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Abstract
Objective: The purpose of present study is
investigating the relationship personality types and
social intelligence with leadership style of managers.
Method: This study is survey - correlation. Sample
is included 120 manager and assistant that had
selected by available sampling between all managers
and assistants of offices Yasouj city. Data collected
using Questionnaire of Personality Type A and B,
Tromsø Social Intelligence Scale (TSIS) and
Leadership Style Scale (LSS). Data were analyzed
by Pearson correlation coefficient and stepwise
regression. Results: Results showed that there is a
significant relationship between social intelligence
and leadership style and the type of personality and
leadership style. Components of social intelligence
include social skills and social information
processing and social awareness are the best
predictors of collaborative leadership style. Also,
personality type of A is the best predictor despotic
leadership style, and personality type of B is the best
predictor of collaborative leadership style.
Conclusion: The results of research indicated that
pay attention to social skills, social intelligence and
personality types as initial ability is necessary to
cooperative and efficient management.
Keywords: Personality Type, Social Intelligence,
Leadership Style
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مقدمه

یطلبد که
طهای جدید ،ویژگیهای خاصی را م 
رهبری و مدیریت یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محی 

یتواند به رهبران و مدیران
یشوند .یکی از مهمترین خصیصههایی که م 
عمومًاًا مدیران برای پاسخ به آنها با مشکالت بسیاری مواجه م 

در پاسخ به این تغییرات کمک کند ،سبک رهبری 2است (رضایی و خلیل زاده .)8831 ،سبک رهبری مستلزم تأمین استفاده مؤثرتر و
فهای دور و نزدیک سازمان ،از مدیر الیق
بهتر از منابع مادی و مالی و به ویژه منابع انسانی است (گلمن .) 2000 ،برای رسیدن به هد 

یرود که با استفاده از اصول مدیریت ،به کار گیری شیوههای مناسب ،برقراری روابط انسانی مناسب و در
و مسئول حرفهای انتظار م 
نهایت سبک مدیریت شایسته ،سازمانی خالق و پربار ایجاد کرده و بتواند محیطی خالی از اضطراب و دغدغه آماده و مهیا سازد

(حقانی و همکاران.)9831 ،

یگیرد که این سبک در واقع مجموعه الگوهای
واضح است که هر مدیری در جریان مدیریت خویش ،از سبک ویژهای بهره م 

یباشد و در جریان کار و
یباشد که متأثر از شخصیت ،هوش و دیدگاه او نسبت به جهان و ارتباطات اجتماعی م 
رفتاری وی م 

یکنند و دیگران به موجب آن او را میشناسند (نکویی مقدم و همکاران .)6831 ،سبک
تهای پیوسته سازمانی مدام بروز م 
فعالی 

کهای مدیریت
یشود و با توجه به سب 
مدیریتی مدیر بر حسب ادراکات خود او و ادراکات دیگران به خصوص زیردستان تعریف م 

تهای سازمان و بهداشت روانی کارکنان از اهمیت بسزایی برخوردار
یشود که می تواند در فعالی 
نحوه رفتار مدیر با کارکنان تعیین م 

یتواند نقش تعیین کنندهای را بر بهداشت روانی
باشد (جوادی و کدیور .) 74 31 ،بنابراین ،مدیر مهمترین عامل هر سازمان است که م 

یباشد که در
کارکنان بر جای گذارد ،اگر مدیری بخواهد موفق بشود موفقیت وی از طریق به کارگیری بهترین سبک مدیریتی وی م 

یسازد و انگیزه کار و فعالیت را در تک تک افراد سازمان تقویت
نتیجه کارکنان را به محیط کار و سازمان عالقمند و وابسته م 

ینماید (حقانی و همکاران 9831 ،و حبیبی و لطفی دمساز .)8831 ،سبک رهبری یک مدیر متأثر از چندین عامل است که ازجمله
م 
پهای شخصیتی مدیران نتایج تحقیق
یتوان به تیپهای شخصیتی 3و میزان برخورداری از هوش اجتماعی 4اشاره کرد .در رابطه با تی 
م 
پیمانی زاده (  )18 13نشان داد که  86درصد مدیران ادارات تربیتبدنی دانشگاهها دارای تیپ  4/3 ،Aدرصد تیپ  Bو  9/7درصد

