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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose:The aim of this study was to determine the relationship 

between emotional intelligence and leadership effectiveness with 

respect to the transformation of managers of Guilan University of 

Medical Sciences. 

Materials and Methods: The present study is a descriptive 

correlational study. The statistical population of this research 

consists of all the deputies of basic, clinical, research and technology 

education and managers of Gilan medical education development 

offices. The sample size is 210 using the Krejcie-Morgan table. 

Non-random sampling method is also available. 

Findings: The results of calculating the Cronbach's alpha 

coefficient and examining the content and structure validity (factor 

load analysis) show the reliability and validity of the study 

instrument. The results of testing the research hypotheses show that 

emotional intelligence, transformational leadership and leadership 

effectiveness have a significant relationship with each other. 

Analysis of causal pathways also shows that transformationalism is 

the mediating variable between emotional intelligence and 

leadership effectiveness. Findings from path analysis also showed 

that there is a significant relationship between emotional 

intelligence and leadership effectiveness with respect to managers' 

transformationalism. 

Conclusion: Based on the results of the research, executive 

suggestions for improving emotional intelligence and 

transformational attitude in the managers of the University of 

Medical Sciences in order to improve the capabilities of deputies 

and managers in the health care system have been proposed. 
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 83 .. و تحول  یرهبر یاثربخش ،یجانیهوش ه نیارتباط ب  

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Winter 2020 

و تحول  یرهبر یاثربخش ،یجانیهوش ه نیارتباط ب

 النیاستان گ یدانشگاه علوم پزشک رانیدر مد ییگرا

 
 *یعباس یبدر

، یدانشگاه آزاد اسالم، یواحد بندر انزل، تیریگروه مد، اریاستاد
 ایران. بندر انزلی،

 
 چکیده

و  یجانیهوش ه انیارتباط م نییحاضر تع قی: هدف تحقدفه
دانشگاه علوم  رانیمد ییبا توجه به تحول گرا یرهبر یاثربخش
 .است النیاستان گ یپزشک
 یاز نوع همبستگ یفیتوص یحاضر مطالعه ا قیتحق و روش ها: مواد

 ،ینیبال ه،یآموزش پا نیمعاون هیرا کل قیتحق نیا یاست. جامعه آمار
 النیگ یدفاتر توسعه آموزش پزشک رانیو مد یو فناور قاتیتحق
 مورگان -یدهند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجس یم لیتشک
در  یتصادف ریغ زین یریشده است. روش نمونه گ نیینفر تع 210

 .دسترس است
 یکرونباخ و بررس یآلفا بیحاصل از محاسبه ضر جیتا ها: افتهی

 و ییای( نشان دهنده پایعامل یبارها لیو سازه)تحل ییمحتوا ییروا
 اتیحاصل از آزمون فرض جیباشد. نتا یابزارمورد مطالعه م ییروا
 یتحول گرا و اثربخش یرهبر ،یجانیکه هوش ه دهدینشان م قیتحق

 زین یعل یها ریمس لیدارند. تحل گریکدی اب یرابطه معنادار یرهبر
 و یجانیهوش ه نیماب یانجیم ریمتغ ییکه تحول گرا دهدینشان م
ان نش زین ریمس لیحاصل از تحل یها افتهیاست.  یرهبر یاثربخش

 ییبا توجه به تحولگرا یرهبر یو اثربخش یجانیهوش ه نیداد که ب
 .وجود دارد یارتباط معنادار رانیمد
 یتادر راس ییاجرا شنهاداتیپ قیتحق جیبر اساس نتا :یریگ جهینت

دانشگاه علوم  رانیدر مد ییو نگرش تحول گرا یجانیارتقا هوش ه
 تمسیدر س رانیو مد نیمعاون یها تیارتقا قابل یدر راستا یپزشک

 بهداشت و درمان مطرح شده است.
 
 ،یرهبر یتحول گرا، اثربخش یرهبر ،یجانیهوش ه ها: دواژهیکل

 یدانشگاه علوم پزشک
 

 01/10/1398تاریخ دریافت: 
 17/12/1398تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولabbasi@iaubanz.ac.ir 

 مقدمه
دانشگاه علوم پزشکی به عنوان نهاد متولی آموزش، پژوهش و ارائه 

 تغییرات تضرور به بناخدمات بهداشتی و درمانی به جامعه 

 و شده محسوب کشوری هر حیاتی در نهادهای از یکی اجتماعی،
کیفیت خدمات بهداشتی، تولید سرمایه های فکری  تغییر و توسعه با

 -اجتماعمتخصص در زمینه علوم پزشکی و گسترش شاخص های 
این رهبران به همین علت دارد.  ناگسستنی پیوندی جامعه فرهنگی

اهداف  تحقق کیفی و، مطلوب شرایط دانشگاه عامل تعیین کننده
(. از 1)دگردن آن محسوب می تابع نظام علمی توسعه ای جامعه و

 دانشگاه، اثربخشی عوامل موثر بر فرایندهای توسعه ای مهمترین
منوط رهبری  است. اثربخشی ان دانشگاهیرهبر عملکرد مدیران و 

بر عوامل، فرایندها و قابلیت هایی است که تاثیر و واکنش پذیری 
ان  برره عملکرد مدیران دانشگاهی را امکان پذیر می سازد.

