
در ورزش رفتار سازمانی مدیریتمطالعات   

 سال اول، شماره 6، پاییز 3636، صص 52-63

 

 

 ورزش شهرداری تهران مدیران سازمان تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری

 5، سمیرا آزادواری*3لقمان کشاورز

 

 چکیده

آماری جامعه  .بودورزش شهرداری تهران  تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمانهدف از پژوهش حاضر 

نمونه تحقیق انتخاب شدند.  عنوانبهکل شمار  صورتبهها نفر از مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران بود که همه آن 94پژوهش 

استفاده لیو سبک رهبری باس و آ یچندعاملپرسشنامه  هوش هیجانی سیبریا شرینگ و به اهداف تحقیق از پرسشنامه یابیدستبرای 

و  78/3آزمودنی به ترتیب  03در یک مطالعه مقدماتی با  هاآننفر از متخصصین رسید و پایایی  51 دییتأروایی هر دو پرسشنامه به  .شد

 -کلموگروف ازجملههای آماری توصیفی و استنباطی از روش شدهیآورجمعاطالعات  لیوتحلهیتجز منظوربه .محاسبه شد 89/3

، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از LSD، طرفهکیواریانس  لیوتحلهیتجزای، استودنت تک نمونه – t، اسمیرنوف

هوش تحقیق نشان داد که های استفاده شد. یافته SPSSآموس گرافیک و  یافزارهانرمبا استفاده از  روش مدل معادالت ساختاری،

و بین هوش هیجانی و سبک  گذاردبر سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران اثر می 94/3هیجانی مدیران با ضریب مسیر 

در ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری،  رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

، همدلی با بار عاملی 7/3، مهارت اجتماعی با بار عاملی 71/3لی ، خودتنظیمی با بار عام41/3با بار عاملی  نیآفرتحولسبک رهبری 

و سبک رهبری  14/3با بار عاملی  تیخاصیب، سبک رهبری 41/3خودآگاهی با بار عاملی  ،8/3با بار عاملی  یزشیخود انگ، 88/3

های متولی ورزشی در سازمان وش هیجانیسبک رهبری از ه یریرپذیتأثبا توجه به  .رادارندبیشترین نقش  94/3با بار عاملی  گراعمل

 توجه کافی شود. هاآنیکی از معیارهای انتخاب  عنوانبهبه هوش هیجانی مدیران  ها،سازمان گونهنیاشود در همگانی توصیه می

 هوش هیجانی، سبک رهبری، ورزش همگانی، سازمان ورزش شهرداری تهران کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 های جامعه مدرن،یکی از پدیده نوانعبهورزش همگانی 

 مؤسساتها و همواره مورد تقاضای شهروندان بوده و دولت

 عنوانبهتقاضاها  گونهنیاعمومی نیز برای برآورده کردن 

سیدی، کنند )حقوق شهروندی امکانات مناسبی را عرضه می

های فعال در این حوزه که خدمات سازمان ازجمله(. 57 :5043

دهد، سازمان ورزش ی به شهروندان ارائه میورزش همگان

 22یک سازمان مستقل و  باوجودباشد که شهرداری تهران می

گانه شهر تهران در جستجوی  22اداره ورزش در مناطق 

 کشور است. شهرکالنتوسعه ورزش همگانی در این 

دهد، در هایی مطالعات نشان میفعالیت چنین سازمان باوجود

ایران توجه به ورزش همگانی و  ازجملهو  بسیاری از کشورها

است قانون و مصوبه درآمده  صورتبهها اولویت دادن به آن

(، اما اینکه چرا در کشور ما در مقایسه با 57 :5043سیدی، )

