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 سبک رهبری مدیران ابهوش معنوی و هوش عاطفی بررسی رابطه ی 
 (های ورزشی استان گیالن ادارات ورزش و جوانان و هیات :مطالعه موردی)

 
 *2، سردار محمدی1محسن پاسبان

 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندج، سنندج، ایران -1

اسالمی واحد علوم و تحقیقات کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد -2

 ، ایرانکردستان
 چکیده

ت ورزش و جوانان و هیات های اسبک رهبری مدیران ادار ابهوش معنوی و هوش عاطفی رابطه ی بررسی  پژوهشهدف این 

ادارات ن امدیران و معاون این پژوهشجامعه آماری . می باشدهمبستگی  -توصیفی این پژوهشروش . بودورزشی استان گیالن 

به علت . نفر بود 121نها آمی باشند، که تعداد نایب رئیس و دبیران هیات های ورزشی استان گیالن  ،ورزش و جوانان و رئیس

هوش  های از پرسشنامه جمع آوری اطالعاتبرای . (N=n) در نظر گرفته شد بصورت کل شمارمحدود بودن جامعه، نمونه آماری 

، باس و  MLQو پرسشنامه چند عاملی سبک رهبری (2002) پرسشنامه هوش عاطفی برادبری ،(1831) بدیع و همکاران معنوی

 .روایی پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص تایید شد و پایایی آنها با آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شد .استفاده شد( 1111) اولیو

نتایج نشان داد بین هوش . پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شداسمیرنوف، همبستگی -ها، از آزمون کلموگروفبرای تحلیل داده

سبک رهبری  وهمچنین بین هوش عاطفی . معناداری وجود دارد مثبت و رابطه ی(p<0/05, r=0/431)  معنوی و سبک رهبری

(p<0/01, r=0/408) و هوش عاطفی تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی  نتایج. معنی داری وجود دارد رابطه مثبت و

  .مدیران را دارند سبک رهبریتوانایی پیش بینی 

 

 .، مدیرانسبک رهبری ،هوش معنوی، هوش عاطفی: واژگان کلیدی
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 مقدمه

رهبران بوسیله بیان واضح چشم انداز و جاری . اعتمادسازی و هدایت جریان تغییر و تحول است وظیفه اولیه مدیران در عصر جدید،

در گذشته تصور می شد که مهم ترین عامل پیش بینی اثر بخشی رهبری، بهره . ساختن معنا در سازمان اعمال رهبری می کنند

 مطالعات جدید نشانی دارد که. می باشد که مبتنی بر توانایی های زبان شناختی، تحلیل منطقی و هوش ریاضی است( IQ) هوشی

(IQ) میالدی تحقیقات زیادی بر نقش هوش 1110بنابراین از اواسط دهه. سنتی تنها بخش کوچکی از رهبری را توضیح می دهد

امتیاز  (IQ)تا بحال تحقیقات نشان داده اند که هوش عاطفی نسبت به . عاطفی در پیش بینی اثر بخشی رهبری متمرکز شد

به معنای توانای شناخت احساسات و عواطف خود و دیگران جهت مدیریت  هوش عاطفی. بیشتری در تبین اثر بخشی رهبری دارد

همچنین در سال های اخیر  و در راستای مطرح شدن پارادایم جدید معنویت در محیط کار، مفهوم (. 2002 ،1امرام) دیگران است

و نیز زوهر و ( 2000) 2ایمونزهوش معنوی که توسط . میالدی مورد توجه قرار گرفته است 2000هوش معنویت از بعد از سال 

مبتنی بر فهم عمیق سواالت وجودی و نیز آگاهی و توانای  یی ایجاد معنابه عنوان تواناکه ، شهرت یافته است، (2000) 8مارشال

رسد، هوش معنوی در آن به  یکی از حوزه هایی که بنظر می. استفاده از سطوح چند گانه آگاهی در حل مساله تعریف شده است

 .رهبری می باشد ان یک متغییر پیش بینی مهم مطرح است،عنو

 این از استفاده با آنها دهد و می را و پیروان خود وجودی هایپرسش درك مبنای بر معنا انتقال توانایی آنان به رهبران معنوی هوش