محسوب می اصلی دانشگاه  انهدایتگر ی وکلیدصراعندانشگاهی 
بواسطه عملکرد مدیران دانشگاهی انگیزش جمعی برای . (2گردند)

انجام کار شکل گرفته و ارتباطات اثربخش بین سطوح وظیفه ای 
 پیرو_تبادلی رهبر رویکردامکان پذیر می گردد. در همین راستا 

 وگویی مدیران  پاسخ اول کند: می تاکید عمده حوزه دو رب نیز
های کاری را  گروه امکان تعامل سازنده که اهدافی تدوین دوم

رهبری از دیدگاهی دیگر، لزوم  ثربخشی.  ا(3)فراهم می سازد
 است؛ به گونه ای که(4)سازگاری با نیازهای در حال رشد سازمان 

ممکن امکان پذیر  حد تا مادی و منابع انسانی از بهینه استفاده
فرایندهای دانشگاهی در ارتباطی تنگاتنگ با  . اثربخشیگردد

 دنیازهای فزاینده دانشگاه پیرامون تغییرات ساختارمنپاسخگویی به 
جذب  درپذیرش و ثبت نام، رقابت بین واحدهای دانشگاهی  در

دانشجو، سیاست های ارتقای کیفی و کمی آموزش و پژوهش 
دانشگاهی، ارتباطات میان دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و صنعت، 

در رهبران  قابلیت های متمایزنیازمند   قرار داشته لذا تجاری سازی
تحول گرایی از جمله مهمترین قابلیت های  (.5دانشگاهی است)

 رهبریسوم محسوب می گردد.   رهرهبران در دانشگاه های هزا

 روشن انداز چشم و اهداف با را کارکنان گرا در دانشگاه، تحول
 به موجود مسایل درباره تفکر برای را آنان توانایی و ،برانگیخته

  رهبران رو تحول گرایی از این (.6دهد) می توسعه جدید، ای شیوه

ا سیستم، چه از دیدگاه توسعه فردی رهبر و چه از دیدگاه ارتق
پتانسیل های دانشگاهی برای توسعه و پیشرفت و مقابله با چالش 

 (. رهبران7) های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مهیا می کند
 افزایی اهمیت بر آرمانی نفوذبا بکار گیری  تحول گرا دانشگاهی

فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدمات دانشگاهی به جامعه، 
به  عاطفى وابستگى ،های کارکردی هیجان ،برای انجام آن اشتیاق

آن تاکید می   ترک تابعمش اهداف به و تعهدماموریت دانشگاه 
علمی،  مفروضات ،کارکنان فکرى ترغیب بعد در  ورزند. آنان

 را آن ها و دنمی کش چالش را بهدیدگاه ها، انتقادات و ایده ها را 
 شیوه هاى اتخاذ و قدیمى و کهنه درباره مشکالت مجدد تفکر به

 با الهام بخش، انگیزش .(8) ترغیب میکنند برای حل آن جدید

. رهبران است مرتبط چالش برانگیز هدفى یا ایجاد دیدگاه و تدوین
دانشگاهی محور ایجاد انگیزش محسوب می گردند. آنان با ارائه 
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                  بدری عباسی 84
 

 1398زمستان، 3دوره  سالمتفصلنامه سبک زندگی با محوریت 

پاداش درونی و تاکید بر عوامل انگیزشی درونی، کارکنان دانشگاهی 
کر در نیازهای دانشگاه، نقد فرایندهای آن و ارائه راه را به تف

کارهای منطقی واداشته و خود را جدای از گروه های کاری دانشگاه 
تصور نمی کنند. در این دیدگاه الگوی نقش بودن  عنصرهسته ای در 

 مالحظات بعد نهایت، در در (.9)انگیزش الهامی محسوب می گردد

لیه اعضای گروه های کاری، آموزشی ک بادانشگاهی   رهبران فردى،
 و نیازها به و داشته چند سویه ارتباط و پژوهشی تعامل موثر و

(. 10) اعضای دانشگاه نگاهی عدالت محور دارند  آرمان هاى فردى
های کارکنان،  تلفیق دانش، مهارت و تلقی تحول گرایی در معنای 

نیازمند وجود یک خصیصه اکتسابی و رویه ای ارزشمند است که 
ذینفعانی است که ازطرح واره  باحس هم فکری و هم دلی رهبران 

و با وجود  در این معنا (.1)ها و ایده های متنوعی برخوردار می باشند
تفاوت های فردی متنوع در سیستم های دانشگاهی، ایجاد اشتراکات 

آکادمیک، وروح جمعی  مشترک چتر فکری گروهی و طراحی
به منظور . های دیگری در مدیران دانشگاهی است نیازمند قابلیت

ه ک تامین نیازهای دانشگاهی، رهبری دانشگاه نیازمند افرادی است
در هر موقعیت و  گیرندبه خوبی از قابلیت های عاطفی خود بهره 

نمایند. ذینفعان  با محیط برقرار رابطه اثربخش و سازنده ای
از  یکی مدیریت نمایند. دانشگاهی را بشناسند و آنان را به درستی

اق انطبکه می تواند به رهبران و مدیران در  قابلیت هاییمهم ترین 
هوش وجود و ارتقا  با سازوکارها ی دانشگاهی کمک نماید،

