
 79 مردادوم، دوره بیست و شش، شماره س  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                     

65 

 

 رضایت شغلی ا رهبری مدیران ب یها  سبکهوش هیجانی و رابطه 

 علوم پزشکی شهر کرمان یها  مارستانیبکارکنان 

 
 3، رضا ایمانخواه*1، ساره میرشکار2، علی عرب2، محمود شیرازی1عبدالزهرا نعامی

 
 اهواز، ایران دانشگاه شهید چمران اهواز،علوم تربیتی،  شناسی و دانشکده روانشناسی،  گروه روان (1

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانعلوم تربیتی،  شناسی و دانشکده روانشناسی،  گروه روان (2

 علوم تربیتی، دانشگاه آزاد زاهدان، زاهدان، ایران شناسی و دانشکده روانشناسی،  گروه روان (3

 
  41/42/4991یخ پذیرش: تار                                2/9/4991 تاریخ دریافت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رهبری، رضایت شغلی یها  سبکهوش هیجانی،  کلیدی: ه هایواژ

                                                           
  علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانگروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و  نویسنده مسئول:*

Email: sareh.mirshekar@gmail.com 
 

Copyright © 2018 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed 

under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License 

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or 

format, provided the original work is properly cited. 

 چکیده
كاهش  و افزایش در  مهمی نقش زیرا است، های سازمان  هدف به رسیدن برای ابزارها نیتر  مهم از یكی و كارآمد ماهر انسانی نیروی مقدمه:

رهبری مدیران در رضایت شغلی كاركنان  یها  لذا بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و سبک .دارد سازمانی ور  هبهر
 باشد. میی علوم پزشكی شهر كرمان ها  مارستانیب

 گیری  كه با استفاده از روش نمونه باشد  می ی علوم پزشكی شهر كرمانها  جامعه آماری پژوهش شامل كلیه كاركنان دانشگاه :هاروش و  مواد

های هوش هیجانی، توصیف رفتار رهبر   نامه اطالعات از پرسش یآور  عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع  نفر به 061در دسترس تعداد 
 شده است.  استفاده رگرسیون چند متغیره و وهش از روش ضریب همبستگی پیرسونژدر بررسی این پ و رضایت شغلی استفاده شد.

ی كاركنان ـــرضایت شغل رهبری مدیران با یها  این پژوهش نشان داد كه بین هوش هیجانی و سبک یها  افتهی :یافته های پژوهش

انی و چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد كه متغیرهای هوش هیج داری وجود دارد. هم یمعنمثبت رابطه  ی علوم پزشكی شهر كرمانها  دانشگاه
 نمایند درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین می 35رهبری  یها  سبک

 ها بایستی به نقش این متغیرها توجه ویژه داشته باشند.  مسئوالن سازمان نتایج پژوهش حاضر بر اساس ی:ریگ  جهینتبحث و 
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 مقدمه
در قرن بیست و یكم،  ها  سازمانویژگی برجسته 

پیمودن سریع و مستمر مسیر تغییر است. محیط 
و متغیر بازار آزاد، تغییرات سریع  ثبات  یباقتصادی 

جهانی، تنوع نیروی كار و  ، رقابتها  یفناور
 یها  چالشساختارهای جدید سازمانی، برخی از 

در این مسیرند. ممكن است  ها  سازمانرویاروی 
باال و  یور  بهرهها در تالش خود جهت نیل به  سازمان

این،  بر بنا؛ (0،2برتری رقابتی، با هم متفاوت باشند)
د را در ها باید در این راستا باشد كه خو تالش سازمان

عرصه رقابت، باقی نگه داشته، تمام تالش خود را 
كاركنانی  د تولید و خدمات، همراه با داشتنصرف بهبو

 عنوان  بهراضی و خشنود نمایند. توجه به كاركنان 
سرمایه و دارایی هر سازمان،  نیتر  مهمو  نیتر  بزرگ
اخیر توجه چشمگیری  یها  دههاست كه در  یا  دهیپد

والت ـــیاری از تحــجلب كرده است. بسرا به خود 
های اخیر كه در قالب غیرمتمركز كردن مدیریت،  سال

یند آمشاركت كاركنان در فركاهش سطوح سازمانی، 
، اند  آمدهگیری و اموری از این دست، پدید  تصمیم