 رسالت عمیق احساس کارکنان شود می سبب و کنند می عمل بخش الهام به عنوان موجود وضع کشیدن چالش به بر افزون توانایی

 برتر هایحالت از قادر می سازد را آنها آگاهی چندگانه سطوح بکارگیری قابلیت باشند، داشته خود سازمانی و زندگی شخصی در

 به نسبت که رهبران این .کنند استفاده سازمانی مشکالت برای حل دیگران به کمک و انگیزش مسئله، حل در شهود مثل شناخت

. کارکنان دارند به فردی مالحظه رهبران انواع دیگر از بیش دهند، می نشان ایثارگرانه عشق و انسانیت، شفقت سخاوت، دیگران

 را رهبر آنها میشود سبب و میشود به کارکنان آرمانی حس نوعی انتقال نیز و  رهبری کاریزمای ایجاد باعث ویژگی ها، این مجموع

 (.1833فرهنگی، ) درنظر بگیرند خود برای رفتاری الگویی عنوان به

 مورد قبول که بود خواهند ارزشهایی تدوین به قادر هستند، برخوردار عاطفی  هوش معنوی و هوش از باالتری سطح که از رهبرانی

اخیر،  های دهه در( 2000،  بارلینگ) کند می تسهیل را کار نیروی پتانسیل بهبود فرایند امر این و بوده سازمان و کارکنان

 و ریزی برنامه کنترل، آنان، حال کار به تا که رهبرانی و بوده مطرح اثربخش رهبری جزء اساسی یک عنوان به فردی بین مهارتهای

 کار محیط در را مثبتی عقاید کنند، و تحریک برانگیزانند را دیگران باید آن، بر عالوه امروزه بود، های سازمان فعالیت کل بر نظارت

 (.2001پالمر، ) کنند ایجاد رکنان کا میان در را همکاری حسو  دهند رواج

باالیی برخوردار و از نظر فنی نیز با تجربه هستند با (EQ)  تحقیقات نشان می دهد که مدیر یا متخصصینی که از ضریب عاطفی

سازمانی و خألهای موجود، ارتباطات آمادگی و مهارت بیشتر وسریع تر از دیگران به رفع تعارض های نوپا، ضعف های گروهی و 

های انجام  همچنین گزارش. خواهد پرداخت و سودمند جلوه می نماید پنهانی دراز مدت و رفع تیرگی های متقابل که ارزشمند

                                                           
1
- Ameram 

2
- Emonz 

3
-Marshall & Zohar 

4
-Barling 
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شده توسط مدیران در زمینه رشد تصاعدی علوم شعور عاطفی به ما می آموزد که چطور قدرت استدالل خود را افزایش دهیم و از 

علوم جدید ثابت کرده اند که زیر بنای بسیاری از . نرژی عواطف، وقدرت ارتباط با خود و اطرافیان بهره بیشتری کسب نماییما

قدرت    ترین و سودمند ترین سازمان ها و رضایت بخش ترین و موفق ترین زندگی ها، شعور عاطفی است نه تصمیمات مهم، فعال

هیجانات، فرد را قادر می سازد تا نقاط مثبت و منفی را در خودش و دیگران مشخص نماید و مهارت مدیریت بر   .(IQ)یا   مغزی

امروزه افراد را به اندازه ای که بتوانند از هیجاناتشان به نفع خود و روابط . بتواند واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان دهد

 مستقیمی ارتباط عاطفی هوش .نمایند دارای هوش عاطفی می نامند شان با دیگران و محیطی که در آن زندگی می کنند استفاده

 (.1832اسدی،) دارد بهتر روحیه و تر پایین افسردگی باالتر، بینی همچون خوش اثربخشی نتایج با

در تحقیقی به رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان  (1811)باقرپور و همکاران 

بین  .ضابطه مدار رابطه ای وجود ندارد و نتایج بدست آمده نشان داد که بین هوش معنوی و سبک رهبری رابطه مدار. پرداختند

در تحقیقی به بررسی رابطه بین  (1831) عابدی و همکاران .دارد مثبتی وجودار هوش معنوی با سبک رهبری تلفیقی رابطه معناد

بین سبک رهبری  نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنادار .عاطفی و بهره هوشی پرداختندآفرین با هوش  سبک رهبری تحول

