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چکیده
مقدمه :نیروی انسانی ماهر و كارآمد یكی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به هدف های سازمان است ،زیرا نقش مهمی در افزایش و كاهش
بهره وری سازمان دارد .لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران در رضایت شغلی كاركنان
بیمارستان های علوم پزشكی شهر كرمان میباشد.
مواد و روش ها :جامعه آماری پژوهش شامل كلیه كاركنان دانشگاه های علوم پزشكی شهر كرمان می باشد كه با استفاده از روش نمونه گیری
در دسترس تعداد  160نفر به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند .جهت جمع آوری اطالعات از پرسش نامه های هوش هیجانی ،توصیف رفتار رهبر
و رضایت شغلی استفاده شد .در بررسی این پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته های پژوهش :یافته های این پژوهش نشان داد كه بین هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران با رضایت شغلـــی كاركنان
دانشگاه های علوم پزشكی شهر كرمان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد كه متغیرهای هوش هیجانی و
سبک های رهبری  53درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین مینمایند
بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتایج پژوهش حاضر مسئوالن سازمان ها بایستی به نقش این متغیرها توجه ویژه داشته باشند.

واژه های کلیدی :هوش هیجانی ،سبک های رهبری ،رضایت شغلی
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 )1گروه روان شناسی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

رابطه هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران با رضایت شغلی  -...ساره میرشکار و همکاران

كاركنان سازمان تاثیر به سزایی دارد ،هوش هیجانی
است .هوش هیجانی ظرفیت یا توانایی سازمان دهی
احساسات و هیجانات خود و دیگران ،برای برانگیختن
خود و كنترل موثر احساسات و استفاده از آن ها در
روابط با دیگران است( .)4امروزه در اكثر كشورهای
پیشرفته بحث هوش هیجانی مطرح شده و این مفهوم
در موسسات ،سازمان ها ،ادارات و مراكز آموزشی
كاربرد فراوانی دارد .در گذشته در كشورهای صنعتی در
مصاحبه های استخدامی بیشتر بر بهره هوشی یک فرد
تاكید میشد اما امروزه بیشترین تاكید آن كشورها در
استخدام بر روی هوش هیجانی فرد است .دانشمندان
معیار سنجش فرد را هوش هیجانی می دانند .هوش
هیجانی باال در موفقیت افراد و توانایی آنان در دستیابی
به مقاصد و تحقق اهداف بالقوه شان تاثیر فراوان دارد.
بار-آن و پاركر( )5معتقدند كه هوش هیجانی با رضایت
شغــــلی رابطه مسـتقیم و قابل مالحظه ایی دارد و
می تواند باعث بهـــبود عمـــلكرد شـــود .وونگ و
همكاران( )6در تحقیق خود ،نقش رهبری سطح میانی
و هوش هیجانی معلمان بر رضایت شغلی معلمان هنگ
كنگ را بررسی كردند .نتایج این تحقیق نشان داد كه
بین هوش هیجانی معلمان و رهبران سطح میانی
مدارس با رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود
دارد .از دیگر عوامل موثر در افزایش رضایت شغلی
كاركنان ،سبک رهبری مدیران است .هرسی و بالنچارد
سبک را با شخصیت ،مترادف به كار می گیرند و به
نظر آن ها شخصیت یا سبک یک فرد عبارت است از
«الگوی رفتاری كه وی هـــنگام هــــدایت كردن
فعالیت های دیگران از خود نشان می دهد»(.)7
الگوهای رفتاری مناسب در هر سازمان باعث به وجود
آمدن روحیه و انگیزش قوی در كاركنان می شود و
میزان رضایت آن ها را از شغل و حرفه خویش افزایش
می دهد و مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری
می توانند رضایت شغلی كاركنان و بهرهوری سازمان
خود را افزایش دهند( .)8شفیعی در پژوهشی با عنوان
«رابطه بین سبک مدیریتی آموزش با رضایت شغلی و
ثبات و ماندگاری كاركنان آموزشی» به این نتیجه رسید
كه رابطه معنی داری بین سبک رهبری و رضایت
57