از مردم در این نوع  یتوجهقابلسایر کشورها هنوز درصد 

کنند، مشخص نیست. عدم استقبال ها مشارکت نمیفعالیت

است که سازمان ورزش شهرداری  دادهرخدر حالی عمومی 

مانند افزایش تعداد  5تهران در اقدامی ستودنی عوامل مشهودی

های های چمن مصنوعی، سالنها، زمینها و بوستانپارک

های تندرستی و های شهربانو، ایستگاهورزشی الزهرا و سالن

طی مسیرهای سالمتی و... را توسعه داده است. در چنین شرای

رسد، نگاه مدیریت شهری به عوامل نامحسوس به نظر می

باید  هاآنو ارتباط بین  2های نامشهودسازمانی و دارایی

عوامل  راستا نیامعطوف گردد تا چالش مزبور مرتفع شود. در 

نامحسوس و نامشهود زیادی مانند رهبری، سبک رهبری، 

هوش هیجانی، تعهد سازمانی، نگرش شغلی، فرهنگ و 

توانند در می در هر سازمانی وجود دارد که ...و  یسازمانجو

کشاورز و باشند ) رگذاریتأثها توفیق یا عدم توفیق سازمان

 (.15 :2352همکاران، 

 در را افراد کاراییهای نامشهود، بسیاری از دارایی

 عواملی از یکی دهند،می قرار تأثیر تحت سازمان

 تأثیر تحت تشدبه را فرد هر سازمانی که رفتار

                                                                                       
1. tangible assets 

2. Intangible assets 

 به هیجانی شاست. هو 0هیجانی هوش دهد،می قرار

 روابط هیجانات، معانی و مفاهیم تشخیص و شناسایی توانایی

 بر مسأله حل نیز و هاآن مورد در کردن استدالل ،هاآنبین 

 1گلمن(. 273 :5444، 9)مایر و همکاران دارد اشاره اساس آن

-که دارنده آن می نیز معتقد است هوش هیجانی مهارتی است

، روحیات خود را کنترل کرده، از یخودآگاهتواند از طریق 

 ریتأثآن را بهبود بخشیده، از طریق همدلی  یمیخودتنظطریق 

ای را درک کرده و از طریق مدیریت روابط، به شیوه هاآن

 زعمبهدرست رفتار کند که روحیه خود و دیگران را باال ببرد. 

 جانی باال کلید موفقیت سازمان هستندهی باهوشرهبران  گلمن

 :از اندعبارتهوش هیجانی  یهامؤلفهو وی معتقد است 

و  4همدلی، 7یزیخود انگ ،8خودکنترلی ،4یخودآگاه

 (.55: 5447)گلمن،  53اجتماعی یهامهارت

اما اگر یک عامل وجود داشته باشد که وجه افتراق بین 

بدون شک آن عامل، های موفق و ناموفق را بارز سازد، سازمان

 ایفای در رهبران (.77: 2334، 55باس و الیو) مؤثراسترهبری 

 از بیش و داشته دیگران با ایگسترده تعامالت خود نقش

 از وسیعی دامنه و عاطفی هایمهارت به سازمان افراد دیگر

 (.55: 5447 گلمن،) دارند نیاز فردی هایمهارت

 ژهیوبه لحاظهر  از بایستی مدیر اثربخش ،درهرصورت

 کهیهنگامارتباطی و هیجانی در سطح مطلوبی باشد.  ازلحاظ

-می بزرگ صورت رهبران اثربخشی دالیل توضیح در سعی

 صحبت هاآن استراتژی یا قوی هایهبینش و اید دربارهگیرد، 

نیز وجود دارد و آن این است  ترمهم مقوله یک اما شود،می

ن که مربوط به هوش که رهبران بزرگ از طریق عواطفشا

. آخرین (53: 5447گلمن، کنند )باشد، کار می 52هیجانی

های صورت گرفته بر روی موضوع رهبری، رهبران را پژوهش

باس و اند )تقسیم کرده گراعملو  50نیآفرتحول دودستهبه 

                                                                                       
3. Emotional intelligence 

4. Mayer et al 

5. Goleman 

6. self awareness 

7. self control 

8. self motivation 

9. empathy 

10. social skills 

11. Bass and Avolio 

12. Emotional intelligence 

13. Transformational Leadership style 
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 صورتبه را گراتحول رهبران محققان،(. 78: 2334الیو، 

 افراد عواطف، دادن نشان با که کنندمعرفی می افرادی

 و تا اهداف کنندمی متقاعد و کرده متعهد را خود زیردست

 تالش هاآن به دسترسی برای و بپذیرند را سازمان هایارزش

 موجب عمل شیوه این دهند، خود نشان از انتظار از فراتر

 زیردستان به عاطفی دلبستگی نوع یک رهبران تا شودمی

 نیآفرتحولرهبران (. 5441باس و الیو، کنند )خود پیدا 

مایر و ) اندشدهشناخته گراعملاز رهبران  مؤثرترافراد  عنوانبه

موفق و کارا، مدیریت  یهاسازمان(. 57: 2333همکاران، 

 هاسازمانارتباطی را عامل موفقیت این  یهامهارت اثربخش و

این رابطه تحقیقات نشان  در (.11: 2339، 5مارک) داندیم

 باالیی هیجانی هوش از که ینیمتخصصه مدیر و دهد کمی

و  آمادگی با هستند باتجربه نیز فنی ازنظر و برخوردارند

 نوپا، هایتعارض رفع به دیگران از ترسریع و بیشتر مهارت

الیزابت و پردازند )می و سازمانی گروهی هایضعف

ها در زمینه و بستری (. امروزه سازمان5044 :2331، 2همکاران

کنند و وضعیت سلسله مراتبی گذشته در س حرکت میحسا

، 0خوزه و همکاراناست )حال تبدیل به وضعیت کار گروهی 

وضعیت هیجانی  ریتأثعمیق  مطالعه . به همین دلیل،(2338

 رهبران بر پیروان و اعضای گروه ضرورت بیشتری یافته است.