است. هوش هیجانی فرآیند درک دقیق هیجان های  در آنان هیجانی
قیق د و تفسیر و کنترل تعبیرشناخت،  نیزو  فردی و مدیریت آن

هوش هیجانی، فرآیند منطقی لذا (. 6)استهیجانی دیگران  حاالت
به این معنی که فرد به چه میزانی از هیجان  .ارزیابی هیجان ها است

ها و احساس های خود آگاهی دارد و چگونه آن ها را کنترل و 
اُن هوش هیجانی را به پنج مولفه درون  -بار(. 11اداره می کند )

عمومی  و خوی دیریت استرس و خلقفردی، بین فردی، سازگاری، م
جدید رهبری دانشگاه ها،  های در رویکرد است.طبقه بندی نموده 

که از توانمندی های  تاکید می گرددمدیرانی بر انتخاب و حضور 
برخوردار موثرارتباطات برقراری اجتماعی و مهارت های کنترل 

 و بوده، شنونده و سخن گوی خوبی باشند و با درک احساسات خود
اشند قادر بدیگران، در بیان و انتقال احساسات به خوبی عمل کنند و 

برای کارکنان امکان ایجاد کنند که در آن  پویا وسازندهمحیطی 
خلق ایده، دیدگاه های جدید و روش های کاری جدید و توسعه و 

چنین مدیرانی سبب  بنابراین باور، بالندگی فردی فراهم گردد.
مدیران اثربخش  سازمانی دانشگاه خواهند بود.اثربخش فرایندهای 

و در  مجهزندو موفق دانشگاهها به قابلیت های هوش عاطفی 
عواطف و احساسات دیگران را  به طور اثربخشی سازمانی ارتباطات

بر این (. 12دهند )میو متناسب با آن عکس العمل نشان  نمودهدرک 
 قویت تحول گراییاساس هوش عاطفی)هیجانی( از پتانسیل ایجاد و ت

نظریه رهبری تحول آفرین در رهبران دانشگاهی برخوردار است. 
در دانشگاه رویکردی جامع به این اصل است که اثربخشی در گرو 
تحول آفرینی است و تحول آفرینی می تواند منتج از آموزه های 

(. تامل در تفاوت های نتایج رتبه 11هوش هیجانی در رهبران باشد)
متقاضیان ورود به اه ها در سطح جهانی و ملی، کاهش بندی دانشگ

، افت کیفیت ، نارضایتی مشتریان آموزش عالیها دانشگاه برخی
رویه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و افت انگیزه دانشگاهیان، 

های ساختار بعضا فرسوده دانشگاهی و بی ربط به نیازهای بازار،های 
، دانشگاه با محیط ضعیف اطارتب، دانشگاهی کماکان بدون تغییر

بسیاری  ضعیف دانشگاهیان،  فرار از مشارکت جویی و ذهن جمعی
 و ریشه های را برآن داشته است که علل آموزش عالی محققین از

ظرفیت ها و قابلیت های روانشناختی آن را در وجود یا عدم وجود 
رهبران دانشگاهی چون هوش هیجانی و تحول گرایی رهبران 

ناشناخته بر اساس اهداف تحقیق حاضر،  جستجو نمایند. دانشگاهی
و  انهای آموزش عالی و حلقه مفقوده پیوند میان کارکنان، رهبر

در چگونگی شکل گیری  اهداف و ماموریت های دانشگاهی را باید
حلقه روابط متقابل میان سه عامل هوش هیجانی، تحول گرایی و 

باط این موضوع که این ارت با تاکید بر رهبری جستجو کرد.اثربخشی 
استان گیالن مورد توجه قرار  علوم پزشکی در سطح دانشگاه های

نگرفته و در قالب یک پژوهش، انجام نگردیده است، پژوهشگر 
در سطح دانشگاه علوم پزشکی درصدد است با انجام این پژوهش 

هوش هیجانی و اثربخشی  آیا بینبه این سوال پاسخ دهد که  گیالن
 وجود ارتباط معنی داریبا توجه به تحول گرایی مدیران رهبری 

 دارد؟ 
 اهداف تحقیق

تعیین ارتباط میان هوش هیجانی و اثربخشی هدف اصلی این تحقیق 
 یالنعلوم پزشکی گرهبری با توجه به تحول گرایی مدیران  دانشگاه 

اهداف فرعی نیز وجود دارند  راستای هدف اصلی تحقیقدر  .است
 که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 ارتباط میان هوش هیجانی و تحول گرایی مدیران. سنجش( 1
 ارتباط میان تحول گرایی و اثربخشی رهبری مدیران  سنجش ( 2
 ارتباط میان هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران  سنجش( 3

 سواالت تحقیق
ین است که چه ارتباطی بین هوش هیجانی و اثربخشی سوال اصلی تحقیق ا

 علوم پزشکی گیالنرهبری با توجه به تحول گرایی مدیران دانشگاه 
به شرح زیر سواالت فرعی  در راستای سوال اصلی تحقیق، وجود دارد؟

 مطرح می شوند:
وجود  ( چه ارتباط میان هوش هیجانی و تحول گرایی مدیران1

 دارد؟
وجود  ان تحول گرایی و اثربخشی رهبری مدیران( چه ارتباط می2

 دارد؟
  ( چه ارتباط میان هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران3
 وجود دارد؟ 
 چارچوب نظری 