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 0:56 IRST on Tuesday October 23rd 2018

مقدمه
ویژگی برجسته سازمان ها در قرن بیست و یكم،
پیمودن سریع و مستمر مسیر تغییر است .محیط
اقتصادی بی ثبات و متغیر بازار آزاد ،تغییرات سریع
فناوری ها ،رقابت جهانی ،تنوع نیروی كار و
ساختارهای جدید سازمانی ،برخی از چالش های
رویاروی سازمان ها در این مسیرند .ممكن است
سازمان ها در تالش خود جهت نیل به بهره وری باال و
برتری رقابتی ،با هم متفاوت باشند()1،2؛ بنا بر این،
تالش سازمان ها باید در این راستا باشد كه خود را در
عرصه رقابت ،باقی نگه داشته ،تمام تالش خود را
صرف بهبود تولید و خدمات ،همراه با داشتن كاركنانی
راضی و خشنود نمایند .توجه به كاركنان به عنوان
بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه و دارایی هر سازمان،
پدیده ای است كه در دهه های اخیر توجه چشمگیری
را به خود جلب كرده است .بســیاری از تحـــوالت
سال های اخیر كه در قالب غیرمتمركز كردن مدیریت،
كاهش سطوح سازمانی ،مشاركت كاركنان در فرآیند
تصمیم گیری و اموری از این دست ،پدید آمده اند،
همگی بدان دلیل است كه نگرش سازمان ها نسبت به
نیروی كار دگرگون شده و كاركنان سازمان از تعریف
كهنه و نارسای پس از انقالب صنعتی رها و با تعریف
تازه«منابع پر ارزش» شناخته شده اند .هم اكنون،
سازمان های صنعتی ،بازرگانی و نیز خدماتی بیش از
پیش برای باال بردن درجه بهره وری خود به افزایش
توان تخصصی ،خشنودی و تعهد كاركنان توجه نموده و
نگران از دست دادن كاركنان مجرب خویشند؛ زیرا
كاركنان خشنود به احتمال بیشتر به سازمانشان متعهد
خواهند بود و به نوبه خود ،به عضویت در آن سازمان
افتخار می كنند ،به اهداف و ارزش های سازمان اعتقاد
دارند و بنا بر این ،سطوح باالتر عملكرد و بهره وری را
از خود نشان می دهند( .)2،3رضایت شغلی یک حالت
احساس مثبت یا مطبوع است كه پیامد ارزیابی شغلی یا
تجربه فرد است .این حالت احساس مثبت ،عالوه بر
افزایش كارآمدی سازمان كمک زیادی به سالمت
جسمی و روانی افراد می كند( .)3در این بین برخی از
محققان به عواملی كه در رضایت شغلی اثرگذارند،
اشاره كرده اند ،یكی از این عوامل كه در رضایت شغلی
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شغلی و كارآیی كاركنان وجود دارد؛ بنا بر این بررسی و
شناخت عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان می تواند
در حفظ و ارتقای آن تاثیر به سزایی داشته باشد( .)9بر
اساس مطالب ذكر شده این سوال مورد بررســی قرار
می گیرد كه آیا هوش هیجانی و سبک های رهبری
مدیران پیش بینی كننده رضایت شغلی در كاركنان
دانشگاه های علوم پزشكی شهر كرمان هستند یا نه؟
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مطالعـات توصـیفی-همبسـتگی
است .جامعه آماری پـژوهش حاضـر را كلیـه كاركنـان
بیمارستان های علوم پزشكی شهر كرمـان ،تشكـــیل
می دهند .از این میان  160كارمند به روش در دسترس
به عنوان نمونه در پژوهش شـركت داده شـدند .دامنـه
سنی آن ها بین  23تا  58سـال بـا میـانگین  43/21و
انحراف معیار  3/44بود .روش اجرای پژوهش بـه ایـن
صورت بود كه از طریق هماهنگی با حراسـت و كسـب
مجوز اجرای پژوهش ،توانستیم پرسش نامه ها را بـین
افراد شـركت كننـده در پـژوهش توزیـع كنـیم .جهـت