 در مقاالت رهبری شدهارائهاز سویی دیگر جدیدترین نظریات 

 مؤثرحاکی از آن است که برای اینکه یک فرد بتواند رهبری 

هوش هیجانی باالی نیز برخوردار  یهاییتواناباشد باید از 

 یهاافتهینتایج  کهیطوربه(. 117 :2339، 9لبان و زولفاباشد )

که رهبران  است(، حاکی از آن 2332) 1دوایر و همکاران

جهت ایجاد انگیزه و  ایانسانی ویژه یهامهارتاز  گراتحول

 موردنظردستیابی به اهداف  منظوربهمطلوب  نفساعتمادبه

سازمان و ایجاد شرایط پذیرش صریح تغییرات توسط کارکنان 

با رفتارهای کاریزماتیک،  گراتحولمدیران . برخوردار هستند

، ایجاد انگیزش گروهی و 4تحسین کارکنان، الهام بخشیدن

 شوندیم، سبب ردستانیزمنطقی با برقراری ارتباط صمیمی و 

                                                                                       
1. Mark 

2. Elizabeth et al 

3. José et al 

4. Leban and Zulaf 

5. Dvir  et al 

6. Inspire 

و خالقیت  تا کارمندان حداکثر توانایی و مهارت خود را برای

 .عملکرد عالی و موفقیت سازمان بکار برند شینما

های نامشهود بیش از عوامل در مفهوم دارایی ازآنجاکه

تر به نظر بر یکدیگر مهم هاآن یرگذاریتأث، ارتباط و موردنظر

و سبک  هوش هیجانی یرگذاریتأثمه ارتباط و در ادا ،رسدمی

 هاییافته در این راستاگردد. رهبری بر یکدیگر ارائه می

 بین رابطة تعیینبا عنوان  یپژوهش در ،(5043) بهارشعبانی 

 هایتیم مربیان بین در هیجانی هوش و رهبری سبک

 فرهنگی المپیاد در نهمین کنندهشرکت گروهی ورزشی

-نشان میکشور  سراسر هایدانشگاه پسر دانشجویان ورزشی

 هیجانی، و هوش ییگراانسان رهبری سبک بیندهد که 

 وجود دارد.  داریمعنی مستقیم همبستگی

بررسی رابطه بین هوش  باهدف (2355نتایج تحقیق اصفهانی )

استان  یبدنتیتربمدیران ادارات  گراتحولهیجانی با رهبری 

رابطه معناداری بین هوش این است که  دیمؤنیز گلستان 

های یافتهگرا وجود دارد. رهبری تحول و سبکهیجانی 

این است که با افزایش هوش هیجانی  دیمؤ (5074کیوانلو )

به سبک رهبری تحول بخش  هاآنمربیان ورزشی، تمایل 

( نشان داد 5074هاشمیان )یابد. نتایج پژوهش بنیافزایش می

ارتباط معناداری  هاآنی که بین هوش هیجانی و سبک رهبر

( نیز بیانگر 5077و همکاران ) کوثرنشانهای وجود دارد. یافته

رهبری موفق است.  ازینشیپاین است که هوش هیجانی 

( نیز بر این باور است که رابطه بین هوش 5077) یعقوبی

های معنادار است. یافته نیآفرتحولعاطفی و سبک رهبری 

شهر  یبدنتیتربهای دانشگاهی در واحد (5077) یعبدالله

هوش هیجانی و سبک  یهامؤلفهتهران نشان داد که بین 

 رهبری رابطه معناداری وجود دارد. 

بررسی رابطه هوش  به ( در تحقیقی که5074های شهائی )یافته

صنعتی استان اصفهان با سبک  یهاسازمانهیجانی مدیران 

همبستگی ه بیانگر آن است ک ،پرداخته است هاآنرهبری 

مثبت و معناداری بین هوش هیجانی با سبک رهبری تحولی 

اما این ؛ داردوجود و تا حدودی با سبک رهبری تبادلی 

 .گر وجود ندارد مداخلهعدمرابطه در زمینه سبک رهبری 
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( در پژوهشی تحت عنوان 2355و همکاران ) 5کارولین 

ی هادانشگاه نیآفرتحولاهمیت هوش هیجانی در رهبری 

معناداری در  ریتأثدولتی گینه، دریافتند که هوش هیجانی 

 سبک رهبری تحول رهبری دارد. 