در حوزه های آموزش، پژوهش و دانشگاه نهادی با اهداف متنوع 
است. نیل به اهداف دانشگاهی و موفقیت  ارائه خدمات به جامعه

در دستیابی به اهداف در گرو اثربخشی عملکرد مدیران در هر یک 
ویژگی ها و قابلیت هایی  از این حوزه های وظیفه ای بوده و نیازمند

است که با ساختار و نیازهای در حال تغییر فضای دانشگاهی سازگار 
یربنای توسعه سازمانی جوهره و زو متجانس باشد. از آنجایی که 

های علوم پزشکی بر مبنای این انطباق کارکردی سیستم  دانشگاه
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بهداشت و درمان و کنشگران آن شکل می گیرد لزوم توجه به 
عوامل موثر بر این پدیده محوری دانشگاهی اهمیت فراوانی به خود 

به منظور دستیابی به اثربخشی عملکرد به ویژه  (.13) می گیرد
دیران دانشگاهی مطالعات انجام شده بر متغیرهای متنوعی عملکرد م

هور و همکاران در تحقیقی تحت تاکید نموده اند. در همین راستا 
رهبری تحول گرا بین هوش هیجانی و نتایج نقش میانجی  »عنوان 

، هوش هیجانی، رهبری تحول گرابه  تعامل چهار متغیر  « تیم
موثرترین عامل توسعه به عنوان اثربخشی رهبری و جو خدمت 

 احساس و هوش هوش هیجانی، حوزه (.14)دانشگاهی اشاره نمودند

دیگران و مدیریت -فرایندهای شناخت خود  عمیق به با نگاه را
 در کنار اجتماعی، محیط درک عمیق تر منابع به عنوان احساسات

 ماهیت کنش با تاثیر برو به همین دلیل  (15دهد ) می قرار یکدیگر

به  دانشگاهی های سیستم در عظیمی تحول دانشگاهی مدیران
توانایی مایر و سالوی هوش هیجانی را . (16آورده است) وجود

ارزیابی، بیان و تنظیم هیجانات خود و دیگران و استفاده کارآمد از 
با  انطباقارتباط درون فردی، ارتباط بین فردی،  ذکر می کنندآن 

هوش هیجانی قلمداد  را می توان پیامدهای  ، مدیریت استرسنیازها
نمود که خود تعامل منطقی مدیران، کارکنان و سایر ذی نفعان 

 میامکان پذیر  مهارت های بین فردی موثر  دانشگاهی را بر اساس
از مهارت  مجموعه ای و احساسات و عواطف و کاربرد (17) سازد

مسئله  در موقعیت های تصمیم گیری و حل فردی خصایص و ها
و  ارزش ،اهمیت از آگاهیبه همین جهت  می بخشد. ارتقاء را 

 روانشناسان قابل تامل و مداقه علمی است. توسعه آن در مدیران

مقوله ای اکتسابی است لذا می توان آن را  هیجانی هوش معتقدند
در  عاطفی هوش (. با نهادی شدن15)بخشید بهبود و ایجاد نمود

و نگرش توجه به نیازهای متنوع ایجاد می گیرد. زیرا  بینشرهبران، 
هوش هیجانی توانایی توجه به ظرفیت های مخاطبین را برای مدیران 
فراهم نموده و پیش نیازهای تحول گرایی در مدیران را بوجود می 

یعنی سازمان هایی که ها  اهمیت این موضوع در دانشگاه ه آورد.
شاخص های توسعه  در وثر و حیاتیعامل م متولی تولید علم بوده و

اجتماعی و کاربست  –فرهنگی  آموزه های وبهداشتی، سالمت، 
 رهبری سبک (.8) .های آن محسوب می شوند، دو چندان می گردد

دانشگاهی و  مدیریت و نظارت های سیستم بهبود در گرا تحول
، مورد تاکید صاحب نظران مدیریت آموزش عالی اثربخشی آنارتقا 
مانی نفوذ آر که با درونی استانگیزش شکلی از تحول گرایی  است.

 و انگیزش الهام بخش، تحریک هوشی بر ذی نفعان یا کاریزما
 (. 18)پدیدار می گردد مالحظات فردی

 
 تحقیق مفهومی مدل .1شکل 

 فرضیه های تحقیق
 این تحقیق عبارتند از:بر اساس مدل تحقیق، فرضیه های 

 فرضیه اصلی:
بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری با توجه به تحول گرایی 

 رابطه معنی داری وجود دارد. علوم پزشکی گیالنمدیران دانشگاه 

 فرضیه های فرعی:
معنی داری  ارتباط( بین هوش هیجانی و تحول گرایی مدیران 1

 وجود دارد.
اثربخشی رهبری ارتباط معنی داری (  بین تحول گرایی مدیران و 2

 وجود دارد. 
( بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری ارتباط معنی داری وجود 3

 دارد.
 