گردآوری داده ها ،از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسش نامه هوش هیجانی :این آزمون شامل 28
ماده است كه بر اساس مقیاس  6درجه ای لیكرت از 1
تا  6نمرهگذاری می شود .چهار مولفه خودآگاهی ،خود
مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریــــت رابـــطه را
می سنجـــد( .)10در بررسی گنجی ضرایب اعتبار
مولفه های هوش هیجانی به ترتیب برابر با ،0/73
 0/76 ،0/76 ،0/78بود؛ و ضریب پایایی آن با استفاده
از آلفای كرونباخ  0/88بود .برای تعیین روایی ،این
آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار-آن در یک
گروه  97نفری اجرا شد كه ضریب همبستگی  0/68در
سطح  0/99معنی دار بود.
پرسش نامـه توصـیف رفتـار رهبـر( :)LBDQایـن
پرسش نامه دارای سبک های رهبری حمایتی و آمرانـه
مدیران مـی باشـد .بـرای اولـین بـار در ایـران توسـط
شكركن به فارسی ترجمه و آماده استفاده گردیـد .ایـن
پرسش نامه شامل  30جملـه پـنج درجـه ای(همیشـه،
اغلب ،گاهی اوقات ،بـه نـدرت و هرگـز) اسـت .سـبک
حمایتی به وسیله ماده هـای ،14 ،10 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
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 28 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18و سبک آمرانه به وسـیله
ماده هـای ،25 ،21 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،5
 30 ،29 ،27 ،26تعیین می گردد( .)11نمـــره گـذاری
ماده ها بـه غیـر از جمـالت 18 ،15 ،14 ،10 ،9 ،6كـه
جهت نمرهگذاری آن ها معكوس می باشد ،بـه صـورت
مستقیم است؛ یعنی به گزینه هرگز امتیاز( )1و به گزینه
همیشه امتیاز( )5تعلق می گیرد این پرسش نامه توسط
زیردستان تكمیل می گردد( .)12در پژوهش زیره پور و
شكركن روایی و پایایی پرسش نامه توصیف رفتار رهبر
مورد بررسی قرار گرفت .روایـی بـه شـیوه همبسـتگی
برای سبک حمایتی  0/64و برای سـبک آمرانـه 0/73
گزارش شده است و پایایی آن به شیوه همسانی درونی
ماده ها  0/78گزارش شده است.
پرسش نامه رضایت شغلی :آزمـون رضـایت شـغلی
بریفیلد و روث حاوی  19سوال پـنج گزینـه ای(كـامالا
مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و كامالا مـوافقم)
است كه از  1تا  5نمره گذاری مـی شـود امـا در مـورد
ســــــواالت  17 ،12 ،11 ،9 ،7 ،5 ،4و  19شــــــیوه
نمره گذاری معكوس می باشد .شواهد مربوط به روایـی
به جهت مواد مقیاس(روایی صوری) اسـت .همبسـتگی
نمره ها با نمره های مقیاس رضایت شغلی هاپـا كـه
در دانشگاه مینه سوتا در سال  1995به دست آمد بسیار
قوی و 0/92گزارش شد( .)13ضریب پایایی آن توسـط
عظیمی پور با روش آلفای كرونباخ  0/86و بـا روش دو
نیمه كردن  0/88به دست آمد؛ و در پژوهش كریمی با
محاسبه ضریب آلفای كرونباخ  0/72به دست آمد.
یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها با دو روش آماری شامل
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به وسیله
نرمافزار  SPSS vol.20انجام گرفت .از همبستگی
پیرسون جهت بررسی رابطه ساده میان هوش هیجانی
و سبک های رهبری(حمایتی و آمرانه) با رضایت شغلی
استفاده گردید .به منظور ارزیابی اوزان نسبی و وزن
تركیبی هوش هیجانی و سبک های رهبری با رضایت
شغلی از تحلیل رگرسیون با روش ورود استفاده شد.
نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول
شماره  1مشاهده می شود.