تبدنی از نظر شخصیتی تیپ  Aبوده و عالرغم اینکه از
بینابین  Aو  Bهستند .او همچنین نشان داد که با اینکه اکثر مدیران تربی 
ویژگیهای بارز افراد این تیپ موفقیت طلبی است ،اما ارتباط بسیار ضعیفی با موفقیت شغلی داشتند .این درحالی بود که افراد تیپ B

یدهد که بین سبک
که در اقلیت هم قرار داشتند ،ارتباط بسیار قویای با موفقیت شغلی داشتند.همچنین ،تحقیقات انجام شده نشان م 
رهبری مدیران و ویژگیها و تیپ شخصیتی مدیران ارتباط معناداری وجود دارد .به عنوان مثال ،حقانی و همکاران ( ،)9831فیضی

یهای شخصیتی با وجدان بودن و دلپذیر بودن وجود
کهای مدیریت و ویژگ 
( )8831نشان دادند که ارتباط مثبت معناداری بین سب 

کهای مدیریت نشان داد که افراد دارای تیپ شخصیتی هنری یا
تها و سب 
دارد .پنروس (  ) 2007در تحقیقی با موضوع شخصی 

کهای
یآیند .همچنین ،نتایج پژوهش پرتوریوس (  ) 2008در مورد ارتباط بین سب 
کنجکاو ،با سبک مدیریت مستبدانه به سختی کنار م 

یگذارد .در پژوهشی دیگر
کهای رهبری تأثیر م 
پ شخصیتی به صورت معناداری بر سب 
پهای شخصیتی نشان داد که تی 
رهبری و تی 

یدار دارد ،بین
سلیمی و همکاران ( )0 39 1نشان دادند که ویژگی شخصیتی برونگرایی با سبک مدیریت مشارکتی رابطه مثبت معن 
یدار وجود دارد.
لجو و سبک اعمال کنترل با ویژگی شخصیتی برونگرایی رابطه مثبت و معن 
سبک راهح 
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ششرط الزم برای رهبری و مدیریت
یدهد که هوش اجتماعی پی 
عالوه بر این ،تحقیقات در زمینه سبکهای رهبری مدیران نشان م 

موفقیتآمیز است و به مدیران کمک میکند که به طور مؤثری با احساسات و عواطف دیگران برخورد کرده ،نیازهای افراد را
تشخیص داده ،ارتباط مؤثری با آنها برقرار کند و آنان را به طور مؤثری برانگیزانند (نورایی و ساعی ارسی9831 ،؛ موراند 2001 ،و

یجعفری و همکاران ( )9831نشان دادند که رابطه مثبت و معناداری بین سبک رهبری
الفنبین .) 2006 ،در همین رابطه ،عابد 
تحولآفرین با هوش عاطفی وجود دارد ،ولی میان بهرۀ هوشی و رهبری تحولآفرین هیچ گونه رابطه معناداری وجود ندارد .هافمن و

شهای
شهای چندگانه (هیجانی ،اجتماعی و شناختی) بر سبکهای رهبری نشان دادند که هو 
فروست (  ) 2006با بررسی تأثیر هو 

شبینی رهبری انتقالی هستند .نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که
چندگانه عاملهای مفیدی برای پی 
یکند .آنها نیز نشان دادند که هوش اجتماعی رابطه
کهای رهبری را تبیین م 
شهای چندگانه بین  01تا  52درصد از واریانس سب 
هو 

مثبتی با رفتارهای نشان دهنده رهبری کارآمد دارد .به طور کلی ،بیشتر محققان این حوزه بر این نکته اتفاق نظر دارند که فرایند
تهای
مدیریت موفق و صادقانه مشخص کننده هم درک اجتماعی و هم انعطاف پذیری رفتاری در پاسخ به نیازهای متفاوت موقعی 

یهایی مانند مهارتهای ارتباطی خوب ،خود اعتمادی باال،
اجتماعی ،میباشد .همچنین ،مدیران با هوش اجتماعی قویدارای ویژگ 

اجتماعپذیری ،ظرفیت باال در تحمل شرایط پراسترس و درک باال از پویایی اجتماعی هستند ،که مکمل یک سبک رهبری خوب و