 هاروش مواد و 
در تصمیم گیریها  اهمیت کاربرد نتایج آنبه لحاظ  حاضر پژوهش

تحقیقات کاربردی به شمار  در زمره ی دانشگاهیو برنامه ریزی ها
تحقیق حاضر را میتوان توصیفی  نیز ماهیت و روشبر اساس د. می آی

آماری تحقیق حاضر شامل جامعه  از نوع همبستگی قلمداد نمود.
ر د می باشد که تعداد آنهاگیالن  علوم پزشکیدانشگاه  کلیه مدیران

)معاونین آموزش پایه، بالینی و تحقیقات نفر 318 زمان مطالعه
 د.  نی باشم وفناوری و مدیران دفاتر آموزش پزشکی(

 
 و روش نمونه گیری حجم نمونه

 تعییننفر  215 مورگان-با استفاده از جدول کرجسیحجم نمونه 
غیر تصادفی در . نمونه گیری در پژوهش حاضر به روش ه استشد

در فرایند نمونه گیری بر اساس میزان . ه استانجام شددسترس 
س پ دند.ش همکاری معاونین و مدیران دفاتر آموزش پزشکی انتخاب

پرسشنامه وارد تجزیه و  213از بررسی پرسشنامه ها در نهایت 
 تحلیل نهایی شدند.

 
 روایی و پایایی ابزار پژوهش

 روایی پرسشنامه 
های تعیین اعتبار اندازه در این پژوهش از میان انواع مختلف روش

 سازه برای سنجش روایی ابزارو  ییمحتواروایی گیری روایی، از 
از نظر  ،ی ابزارروایی محتوا گیری اندازه استفاده شده است. برای

حوزه آموزش عالی، کارشناسان و اساتید مجرب و پر  متخصصان
 اشکاالت استفاده شد. در نتیجهسابقه در کار اجرایی دانشگاه 

 برآورده جهت الزم اصالحات و شناسایی و محتوایی ساختاری

 ت پذیرفت.صور صوری و محتوایی روایی ساختن
 

 روایی سازه متغیر تحول گرایی
در حالت ضرایب استاندارد نشان  ییدر نمودار زیر ابعاد تحول گرا

شده ی آن بررسی داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرا
. آنچه از معادالت اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می است

را اختیار  0.4دیر باالی شود این است که کلیه بارهای عاملی مقا
می توانند ابعاد رهبری تحول  مطلوبیسواالت در حد  لذا کرده و

 گرا را مورد سنجش قرار دهند. 

اثربخشی  تحول گرایی هوش هیجانی

 رهبری
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 1398زمستان، 3دوره  سالمتفصلنامه سبک زندگی با محوریت 

 
مدل اندازه گیری ابعاد رهبری تحول گرا در حالت بار . 1 نمودار

 عاملی
 

در حالت ضرایب معناداری به  ییدر نمودار زیر ابعاد تحول گرا
وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک 
معادالت اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیرهای 

 مکنون ارتباطی معنادار است. 

 
مدل اندازه گیری ابعاد رهبری تحول گرا در حالت . 2ر نمودا

 ضرایب معناداری
 

 هوش هیجانی  سازه متغیرروایی 
در نمودار زیر ابعاد هوش هیجانی در حالت ضرایب استاندارد نشان 

بررسی  مورد ی آنداده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرا
. آنچه از معادالت اندازه گیری در این نمودار نتیجه قرار گرفته است

را  0.4باالی گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر 

می توانند متغیرهای  مطلوبیسواالت در حد لذا اختیار کرده و 
 مکنون را مورد سنجش قرار دهند. 

 
 مدل اندازه گیری ابعاد هوش هیجانی در حالت بار عاملی. 3 نمودار

 
در نمودار زیر ابعاد هوش هیجانی در حالت ضرایب معناداری به 
وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک 
معادالت اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط سواالت با متغیرهای 

 مکنون ارتباطی معنادار است. 

 
لت ضرایب مدل اندازه گیری ابعاد هوش هیجانی در حا. 4 نمودار

 معناداری
 

 اثربخشی رهبری روایی سازه متغیر
در نمودار زیر ابعاد اثربخشی رهبری در حالت ضرایب استاندارد 

مورد ی آن نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرا
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. آنچه از معادالت اندازه گیری در این بررسی قرار گرفته است
 مطلوبیت که سواالت در حد نمودار نتیجه گرفته می شود این اس

 می توانند ابعاد اثربخشی رهبری را مورد سنجش قرار دهند.  

 
مدل تحلیل عاملی تاییدی ابعاد اثربخشی رهبری در . 5 نمودار

 حالت بارهای عاملی
در نمودار زیر ابعاد اثربخشی رهبری در حالت ضرایب معناداری به 
وسیله آماره تی نشان داده شده اند. نتایج آماره تی برای تک تک 
معادالت اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیرهای 

 مکنون ارتباطی معنادار است. 

 
شی رهبری در مدل تحلیل عاملی تاییدی ابعاد اثربخ. 6ر نمودا

 حالت ضرایب معناداری
 
 

 تحقیق آزمون فرضیات
در نمودارهای زیر به ترتیب مدل معادالت ساختاری فرضیات تحقیق 
در حالت ضرایب معناداری و ضرایب ساختاری نشان داده شده است. 

+ 1.96خارج از بازه  tچنانچه در حالت ضرایب معناداری، آماره 
ـ قرار داشته باشد فرضیه مورد تایید قرار می گیرد. همچنین 1.96و 

ضریب ساختاری نیز نشان از میزان رابطه یا تاثیر متغیر مستقل بر 
 متغیر وابسته دارد. 

