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تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش
هیجانی در دانشگاه آزاد اسالمی (مورد :شهر تهران)
شیما شعله کار ،1بهزاد شوقی 2و سید یوسف صالحی
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در
دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران انجام شد .روش پژوهش برحسب هدف کاربردی ،از نظر روش گرداوری
دادهها توصیفی -همبستگی و همینطور از نظر نوع داده کمی بود .جامعه آماری پژوهش اساتید
هیئتعلمی دانشگاههای آزاد شهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادالت ساختاری و
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای ،تعداد  722نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگی اعضای
هیئتعلمی تماموقت بودند .بهمنظور گرداوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد خرد آردلت ( ،)2228شادی
آکسفورد آرگایل و همکاران ( )1131و هوش هیجانی مایر و همکاران ( )1111استفاده شد .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،توصیف دادهها از طریق میانگین ،انحراف معیار و  ...و از طریق نرمافزار  Spss-21و استنباط
آماری دادهها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و به کمک نرمافزار  LISREL-v3,32انجام پذیرفت.
ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید .ضرایب مسیر و ضرایب
معناداری نرمافزار برای بررسی فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج نشان داد ،درجه تناسب
مدل ارائه شده با توجه به مؤلفههای پژوهش مناسب بود؛ همچنین خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش
میانجی هوش هیجانی تأثیر داشت.
کلیدواژگان :خرد رهبران ،شادکامی ،هوشهیجانی

 1دانشگاه ازاد اسالمی
 2گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 8دانشگاه آزاد اسالمی واحد فراهان،فراهان،ایران
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مقدمه
شکوفایی ،خالقیت و نوآوری ،واژگان ارزشمندی در جهان امروز به حساب میآیند و توسعه و
پیشرفت هر کشور مرهون همین عوامل است .این عوامل میتواند اثرات شاد زیستن باشد که جوامع
در بهوجود آوردن آن نقش مهمی ایفا میکنند (خسرو جردی و محمودی .)1818 ،درواقع ،انسان از
بدو پیدایش همیشه در جستجوی شادی 1بوده و شادی به زندگی او معنا بخشیده است (گوکلر،
گورگان و تاستان .)2215 ،2بر اساس دیدگاه آرگایل ،)2218( 8شادی و نشاط یک پدیده و ویژگی
انسانی است که دارای سه مؤلفه اصلی (عاطفه مثبت ،4رضایت از زندگی 5و نبود احساسات منفی)6
هست.
شادی ،یکی از مفاهیم مهم زندگی هر فرد است که تأثیر مهمی بر سبک زندگی و میزان
موفقیت وی دارد (مردانشاهی .)2215 ،7همچنین ،شادی از مؤثرترین عوامل تأثیرگذار در روند
زندگی است و بدون آن ،زمینه فعالیت ،خالقیت ،ابتکار ،اختراع وزندگی سالم ایجاد نمیشود (صمدی
رجایی پور ،آقا حسینی و قالوندی .)1833 ،درواقع ،شاد زیستن با ایجاد آرامش در محیط زندگی فرد،
منجر به بهبود روابط شده و در نتیجه تأثیر مثبتی بر احساسات ،عواطف و محیط اجتماعی میگذارد.
بسیاری از مطالعات نشان میدهند که شادی بهعنوان یک اثر مثبت در زندگی ،روابط بین فردی را
تسهیل میکند و پیامدهای مثبت بیشماری بر دانش ،سالمت اجتماعی و فعالیتهای فرد دارد (علی
پور ،هاشمی و باباپور ،2228 ،بهنقل از مردانشاهی.)2215 ،
از طرف دیگر ،منابع انسانی بهعنوان باارزشترین و مهمترین منابع سازمانی محسوب میشوند
که میتوانند منجر به تقویت مزیت رقابتی سازمان نسبت به سایر سازمانها شوند .در دنیای امروز که
با تغییر و تحوالت سریع همراه هست ،منابع انسانی اثربخش در یک سازمان ،یکی از مهمترین
داراییهای نامشهود در سازمان هستند و رشد اقتصادی سازمان وابسته به توانمند کردن آنهاست
1