یباشند (باس 2001 ،و مونت.) 2006 ،
در نهایت حل کننده مشکالت یک سازمان م 

پهای شخصیتی و هوش اجتماعی مدیران امری الزم است و
با توجه به مطالب ذکر شده در باال ،شناخت دقیق نوع سبک مدیریتی ،تی 

یگردد .بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه تیپهای شخصیتی،
این منجر به تعامالت درون سازمانی و پویا نگه داشتن سازمان م 
یباشد.
هوش اجتماعی و سبک رهبری مدیران شهر یاسوج م 

رو ش

تهای
طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع زمینهیابی است .جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران سازمانها ،ادارات و شرک 

تها ،مشغول به کار هستند ،و با توجه به اینکه
شهر یاسوج است که در سال  0 39 1در هریک از این سازمانها ،ادارات و شرک 

دسترسی به تمامی مدیران مذکور مقدور نبوده و تهیه فهرستی از اعضای آنان امکانپذیر نبود ،لذا نمونه آماری به روش نمونهگیری

در دسترس و به تعداد  021مدیر انتخاب شد.

پشخصیتی  Aو  ،Bپرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو و
در این تحقیق به منظور جمعآوری دادهها ،از پرسشنامههای پرسشنامههای تی 
کرهبری( )LSSاستفاده گردید)1.پرسشنامه سبک رهبری ( :)LSSاین پرسشنامه دارای  35ماده است که به
پرسشنامه سب 

یپردازد و دارای سه زیر مقیاس :خودکامه ،مشارکتی و واگذار کننده است.
ارزیابی سبک رهبری و مدیریت افراد در سازمانها م 

یگیرد ،نمره  1تا  5به ترتیب برای سطوح خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و
نمرهگذاری در این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت انجام م 

یشود .روایی و پایایی این پرسشنامه
خیلی زیاد در نظر گرفته شده که برای برخی از سؤاالت نمره گذاری به صورت معکوس انجام م 

یدار است (مصدق راد و طاهری )2.)4831 ،پرسشنامه
معتبر است .اعتبار آن برابر با  0/ 82به دست آمده و در سطح آلفای  %1معن 

هوش اجتماعی ترومسو :این پرسشنامه توسط سیلورا ،مارتین یوسن و داهل (  ) 2001تهیه شده است ،که سه حوزه هوش اجتماعی
یسنجد .این پرسشنامه از  21گویه تشکیل شده است.
تهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی را م 
یعنی پردازش اطالعات اجتماعی ،مهار 

و پاسخگویی به این پرسشنامه در یک مقیاس  7درجهای (از کام ًالًال مخالفم =  1تا کام ًالًال موافقم =  )7مشخص میشود .گویههای -4-2

سهای
یشوند .سیلورا و همکاران (  ) 2001ضرایب پایایی خرده مقیا 
 21 -61- 15 - 13 - 12 - 11 -8-5به صورت برعکس نمرهگذاری م 
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پردازش اطالعات اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی را به ترتیب  0/ 86 ،0/18و  0/ 79گزارش کردهاند .همچنین در
سها با استفاده از روش آلفای کرانباخ ،به ترتیب 0/ 77 ،0/ 68
پژوهش رضایی و خلیل زاده ( )8831ضرایب پایایی برای این خرده مقیا 
و  0/ 75محاسبه شده است)3.پرسشنامه تیپ شخصیتی  Aو  :Bاین پرسیشنامه شامل  17سؤال است که افراد را به دو گروه

شخصیتی تیپ  Aو  Bتقسیم مینماید .این آزمون توسط فریدمن و روزنمن تهیه گردیده است و اعتبار آن توسط آنان مورد تأیید

قرار گرفته است و در تحقیقات متعددی از جمله در خصوص بیماران قلبی مورد استفاده قرار گرفته است .مجموع امتیازات پرسشنامه
تیپ شخصیتی 17 ،است .افرادیکه  8امتیاز کسب کنند جزء تیپ  Bو افراد دارای امتیاز  9و باالتر از آن در گروه تیپ شخصیتی A

قرار میگیرند .در این تحقیق ضریب آلفای کرانباخ برای این پرسشنامه  0/37بدست آمده است.