بر اساس این نمودارها همچنین می توان میزان تاثیرات غیر مستقیم 
رهبری از طریق متغیر بخشی اثرمتغیر هوش هیجانی را بر متغیر 

از دو مدل  ارائه شدهمحاسبه نمود. شاخصهای برازش یی تحولگرا
 تجربی نشان می دهد که طراحی مدل مناسب بوده و مدل با داده هائ

 که محقق جمع آوری نموده است تطابق دارد. 
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 مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری. 7 رنمودا

 
 مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری. 8 نمودار

 شاخصهای برازش مدل 
آمده، نشان می دهد  8شاخصهای برازش مدل تحقیق که در جدول 

که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، 
 برازش مناسبی دارد. یعنی این مدل روابط را به درستی نشان می دهد. 

 
 

 
 شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق. 3 جدول

 AGFI GFI CFI NNFI NFI /df2χ RMSEA شاخص

 0.068 1.925 0.95 0.95 0.97 0.94 0.90 مقدار به دست آمده
 0.08 > 3 > 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.8< مقدار مجاز
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 نتایج آزمون فرضیات
فرضیه اصلی: بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری با توجه به تحول 

اری رابطه معنی داستان گیالن   علوم پزشکیدانشگاه  مدیرانگرایی 
 وجود دارد.

با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده شد که 
بین دو متغیر هوش هیجانی و رهبری تحول گرا و  tمیزان آماره ی 

همچنین بین دو متغیر رهبری تحول گرا و اثربخشی رهبری معنادار 
 &96/1[از بازه ی است و از آن جا که این دو مقدار در خارج 

قرار دارند فرضیه اول تحقیق تایید شده است و هوش  ]-96/1
هیجانی رابطه معناداری با اثربخشی رهبری با توجه به رهبری تحول 

و همکاران همخوانی دارد.  هورآفرین دارد. این نتیجه با نتایج مطالعه 
آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که هوش هیجانی با اثربخشی 

. (14)بری با توجه به تحول گرایی رابطه معنی داری داردره
کاربست این یافته در دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن تقویت 
آموزه های نظریه هوش هیجانی در مدیران است. توجه به این نکته 
حائز اهمیت است که عناصر هوش هیجانی مادام که خصلتهای 

در است اثربخشی آنها را تحول گرایی را در مدیران ارتقا دهد قا
پیش بینی و کنترل نماید. لذا تعامل کارکردی این سه پدیده در 
آموزش عالی یک فلسفه تربیتی کارساز در این نظام حیاتی جامعه 

  است.
: بین هوش هیجانی و تحول گرایی مدیران رابطه معنی 1فرضیه فرعی 

 داری وجود دارد. 
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می شود که میزان 

 50/11بین دو متغیر هوش هیجانی و تحول گرایی برابر با  tآماره ی 
 -96/1 &96/1[است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی 

قرار دارد، این فرضیه تایید شده است. با توجه به ضریب استاندارد  ]
ان گفت که میزان تاثیر هوش هیجانی بر تحول گرایی هم می تو

است. یعنی چنانچه هوش هیجانی باالتر باشد،  73/0مدیران برابر با 
تحول گرائی مدیران نیز افزایش خواهد یافت. این نتیجه با نتایج 

همخوانی  (7ویعقوبی و همکاران) (14و همکاران ) هورمطالعه 
تند که بین هوش هیجانی و تحول دارد.آنها نیز در پژوهش خود دریاف

 گرایی رابطه معنی داری وجود دارد.  

: بین تحول گرایی مدیران و اثربخشی رهبری مدیران 2فرضیه فرعی 
 ارتباط معنی داری وجود دارد.  

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، مشاهده می شود که میزان 
و اثربخشی رهبری  بین دو متغیر تحول گرایی مدیران tآماره ی 
است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی  70/5برابر با 

قرار دارد، این فرضیه تایید شده است. با توجه  ] -96/1 &96/1[
به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر تحول گرایی 

است. یعنی چنانچه تحول  49/0مدیران بر اثربخشی رهبری برابر با 
گرایی مدیران بیشتر بشود، اثربخشی رهبری نیز افزایش خواهد 

 (10و ایسا) (14و همکاران ) هوریافت. این نتیجه با نتایج مطالعه 
همخوانی دارد.آنها نیز در پژوهش خود دریافتند که بین تحول گرایی 

 مدیران و اثربخشی رهبری رابطه معنی داری وجود دارد.  
 

: بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ارتباط 3فرضیه فرعی 
 معنی داری وجود دارد.