-Happiness
-Gokler., Gurgan & Tastan
3
- Argyle
4
-Positive emotions
5
-Life satisfaction
6
-Negative emotions
7
-Mardanshahi
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(ماتیس ،جکسون ،ولنتاین و مگلیچ ،)2216 ،1ازاینرو توجه به شادی و نشاط آنها از ملزومات
میباشد.
امروزه بیتوجهی به نشاط و شادی و به تبع آن کاهش انگیزههای فرد از نگرانیهای عمده
جوامع است .پیشبینی سلیگمن( 2روانشناس مثبتگرا) حاکی از آن است که تا سال  2215از هر دو
نفر انسان ساکن کره زمین یک نفر دچار افسردگی میشود ،بههمین دلیل مسئلهی اصلی امروز بشر
توجه به عوامل اثرگذار بر شادی میباشد.
شادی ابعاد وسیع فردی ،اجتماعی و سیاسی /فرهنگی را در برمیگیرد .بنا به گفته وینهوون

8

( )2215شادی فعالیت فرد را برمیانگیزد و ارتباطات اجتماعی و مشارکت سیاسی را تسهیل میکند و
موجب سالمتی فرد میشود .فرانسیس ،اوک و رابینز ،)2216( 4بیان میکنند داشتن عقاید مذهبی
قوی بر میزان شاد بودن دانشآموزان اثر میگذارد.
با توجه بهبه نقش مدیریت و رهبری در ایجاد شادی در بین کارکنان که در دین اسالم نیز
بهوفور از آن یاد شده است (نصر اصفهانی ،فرخی و امیری )1811 ،و با وجود عدم قطعیتهای
محیطی که امروزه تمام سازمانها و جوامع را احاطه کرده است ،مدیران و رهبران سازمانها را با
چالشهای فییراوان روبییهرو کرده اسییت (شفرد و مک موالن .)2216 ،5مدیران در این سازمانها
بیش از هر چیز خواستار کسب مزیت رقابتی و شادکامی کارکنان خود میباشند .بر این اساس،
رفتارهای رهبریشان بر این اصل استوار میباشد که کارکنان شادی داشته باشند تا به خالقیت و
نوآوری در سازمان بهبود یابد (هوانگ .)2216 ،6اوبرین ،)2216( 7خردمندی رهبران را بر شادی پایدار
در سازمان مؤثر میداند .برگسما و آردلت )2212( 3نیز ،خرد مدیران را عامل مؤثری بر احساس
شادکامی در آنان میداند .همچنین ،زاچر ،مک کنا و رونی ( ،)2218یکی از عواملی که بر شادکامی
1

- Mathis., Jackson, Valentine & Meglich
-Seligman
3
-Veenhoven
4
-Francis., Ok & Robbins
5
- Shepherd., McMullen& Ocasio
6
- Huang
7
- O'Brien
8
- Bergsma & Ardelt
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تأثیر میگذارد را خرد میداند ،خرد رهبران در سازمان میتواند منجر به ایجاد حس شادی در بین
کارکنان گردد.
پژوهشها نشان میدهند که گاهی تصمیمات نابخردانه رهبران کمخرد ،سازمانها را به تباهی
کشانده و موجب ترک کار و کاهش رضایت شغلی کارکنان میشود .از طرف دیگر انتخاب افراد
خردمند موجب کسب مزیت رقابتی در سازمان میگردد (کوپرز.)2216 ،1
وایل )2227( 2نیز عنوان میکند که مدیران موفق حتماً باید از دانش تخصصی برخوردار باشند و
حال آنکه در عصر جهانی شدن ،دانش حرفهای و تخصصی رهبران در اداره موفق سازمان کافی
نیست و اگر رهبران از عنصر مهم خرد برخوردار نباشند ،نمیتوانند سازمان را در جهت کسب مزیت
رقابتی پیش ببرند.
خرد ،نقطه برتر توسعه فردی و ترکیبی از ویژگیهای انسانی است که امکان انجام عمل بهتر را
ایجاد میکند (استاودینگنر و پاسوپاتی ،2228،8به نقل از لو و استودینگر .)2216 ،4بیرن و کلیتون

5

( )1132خرد را بهعنوان ویژگیای تعریف میکنند که ترکیبی از ویژگیهای کلی شناختی ،6عاطفی 7و
تعمقی 3است.
کوپرایدر و سریواستا ،)1113( 1خرد 12را یک فرایند پویای قضاوت ماهرانه 11تعریف کردند با
آگاهی از این مسئله که باید همیشه بازتنظیمی 12و بازساختاردهی 18در آن صورت گیرد تا درک
سازمانی به وجود آید .همچنین ،آنها عنوان کردند که خرد چیزی نیست که افراد آن را دارا باشند