دادهها در دوسطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح
استنباطی از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

یافتهها

یافتههای توصیفی پژوهش نشان داد که میانگین سن مدیران  43سال ،میانگین سابقۀ خدمت  13 /5سال هستند .طبقهبندی افراد در

پهای شخصیتی ،هوش اجتماعی و سبک رهبری نشان داد که  68 /5درصد مدیران در زمرۀ تیپ
صهای الگوی رفتاری تی 
شاخ 

شخصیتی  31 /5 ،Bدرصد تیپ شخصیتی  Aبودند .در حوزه هوش اجتماعی 30 /6 ،درصد دارای پردازش اطالعات اجتماعی46 /8 ،

درصد دارای مهارتهای اجتماعی و  22/6درصد دارای آگاهی اجتماعی بودند .همچنین سبک رهبری مدیران نشان داد که 6/5
درصد دارای سبک رهبری خودکامه 87 /9 ،درصد دارای سبک مشارکتی و  5/6درصد دارای سبک واگذارکننده بودند .عالوه بر

کهای رهبری را
پهای شخصیتی ،مؤلفههای هوش اجتماعی و سب 
این ،اطالعات توصیفی (میانگین و انحراف معیار) مربوط به تی 

یتوانید در جدول  1مشاهده کنید.
م 

پهای شخصیتی
کهای رهبری ،ابعاد هوش اجتماعی و تی 
جدول  .1اطالعات توصیفی مربوط به سب 
متغیرها

خرده مقیاسها

کهای رهبری
سب 

مشارکتی

خودکامه

هوش اجتماعی

واگذارکننده
مهارتهای اجتماعی

28 / 48

5/ 97

81/ 32

7/ 05

41/ 58

2/ 42

17 / 89

9/ 24

پردازش اطالعات اجتماعی

11 / 65

A

9/ 98

3/ 87

7/ 78

3/ 92

آگاهی اجتماعی

تیپ شخصیتی

میانگین

انحراف استاندارد

B

12 / 30

2/ 93

2/ 92

یدهد که بین هوش اجتماعی و سبک رهبری ارتباط مثبت معنادرا وجود دارد .ابعاد
نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان م 

تهای اجتماعی ،پردازش اطالعات اجتماعی و آگاهی اجتماعی با سبک رهبری مشارکتی ارتباط مثبت و معنادار دارند .همچنین
مهار 
پهای
بین آگاهی اجتماعی با سبک رهبری واگذار کننده ارتباط منفی معنادار وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج حاصل از ارتباط بین تی 

کهای رهبری نشان داد که بین تیپ شخصیتی و سبک رهبری نیز ارتباط مثبت معنادار وجود دارد .تیپ شخصیتی B
شخصیتی و سب 
با سبک رهبری مشارکتی ارتباط مثبت معنادار دارد و تیپ شخصیتی  Aنیز با سبک رهبری خودکامه ارتباط مثبت معنادار دارد .سبک

پهای شخصیتی ارتباط معنادار ندارد (جدول .)2
چکدام از تی 
رهبری واگذار کننده با هی 
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پهای شخصیتی مدیران شهر یاسوج
کهای رهبری ،ابعاد هوش اجتماعی و تی 
جدول  .2همبستگی پیرسون سب 
هوش اجتماعی
پردازش اطالعات اجتماعی

مهار 
تهای اجتماعی

آگاهی اجتماعی

A

** 0/ 48

** 0/ 59

**0/45

-0/22

-0/52

-0/81

* -0/ 35

-0/81

مشارکتی

سبک رهبری

تیپ شخصیتی

خودکامه

0/ 11

واگذار کننده

-0/ 08

* 0/ 34

0/ 13

B
** 0/ 43
0/01

-0/ 21

**()P≤1 .0 0

* ( )P≤ 0.05

کهای رهبری هستند از
شبینی کننده سب 
پهای شخصیتی بهترین پی 
برای بررسی این سؤال که کدام یک از ابعاد هوش اجتماعی و تی 

تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.