ها نسبت به  همگی بدان دلیل است كه نگرش سازمان
مان از تعریف نیروی كار دگرگون شده و كاركنان ساز

كهنه و نارسای پس از انقالب صنعتی رها و با تعریف 
، اكنون  هم. اند  شدهشناخته « ارزش پرمنابع »هتاز

های صنعتی، بازرگانی و نیز خدماتی بیش از  سازمان
خود به افزایش  یور  بهرهپیش برای باال بردن درجه 

و توان تخصصی، خشنودی و تعهد كاركنان توجه نموده 
زیرا ؛ شندیخوب ن از دست دادن كاركنان مجرنگرا

كاركنان خشنود به احتمال بیشتر به سازمانشان متعهد 
خواهند بود و به نوبه خود، به عضویت در آن سازمان 

سازمان اعتقاد  یها  ارزشكنند، به اهداف و  افتخار می
وری را  این، سطوح باالتر عملكرد و بهره بر دارند و بنا

رضایت شغلی یک حالت  (.2،5دهند) یاز خود نشان م
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 

(. در این بین برخی از 5كند)  جسمی و روانی افراد می
ذارند، كه در رضایت شغلی اثرگ یعواملمحققان به 

، یكی از این عوامل كه در رضایت شغلی اند  كردهاشاره 

سزایی دارد، هوش هیجانی ه ب ریثاتكاركنان سازمان 
 یده  سازماناست. هوش هیجانی ظرفیت یا توانایی 

احساسات و هیجانات خود و دیگران، برای برانگیختن 
در  ها  آناحساسات و استفاده از  ثرومخود و كنترل 
(. امروزه در اكثر كشورهای 4گران است)روابط با دی

پیشرفته بحث هوش هیجانی مطرح شده و این مفهوم 
ها، ادارات و مراكز آموزشی  سسات، سازمانودر م

در كشورهای صنعتی در  گذشته دركاربرد فراوانی دارد. 
بیشتر بر بهره هوشی یک فرد  های استخدامی   مصاحبه

كید آن كشورها در اشد اما امروزه بیشترین ت می دیكات
استخدام بر روی هوش هیجانی فرد است. دانشمندان 

دانند. هوش   معیار سنجش فرد را هوش هیجانی می
هیجانی باال در موفقیت افراد و توانایی آنان در دستیابی 

ثیر فراوان دارد. ات شان  بالقوهبه مقاصد و تحقق اهداف 
رضایت ( معتقدند كه هوش هیجانی با 3آن و پاركر)-بار
ایی دارد و  مالحظه  قابلتقیم و ـلی رابطه مســــشغ
 و نگووود. ـــلكرد شـــبود عمـــتواند باعث به  می

 میانی سطح رهبری نقش خود، تحقیق در (6همكاران)
 هنگ معلمان شغلی رضایت بر معلمان هیجانی و هوش

 كه داد نشان تحقیق این كردند. نتایج بررسی را كنگ 
 میانی سطح رهبران و معلمان انیهیج بین هوش
 وجود معناداری رابطه معلمان شغلی رضایت با مدارس
در افزایش رضایت شغلی  ثروماز دیگر عوامل . دارد

 بالنچارد و كاركنان، سبک رهبری مدیران است. هرسی
 به و گیرند  می كار به مترادف شخصیت، با را سبک
 از عبارت است فرد یک سبک یا شخصیت ها  آن نظر
 كردن دایتــــه نگامـــه وی كه رفتاری الگوی»

 (.7)«دهد  می نشان خود از دیگران های  فعالیت
الگوهای رفتاری مناسب در هر سازمان باعث به وجود 

شود و   آمدن روحیه و انگیزش قوی در كاركنان می
را از شغل و حرفه خویش افزایش  ها  آنمیزان رضایت 

اده از سبک صحیح رهبری دهد و مدیران با استف  می
سازمان  یور بهره وتوانند رضایت شغلی كاركنان   می

 با عنوان پژوهشی در شفیعی(. 8د)خود را افزایش دهن
 و شغلی رضایت با آموزش مدیریتی سبک بین رابطه»

 رسید نتیجه این به «یآموزش ماندگاری كاركنان و ثبات
 رضایت و رهبری سبک بین داری معنی رابطه كه
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این بررسی و  بر بنا؛ دارد كاركنان وجود ییآكار و غلیش
تواند   بر رضایت شغلی كاركنان می ثرومشناخت عوامل 