1

- Küpers
- Vail
3
- Staudinger & Pasupathi
4
- Law & Staudinger
5
- Clayton & Birren
6
-Cognitive
7
- Affective
8
- Reflective
9
- Cooperrider & Srivastva
10
- wisdom
11
- Skill-full judgement
12
- rearranging
13
- Restructuring
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بلکه آن چیزی است که توسط روابط خلق میگردد .خرد سازمانی میتواند بهعنوان ابزاری کارا برای
پاسخگویی به محیط نامطمئن باشد.
لو و استودینگر ،)2216( 1ضمن تفاوت قائل شدن بین افراد شاد و خردمند معتقدند که خردمندی
افراد میتواند منجر به ایجاد شادکامی در آنان گردد .در ایجاد درک سازمانی بین کارکنان ،رهبران
خردمند و ماهر ،نقش مهمی ایفا میکنند .آنان قادر هستند تا منافع افراد مختلف در سازمان را متوازن
میسازند (کوپرز.)2216 ،2
پاشنو ،)2216( 8معتقد است که بروز شادکامی در بین کارکنان بدون توجه به نقش مدیریت و
رهبری خردمند میسر نخواهد شد .شولکا و مکس ول ،)2216( 4فرهنگ و خردمندی رهبران را بر
میزان شادکامی مؤثر میدانند .آردلت و اوه ،)2216( 5خرد را بسیار بر شادکامی تأثیر میگذارد.
رهبری هر سازمان برای انطباق با تغییرات و بهمنظور بقاء و رشد در محیطهای متالطم،
مستلزم ویژگیهای خاصی است که عموماً میدیران بیرای دسیتیابی بیه آن بیا میشکالتی مواجیه
میشوند بر این اساس ،هوشهیجانی از مهمترین خصیصههایی است که ممکن است به مدیران در
فرآیند دستیابی بیه رهبیری کمیک کند (گلمن .)2216 ،6کریشناکومار ،هاپکینز ،سمرکوسکی و
رابینسون )2216( 7معتقدند که خرد کاربردی رهبران خردمند باعث ایجاد شرایط هیجانی در سازمان
میشود و درنهایت منجر به ارتقاء هوش هیجانی کارکنان میگردد .آردلت و اوه ( ،)2216نیز
خردمندی را بر هوش هیجانی مؤثر میداند .کانزمن )2216( 3نیز خردمندی را بر ایجاد هوش هیجانی
مؤثر میداند.
از طرف دیگر ،هوش هیجانی بهعنوان یک ویژگی روانشناختی ،نقش ارزندهای در شکلگیری
محیطهای کاری بهینه و کارآمد دارد .تأثیرگذاری هوش هیجانی با تحت تأثیر قرار دادن شاخصهای
1