جدول  .3نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سبک رهبری مشارکتی
B

الگو
تهای اجتماعی
مهار 

SD

2/ 42

0/ 78

پردازش اطالعات اجتماعی
آگاهی اجتماعی

0/ 62

0/38

3/ 87

تیپ شخصیتی B

0/ 53

2/ 92

2/ 93

Beta

T

** 0/ 59

** 0/ 48

R

0/ 593

7/01

R2 change

R2

0/ 55

0/ 55

Sig.
0/ 000

** 0/ 45

3/ 43
2/ 98

0/ 482

0/22

0/22

0/010

** 0/ 43

4/ 05

0/ 435

0/ 28

0/ 28

0/ 000

متغیر مالک  :سبک رهبری مشارکتی

0/ 453

0/ 17

0/100

0/ 17

**()P≤1 .0 0

*( )P≤ 0.05

تهای اجتماعی وارد معادله رگرسیون گردید
یدهد که برای ابعاد هوش اجتماعی در گام اول مهار 
نتایج رگرسیون گام به گام نشان م 

و به میزان  %0/ 55واریانس را برای سبک رهبری مشارکتی تبیین کرد .در گام دوم پردازش اطالعات اجتماعی وارد معادله رگرسیون

گردید و به میزان  %0/22واریانس را برای سبک رهبری مشارکتی تبیین کرد .در گام سوم آگاهی اجتماعی وارد معادله رگرسیون
پهای شخصیتی ،در گام اول تیپهای
گردید و به میزان  %0/22واریانس را برای سبک رهبری مشارکتی تبیین کرد .برای تی 
پ شخصیتی A
شخصیتی  Bوارد معادله رگرسیون گردید و به میزان  %0/ 28واریانس را برای سبک رهبری مشارکتی تبیین کرد ،و تی 

تهای اجتماعی (  ،)Beta= 0/ 59 ، p= 0/0 00پردازش
شرایط ورود به رگرسیون را نداشت و از معادله حذف گردید .ابعاد مهار 

اطالعات اجتماعی ( )Beta=0/ 48 ، p=0/100و آگاهی اجتماعی ( ) Beta=0/ 45 ، p=0/100ارتباط مثبت و معنیداری با سبک

رهبری مشارکتی دارند و پیش بینی کننده مثبت و منحصر به فردی برای این بعد هوش اجتماعی هستند ،و تیپ شخصیتی  Bارتباط

شبینی کننده مثبت و منحصر به فردی برای این
یداری با سبک رهبری مشارکتی دارد (  )Beta= 0/ 43 ، p=0/ 000و پی 
مثبت و معن 
سبک رهبری است (جدول .)3

جدول  .4نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سبک رهبری خودکامه
الگو

B

SD

Beta

T

R

R2

R2 change

Sig.

تیپ شخصیتی A

0/ 39

3/ 92

* 0/ 34

6/ 54

0/ 341

0/01

0/01

0/ 030

متغیر مالک  :سبک رهبری خودکامه

*( )P≤ 0.05

**()P≤1 .0 0

یدهد که برای ابعاد هوش اجتماعی ،هیچ کدام از ابعاد شرایط ورود به رگرسیون را نداشتند و از
نتایج رگرسیون گام به گام نشان م 

پهای شخصیتی ،در گام اول تیپهای شخصیتی  Aوارد معادله رگرسیون گردید و به میزان %0/01
معادله حذف گردیدند .برای تی 

پ شخصیتی  Bشرایط ورود به رگرسیون را نداشت و از معادله حذف
واریانس را برای سبک رهبری خودکامه تبیین کرد ،و تی 

یداری با سبک رهبری خودکامه دارد (  )Beta= 0/ 34 ، p=0/ 030و پیشبینی کننده
گردید .تیپ شخصیتی  Aارتباط مثبت و معن 

مثبت و منحصر به فردی برای این سبک رهبری است (جدول .)4
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جدول  .5نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سبک رهبری واگذارکننده
الگو

B

SD

Beta

T

R

R2

R2 change

Sig.