که هوش  است( نیز حاکی از آن 2337) 2آتیکا یهاافتهی

هیجانی نقش زیادی در ساختاربندی سازمانی و الهام بخشی 

وی توانایی ابراز منطقی عواطف،  کارکنان دارد.

باال را از  نفساعتمادبهو  خودآگاهی، همدردی با کارکنان

 .داندیممدیران اثربخش  یهامشخصه

( در تحقیق خود به این نتیجه 2334و همکاران ) 0دوانی

 نیآفرتحولرسیدند که بین هوش هیجانی و سبک رهبری 

 ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد.

( نیز یانگر این است که 2334و همکاران ) 9های براونیافته

ارتباط  نیآفرتحولیجانی و سبک رهبری بین هوش ه

امروزه هوش هیجانی به سرعت  دارد. معنادار و مثبت وجود

 رفته است.ها قرار گها و سازمانمورد توجه شرکت

(، هوش هیجانی را توانایی فرد در 2332و مایر ) 1سالووی

بازنگری احساسات و هیجان های خود و دیگران، تمیز قائل 

و استفاده از اطالعات هیجانی در حل شدن میان هیجان ها 

 .کردندمساله و تنظیم رفتار می

 این است که دیمؤ نهیشیپبررسی مبانی نظری و ادبیات 

در خصوص ارتباط بین هوش هیجانی با ی متعددی تحقیقات

  است. شدهانجامهای رهبری سبک

تحقیقاتی که مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک  اما

و حوزه ورزش  در حوزه ورزش ژهیوبه رارهبری مدیران 

 .محدود استباشد،  قرار داده یموردبررس همگانی

پاسخ  سؤاالتاست به این  درصددپژوهش حاضر از اینرو 

رهبری مدیران  سبک ومدل ارتباطی هوش هیجانی دهد که 

باشد؟چگونه می ورزش شهرداری تهران امانس

1. Caroline

2. Atika

3. Downey

4. Brown

5. Salovei

تحقیق یشناسروش

باشد که می تحلیلی _فی پژوهش حاضر از نوع توصی

 94جامعه آماری تحقیق  است. شدهانجاممیدانی  صورتبه

نفر از مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران که متولی 

نفر  94باشد، بود که همه ورزش همگانی در شهر تهران می

 نمونه تحقیق انتخاب شدند. عنوانبهکل شمار  صورتبه

ز پرسشنامه اطالعات به اهداف تحقیق ا یابیدستبرای  

های جمعیت شناختی، شناخت ویژگی منظوربهفردی 

باس و  4MLQ رهبری یچندعاملپرسشنامه سبک رهبری 

 پرسش بوده و سه سبک رهبری 07که شامل  8آلیو

 یریگمورداندازهخاصیت را و بی گراعمل، نیآفرتحول

 ، استفاده شد.ددهقرار می

رسشنامه هوش هیجانی برای تعیین هوش هیجانی نیز از پ 

بوده و پنج خرده  سؤال 00که حاوی  7سیبریا شرینگ

، خود انگیزشی، همدلی و یمیخودتنظمقیاس خودآگاهی، 

کرد، استفاده گیری میمهارت اجتماعی مدیران را اندازه

 گردید.

نفر از متخصصین رسید و  51 دییتأپرسشنامه به  روایی هر دو

نفر آزمودنی  03دماتی با در یک مطالعه مق هاآنپایایی 

 و 89/3به ترتیب  هاآنقرار گرفت و پایایی  یموردبررس

 .محاسبه شد 78/3

-از روش شدهیآورجمعاطالعات  لیوتحلهیتجز منظوربه

های آماری توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندار، 

 ازجملههای آماری استنباطی جدول توزیع فراوانی و روش

ای، استودنت تک نمونه – t، نوفاسمیر -کلموگروف

، تحلیل مسیر و LSD، طرفهکیواریانس  لیوتحلهیتجز

برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادالت 

نسخه  4آموس گرافیک یافزارهانرمبا استفاده از  ساختاری،

استفاده شد. SPSSو  57

6. Multifactor leadership Questionnaire

7. Bass and Olive

8. Siberia Shrink

9. Amos Graphics
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یافته های تحقیق
هاف برای بررسی طبیعی بودن دادهآزمون کولموگروف اسمیرنو .3جدول 