ها، مشاهده می شود که میزان  با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده
بین دو متغیر هوش هیجانی و اثربخشی رهبری برابر با  tآماره ی 

 &96/1[است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی  59/3
قرار دارد، این فرضیه تایید شده است. با توجه به ضریب  ] -96/1

بر استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر هوش هیجانی 
است. یعنی چنانچه هوش هیجانی  40/0اثربخشی رهبری برابر با 

باالتر باشد، اثربخشی رهبری نیز افزایش خواهد یافت. این نتیجه با 
همخوانی دارد.آنها  (6و فانون) (14و همکاران ) هورنتایج مطالعه 

نیز در پژوهش خود دریافتند که بین هوش هیجانی و اثربخشی 
 ری وجود دارد.  رهبری رابطه معنی دا

 تحلیل مسیرمدل 
کلیه مسیرهای مستقیم در مدل تحقیق و همچنین  4در جدول شماره 

اعداد معناداری و ضرایب تاثیر به همراه میزان ضریب تعیین نشان 
 است.داده شده 

   

 مدل تحقیقمسیرهای مستقیم . 4جدول 
 نتیجه  2R آماره تی بتا مسیر فرضیه فرعی

 تایید 0.52 11.50 0.73 رهبری تحول گرابه هوش هیجانی   1
 5.70 0.49 اثربخشی رهبری به رهبری تحول گرا 2

0.22 
 تایید

 تایید 3.59 0.40 اثربخشی رهبری به هوش هیجانی 3

 

 
 مدل تحلیل مسیر. 9 نمودار

 قویترینمی توان نتیجه گرفت که  4شماره با توجه به نتایج جدول 
ست. یی اتحولگرا وهوش هیجانی متغیر به ارتباط علی مربوط مسیر

از طرف دیگر ضرایب تعیین نشان می دهد که رهبری تحولگرا و 
درصد از واریانس یا تغییرات متغیر  22هوش هیجانی مجموعا 

تبیین می نمایند. هوش هیجانی  اثربخشی رهبری را در مدل تحقیق
درصد از تغییرات رهبری تحولگرا را تبیین می نماید.   73نیز حدود 

کلیه مسیرهای غیرمستقیم نشان داده شده نیز   5در جدول شماره 
 است. 
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 مدل تحقیقمسیرهای غیرمستقیم . 5جدول 
 آماره تی ضریب مسیر تاثیر فرضیه

1 EI → TL→ EL 0.36  =0.49  ×0.73  5.70  11.50و 

همانگونه که مشخص می باشد آماره تی برای مسیرهای هوش 
ایج دار است. بنابر نتو اثربخشی رهبری معنی ییهیجانی به تحولگرا

به دست آمده می توان گفت بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری 
ن ای شدتبا توجه به رهبری تحولگرا ارتباط معناداری وجود دارد. 

لذا نتیجه تحلیل مسیر سه درصد می باشد.  36رابطه غیر مستقیم 
گانه یعنی حضور متغیر میانجی تحول گرایی نشان میدهد که با 

 تغیر میانجی تحولگرایی، قدرت تبیین مدل افزایش می یابد.ورود م
 

 نتیجه گیری
هدف از مطالعه حاضر سنجش ارتباط بین هوش عاطفی، تحولگرایی 
و اثربخش رهبری در مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن 
است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که 

متغیر معنی دار می باشند. به عبارت دیگر  مسیرهای علی این سه
وجود هوش عاطفی در مدیران دانشگاه بر بروز قابلیت تحولگرایی 
در مدیران اثر عارضی اعمال می کند. زیرا ترکیب روانشناختی 
متجانس هوش عاطفی و تحولگرایی سبب ایجاد اثرات هم افزایانه 

یش قدرت بر مدیران دانشگاه می گردد. هوش عاطفی سبب افزا
شناخت خود و دیگران و در نتیجه مدیریت موثر خود و دیگران 
می گردد. به همین ترتیب تحولگرایی که خود ترکیبی از قدرت 
الهام بخشی، نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی و مالحظات فردی است بر 
اثر تاثیرات علی عناصر عاطفی مدیران تقویت می گردد. بنابراین با 

نفعان دانشگاهی)دانشجویان، خانواده ها، تاثیرات مثبت بر ذی
کارکنان ( سبب اثربخش شدن فرایندهای رهبری می گردد. زیرا 
فرایند نفوذ رهبری و ایجاد ارتباطات موثر ذی نفعان دانشگاهی را 
به انجام با انگیزه وظایف ترغیب نموده و حکم پاداش درونی دارد 

یل به اهداف که با رضایتمندی توام است. در چنین شرایطی ن
دانشگاهی و موفقیت و تعالی سازمانی دانشگاهی به سبب تعامل سه 
عنصر هوش عاطفی، تحولگرایی و اثر بخشی رهبری امکان پذیر می 
گردد. نتایج حاضر به ویژه در قلمرو دانشگاه علوم پزشکی که متولی 
تربیت نیروی انسانی متخصص پزشکی است حائز مداقه موکد است. 

سئولیتی حیاتی در امر بهداشت و درمان جامعه را بر عهده این نهاد م
داشته و برخورداری از قابلیت های تحولگرایی و هوش هیجانی 
سبب می گردد که اثربخشی عملکرد مدیران در امر آموزش، 
پژوهش و ارائه خدمات بهداشت و سالمت به جامعه تقویت و 

 ارتقا یابد.
 پیشنهادات کاربردی تحقیق 

ها و مشاهده ارتباط به نتایج بدست آمده و تائید فرضیهبا توجه 
هوش هیجانی و اثربخشی رهبری از طریق تحول گرایی مدیران 

 گردد:دانشگاه علوم پزشکی گیالن، موارد زیر پیشنهاد می
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی، اول، دوم و سوم 

 تحقیق
 گردد:پیشنهاد می -

 شاخصهای رهبران دانشگاه علوم پزشکی به  در فرایند تعیین
شاخص های هوش هیجانی: خود آگاهی هیجانی، دیگر آگاهی 
هیجانی، تنظیم هیجانات خود و کاربرد هیجانات توجه شده و در 
 فرمهای گزینش آنان نمرات مشخصی به هر یک اختصاص داده شود.

