  یها واکنشبرابر تغییرات 

نسبت به خودشان احساس مثبتی دارند و در محیط کار متعهدتر  ها آنو دیگران آگاهی دارند. 

و انتقال صحیح آن به  شناخت و مدیریت احساسات خود و درک درست پ  کنند یمعمل 

به تعهد سازمانی در  تواند یمکه  استبرخورداری از سطح باالی هوش هیجانی  ۀدیگران نتیج

دار بین هوش هیجانی مدیران ااثرگذاری و ارتباط مستقیم و معن با توجه به .منجر شودکارکنان 

ن شهرداری مسئوال شود یمتعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران، توصیه  و

از  هاآنتهران در انتخاب و انتصاب مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران به هوش هیجانی 

در این اثرگذاری و  جمله تعهد عاطفی، خودتنظیمی و مهارت اجتماعی که بیشترین نقش را

 توجه جدی داشته باشند. ارتباط دارند، 

کارکنان سازمان ورزش  هد سازمانیتعبر تحقیق نشان داد سبک رهبری مدیران  نتایج

-به در ارتباط بین سبک رهبری مدیران و تعهد سازمانی کارکنان .گذارد میشهرداری تهران اثر 

، سبک رهبری،  تعهد مستمر و ، تعهد هنجاری، تعهد عاطفیآفرینرهبری تحولسبک  ترتیب

(، 1384) چورلی(، 1391) فتحی های یافتهبا  کهد را دارن گرا بیشترین نقشسبک رهبری عمل

 (2111) ین و همکاران(، 2111) چاالدوریکنت و  ،(1382) سلطان حسینی(، 1385) نیکوفر
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 یا تجربه. مدیران از نظر سازمانی افراد برجسته و با خوانی دارد( هم2118) و همکاران داله و

زمانی به سا که از تعهد دهندآگاهی می ها آنبه  و کنند یمهستند که به همکاران خود کمک 

نظرها و عقاید خود را به آنان تحمیل کنند،  توانند ینمگاه ، ولی هیچنحو مطلوب استفاده کنند

امر و نهی کنند، بلکه با توجه به تعهد سازمانی و تخصص و مهارتی  ها آنرا تهدید یا به  ها آن

عوامل  یرثتأ. وجدان کاری و تعهد کارکنان تحت کنند یمکه دارند از زیردستان حمایت 

اما بخش مهمی  ،مختلفی است. بخشی از آن مربوط به فرهنگ، نگرش و شخصیت فردی است

 ییها سازمانبا فرد در سازمان است. در  ۀ رفتاراز آن مربوط به سازمان، مدیریت و رهبری و نحو

و نگرش مثبتی به عوامل و موانف  کنند ینمسبک رهبری مناسبی را انتخاب  ها آنکه مدیران 

طور معمول میان کارکنان و مدیریت آن سازمان اختالف و کشمکش ندارند، به یور بهرهثر بر ؤم

. این مسئله نیز موجب شود یمکننده و نامطبوع در نتیجه محیط سازمان کسل ؛کند یمبروز 

با  رسد یمیی و اثربخشی افراد کاهش پیدا کند. به نظر تعهد سازمانی و میزان کارآ شود یم

مبتکرانه  یها روشتوانایی پیدا کردن  و اینکه توانایی برقراری ارتباط با زیر دستانتوجه به 

دستان است، در این محیط زیر ینآفر تحولهای رفتارهای رهبری  یژگیواز  حل مشکالت برای

رهبران دارای سبک رهبری  ؛ بنابراینکنند یماحساس وابستگی و تعهد بیشتری به سازمان 

اعضای  تا دهندقرار  یرتأثکه محیط سازمانی را تحت  گزینند یبرمرا  ییها روش ینآفر تحول

دهند و در نتیجه تعهد بیشتری به سازمان خود را با موفقیت بیشتری انجام سازمان وظایف 

پیروان خود و توجه آفرین با نشان دادن احترام و اطمینان به رهبران تحول ،. از طرفیپیدا کنند

 هادر پیروان ایجاد کنند تا حدی که آن قابل توجهی اعتماد و وفاداری نندتوا می ها آنفردی به 

در نتیجه پیروان به  ؛تعیین هویت کنندبا رهبر و سازمان خویش خود را تمایل خواهند داشت 

-موقعیتو تمایل خواهند داشت حتی در  کنند میطور عاطفی با او همدردی رهبر اعتماد و به

در سازمانی مانند سازمان ورزش  ،(. در واقف31) ان باقی بماننددر کنار سازم دشوار های

در بخش ورزش بر عهده  را رسانی به اقشار مختلف جامعهخدمت ۀشهرداری تهران که وظیف

برای ایجاد  ،کنند میرا دریافت حقوق و مزایا  کمترینکه  درونی افراددارد ارضای نیازهای 