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

سطح  k-sآماره 

دارییمعن

 9447/71 72/51 98/3 98/3 هوش هیجانی

9439/48 92/52 49/5 555/3 سبک رهبری

ای برای مقایسه میانگین هوش هیجانی مدیران با وضعیت مطلوبنتایج آزمون تی یک نمونه .5جدول 

چنین نتیجه  K-Sاز آزمون  یک،با توجه به نتایج جدول 

داری برای هر دو عامل شود که چون مقادیر سطح معنامی

از سطح آزمون  تربزرگ هوش هیجانی و سبک رهبری

بنابراین هر دو عامل دارای توزیع  باشد؛می =31/3α یعنی

ها باشند. به همین دلیل جهت انجام آزمون فرضیهطبیعی می

 شود.های پارامتریک استفاده میاز آزمون

 کهنیادهد به دلیل نشان می 2که جدول  یطورهمان

31/3≥P تفاوت  شدهمحاسبه، مقدار آزمون با میانگین است

بنابراین هوش هیجانی مدیران ؛ معناداری دارد آماری

 سازمان ورزش شهرداری تهران در سطح مطلوب قرار دارد.

های رهبری مدیرانهای مرکزی و پراکندگی میانگین امتیازات سبکشاخص .6جدول 

ریمتغ 

سبک رهبری

انحراف استاندارد میانگین تعداد

 87/1 42/70 94 گراتحول

9452/91 51/53 گراعمل

9423/7 90/9 تیخاصیب

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

t df  سطح

معناداری

اختالف 

میانگین

هوش 

هیجانی

94 82/0 50/5 521/0 97 335/3 82/3
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تبیین مدل ارتباطى هوش هیجانى و سبک رهبرى مدیران سازمان ورزش شهردارى تهران

 برای تعیین تفاوت سبک رهبری مدیران طرفهکیواریانس  لیوتحلهیتجزآزمون  .4جدول  

S S D f M S F P-value

335/3 40/50 51/83421 2 37/595715 بین گروهی

329/12 598 14/8498 یگروهدرون

594 49/594947 مجموع

-P= 335/3 و F= 40/50دهد که با توجه به نشان می 9 جدول

value های رهبری مدیران بین میانگین امتیازات سبک

سازمان ورزش شهرداری تهران تفاوت آماری معناداری وجود 

 دارد.

های رهبری مدیرانبرای تعیین تفاوت سبک LSDآزمون تعقیبی  .2جدول 

ریمتغ 

سبک رهبری

سطح  اختالف میانگین

عناداریم

نتیجه

 تفاوت معنادار 335/3 1/07 گراعمل - گراتحول

تفاوت معنادار02/81335/3 تیخاصیب -گراتحول
تفاوت معنادار72/04335/3 تیخاصیب – گراعمل

بین  P-value= 335/3دهد با توجه به نشان می 1جدول 

، گراعملبا  گراتحولمیانگین امتیازات سبک رهبری 

تفاوت آماری  خاصیتیببا  گراعملو  خاصیتیببا  گراتحول

میانگین  کهینابا توجه به  دیگریانببه معناداری وجود دارد.

های دیگر گرا در مقایسه با سبکامتیاز سبک رهبری تحول

آماری معنادار است، بنابراین  ازنظربیشتر و تفاوت موجود 

ان سبک سبک رهبری غالب در سازمان ورزش شهرداری تهر

 باشد.می گراتحولرهبری 

بین هوش هیجانی و سبک رهبری استانداردشدهبرآورد ضرایب رگرسیونی  .3جدول 

برآوردارتباط بین متغیرها

917/3سبک رهبری –هوش هیجانی 

 41/3 نیآفرتحولسبک رهبری  –سبک رهبری

- 949/3 گراعملسبک رهبری  –سبک رهبری

- 178/3 تیخاصیبسبک رهبری  –سبک رهبری

412/3یخودآگاه –هوش هیجانی 

719/3یمیخودتنظ –هوش هیجانی 

444/3خود انگیزشی –هوش هیجانی 

844/3همدلی –هوش هیجانی 

844/3 مهارت اجتماعی –هوش هیجانی 
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دهد که ضرایب رگرسیونی ( نشان می4) جدولنتایج 

همه ارتباطات بین هوش هیجانی با بک  استانداردشده

و همه  دشدهییتأ هاآن یهامؤلفه نیهمچنرهبری و 

 ارتباط دارند. باهممتغیرها 

یشزی نادو 

یمی  تدو 

یها  دو 

یلدمه

ی ام  ا تراهم

ار   م 

نیر   لو ت

تی ا  ی 

        

   

    

   