رابطه هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران با رضایت شغلی  -...ساره میرشکار و همکاران
جدول شماره  .1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره هوش هیجانی و مولفه های آن،
سبک رهبری حمایتی و آمرانه و رضایت شغلی
میانگین
114/76
26/12
34/62
20/63
34/15
48/93
47/27
59/88

همبستگی پیرسون استفاده شد كه نتایج آن در جدول
شماره  2ارائه شده است.

جهت آزمون ارتباط معنی دار بین هوش هیجانی،
سبک های رهبری مدیران با رضایت شغلی از روش

جدول شماره  .2ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش حاضر با رضایت شغلی
متغیر مال

رضایت شغلی

ضریب همبستگی
0/658
0/534
0/509
0/451
0/534
-0/381
0/505

متغیر
هوش هیجانی
مولفه خودآگاهی
مولفه خود مدیریتی
مولفه آگاهی اجتماعی
مولفه مدیریت رابطه
سبک رهبری حمایتی
سبک رهبری آمرانه

همان طور كه در جدول شماره  2مشاهده می شود
تمامی روابط در سطح  P<0.001معنی دار می باشند.
در گام بعدی به منظور محاسبه همبستگی چندگانه

سطح معنی داری
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
P<0.001

هوش هیجانی و سبک های رهبری با رضایت شغلی از
تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود استفاده شد كه
نتایج آن در جدول شماره  3ارائه گردیده است.

جدول شماره  .3خالصه یافته های تحلیل رگرسیون رضایت شغلی بر اساس هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران
متغیرهای پیش بین
هوش هیجانی
سبک رهبری آمرانه
سبک رهبری حمایتی

R

R2

F

0/734

0/53

76/180

همان طور كه جـــدول شـــماره  3نشـــــان
می دهـــد ،رگرســــیون پیــــش بینی رضــــایت
شغلی كاركــــنان از روی متغــــیرهای هــــوش
هیجانی و ســـبک های رهبری مدیــران معـــنی دار
می باشد به گونه ای كه تمامی متغیرها با هم 53
درصد واریانس متغیر مال (رضایت شغلی) را پیش
بینی می كنند.


0/017
-0/306
0/265

t
0/338
-7/08
5/32

p
0/73
0/001
0/001

بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی هوش هیجانی و
سبک های رهبری مدیران به عنوان پیش بین رضایت
شغلی كاركنان بیمارستان های علوم پزشكی شهر
كرمان بود .بر اساس یافته های پژوهش حاضر بین
هوش هیجانی و سبک رهبری حمایتی با رضایت
شغلی رابطه مثبت معنی دار و بین سبک رهبری آمرانه
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متغیرها
هوش هیجانی
مولفه خودآگاهی
مولفه خود مدیریتی
مولفه آگاهی اجتماعی
مولفه مدیریت رابطه
سبک رهبری حمایتی
سبک رهبری آمرانه
رضایت شغلی