- Law & Staudinger
- Küpers
3
- PAUCEANU
4
- Schuelka & Maxwell
5
- Ardelt & Oh
6
- Goleman
7
- Krishnakumar., Hopkins., Szmerekovsky & Robinson
8
- Kunzmann
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مهم محیط کار مانند شاخص رضایت شغلی ،موجب ایجاد شادکامی در بین کارکنان میشود (دودانگه،
ذاکریان ،دهقانی ،قاضی طباطبایی و پیرمند .)1815 ،دودانگه و همکاران ( ،)1815در پژوهش خود
رابطه مثبتی را بین هوش هیجانی و رضایت و شادکامی کارکنان گزارش کردهاند .طاهریان ،فیض و
حیدرخانی ( )1818و همچنین ،زیدنر و ماتیو ،)2216( 1داشتن هوش هیجانی را موجب ایجاد سالمت
روانی و شادکامی میدانند.
سازمانها ،بهویژه سازمانهای آموزشی ،بدون داشتن کارکنان شاد قادر به ادامه کار و موفقیت
نمیباشند .صاحبنظران ضمن تأکید بر اهمیت شادی کارکنان در زندگی کاری ،عوامل مختلفی را در
شادابی معرفی میکنند که از آن جمله میتوان به مواردی همچون عوامل سازمانی اشاره کرد .در بین
عوامل سازمانی ،رهبری نقش ارزندهای ایفا میکند .در سازمانهای آموزشی ،تولید دانش ،انتقال و
تسهیم آن از مهمترین اهداف بهشمار میرود که بیشترین مسئولیت آن بر عهده اساتید میباشد.
تمایل داوطلبانه اساتید دانشگاهها به مشارکت و ایجاد محیط شاد و دوستانه موجب تسهیل فرایند
انتقال دانش و تجربیات و تسهیم آن میگردد .وجود رهبران خردمند و ایجاد جو سازمانی مناسب نیز
میتواند این مهم را تقویت کرده و حرکت به سمت دانشمحوری که یکی از نیازهای توسعه دانشگاه
است را محقق کند .مدیران خردمند در دانشگاه با نگرش مثبت نسبت به دانشگاه و اعضای
هیئتعلمی و کارکنان ،همچنین با ایجاد جو سازمانی حمایتکننده که در آن داشتن هوش هیجانی
بهعنوان یک متغیر روانشناختی نوین مطرح است ،موجب ارتقای حس وظیفهشناسی و رضایت شغلی
اساتید و کارکنان خود شده و یک مزیت رقابتی مهم نسبت به سایر واحدهای دانشگاهی به دست
میآورد .بر این اساس این مطالعه تالش دارد تا به این سؤاالت پاسخ دهد که با توجه به نقش هوش
هیجانی در دانشگاه آزاد اسالمی ،خرد رهبران چه تأثیری بر شادکامی اعضای هیئتعلمی این
دانشگاه خواهد داشت؟

- Zeidner & Matthews
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش (توسعه مدل و فرضیهها)
خرد ،حالتی است که در آن ،گروه ،واحد اصلی اقدام شجاعانه و خردمندانه در امور سازمانی است
(وایل ،2227 ،1گرگن و گرگن .)1113 ،2برلی ،کسلر و کریستین )2222( 8تعریف مختصری از خرد
سازمانی ارائه کردند :آنها خرد را ظرفیت قضاوت و گزینش دانش خاص در یک زمینه خاص و برای
یک کار خاص میدانند.
خرد دارای سه بعد کلی شناختی ،4عاطفی 5و تعمقی 6است .بعد شناختی دارای مؤلفههای دانش