 .ولی میان بهره هوشی و رهبری تحول آفرین هیچ گونه رابطه مثبت و معنادار یافت نشد. تحول آفرین با هوش عاطفی وجود دارد

که . ی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین پرداختنددر تحقیقی به بررسی روابط میان هوش معنو (1833) همکاران فرهنگی و

نتایج آزمون فرضیات به روش معادالت ساختاری نشان دهنده آن است که هم هوش عاطفی و هم هوش معنوی اثر قابل مالحظه 

ن ورزشی در تحقیقی به رابطه بین هوش هیجانی و اثر بخشی مدیرا (1818) دینانی و همکاران. ای بر رهبری تحول آفرین دارند

. نتایج بدست آمده نشان داد که هوش هیجانی عاملی مهم و پیش بینی کننده در اثر بخشی رهبری مدیران ورزشی است. پرداختند

 این مدیران که دهند مى نشان چین، عنوان رهبرى و هوش معنوى در البراتوارهاىتحقیقی با ، در (2001) 1لینتون و توگرسن

در پژوهش خود  (2001) 2هوارد و وایت. گیرند مى کار به خود را معنوى هوش کار، در العاده فوق اى نتیجه کسب براى ها سازمان

تواند در سبک رهبری روحیه باال و بهره وری باالی مدیریت نظام به این نتیجه دست یافتند که هوش معنوی و جنبه مذهبی می

هوش معنوی بر روابط سازمانی و تاثیری که این مؤلفه می تواند در به تاثیر معنویت و ( 2001) 8آدین بی. آموزشی مؤثر باشد

به بررسی هوش معنوی در توسعه رهبری ( 2010) لکولی. توسعه رهبری و موفقیت افراد در سازمان ها داشته باشد، پرداخته است

هوش هیجانی بر سبک رهبری در مجموع نتایج آن بیانگر تاثیر مثبت هوش معنوی و . به ایجاد یک سبک رهبری پرداخته است

 .می باشد

با توجه به این که  .است عاطفی هوش می شود، هوش معنوی، اثربخش مطرح رهبران برای بالقوه ویژگی عنوان به که متغیرهایی

 دولتی، بخش در مشارکتی مدیریت رویکردهای اتخاذ ضرورت بر تأکید و آموزش عالی در آکادمیک آموزش های رغم علی ایراندر 

 از ناشی عمدتاً این مهم گفت بتوان شاید که باشیم می اقتدارگریانه رویکردهای و مکانیستیک ساختارهای شاهد حاکمیت همچنان

 کلیه در سودآوری و کارآیی ارتقای ضرورت بر از حد بیش تاکید نیز و کار نیروی به نسبت اعتمادی بی نگاه و فرهنگی تأثیرات

 مدیران رهبری سبک با عاطفی میان هوش معنوی و هوش رابطه تبیین به تا بر آنیم تحقیق این در اینرو، از. است دولتی عملیات

 نیز، و آنها پرداخت وقوع احتمالی علل و روز مهم مسائل برخی ساختن روشن به توان می نتایجی به صورت دستیابی در که بپردازیم

                                                           
1
.Lynton & Thogersen 

2
.Howard & White 

3
.Aydin B 

4
.Luckcock 
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هوش معنوی بررسی رابطه ی به همین جهت پژوهش حاضر با هدف  .گرفت بهره آنها از قبلی تحقیقات های یافته تعمیم جهت در

 .و هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی استان گیالن انجام می شود

 

 پژوهشروش 

شامل جامعه آماری  .همبستگی است -توصیفیاز نظر جمع آوری داده ها از نوع  و کاربردی-پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی

 می باشند النیفعال استان گ یها اتیه رانیدب و سانیرئ بیو نا سانیادارات ورزش و جوانان و رئ ناو معاون رانیمد هیکل

(121=N.) در نظر گرفته شد یبرابر با کل تعداد جامعه آمار یعلت کم بودن تعداد افراد جامعه، نمونه آمار به (121=n.) 