بر (. 9سزایی داشته باشد)ه ب یرثاتدر حفظ و ارتقای آن 
ی قرار ــمورد بررس سوالمطالب ذكر شده این  اساس
رهبری  یها  سبکگیرد كه آیا هوش هیجانی و   می

رضایت شغلی در كاركنان   كننده نیبی  یشپمدیران 
 هستند یا نه؟ های علوم پزشكی شهر كرمان نشگاهدا

 ها  روشمواد و 
همبسـتگی  -این مطالعه از نوع مطالعـات توصـیفی  

كاركنـان  است. جامعه آماری پـژوهش حاضـر را كلیـه    
یل ـــ علوم پزشكی شهر كرمـان، تشك  یها  مارستانیب
 در دسترسبه روش  كارمند 061دهند. از این میان  می
نمونه در پژوهش شـركت داده شـدند. دامنـه     عنوان  به

و  20/45سـال بـا میـانگین     38تا  25بین  ها  آنسنی 
بود. روش اجرای پژوهش بـه ایـن    44/5انحراف معیار 

كسـب   صورت بود كه از طریق هماهنگی با حراسـت و 
ها را بـین   نامه مجوز اجرای پژوهش، توانستیم پرسش

جهـت   در پـژوهش توزیـع كنـیم.    كننـده   كتشـر افراد 
 ، از ابزارهای زیر استفاده شد:ها  دادهگردآوری 
 28 این آزمون شامل نامه هوش هیجانی: پرسش

 0 لیكرت از یا  درجه 6ماده است كه بر اساس مقیاس 
خود خودآگاهی،  لفهومچهار . شود  می یگذار نمره 6تا 
طه را ـــابت رــــ، آگاهی اجتماعی و مدیرییتیریمد
ضرایب اعتبار  در بررسی گنجی .(01)دـــسنج  می
 ،75/1 هوش هیجانی به ترتیب برابر با یها  لفهوم
ضریب پایایی آن با استفاده  ؛ وبود 76/1 ،76/1 ،78/1

برای تعیین روایی، این  .بود 88/1 از آلفای كرونباخ
ن در یک آ-آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار

در  68/1 ی اجرا شد كه ضریب همبستگینفر 97 گروه
 .بود دار  یمعن 99/1 سطح

ایـن  : (LBDQ)نامـه توصـیف رفتـار رهبـر     پرسش
رهبری حمایتی و آمرانـه   یها  سبکنامه دارای  پرسش

 بـرای اولـین بـار در ایـران توسـط     . باشـد   مدیران مـی 
 ایـن  .شكركن به فارسی ترجمه و آماده استفاده گردیـد 

همیشـه،  )یا  درجـه   پـنج ملـه  ج 51 نامه شامل پرسش
اسـت. سـبک   ( و هرگـز  نـدرت   بـه اوقات،  اغلب، گاهی
 ،04 ،01 ،8 ،6، 4 ،5 ،2 ،0 یهـا   ماده لهیوس  بهحمایتی 

 لهیوسـ   بهسبک آمرانه  و 28 ،24 ،25 ،22 ،21 ،09 ،08
 ،23 ،20 ،07 ،06 ،03 ،05 ،02 ،00 ،9 ،7 ،3 یهـا   ماده
 یگـذار   رهـــ نم .(00)گردد  تعیین می 51 ،29 ،27 ،26
ـ غ  بـه  ها  ماده كـه  08 ،03 ،04 ،01 ،9 ،6 جمـالت  از ری
 صـورت   بـه باشد،   می معكوس ها  آن یگذار نمرهجهت 

و به گزینه ( 0)یعنی به گزینه هرگز امتیاز؛ مستقیم است
نامه توسط  پرسش گیرد این  تعلق می (3)همیشه امتیاز

پور و در پژوهش زیره  .(02)گردد  زیردستان تكمیل می
توصیف رفتار رهبر  نامه شكركن روایی و پایایی پرسش

همبسـتگی   وهیشـ روایـی بـه   . قرار گرفت یبررس مورد
 75/1 و برای سـبک آمرانـه   64/1 برای سبک حمایتی

است و پایایی آن به شیوه همسانی درونی  شده  گزارش
 .است شده  گزارش 78/1 ها  ماده

لی آزمـون رضـایت شـغ    نامه رضایت شغلی: پرسش
 كـامالا )یا  نـه یگزال پـنج  وس 09 بریفیلد و روث حاوی