7

(همافزایی ذهن و شخصیت و هماهنگسازی دانش و فضیلت (بالتز و استادینگر ،)2222 ،قضاوت

3

(توانایی تخصصی و راهنمایی در زمینه موقعیتهای مختلف زندگی (بالتز و استادینگر2222 ،1؛ مایکلر
و استادینگر )2223 ،12و توازن( 11تشخیص عدم اطمینان زندگی و محدودیتهای دانش فردی
(آردلت2228 ،؛ بالتز و استادینگر .)2222 ،بعد عاطفی شامل شاخصهای تنظیم هیجانی( 12دارای
انگیزه مثبت به سمت درک دیگران ،حساس نسبت به نیازهای آنها و مشتاق به اشتراکگذاری خرد
جهت کمک به آنها (آردلت2224 ،؛ کالیتون و بیرن ،)1132 ،همدردی( 18بیان همدردی از طریق
تجربیات مشترک و متوازنسازی منافع درون-فردی ،بین-فردی و فرا-فردی (استادینگر و بالتز،
1116؛ استرنبرگ )1113 ،و مشارکت اجتماعی( 14بیان همدردی از طریق تجربیات مشترک و
متوازنسازی منافع درون-فردی ،بین-فردی و فرا-فردی (استادینگر و بالتز1116 ،؛ استرنبرگ،
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- Vail
- Gergen & Gergen
3
- Bierly, Kessler, & Christensen
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- Cognitive
5
- Affective
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7
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9
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10
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- Emotional regulation
13
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14
- Social participation
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 )1113میباشد .بعد سوم ،خرد تعمقی است که شامل دیدگاه( 1یادآوری و مشاهده مسائل از یک
دیدگاه بلندمدت و گستردهتر (بالتز و استادینگر2222 ،؛ وبستر ،)2228 ،بصیرت( 2توانایی اجتناب از
قضاوت ،تعمقی بر اختیارات موجود و درک اینکه چرا مسائل اتفاق میافتند و اینکه چرا تصمیمات اخذ
میشوند (کالیتون و بیرن1132 ،؛ استرنبرگ )1113 ،و عینیت( 8توانایی اجتناب از قضاوت ،تعمقی بر
اختیارات موجود و درک اینکه چرا مسائل اتفاق میافتند و اینکه چرا تصمیمات اخذ میشوند (کالیتون
و بیرن1132 ،؛ استرنبرگ )1113 ،است.
شادی از اهداف مشترک همه انسانهاست و همه در تالش برای به دست آوردن آن هستند.
شادی ،درواقع ،ارزشیابی افراد از خود و زندگیشان است .شادمانی احساس رضایتمندی از زندگی و
توانائی لذت بردن از تجربیات فردی کارکنان است و دارای اجزای عاطفی ،هیجانی ،اجتماعی و
شناختی است .شادی تا حدودی ،با داشتن ثروت و اشتغال به وجود میآید؛ اما عوامل ذهنی مانند
تصور کارکنان از شرایط پیرامون و انعطافپذیری آنان در ایجاد شادی نقش دارند (پیری و پیری،
. )1814افراد شاد ،افکار و رفتارهای سازگار و حمایتکنندهای داشته ،دیدگاهی روشن دارند و از افکار
بدبینانه دوری میکنند .آنان ،معموالً سالم ،فرهیخته ،برونگرا ،مذهبی ،خوشبین و باهوش هستند
(گراهام .)2225 ،4شادی و سالمت افراد هم با یکدیگر ارتباط دارند .افرادی که از سالمت جسمی و
روانی برخوردارند ،شادمانی بییشتری احیساس میکنند و آنهایی که شادمانترند ،به نسبت افراد
افسرده ،کمتیر بیا بیمیاری و مرگ ناشی از آن روبرو میشوند (امیدنیا ،خرازیها ،افسری ،وارث
وزیریان ،جعفری ،ارشادی و باشتی.)1831،
جامعترین و عملیاتیترین تعریف شادی را وینهوون ( )1118ارائه میدهد به نظر او شادمانی به
قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کلی زندگی اطالق میشود .در تعریف وینهوون موارد
زیر مهم است :درجه یا میزان شادی که حدی ندارد ،فرد یعنی ارزیابی ذهنی فرد و رضایت از زندگی،
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- point of view
- Intuition
3
- Realism
4
-Graham
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قضاوت کلی فرد از زندگی ،زندگی یک کلیت است ،مطلوبیت یا خوشایندی تجربه عاطفی مثبت
(وینهوون.)2216 ،
آرگایل ،)2221( 1چهار بعد اصلی شادکامی شامل خشنودی از زندگی ،هیجانات مثبت ،نبود
هیجانات منفی ،عزتنفس و احساس شکوفایی معرفی میکند.
در دهه  32میالدی ،سالوی و مایر ( ،)1112راجع به ویژگیهای کیفی انسان مانند همدلی،2
خودآگاهی ،8کنترل هیجان 4و عواطف 5انجام دادند که بعدها در دهه  12میالدی ،گلمن ،این مفاهیم
را تحت عنوان هوش هیجانی مطرح کرد .گلمن معتقد است که در نهاد هر انسان ،دو هوش مستقل
وجود دارد :هوش عقالنی 6و هوش هیجانی .این دو هوش در عین استقالل ،با یکدیگر همکاری دارند
و نتیجه کنش متقابل بین آنها ،درواقع ،تعیین کننده اعمال و رفتار افراد است .از طرف دیگر ،هوش
هیجانی را میتوان مجموعهای از استعدادهای غیرشناختی و مهارتهایی دانست که باعث افزایش
توانایی فرد در سازگاری با مقتضیات محیطی و عدم قطعیتها میگردد .سالوی و مایر ،هوش هیجانی
را شامل ابعاد آگاهی از هیجانات خود ،مدیریت هیجانات خود ،شناسایی هیجانات دیگران و تنظیم
روابط خود با دیگران میدانند.
سالوی و مایر ( )1112همچنین ،عنوان میکنند که هوش هیجانی را میتوان از چند منظر،
بهطور مفهومی مورد بررسی قرار داد .هوش هیجانی به معنی طرز تفکر یک دوره که درواقع ،اولین و
کلیترین معنی هوش هیجانی است و شامل خصوصیات فرهنگی – معنوی یا احساسی است که یک
دوره را مشخص میکند .هوش هیجانی به مفهوم شخصیت که بیشتر جنبه عمومی داشته و به
مجموعهای از خصوصیات شخصیتی که برای موفقیت در زندگی الزم است ،اشاره دارد .مفهوم دیگر
هوش هیجانی از منظر توانایی ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است .رویکردهای علمی ،هوش هیجانی
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- sympathy
3
- Consciousness
4
- Emotion control
5
- Emotions
6
- Rational intelligence
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را بیشتر با عنوان تواناییهای ذهنی تعریف میکنند و در آن به مجموعهای از تواناییهای اشاره دارند
که در پردازش اطالعات هیجانی بکار میروند (مایر.)2216،
مایر ،کاروسو و سالوی ،)2216( 1در اشاره به مدل هوش هیجانی سالوی و مایر ،عنوان
میکنند که هوش هیجانی ،مفهوم هوش تجربی به معنی توانایی احساس کردن ،پاسخگویی و
استفاده مناسب از اطالعات هیجانی و مفهوم استراتژیک بهمعنی توانایی در درک و مدیریت هیجان را
در بر میگیرد که هرکدام از این ابعاد به ترتیب دارای مؤلفههای احساس و ابراز هیجان ،تسهیل تفکر
توسط هیجان و درک هیجان و همچنین تنظیم و مدیریت هیجان میباشد .مروری بر سابقة پژوهش
های انجام شده در موضوع خرد رهبران ،شادکامی و هوش هیجانی ،نشان داد که بیشتر تحقیقات در
این حوزه ،به بررسی مفاهیم رهبری ،نحوه مدیریت ،شادی کارکنان و رضایت شغلی و هوش هیجانی،
پرداختهاند و پژوهشی مبنی بر بررسی نقش خرد رهبران بر این متغیرها یا تأثیرات خرد بر سایر
مؤلفههای سازمانی یافت نشده است.
با توجه به موارد عنوان شده میتوان فرضیه اول را اینگونه نوشت:
فرضیه  .0خرد رهبران بر شادکامی اعضای هیئتعلمی تأثیر دارد.
در یک سطح مفهومی ،خرد رهبران در جهت ارتقای شادمانی بهکار گرفته میشوند (برگسما و
آردلت .)2212 ،2رضایت از زندگی و همچنین عاطفه مثبت و منفی بهعنوان نشانگرهای اصلی
شادمانی یا بهزیستی ذهنی پذیرفته میشوند (دینر2222 ،8؛ ریان و دسی .)2221 ،4رضایت از زندگی،
یک جنبه شناختیِ شادمانی میباشند که به ارزیابیهای جهانی افراد از زندگیشان اشاره میکند که با
خردمندی رهبران بهبود مییابد .سطوح باالی رضایت از زندگی و عاطفه مثبت باال و منفی پایین
نشاندهنده سطوح باالی شادمانی هستند و بین خرد رهبران و شادمانی مستقل از سن ،جنسیت و
آموزش آنان رابطه وجود دارد (برگسما و آردلت .)2212 ،رهبران خردمند در یک سازمان ،کارکنان را
به داشتن انگیزه و ارتباط با یکدیگر سوق میدهند (هاموند و همکاران .)2216 ،خرد رهبری به
1