 .از پرسشنامه های زیر استفاده شد اطالعاتوری آبرای جمع 

تفکر کلی و بعد ) عامل که عامل اول   یکه دارا ،(1831) همکاران علی بدیع و یسؤال 2 از پرسشنامه  ،یهوش معنو -

خود ) ماده و عامل چهارم 1 (سجایای اخالقی)ماده، عامل سوم   1 (توانایی مقابله با مشکالت) ماده، عامل دوم 12 (اعتقادی

 .، استفاده شدباشد یم( موافقمکامالً=2مخالفم تا  کامالً=1) کرتیل اینهیگز 2 اسیماده با مق 1 (آگاهی و عشق و عالقه

 خود، (6تا  1) یسؤال که چهار بعد خودآگاه 23شامل ، (2002) وزیگر نیو ج یبرادبر سیتراو یرسشنامه هوش عاطفپ -

 .سنجد یرا م( 23تا  21) رابطه تیریو مد (20تا  16) یاجتماع ی، آگاه(12تا  1) یتیریمد

، در مفهوم رهبری تحول گرا، عمل گرا و  بی خاصیت را به (1111) ، باس و اولیوMLQ پرسشنامه چند عاملی سبک رهبری -

سوال مربوط  11سوال مربوط به رهبری تحول گرا،  11که . بررسی قرار می دهد بعد مستقل و جدا از یکدیگر مورد عنوان سه

  .سوال مربوط به رهبری بی خاصیت می باشد 2رهبری عمل گرا و به 

پس از بررسی و لحاظ نظرات و پیشنهادها،  و روایی پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت

روش آلفای کرونباخ استفاده شد از  ،هاپرسشنامه نظور محاسبه پایایی درونی سؤاالتبه م .پرسشنامه های نهایی تنظیم و تایید شد

برای  و %11، برای پرسشنامه هوش عاطفی %32ها به ترتیب برای پرسشنامه هوش معنوی و ضریب پایایی درونی پرسشنامه

برای آزمون فرضیه ها از  و یفیآمار توصشاخص های داده ها از  لیو تحل هیتجز یبرا .به دست آمد% 11پرسشنامه سبک رهبری 

 .استفاده شد 20 ویراست SPSSاز نرم افزار  با استفاده یریچند متغ ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ اسمیرنوف،-کولموگروفآزمون 

 

 نتایج و یافته ها

 یافته های توصیفی

  زن % 2 و مرد%  16: جنسیت( 1

  متاهل  %2/38 و مجرد% 2/16: تاهل (2

  سال 0 باالی % 0 /2، 0 -86بین % 2/16، 82-81 نیب %6/22 ،80از کمتر% 11/ : سن( 8

 فوق لیسانس وباالتر % 2/  لیسانس %2/82 ،فوق دیپلم %  3/2 پلم،ید مدرك یدارا % 2/18: تحصیالت(  

 قطعی  -رسمی%  1/1آزمایشی،  -رسمی% 1 /8پیمانی، % 8/3قراردادی، % 2/82: وضعیت استخدامی( 2

 کارشناس %  6/ مدیر و % 2/82: پست سازمانی( 6

بین % 1/12 ،سال20 -16بین % 1/28 ،سال12 -11بین % 2/13 ،سال 10 -6بین  % 11 ،سال 2 از کمتر% 1/12: سابقه خدمت( 1

 سال  22باالی % 8/3 و سال22 -21
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 اسمیرنوف-کولموگروفآزمون 

های پارامتریک از  های آماری و به دلیل پیش فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزموندر این بخش پیش از انجام آزمون

های مورد بررسی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت که بر این اساس مؤلفه. می گرددآزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده 

 .است نشان داده شده 1نتایج آن در جدول 

 گروف اسمیرنف آزمون کولمونتایج  ،1 جدول

 متغیرهای پژوهش
 هاآماره

Z P توزیع 

 طبیعی 612/0 1/0 6 هوش معنوی

 طبیعی 11/0  332/0 هوش عاطفی

 طبیعی 623/0 120/0 سبک رهبری

 

 
 

 آزمون فرضیات پژوهش

 آزمون فرضیه اول

 .نشان داده شده است 2نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش در جدول  

 

 بین هوش معنوی مولفه های آن با سبک رهبریپیرسون  آزموننتایج  ،2جدول 

 متغیرها
 سبک رهبری

N R Sig. 