    
  3 

    -

   3
-

یناجیه شوه یربهر کبس

شهرداری تهرانتحلیل مسیر ارتباط هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش  .3شکل 

ل مسیر( هوش )تحلی استاندارد( مدل ارتباطی 5شکل )

دهد. با توجه به شکل هیجانی و سبک رهبری را نشان می

بر  94/3مزبور هوش هیجانی مدیران با ضریب مسیر 

سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران اثر 

ارتباط بین هوش هیجانی و در  (.>31/3p) گذاردمی

با بار عاملی  نیآفرتحولسبک رهبری، سبک رهبری 

، مهارت اجتماعی با 71/3ظیمی با بار عاملی ، خودتن41/3

 یزشیانگ خود، 88/3، همدلی با بار عاملی 7/3بار عاملی 

، سبک 41/3خودآگاهی با بار عاملی  ،8/3با بار عاملی 

و سبک رهبری  14/3با بار عاملی  تیخاصیبرهبری 

 دارندبیشترین نقش را  94/3با بار عاملی  گراعمل

(31/3p<.) 

هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران برازش مدل ارتباطی یهااخصش .7جدول 

تفسیرمالکمیزانشاخص برازش

با درجه  2x530/02مطلق

04آزادی 

برازش مطلوب 44/99 کمتر از

p value 347/3 برازش مطلوب 31/3 بیشتر از

لوببرازش مط 43/3 ازبیش  42/3 شاخص نیکویی برازش

برازش مطلوب 43/3 ازبیش  41/3 (TLI) سیلو -شاخص توکر تطبیقی

برازش مطلوب 43/3 ازبیش  409/3 (BBIبونت ) -شاخص برازش بنتلر

برازش مطلوب 43/3 ازبیش  491/3 (CFI) یقیتطبشاخص برازش 

ببرازش مطلو 31/3 ازکمتر  335/3 (RMSEAبرآورد )ریشه میانگین مربعات خطای  مقتصد

برازش مطلوب 31/3 ازبیشتر  80/3 (PNFIشده )شاخص برازش مقتصد هنجار 

برای آزمون اینکه مدل پژوهش ارتباطی بین هوش هیجانی و 

سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری از برازش 

های برازش مدل استفاده مناسبی برخوردار است؛ از شاخص

 افزارنرمأکید بر شد. در مدل یابی معادالت ساختاری با ت

AMOS  باید برای تعیین برازش مدل از سه شاخص برازش

 جدولنتایج  بر اساساستفاده کرد.  5و مقتصد 2، تطبیقی5مطلق

1 . Absolute Index 

2 . Comparative Index 

03



ورزش شهرداری تهران مدیران سازمان  ک رهبریتبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سب

است.  04با درجه آزادی  530/02برابر با  2x، مقدار آماره 8

کمتر است  04با درجه آزادی  2xاین مقدار از مقدار بحرانی 

 ل است.تأیید مد دهندهنشانکه 

است که با توجه به  347/3متناظر با آن  p-valueهمچنین 

شود. بوده و تأیید می قبولقابل؛ است 31/3اینکه بیشتر از 

 دهندهنشانکه است  42/3( GFI) 2شاخص نیکویی برازش

بودن این میزان برای برازش مطلوب مدل است.  قبولقابل

که  0(SEARMبرآورد )مقدار ریشه میانگین مربعات خطای 

باشد که با می 335/3است نیز شاخص دیگر نیکویی برازش 

بوده و نشان  قبولقابل، است 31/3اینکه کمتر از توجه به 

 باشد.دهنده تأیید مدل پژوهش می

های نیکویی برازش برای معادالت ساختاری دیگر شاخص

، 9(TLI) سیلو -است که مقدار شاخص توکر صورتنیبد

اخص ؛ ش1، 409/3(BBIبونت ) -بنتلر برازششاخص ، 41/3

برازش مقتصد  و شاخص 4 ،491/3(CFI) یقیتطببرازش 

 دهندهنشانکه همگی  است 8 ،80/3(PNFIشده )هنجار 

 باشد.برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش می

 یریگجهینتبحث و 

طراحی مدل ارتباطی هوش هیجانی و  هدف از پژوهش حاضر

 .ورزش شهرداری تهران بود مدیران سازمان سبک رهبری

های پژوهش بیانگر این بود که مدیران ورزش سازمان یافته

که متولی ورزش همگانی در تهران  ورزش شهرداری تهران

برخوردار هستند و  یاز هوش هیجانی سطح مطلوب هستند

 باشد.می نیآفرتحولسبک رهبری  هاآنسبک رهبری غالب 

هوش هیجانی مدیران با  نتایج تحقیق نشان داد کههمچنین 

بر سبک رهبری مدیران سازمان ورزش  94/3 ضریب مسیر

بین هوش هیجانی  گریدانیببهو  گذاردشهرداری تهران اثر می

و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران ارتباط 

در ارتباط بین هوش هیجانی و  مستقیم و معناداری وجود دارد.