- Mayer., Caruso & Salovey
- Bergsma & Ardelt
3
- Diener
4
- Ryan and Deci
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مدیران کمک میکند تا موجب تغییر نگرش کارکنان نسبت به منیافع فیردی و همسان کردن آن با
منیافع جمعی شوند( ،حسینی سرخوش .)1831 ،همین امر موجب بروز رفتارهای متنوع کارکنان مانند
پذیرش و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیتهای اضافی ،پیروی از مقررات و رویههای سازمان،
حفظ و توسعه نگرش مثبت ،شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکالت در محل کار میشود .مرتضی،
عباس ،راجا ،رکوع ،خالد و مشتاق )2216( 1نیز معتقدند که رهبران اخالق مدار ،نیت خوب ،دانش و
خرد را درهمآمیخته و رفتارهای آنان موجب ترغیب کارکنان به بروز رفتارهای مناسب و شادیآفرین
میگردد.
با توجه به موارد عنوان شده میتوان فرضیه دوم را اینگونه نوشت:
فرضیه  .2خرد رهبران بر هوش هیجانی اعضای هیئتعلمی تأثیر دارد.
خرد رهبران و هوش هیجانی ،موضوعات رایجی در میان پژوهشگران حوزه شادی هستند .خرد
رهبران بهعنوان عاملی مهم معرفی شده است که به توسعه مطلوب کارکنان در سازمان کمک میکند
(بالتز و اسمیت )2223 ،2خرد نشاندهنده یک ویژگی فردی بینظیر و تجربه محور میباشد که شامل
توسعه شناختی ،تعمقی و عاطفی است و به زندگیای منتهی میگردد که برای فرد ،دیگران و جامعه
بهعنوان یک کل ،سودمند است (بالتز و استادینگر2222 ،8؛ ججست و همکاران.)2212 ،4
خرد رهبری و هوش هیجانی از این حیث شبیه به هم میباشند که هردو سازه شامل سطوح
پیشرفته آگاهی هیجانی و تنظیم هیجانات میباشند (برگسما و آردلت .)2212 ،برای مثال در یک
پژوهش تجربی که توسط کونزمان و بالتس )2228( 5صورت گرفته ،مشخص شده است که خرد
رهبران بهطور مثبت با ویژگیهایی مانند نوسان و پیچیدگی عاطفی که شبیه به هوش هیجانی
هستند ،در ارتباط میباشد .رهبران دارای سطوح باالی خرد و هوش هیجانی باید بهتر قادر باشند تا
هیجانات خود را بشناساند و آنها را تنظیم کنند و بهکارگیرند ،باید در زندگی خود نسبت به افرادی که
خرد و هوش هیجانی کمتری دارند احساس شادمانی بیشتری داشته باشند.
1