( مـوافقم  كامالامخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و 
شـود امـا در مـورد      مـی  یگذار  نمره 3 تا 0 است كه از

یوه ــــــش 09 و 07 ،02 ،00 ،9 ،7 ،3 ،4 االتــــــوس
شواهد مربوط به روایـی  . باشد  گذاری معكوس می نمره

 همبسـتگی . اسـت ( روایی صوری)اد مقیاسبه جهت مو
مقیاس رضایت شغلی هاپـا  كـه    یها  نمرهبا  ها  نمره

به دست آمد بسیار  0993 در سال سوتا  نهیمدر دانشگاه 
ضریب پایایی آن توسـط  . (05)گزارش شد92/1 قوی و
و بـا روش دو   86/1 با روش آلفای كرونباخ پور یمیعظ

با   پژوهش كریمی در ؛ وبه دست آمد 88/1 نیمه كردن
 .به دست آمد 72/1 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ

 پژوهش یها  افتهی
با دو روش آماری شامل  ها  داده لیتحل و  هیتجز

 لهیوس  بههمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 
انجام گرفت. از همبستگی  SPSS vol.20 افزار نرم

هوش هیجانی میان  هساد هپیرسون جهت بررسی رابط
)حمایتی و آمرانه( با رضایت شغلی رهبری یها  کسبو 

ارزیابی اوزان نسبی و وزن  منظور  بهاستفاده گردید. 
رضایت رهبری با  یها  سبکتركیبی هوش هیجانی و 

 از تحلیل رگرسیون با روش ورود استفاده شد. شغلی
 نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول

 .شود  یممشاهده  0 شماره



 ساره میرشکار و همکاران -...رضایت شغلی ا رهبری مدیران ب یها  سبکهوش هیجانی و رابطه 

65 

 

 آن،  یها  لفهوم و هوش هیجانی  نمره. میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر 1 شماره لجدو

 سبک رهبری حمایتی و آمرانه و رضایت شغلی
 حداكثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیرها

 061 75 42/05 76/004 هوش هیجانی

 54 03 44/4 02/26 خودآگاهی لفهوم

 49 08 57/3 62/54 یریتیخود مد لفهوم

 28 9 02/5 65/21 آگاهی اجتماعی لفهوم

 47 03 18/3 03/54 مدیریت رابطه لفهوم

 75 04 76/02 95/48 سبک رهبری حمایتی

 63 20 33/01 27/47 سبک رهبری آمرانه

 92 53 49/01 88/39 رضایت شغلی

 

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

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

 
 . ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش حاضر با رضایت شغلی2 شماره جدول

 یدار  یمعنسطح  ضریب همبستگی متغیر متغیر مال 

 
 
 

 رضایت شغلی

 110/1 638/1 هوش هیجانی

 110/1 354/1 هیخودآگا لفهوم

 110/1 319/1 یریتیخود مد لفهوم

 110/1 430/1 آگاهی اجتماعی لفهوم

 110/1 354/1 مدیریت رابطه لفهوم

 110/1 -580/1 سبک رهبری حمایتی

 110/1 313/1 سبک رهبری آمرانه

P<0.001 

 

 شود  یممشاهده  2 شماره كه در جدول طور  همان
 .باشند  یم دار  یمعن P<0.001تمامی روابط در سطح 

محاسبه همبستگی چندگانه  منظور  بهدر گام بعدی 

از  رضایت شغلیبا رهبری  یها  سبکو  هوش هیجانی
تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود استفاده شد كه 

 گردیده است. ارائه 5 شماره نتایج آن در جدول
 

 رهبری مدیران یها  سبکایت شغلی بر اساس هوش هیجانی و تحلیل رگرسیون رض یها  افتهی. خالصه 3شماره  جدول 
 R R2 F  t p بین  یشپمتغیرهای 

 75/1 558/1 107/1    هوش هیجانی

 110/1 -18/7 -516/1 081/76 35/1 754/1 سبک رهبری آمرانه

 110/1 52/3 263/1    سبک رهبری حمایتی

 
 

ان ـــــنش 5 شـــماره دولـــكه ج طور  همان
ایت ــــرض ینیب  شــــیپیون ــــ، رگرسدـــده  یم

وش ــــیرهای هــــنان از روی متغــــشغلی كارك
دار  نیـــران معــرهبری مدی یها  بکـــسهیجانی و 