  فرایند مصاحبه های گزینشی رهبران دانشگاهی، به شکل
تر و با لحاظ کردن خصیصه های روانشناختی ضروری تخصصی 

 شغل آنان لحاظ گردد.

 

شود که مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای تاثیر پیشنهاد می
 گذاری و ارتقا روحیه تحول گرایی به نکات زیر توجه نمایند:

  از روحیات و ویژگی های کارکنان و مدیران آگاه شوند. این
یجانات آنان و القا رهیافتهای ماموریت و معرفت امکان کنترل ه

 چشم انداز سازمانی را فراهم می کند.
 پذیری در خود و توانند با افزایش روحیه نقدهمچنین مدیران می

باال بردن توان خویشتن داری، در جهت افزایش دقت و صحت 
 تصمیمات مبتنی بر تحول گرایی دانشگاه گام بردارند. 

 فشارهای ناشی از کار، اقدامات و  با کنترل کردن استرس و
تصمیمات خود را با پشتوانه منطقی بیشتری اتخاذ نمایند و از این 
طریق رهبری تحول گرایانه خود را در اتخاذ ایده های جدید، 

 فرایندهای پژوهشی و آموزشی نوین جهت دهند. 

شود که مدیران بواسطه روحیات تحول گرایانه برای پیشنهاد می
 شی کسب اثربخ

  همچنین در مواقعی که به مشکالتی در روابط خود با کارکنان
خورند، به صورت رودر رو با فرد مورد نظر روبرو شده و در بر می

جهت کاهش اختالفات و بهبود روابط کاری مبتنی بر آموزه های 
 عدالت محوری گام بردارند. 

 نان کاز طرف دیگر مدیران باید تالش کنند تا نحوه ارتباط با کار
روشن و متناسب با جایگاه مدیریتی و رهبری آنها باشد، در غیراین 
صورت با مشکالتی در حوزه مدیریت روابط با کارکنان مواجه 

 خواهند بود. 

  پیشنهاد می شود مدیران در انجام امور کاری، الگوی برای
کارکنان باشند و از این طریق روشهای مناسب انجام کارها را به 
کارکنان ارائه دهند. در همین راستا پیشنهاد می شود مدیران 
همکاری میان گروههای کاری را در جهت بهبود اثربخشی ترغیب 

 و تشویق نمایند. 
 دیران دانشگاه ضمن تشویق کارکنان به کار پیشنهاد می شود م

تیمی، اهداف مشترک دانشگاه را برای گروه های کاری مختلف 
تشریح و تبیین نمایند و از گروه بخواهند برای دستیابی به این اهداف 
مشترک، با یکدیگر همکاری کنند. همچنین پیشنهاد می شود 

گاه ی رشد دانشروحیه تیمی و نگرشهای کارکنان را نسبت به افق ها
 و چشم اندازهای دانشگاهی تقویت نمایند.  

  پیشنهاد می شود مدیران دانشگاه کارکنان را به تفکر در مورد
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Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Winter 2020 

مشکالت گذشته و جستجوی راه حلهای نوآورانه و جدید برای حل 
این مشکالت ترغیب نمایند و این فرصت به آنها داده شود تا در 

 های خود، تجدید نظر نمایند. روشهای روزانه و روتین انجام کار
 محدودیتهای تحقیق 

 محدودیتهای تحقیق حاضر به شرح زیر می باشند:
این پژوهش به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر اثربخشی رهبری  -1

تنها در میان مدیران دانشگاه آزاد اسالمی  استان گیالن پرداخته 
رسی قرار است و سایر مناطق و نیز دانشگاههای دولتی در حیطه بر

 نگرفته اند. 
جامعه تحقیق حاضر مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای  -2

مستقر در استان گیالن می باشند لذا  کارکنان بویژه بدلیل ماهیت 
 متغیرهای تحقیق و عنوان تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته اند.

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 
ابعاد گسترده تر و با لحاظ نمونه پیشنهاد می شود تحقیقاتی در  -1

آماری بیشتر برای بررسی تاثیر هوش هیجانی بر اثربخشی رهبری 
صورت گیرد. به عنوان مثال دانشگاه های علوم پزشکی در سایر 

 استان ها مورد بررسی تحقیق مشابهی قرار بگیرند.
پیشنهاد می گردد تحقیق مشابهی بر روی کارکنان دانشگاه علوم  -2

انجام شده و اثرات این سه متغیر در جامعه کارکنان مورد   پزشکی
 بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد می گردد مطالعه مشابهی بر روی مدیران شبکه بهداشت  -3
و درمان که حلقه واسط دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز 
بهداشتی و درمانی می باشند انجام گردد. بررسی متغیرهای تحقیق بر 

عه می تواند سیاستهای اجرایی کارکردی و الگوهای روی این جام
موثر برای فرایند انتخاب مدیران در سطوح مدیریتی متنوع را فراهم 

 نماید.   
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