انحراف معیار
13/42
4/44
5/37
3/12
5/08
12/76
10/55
10/49

حداقل
73
15
18
9
15
14
21
35

حداكثر
160
34
49
28
47
73
65
92
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با رضایت شغلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد .نتایج
این پژوهش با یافته پژوهش های(،9 ،14 ،15 ،16 ،17
 ،)8همسو می باشد .در تبیین یافته حاضر می توان بیان
داشت از آن جایی كه هوش هیجانی یک پیش بینی
كننده مهم برای پیامدهای سازمانی چون رضایت شغلی
است و هم چنین بر روابط رضایت بخش و موفقیت در
شغل موثر است( ،)10،17از این رو برای بقا و پیشرفت
یک سازمان باید افرادی را در سازمان گزینش كرد كه
از هوش هیجانی باالیی برخوردار باشند كه منجر به
پیشرفت و توسعه سازمان و سیستم مدیریتی خواهد
شد( .)7با این وجود مدیران و متخصصان می توانند بر
اساس یافته هایی كه با انجام این پژوهــش به دست
می آید ،در زندگی كاركنان به ویژه افرادی با هوش
هیجانی بسیار پایین نقش مهمی را ایفا كنند .هم چنین
ثابت شده است هر اندازه مدیران سازمان ها نسبت به
رضایت شغلی و مسائل كاركنان وقوف بیشتری داشته
باشند ،بهتر می توانند با برنامه ریزی منطقی عالوه بر
افزایش سطح رضایت كاركنان موجـــبات ارتـــقاء و
بهره وری سازمان را نیز فراهم آورند .لذا در قلمرو
مطالعات انسانی بخش عمده ای از تحقیقات به این امر
اختصاص یافته است .امروزه علی رغم ایجاد تغییرات
عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی ،بسیاری از
افراد در رویارویی با مشكالت زندگی ،فاقد مهارت ها و
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توانایی های الزم و اساسی مانند هوش هیجانی هستند
و همین امر آنان را در مواجهه با مشكالت زندگی
آسیب پذیر نموده و در معرض انواع اختالالت روانی و
جسمانی قــرار می دهـــد و ســـبب می گردد سطح
توانمندی و رضایت فرد از زندگی كاهش یابد .هم
چنین مدیریت ناصحیح و كاربرد سبک های مدیرتی
نادرست در سازمان ها و موسسات به این امر دامن زده
است؛ بنا بر این شناخت نقاط ضعف و توانمندی
كاركنان و مدیران جهت ارائه آموزش های ضروری به
آن ها می تواند راه گشای مشكالت بوده ،رضایت و
توفیق در كار و زندگی را افزایش دهد( .)6هم چنین
نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد كه به طور
كلی هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران 53
درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین می كنند كه
این امر نشان می دهد هوش هیجانی و سبک های
رهبری مدیران نقش اساسی در پیش بینی رضایت
شغلی كاركــنان و پیامـــدهای متعاقب آن از قبیل
بهره وری سازمان را دارا می باشند .در پایان نیز با توجه
به جامـــعه آماری ویژه ایــــن پژوهــــش(كاركنان
بیمارستان های علوم پزشكی شهر كرمان) می بایست
در تعمیم نتایج به جــــوامع دیگر احتــــیاط كرد و
پیشنهاد می شود این پژوهش در جوامع مختلف انجام
گیرد
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The relationship of Emotional Intelligence and Leadership
Styles with Job Satisfaction in Kerman Hospitals
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Abstract
Introduction: Skilled and efficient human
resources is one of the most important tools
for attaining organizational goals because it
plays a key role in increasing or decreasing
organizational productivity. Thus, we
investigated the roles of emotional
intelligence and leadership styles in job
satisfaction of the staff of Kerman
hospitals.

Pearson correlation coefficient and multiple
regression were used.
Findings: Our findings revealed the
significant
positive
relationship
of
emotional intelligence and leadership styles
with employee job satisfaction in Kerman
hospitals. Multiple regression analysis also
showed that emotional intelligence and
leadership styles describe 53% of variations
in job satisfaction.

Materials & Methods: The study population
consisted of all the personnel of Kerman
hospitals (n=160), Kerman, Iran, who were
selected using the convenience sampling
method. The data collection tools
comprised
emotional
intelligence,
leadership behavior, and job satisfaction
questionnaires. To analyze the data,

Discussion & Conclusion: Based on the
results of the present study, organizational
authorities should pay special attention to
the role of these variables.
Keywords:
Emotional
intelligence,
Leadership styles, Job satisfaction
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