1 . Parsimonious Index 

2 . Goodness Fit Index 

3 . Root Mean Squared Error of Approximation 

4 . Tucker- Lewis Index 

5 . Bentler- Bonett Index 

6 . Comparative Fit Index 

7 . Parsimonious Normed Fit Index 

، 41/3با بار عاملی  نیآفرحولتسبک رهبری، سبک رهبری 

، مهارت اجتماعی با بار عاملی 71/3خودتنظیمی با بار عاملی 

با بار عاملی  یزشیخود انگ، 88/3، همدلی با بار عاملی 7/3

 تیخاصیب، سبک رهبری 41/3خودآگاهی با بار عاملی  ،8/3

 94/3گرا با بار عاملی و سبک رهبری عمل 14/3با بار عاملی 

کارولین و  هایکه نتایج تحقیق با یافته نقش را دارندبیشترین 

(، 5043بهار ) یشعبان (،2355) یاصفهان (،2355) همکاران

(، 5077) یعقوبی (،2331) ترابن (،2334دوانی و همکاران )

 ( همخوانی دارد.5074و کیوانلو ) (5074) انیبنی هاشم

از اینرررو بررا اسررتناد برره نتررایج پررژوهش حاضررر و تحقیقررات 

ترروان چنررین بیرران کرررد کرره هرروش هیجررانی در رتبط مرریمرر

تهررران  یشررهردارسرربک رهبررری مرردیران سررازمان ورزش 

سررررازمان متررررولی ورزش همگررررانی در شررررهر  گریدانیببرررره

ارتبرراط مسررتقیم وجررود  هرراآنبرروده و بررین  رگررذاریتأثتهررران، 

-هرروش هیجررانی فرررد را قررادر مرری ازآنجاکررهبنررابراین ؛ دارد

خررود را بهتررر شناسررایی کرررده و سررازد احساسررات و عواطررف 

مناسررب برررای دیگررران بیرران کنررد و همچنررین از  طوربررهرا آن 

و  ایررن قابلیررت در حررل مسررائل مختلررف کرراری بهررره گیرررد

شررود مرردیر کرره هرروش هیجررانی موجررب مررینظررر برره ایررن

هیجانررات مثبررت و منفرری را در خررود و دیگررران، مرردیریت 

نترررل حرراالت هیجررانی خررود را ک یمررؤثر طوربررهکرررده و 

گرردد کره مردیر سربکی از رهبرری را کند، منجرر بره ایرن مری

اتخرراک کنررد کرره برررای سررازمان اثربخشرری برراالی داشررته باشررد. 

شررود، مرردیران سررازمان ورزش لررذا چنررین قررابلیتی موجررب مرری

را اتخررراک  نیآفرتحرررولشرررهرداری تهرررران سررربک رهبرررری 

ایررن سرربک رهبررری نسرربت برره سرربک  ازآنجاکررهکرررده و 

خاصرریت اثربخشرری بیشررتری دارد، و برری گراتعامررلرهبررری 

سرررازمان ورزش شرررهرداری تهرررران و در  تیرررموفقبررررای 

هرررا و نهادهرررایی کررره مسرررئولیت مقایسررره برررا سرررایر سرررازمان

ای را برررررر مررررردیریت و اداره ورزش قهرمرررررانی و حرفررررره

هررای مررالی و شررهرت اجتمرراعی زیررادی و انگیررزه دارنرردعهده

کمترررر  در آنجرررا وجرررود دارد و در حررروزه ورزش همگرررانی

باشررد. همچنررین  مررؤثرترشررود، ایررن عوامررل مشرراهده مرری

اسررتفاده بیشررتری  تیررقابلتواننررد از ایررن مرردیران مزبررور مرری

هرررای الزم را ایجررراد و کررررده و در برررین کارکنررران انگیرررزه

از وری ایرررن سرررازمان را افرررزایش دهنرررد. بهرررره تیررردرنها
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 یراحتبررره گراتحرررولمررردیران  ازآنجاکرررهسرررویی دیگرررر 