 35متغیرها با هم   كه تمامی یا  گونه  بهباشد  می
 شیپدرصد واریانس متغیر مال )رضایت شغلی( را 

 .كنند می ینیب 

 گیری تیجهبحث و ن
 و هیجانی هوش بررسی حاضر پژوهش از هدف
 رضایت نیب  شیپ عنوان  به مدیران رهبری یها  سبک
علوم پزشكی شهر  یها  مارستانیب كاركنان شغلی
پژوهش حاضر بین  یها  افتهیبر اساس  .بود كرمان

هوش هیجانی و سبک رهبری حمایتی با رضایت 
ک رهبری آمرانه و بین سب دار  یمعنشغلی رابطه مثبت 
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نتایج وجود دارد.  دار  یمعنبا رضایت شغلی رابطه منفی 
، 9، 04، 03، 06، 07)های پژوهش  افتهیاین پژوهش با 

بیان  توان  یم. در تبیین یافته حاضر باشد  یمهمسو  ،(8
 ینیب  شیپهوش هیجانی یک جایی كه  داشت از آن

مهم برای پیامدهای سازمانی چون رضایت شغلی  كننده
و موفقیت در  بخش  تیرضاچنین بر روابط  است و هم
برای بقا و پیشرفت  رو  نیا از، (01،07)است ثرومشغل 

یک سازمان باید افرادی را در سازمان گزینش كرد كه 
منجر به  كه از هوش هیجانی باالیی برخوردار باشند

سیستم مدیریتی خواهد  پیشرفت و توسعه سازمان و
توانند بر  مدیران و متخصصان می وجود  نیا با(. 7شد)

ش به دست ــهایی كه با انجام این پژوه اساس یافته
 هوش باافرادی  ژهیو  بهآید، در زندگی كاركنان  می

چنین  هم. ایفا كنند را یمهمار پایین نقش هیجانی بسی
ها نسبت به  مدیران سازمان اندازه هرثابت شده است 

رضایت شغلی و مسائل كاركنان وقوف بیشتری داشته 
منطقی عالوه بر  یزیر  برنامهتوانند با  باشند، بهتر می

قاء و ـــبات ارتـــافزایش سطح رضایت كاركنان موج
وری سازمان را نیز فراهم آورند. لذا در قلمرو  بهره

 ای از تحقیقات به این امر  مطالعات انسانی بخش عمده
 تغییرات ایجاد رغم  یعل امروزه اختصاص یافته است.

 از بسیاری زندگی، های شیوه در تغییر و فرهنگی عمیق
 و ها  مهارت فاقد زندگی، مشكالت رویارویی با در افراد

 و اساسی مانند هوش هیجانی هستند الزم های توانایی
 زندگی مشكالت با مواجهه در را آنان امر همین و
و  اختالالت روانی انواع معرض در و نموده ریپذ  بیآس

گردد سطح  بب میـــد و ســـده می رارــق جسمانی
 توانمندی و رضایت فرد از زندگی كاهش یابد. هم

های مدیرتی  كاربرد سبک و حیناصحچنین مدیریت 
سسات به این امر دامن زده وها و م نادرست در سازمان

توانمندی  این شناخت نقاط ضعف و بر بنا؛ است
ضروری به  یها  آموزشكاركنان و مدیران جهت ارائه 

تواند راه گشای مشكالت بوده، رضایت و   می ها  آن
چنین  هم. (6)توفیق در كار و زندگی را افزایش دهد
 طور  بهدهد كه  نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می

 35رهبری مدیران  یها  سبکهوش هیجانی و  یكل
 كه كنند  یم تبیین را شغلی رضایت واریانس از درصد
 یها  سبک و هیجانی هوش دهد  یم نشان امر این

 رضایت ینیب  شیپ در اساسی رهبری مدیران نقش
 قبیل از آن متعاقب دهایـــپیام و نانــكارك شغلی
 توجه با نیز پایان در. باشند  یم دارا را سازمان یور  بهره
كاركنان )شــــهپژو نــــای ژهیو آماری عهـــجام به
 ستیبا  یم( علوم پزشكی شهر كرمان یها  مارستانیب
 و كرد یاطــــاحت دیگر وامعــــج به نتایج تعمیم در

 انجام مختلف جوامع در پژوهش این شود  یم پیشنهاد
گیرد
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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. 

 

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, 

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. 

 

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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