آگاهی اجتماعی

-0/ 39

3/ 87

* -0/ 35

-2/ 24

0/ 351

0/22

0/22

0/ 006

متغیر مالک  :سبک رهبری واگذارکننده

*( )P≤ 0.05

**()P≤1 .0 0

یدهد که برای ابعاد هوش اجتماعی ،در گام اول آگاهی اجتماعی وارد معادله رگرسیون گردید و
نتایج رگرسیون گام به گام نشان م 

به میزان  %0/22واریانس را برای سبک رهبری واگذارکننده تبیین کرد .بقیه ابعاد شرایط ورود به رگرسیون را نداشتند و از معادله

پهای شخصیتی ،هیچ کدام شرایط ورود به رگرسیون را نداشتند و از معادله حذف گردیدند .آگاهی
حذف گردیدند .برای تی 
یداری با سبک رهبری واگذارکننده دارد ( ، p=0/ 006
اجتماعی ارتباط منفی و معن 

منحصر به فردی برای این سبک رهبری است (جدول .)5

شبینی کننده منفی و
 )Beta= -0/ 35و پی 

بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط تیپهای شخصیتی ،هوش اجتماعی و سبک رهبری مدیران شهر یاسوج بود .نتایج حاصل از

پژوهش نشان داد که بین تیپ شخصیتی و سبک رهبری نیز ارتباط مثبت معنادار وجود دارد .تیپ شخصیتی  Bبا سبک رهبری

مشارکتی ارتباط مثبت معنادار داشت .پس میتوان گفت که بین تیپ شخصیتی  Bو سبک رهبری مشارکتی رابطه معنادار و مستقیم

وجود دارد و تیپ شخصیتی  Bپیشبینی کننده سبک رهبری مشارکتی است .همچنین ،تیپ شخصیتی  Aبا سبک رهبری خودکامه

ارتباط مثبت معنادار داشت .پس میتوان گفت که بین تیپ شخصیتی  Aو سبک رهبری خودکامه رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد

شبینی کننده سبک رهبری خودکامه است .این یافتهها با نتایج تحقیقات (پیمانی زاده18 13 ،؛ سلیمی و
و تیپ شخصیتی  Aپی 

همکاران0 39 1 ،؛ پنروس 2007 ،؛ پرتوریوس ) 2008 ،همخوانی دارد .پیمانی زاده (  )18 13نشان داد که با اینکه اکثران مدیران انتخاب

شده از نظر شخصیتی تیپ  Aهستند و عالرغم اینکه از ویژگیهای بارز افراد این تیپ موفقیت طلبی است ،اما ارتباط بسیار ضعیفی با

موفقیت شغلی دارند .این درحالی بود که افراد تیپ  Bکه در اقلیت هم قرار داشتند ،ارتباط بسیار قویای با موفقیت شغلی دارند .نتایج

پ شخصیتی به صورت
پهای شخصیتی نشان داد که تی 
کهای رهبری و تی 
پژوهش پرتوریوس (  ) 2008در مورد ارتباط بین سب 

یگذارد.
کهای رهبری تأثیر م 
معناداری بر سب 

کهای رهبری مشارکتی (ازجمله ،دعوت به زیردستان
پهای شخصیتی  Aو  Bو مقایسه آنها با ویژگیهای سب 
با مرور ویژگیهای تی 

یها ،ارتباط متقابل مدیر و کارکنان ،نبود ساختار سلسله مراتبی ،رابطه مداری ،روابط صمیمانه و دوستانه مدیر و
در تصمیمگیر 

کارکنان و نظارت و کنترل به صورت خود کنترلی) و خودکامه (از جمله ،تمرکز اختیارات در دست مدیر است ،مدیر به تنهایی
یگیرد ،روابط مدیر با کارکنان به صورت یک طرفه ،از باال به پایین و رسمی است و کنترل و نظارت به صورت مستقیم و
تصمیم م 

پ شخصیتی  ،Bبرای سبک رهبری مشارکتی و مدیران دارای تیپ
یشویم که مدیران دارای تی 
توسط مدیر صورت میگیرد) متوجه م 

شخصیتی  ،Aبرای سبک رهبری خودکامه مناسبتر هستند.