فه
مؤل

 
ش 

هو
ی 
ها

ی
نو
مع

 
 082/0 801/0** 121 تفکر کلی و بعد اعتقادی

 021/0 208/0** 121 توانایی مقابله با مشکالت

 006/0 668/0** 121 سجایای اخالقی

 021/0 10/0 * 121 خودآگاهی و عشق و عالقه

 021/0 81/0 * 121 هوش معنوی

 دار است معنی 01/0همبستگی در سطح  **            دار است معنی 02/0همبستگی در سطح  *

 

ارتباط مثبت  p<02/0 و r=81/0  نشان داد که بین هوش معنوی و سبک رهبری با 2نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول 

بین تفکر کلی و بعد . یابد داری افزایش می افزایش هوش معنوی، سبک رهبری به طور معنی یعنی، با. داری و جود دارد و معنی

 p<02/0 و r=208/0همچنین، توانایی مقابله با مشکالت با سبک رهبری . داری مشاهده شد اعتقادی با سبک رهبری ارتباط معنی

دار و مثبتی مشاهده شد  ارتباط معنی p<01/0 و r=668/0 دار و مثبتی مشاهده شد؛ سجایای اخالقی با سبک رهبری ارتباط معنی

در ادامه  .دار و مثبتی مشاهده شد ارتباط معنی p<02/0 و r=10/0 با سبک رهبری  و باالخره بین خودآگاهی و عشق و عالقه

 . ه استبرای تعیین ارتباط چندگانه ابعاد هوش معنوی و سبک رهبری از رگرسیون چند متغیره استفاده شد
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 رگرسیون  نتایج آزمون ،8جدول 

 B SEB  بین متغیرپیش متغیر مالك

ی
بر
ره
ک 

سب
 

 12/0 10/0  -2/0  تفکر کلی و بعد اعتقادی

 *21/0 60/0  -31/0 توانایی مقابله با مشکالت

 *21/0 81/0  -13/0 سجایای اخالقی

 16/0 812/0 -82/0 خودآگاهی و عشق و عالقه

F  ،13/0 R( و 116=)31/8  
2
= ،21/0=R 

02/0>p01/0 , ٭>p٭٭ 

 

ی خود همبستگی دارد، لذا با توجه به مفروضه عدم ارتباط هم خطی بین متغیرهای ها اسیمقچون متغیر هوش معنوی با خرده 

ترکیب ابعاد هوش معنوی به نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که . شود در مدل رگرسیون وارد نمی( بین پیش)مستقل 

از روی تمام متغیرهای  Fنتایج آزمون (. P ،31/8=(116 ، )F<01/0)کند  ی مینیب شیپ R=21/0داری سبک رهبری را با  طور معنی

بنابراین . دهد را نشان می 1ضرایب بتای استانداردشده 8جدول . ، ضرایب هستندها آمارهین تر مهمیکی از . شود یمبین تعیین  پیش

تنها متغیرهایی هستند که ( p ،12/2=t<02/0)و توانایی مقابله با مشکالت ( p ،11/2=t<02/0)در این تحلیل سجایای اخالقی 

 .کنند بینی اضافه می داری هرگونه اطالعاتی را به پیش اند، به طور معنی شده گرفته در نظرهنگامی که چهار متغیر دیگر همزمان 

 

 آزمون فرضیه دوم

 نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داده شده است  در جدول 

 

 پیرسون بین هوش عاطفی و ابعاد آن با سبک رهبری آزموننتایج  ، جدول 

 متغیرها
 سبک رهبری

N R Sig 

ش 
هو
ی 
ها
ه 
ؤلف
م

ی
طف
عا

 

 001/0 **13/0  121 یخودآگاه

 002/0 **06/0  121 یتیریخود مد

 001/0 **882/0 121 یاجتماع یآگاه

 018/0 *812/0 121 رابطه تیریمد

 001/0 **03/0  121 هوش عاطفی

 دار است معنی 01/0همبستگی در سطح  **       دار است معنی 02/0همبستگی در سطح  *

 

                                                           
1
- Standardized Beta Coefficient 
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با سبک رهبری ارتباط مثبت ( p<01/0و  r=03/0 )نشان داد که بین هوش عاطفی   نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول 