طریررررق برقررررراری  از ا بیرررران کرررررده واحساسررررات خررررود ر

ارتباطرررررات فرررررردی و سرررررازمانی اثرررررربخش، احسررررراس 

در کارمنرردان را افررزایش داده و بررا انتقررال  یریپذتیمسررئول

هرررای سرررازمانی بررره زیردسرررتان و پرررذیرش اهرررداف، ارزش

و  (9شررروند )مررری هررراآنسررربب ایجررراد انگیرررزش مثبرررت در 

-یایررن گررروه از مرردیران مرر کررهنیاهمچنررین بررا عنایررت برره 

کارمنررردان خرررود را بررره  احتررررام و اعتمررراد یراحتبرررهتواننررد 

آمرردن  برره وجررودصررحیح از  یریگمیتصررمدسررت آورده و بررا 

تعرررارض و شررررایط تهدیررردآمیز بررررای سرررازمان و کارکنررران 

در  و بررا در نظررر گرررفتن ایررن موضرروع کرره جلرروگیری نماینررد

سررازمان ورزش شررهرداری تهررران کرره رسررالت آن توسررعه 

افرررراد  تررکتکهررای برردنی در لیررتو فعا همگررانی ورزش

جامعه است، وجرود رهبرانری کره قابلیرت ایجراد چنرین پیونرد 

بنررابراین برره  ؛محکمری را داشررته باشرند، امررری ضررروری اسرت

شررود کرره مرردیرانی را مسررئولین شررهرداری تهررران توصرریه مرری

برررای هرردایت و رهبررری سررازمان ورزش انتصرراب کننررد کرره 

در هرروش  کررهنیابرره  دارای هرروش هیجررانی برراال برروده و نظررر

و مهررارت  یمیخررودتنظهیجررانی مرردیران ورزش شررهرداری 

و  هررراآندارنرررد، توجررره بررره را  ریترررأثاجتمررراعی بیشرررترین 

کرره سرربک غالررب  نیآفرتحررولهمچنررین سرربک رهبررری 

باشرررد، رهبرررری در ایرررن نهررراد مهرررم ورزشررری کشرررور مررری

داشررت کرره  مرردنظرالبترره بایررد همیشرره  .قرررار گیرررد موردتوجرره

توانررد پیامرردهای یررک سرربک رهبررری مرری اتکررای صرررف بررر

داشررته باشررد. همچنررین در  یرسررانبیآسناخواسررته و بررالقوه 

برررای رهبررری موفررق  یازیررنشیپایررن میرران هرروش هیجررانی 

کرره رهبرانرری کرره هرروش هیجررانی برراال اسررت. برره دلیررل ایررن

-اسررتفاده مرری گراتحررولبیشررتر از رفتارهررای  احتمالبررهدارنررد 

ر هروش هیجرانی مردیران سرازمان د کرهنیابا توجره بره کنند. 

ورزش شررهرداری تهررران خررودتنظیمی و مهررارت اجتمرراعی 

شررود مرردیران شررهرداری را دارنررد، توصرریه مرری ریتررأثبیشررترین 

هررای مرردیریت و روانشناسرری تهررران بررا همرراهنگی دانشررکده

هررررای آموزشرررری افررررزایش مهررررارت خررررودتنظیمی و دوره

ن مهررارت اجتمرراعی برررای مرردیران ورزش شررهرداری تهرررا

سربک  تغییرر کرههمچنرین برا عنایرت بره ایرنبرگرزار نماینرد. 

یهاسربک برا مردیران انتخراب از ترسرخت مردیران رهبرری

اسررت،  خاصرری از سررازمان بخررش اداره مناسررب برررای

هرایبره یافتره توجره برا مردیران انتخراب در شودمی پیشنهاد

هررارهبررری آن سرربک برره مشررابه تحقیقررات و پررژوهش

هراییتوانمنرد و برودن ایمرراوده و ییگراتحرول ازلحراظ

 .شود هیجانی توجه هوش و رهبری

های پژوهش و نتایج حاصل از مقایسه در آخر با استناد به یافته

های مرتبط مدل ارتباطی بین هوش های تحقیق با پژوهشیافته

هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری 

ذا به مسئولین است. ل شدهدادهتهران در شکل دو نشان 

شود با توجه به اهمیت سالمت شهرداری تهران توصیه می

عمومی شهروندان تهرانی که مستلزم توسعه ورزش همگانی و 

داشتن مدیران شایسته با سبک رهبری مناسب و همچنین دارا 

ایجاد تعامل در درون و  منظوربهبودن هوش هیجانی بهینه 

باشد، از مدل مزبور برون سازمان ورزش شهرداری تهران می

برای انتخاب و یا انتصاب مدیران ورزش خود استفاده الزم را 

 ببرند.
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