سهای
عالوه بر این ،یافتههای تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار میان هوش اجتماعی و سبک رهبری بود ،از بین خرده مقیا 

هوش اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی ،پردازش اطالعات اجتماعی و آگاهی اجتماعی با سبک رهبری مشارکتی ارتباط مثبت و

تهای اجتماعی ،پردازش اطالعات اجتماعی و آگاهی اجتماعی و سبک رهبری مشارکتی
یتوان گفت بین مهار 
معنادار داشتند .پس م 

تهای اجتماعی ،افزایش قدرت پردازش اطالعات اجتماعی و افزایش آگاهی
رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد و افزایش مهار 

یباشد .بعالوه آگاهی اجتماعی با سبک رهبری واگذار کننده
شبینی کننده سبک رهبری مشارکتی مدیران م 
اجتماعی مدیران پی 

پهای شخصیتی ...
بررسی رابطه تی 
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ارتباط منفی معنادار داشت .پس میتوان گفت بین آگاهی اجتماعی و سبک رهبری واگذار کننده ارتباط معنادار و معکوس وجود

شبینی کننده منفی سبک رهبری واگذار کننده است .این یافتهها با نتایج تحقیقات عابدی جعفری
دارد و افزایش آگاهی اجتماعی پی 
و همکاران ( )9831نورایی و ساعی ارسی ( ،)9831موراند (  ،) 2001الفنبین (  ) 2006و هافمن و فروست (  ) 2006هماهنگ است .این

کهای رهبری مفید و
شبینی کننده مثبت و منحصر به فرد سب 
محققان در مطالعات خود نشان دادند که هوش اجتماعی -هیجانی پی 

کارآمد هستند.

یدارند که آنها از دخالت در مسائل
عابدی جعفری و همکاران ( )9831در رابطه با مدیران دارای سبک رهبری واگذار کننده بیان م 

مهم اجتناب کرده و در هنگام نیاز دیگران ،عالقه به حضور ندارند ،و به همین خاطر نخواهند توانست که برخورد مناسبی با عواطف و
احساسات خود و دیگران داشته باشند چرا که آنان تمایل به مواجهه با دیگران ندارند و حتی سعی میکنند از پاسخ دادن به سؤاالت

یتوان گفت که مدیرانی که هوش اجتماعی آنها باال است،
فوری و جدی کارکنان طفره روند تا چه رسد به برخورد عاطفی با آنان .م 

حتی اگر  01تا  15امتیاز بهره هوشی کمتر داشته باشند ،در همکاری با زیردستان خود و برقراری روابط اجتماعی با آنها و در نتیجه
یها و خصوصیاتی
قتر خواهند بود .هافمن و فروست (  ) 2006اظهار میدارند که توانای 
کهای رهبری کارآمدتر موف 
برخورداری از سب 

یتواند یکی از مهمترین
یشوند ،هوش اجتماعی است .و این م 
فپذیر را باعث م 
خهای رفتاری انعطا 
که تشخیصهای محیطی و پاس 

یها و خصوصیات اساسی که نشان دهنده هوش
لسازی ارائه رهبری کارآمد باشد .به طور خالصه اینکه این توانای 
لها در تسهی 
عام 
لسازی فرآیند مدیریت
اجتماعی هستند ،برای تشخیص و پاسخدهی سازگارانه به نیازهای هیجانی و عاطفی زیردستان و در نتیجه تسهی 

یباشند.
و رهبری ،بسیار ضروری م 

کهای رهبری و این که استفاده از هوش اجتماعی در محیط کار اجتناب ناپذیر
با توجه به وجود رابطه قوی میان هوش اجتماعی و سب 
بوده و در بهبود روابط ،افزایش اعتماد متقابل ،وفاداری و تعهد کارکنان و بهرهوری سازمان تأثیر دارد و نیز این نکته که هوش

یشود در زمینه آموزش هوش اجتماعی به کارکنان و
اجتماعی به طور ژنتیکی ثابت نبوده و قابل یادگیری و آموزش است ،پیشنهاد م 

پهای شخصیتی و سبکهای رهبری و قدرت این
مدیران این ادارات و سازمانها اقدام شود .همچنین ،با توجه به رابطه معنادار تی 

پهای شخصیتی به عنوان یک عامل پایه و تأثیرگذار،
یشود که تی 
کهای رهبری مدیران ،توصیه م 
شبینی سب 
پهای شخصیتی در پی 
تی 

در انتخاب مدیران دخالت داده شوند.
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