ی با سبک خودآگاهبین . ابدی یمداری افزایش  داری وجود دارد؛ یعنی، با افزایش هوش عاطفی، سبک رهبری به طور معنی و معنی

با  رابطه تیریمدو ( p<01/0)ی با سبک رهبری اجتماع یآگاه، (p<01/0)ی با سبک رهبری تیریخود مد، (p<01/0)رهبری 

در ادامه برای تعیین ارتباط چندگانه ابعاد هوش عاطفی با سبک رهبری . داری مشاهده شد ارتباط معنی( p<02/0)سبک رهبری 

 . می شوداز رگرسیون چند متغیره استفاده 

 نتایج آزمون رگرسیون ،2جدول 

 B SEB  متغیر مالك بین متغیر پیش
 یخودآگاه

ی
بر
ره
ک 

سب
 

61/0  2/0 81/0* 

 *21/0 28/0 81/0 یتیریمدخود 

 *81/0 81/0 11/0 یاجتماع یآگاه

 16/0 11/0 81/0 رابطه تیریمد

 F  ،26/0 R2= ، 1/0=R( و 116=) /12  

02/0>p01/0 , ٭>p٭٭ 

 

داری سبک رهبری را با  معنی، نشان داد که ترکیب ابعاد هوش عاطفی به طور 12- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره در جدول 

( 1/0=R )کند ی مینیب شیپ (01/0>P ،12/ =(116 ، )F .) نتایج آزمونF جدول . شود یمبین تعیین  از روی تمام متغیرهای پیش

، p<02/0)ی تیریخود مد، (p ، 2/8=t<02/0)ی خودآگاهدر این تحلیل . دهد ضرایب بتای استانداردشده را نیز نشان می 12- 

02/2=t ) ی اجتماع یآگاهو(02/0>p ،11/2=t ) در نظرتنها متغیرهایی هستند که هنگامی که چهار متغیر دیگر همزمان 

 .کنند بینی اضافه می داری هرگونه اطالعاتی را به پیش اند، به طور معنی شده گرفته

 
 بحث و نتیجه گیری

ارتباط مثبت و  p<02/0 و r=81/0  بین هوش معنوی و سبک رهبری با که نشان دادنتایج ضریب همبستگی پیرسون  به توجه با

بین تفکر کلی و . یابد داری افزایش می ، با افزایش هوش معنوی، سبک رهبری به طور معنیمی توان گفت. داری و جود دارد معنی

 و r=208/0کالت با سبک رهبری همچنین، توانایی مقابله با مش. داری مشاهده شد بعد اعتقادی با سبک رهبری ارتباط معنی

02/0>p 668/0 دار و مثبتی مشاهده شد؛ سجایای اخالقی با سبک رهبری ارتباط معنی=r 01/0 و>p دار و مثبتی  ارتباط معنی

. دار و مثبتی مشاهده شد ارتباط معنی p<02/0 و r=10/0 با سبک رهبری  مشاهده شد و باالخره بین خودآگاهی و عشق و عالقه

 R=21/0داری سبک رهبری را با  تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که ترکیب ابعاد هوش معنوی به طور معنینتایج 

ین تر مهمیکی از . شود یمبین تعیین  از روی تمام متغیرهای پیش Fنتایج آزمون (. P ،31/8=(116 ، )F<01/0)کند  ی مینیب شیپ

، p<02/0)بنابراین در این تحلیل سجایای اخالقی . دهد را نشان می ضرایب بتای استانداردشده 8جدول . ، ضرایب هستندها آماره

11/2=t ) و توانایی مقابله با مشکالت(02/0>p ،12/2=t ) در نظرتنها متغیرهایی هستند که هنگامی که چهار متغیر دیگر همزمان 

موفقیت و اثربخشی سازمان ها در گرو هدایت  .کنند بینی اضافه می داری هرگونه اطالعاتی را به پیش اند، به طور معنی شده گرفته

صحیح منابع به ویژه منابع انسانی است، در همین ارتباط بررسی ویژگی های فتاری منابع انسانی و عوامل مؤثر بر ارتقاء یا بهبود 