اتخاذ سبک رهبری  جزبه هاآنزایش تعهد سازمانی منظور افارتباط مناسب با کارکنان به

 اندیشید. توان نمیدیگری  ۀآفرین چارتحول

از طریق  مستقیم وطور غیرهوش هیجانی مدیران به  نشان دادنتایج تحقیق  ،در بخش پایانی

تحقیق  های یافتهدار دارد. همچنین اتعهد سازمانی کارکنان ارتباط معنسبک رهبری مدیران با 

رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تفاوت آماری  یها سبککه بین  بودنگر این بیا

زش شهرداری تهران سبک رهبری داری وجود دارد و سبک رهبری غالب در سازمان ورامعن
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بنابراین در ارتباط بین هوش هیجانی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان سازمان ست؛ گرا تحول

رهبری  یها سبکسایر  میانبیشترین نقش را در  گرا حولتورزش شهرداری، سبک رهبری 

از  .همخوانی دارد (2117چی و همکاران )و ( 1385) دوستار های یافتهتحقیق با دارد که نتایج 

، انداز چشمو اثربخشی در هر سازمانی مستلزم تعهد سازمانی منابف انسانی به  وری بهرهآنجا که 

آن سازمان است و چنین تعهدی بدون ارتباط  های عملیاتو ، اقدامات ها برنامه، ها استراتژی

 تواند می گرا تحولرهبری نوین و  های سبک ،دیران و کارکنان میسر نخواهد بودمبین مناسب 

بنابراین در سازمان ورزش شهرداری تهران که رسالت آن  ؛نقش مهمی ایفا کنددر این زمینه 

فراد جامعه است، وجود رهبرانی که قابلیت ایجاد بدنی در تک تک ا های فعالیتورزش و  ۀتوسع

ن شهرداری تهران البه مسئو ؛ از این روضروری است ،چنین پیوند محکمی را داشته باشند

مدیرانی را برای هدایت و رهبری سازمان ورزش انتصاب کنند که هوش هیجانی  شود میتوصیه 

ن ورزش شهرداری خودتنظیمی و و نظر به اینکه در هوش هیجانی مدیرا خوبی داشته باشند

آفرین و همچنین سبک رهبری تحول هااین شاخصبه  ،را دارند تأثیرمهارت اجتماعی بیشترین 

در  رسد میبه نظر  .شودتوجه  ،استکه سبک غالب رهبری در این نهاد مهم ورزشی کشور 

هوش  یرتأثطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تعهد سازمانی که بهچنین ضوابطی  اتخاذصورت 

در این سازمان در حد  که ویژه سبک رهبری تحول قرار دارد، بههیجانی و سبک رهبری

 میانورزش را در  گسترش توان یمو  شتهمثبت گذا یرتأثدر برونداد این سازمان  است،مطلوبی 

  .نمودافراد جامعه مشاهده 

با تعهد سازمانی  ار مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران 1طور کلی شکل به

د در شمشخص  ها یافتهبر اساس  .دهد میکارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران نشان 

سازمان ورزش شهرداری تهران بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران، بین هوش هیجانی 

و تعهد سازمانی کارکنان، بین سبک رهبری و تعهد سازمانی کارکنان و همچنین بین هوش 

داری وجود اسبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مستقیم و معنهیجانی و 

-در ارتباط مزبور سبک رهبری تحول .شودتأیید میبه بیان دیگر مدل مفهومی پژوهش ؛ دارد

را دارند که در انتخاب و  تأثیرتنظیمی و مهارت اجتماعی بیشترین آفرین، تعهد عاطفی، خود

مدل  ؛ بنابراینبیشتر توجه شود ها آننان این نهاد مهم ورزشی باید به انتصاب مدیران و کارک

مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی عنوان ارتباطی زیر به

پژوهش  های یافتههمچنین نظر به اینکه  .دشو میکارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران ارائه 

و تعهد سازمانی کارکنان  ها آنآن بر سبک رهبری  های مؤلفهو هوش هیجانی مدیران  نشان داد

ن ، مسئوالگذارنداثر میطور مستقیم و غیرمستقیم( )به سازمان ورزش شهرداری تهران
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کارگیری سبک رهبری مناسب در میان مدیران و افزایش تعهد منظور بهبهشهرداری تهران 

 های دورهبدین منظور برگزاری  ه کنند.استفاداز هوش هیجانی مدیران سازمانی کارکنان 

ثر و ؤرهبری م های سبکرهبری و  های سبکآموزشی برای شناخت و افزایش هوش هیجانی، 

زمانی مشخص  های دورهدر  ها آنارتباطی و همچنین سنجش  های مهارتمفید، تعهد سازمانی، 

عنوان به توانند میار ن شهرداری تهران از این سه معی. همچنین مسئوالرسد میضروری به نظر 

این نهاد مهم ورزشی کشور  وری بهرهمعیارهای مهم سنجش و افزایش کارآیی، اثربخشی و  

 .نندکاستفاده 
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