مخصوصاً سازمان های ورزشی که عالوه بر این که منابع . اهی علمی و دقیق از واجبات یک سازمان می باشداین ویژگی ها با نگ
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نتایج بدست آمده با تحقیقات  .ترین منابع آن می باشد، وظیفه اصلی آن هم پرورش انسان استانسانی یکی از مهم

، (1832)، آقایار(1831)، فتاحی(1833)،رمضانی نژاد(1833)، فرهنگی(2010)، ساغراوانی(1811)، باقرپور(1812)پورسلطانی

 همچنین با تحقیقات و. ، همسو می باشد(2006)، بیکز(2001)، کتز(2001)، دوگان(2001)، آدین بی(2011)آیرانکی

هبی و ناهمسو می باشد که دلیل این امر را می توان متفاوت بودن جامعه آماری و تفاوت فرهنگی، مذ( 2008)، مولن(2002)وانگ

 .اجتماعی دانست

و  عاطفی و ابعاد آن با سبک رهبری مدیران ادارات ورزش و جوانان هوش نیب نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم برای ارتباط

( p<01/0و  r=03/0 )نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش عاطفی  به توجه باهای ورزشی استان گیالن هیات

داری افزایش  داری وجود دارد؛ یعنی، با افزایش هوش عاطفی، سبک رهبری به طور معنی با سبک رهبری ارتباط مثبت و معنی

ی با سبک رهبری اجتماع یآگاه، (p<01/0)ی با سبک رهبری تیریخود مد، (p<01/0)ی با سبک رهبری خودآگاهبین . ابدی یم

(01/0>p ) با سبک رهبری  رابطه تیریمدو(02/0>p )نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان . داری مشاهده شد ارتباط معنی

(. P ،12/ =(116 ، )F<01/0)کند ی مینیب شیپ( R=1/0 )داری سبک رهبری را با  داد که ترکیب ابعاد هوش عاطفی به طور معنی

در این تحلیل . دهد ضرایب بتای استاندارد شده را نیز نشان می. شود یمبین تعیین  از روی تمام متغیرهای پیش Fنتایج آزمون 

تنها متغیرهایی ( p ،11/2=t<02/0)ی اجتماع یآگاهو ( p ،02/2=t<02/0)ی تیریخود مد، (p ، 2/8=t<02/0)ی خودآگاه

بینی اضافه  عاتی را به پیشداری هرگونه اطال اند، به طور معنی شده گرفته در نظرهستند که هنگامی که چهار متغیر دیگر همزمان 

، (2001)، هابکینز( 183)، مرتضوی(1832)، حسینی(1833)، فرهنگی (1831)نتایج بدست آمده با تحقیقات الجوردی .کنند می

و ( 2002)همچنین با نتایج تحقیقات براون و. ، همسو می باشد(2006)، کوپرز(2006)، کرر(2006)، برون(2001)کوکر

وده که دلیل امررا می توان استفاده از مقیاس ناصحیح برای سنجش هوش عاطفی و تفاوت جامعه آماری ناهمسو ب( 2001)پالمر

 .دانست
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between intellectual intelligence and 

emotional intelligence with leadership style in sport and youth and sports federations managers 

of Guilan. This research method is descriptive correlation. The population of this research 

managers and Administrative Assistant Youth and Sports and the President, Vice President and 

Secretary of Sports Guilan, where the number was 121. Due to limited population, the sample 

was considered as a whole (N=n). Exquisite spiritual intelligence to collect information from 

questionnaires and colleagues (2010), emotional intelligence questionnaire Bradbury (2005) and 

Multifactor Leadership Questionnaire MLQ, bass and Olive (1997) was used. Validity was 

confirmed by experts and their reliability with Cronbach’s Alpha was approved. For data 

analysis, Kolomogrov-Smirnov test, Pearson correlation and Regression analysis were used. The 

results showed that there is a significant positive relationship between spiritual intelligence and 

leadership style (p <0.05, r = 0.431) and. There is a significant positive relationship between 

emotional intelligence and leadership style (p <0.01, r = 0.408). Regression analysis showed that 

emotional intelligence and spiritual intelligence and the ability to predict their leadership style. 

 

Keywords: Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence, Leadership Style, Managers. 