- Murtaza., Abbas., Raja., Roques., Khalid & Mushtaq
- Baltes & Smith
3
- Baltes & Staudinger
4
- Jeste et al
5
- Kunzmann & Baltes
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کریشناکومار و همکاران ( ،)2216در پژوهش خود عنوان کردند که توانایی مدیران در کنترل
هیجانات با استفاده از خرد کاربردی 1در آنان امکانپذیر است .رئیسلی ،هنرور ،فالح و بهنود،)2216( 2
در پژوهش خود که در مورد رابطه بین سبکهای رهبری و هوش هیجانی انجام شده بود ،عنوان
کردند که خرد رهبران در سازمان با هوش هیجانی آنان رابطه معناداری دارد.
با توجه به موارد عنوان شده میتوان فرضیه سوم را اینگونه نوشت:
فرضیه  .8هوش هیجانی بر شادکامی اعضای هیئتعلمی تأثیر دارد.
هوش هیجانی متغیری است که توجه پژوهشگران در زمینه شادمانی و سایر پژوهشگران اخیر را
بهطور روزافزون به خود جلب کرده است .هوشهیجانی بهعنوان یک مجموعه از فرایندهای
روانشناختی دارای روابط درونی تعریف شده است که با پردازش عاطفی اطالعات در ارتباط هستند و
شامل آگاهی و تنظیم هیجانات خود و دیگران و همچنین کاربرد هیجان جهت دستیابی به اهداف
خویش میباشد (دیویس1113 ،8؛ مایر 4و همکاران .)2216 ،هافن و همکاران )2211( 5نشان دادهاند
که هوش هیجانی در رابطه بین دو متغیر پنج ویژگی بزرگ شخصیتی (مثل بیثباتی و وجدان) و
شادمانی نقش میانجی دارد.
جاسوال )2216( 6نیز در مطالعه خود نشان داد که هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری با
شادکامی در افراد دارد .فرناندز بروکال و اکستریمرا ،)2216( 7رابطه داشتن هوش هیجانی و افسردگی
و اضطراب را منفی ارزیابی کردهاند .مدیران را اوزر ،هامارتا و دنیز ،)2216( 3هوش هیجانی را یکی از
فاکتورهای مؤثر بر رضایت شغلی و شادکامی اساتید میدانند.
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با توجه به مطالب فوق که برگرفته از ادبیات و پیشینه در این حوزه است و اینکه متغیر مستقل
خرد رهبران بر متغیر وابسته شادکامی؛ متغیر مستقل خرد رهبران بر هوش هیجانی و متغیر مستقل
هوش هیجانی بر شادکامی تاثیر دارد ،میتوان فرضیه زیر را تدوین کرد:
فرضیه :8خرد رهبران بر شادکامی اعضای هیئتعلمی با توجه به نقش میانجی
هوش هیجانی تأثیر دارد.
درنهایت مدل مفهومی پژوهش در شکل  0آورده شده است:

شکل  :0مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

روش پژوهش
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی نقش خرد رهبران بر شادکامی با نقش میانجی هوش
هیجانی پرداخت ،روش پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده ،گذشتهنگر؛ برحسب نتیجه ،تصمیمگرا؛
برحسب هدف ،کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش ،مقطعی؛ برحسب نوع داده ،کمی؛ برحسب
روش گرداوری دادهها و یا ماهیت و روش پژوهش ،توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل کلیه اساتید هیئتعلمی تماموقت دانشگاههای آزاد شهر تهران به تعداد  4822نفر بود.
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای مرحلهای بود .در پژوهش حاضر ،ابتدا ،واحدهای دانشگاهی
شهر تهران به پنج خوشه کلی (واحدهای تهران شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و غرب) تقسیم شدند.
سپس با توجه به پراکندگی جغرافیایی دانشکدههای هر واحد دانشگاهی و عدم تجانس بین گروهی

دانشکدههای هر واحد بهعنوان خوشهها در نظر گرفته شد که پژوهشگر در هر دانشگاه سه دانشکده
را تصادفی انتخاب کرد و درنهایت در هر دانشکده دو رشته را بهصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه-
ها را بهصورت تصادفی در دسترس در بین اعضای هیئتعلمی این رشتهها توزیع کرد .در مدلیابی
معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه میتواند بین  5تا  15مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری
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شده تعیین شود0q<=n<=00q :؛ که در آن  qتعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویهها
(سؤاالت) پرسشنامه و nحجم نمونه است (هومن .)1834،در این پژوهش حجم نمونه برای هر سؤال
 3آزمودنی و بهطورکلی  722نفر در نظر گرفته شد.
برای گردآوری اطالعات از منابع کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد .پرسشنامه
تحقیق از دو بخش تشکیل شده است .یک بخش شامل مشخصات عمومی آزمودنیها نظیر جنسیت،
رشته تحصیلی ،سن و سابقه کار و بخش دیگر شامل سه پرسشنامه استاندارد میشود که عبارتاند از :خرد
رهبر آردلت ( ،)2228دارای  81گویه شامل سه مقیاس ،بعد شناختی ( 14گویه) ،بعد عاطفی ( 18گویه) و بعد
تعمقی ( 12گویه) ،با مقیاس پنجدرجهای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد نمرهگذاری شده است ،شادکامی
آکسفورد آرگایل و لو ( ،)1131دارای  21گویه شامل پنج مقیاس ،رضایت از زندگی ( 6گویه) ،خلق مثبت (6
گویه) ،سالمتی ( 6گویه) ،کفایت ( 5گویه) و عزتنفس ( 6گویه) با مقیاس  6درجهای ،از  1تا  6نمرهگذاری
شده است .هوش هیجانی مایر و سالوی ( 82 ،)1115گویه شامل  8مقیاس توجه به احساسات ( 12گویه)،
شفافسازی احساسات ( 12گویه) و بازسازی خلق ( 12گویه) است با مقیاس پنجدرجهای لیکرت (خیلی کم تا
خیلی زیاد) نمرهگذاری شده است.
8
2
1
روایی :بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری  ،محتوایی و سازه استفاده شد .در روایی

ظاهری پرسشنامهها قبل از توزیع توسط پژوهشگر ،چند نفر از اعضای نمونه و برخی خبرگان دانشگاهی
و سازمانی (مسئولین آموزش عالی) بهدوراز ایرادات ویرایشی ،شکلی ،امالیی و  ...تدوین گردید .در
روایی محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک فرمهای  CVRو  CVIو به کمک ده نفر از
خبرگان شامل اعضای مصاحبهشونده ،خبرگان دانشگاهی و سازمانی ،دانشجویان دکتری متخصص در
این حوزه ،چند نفر از آزمودنیها و ..محتوای پرسشنامه از نظر سؤالهای اضافی و یا اصالح سؤالها مورد
بررسی قرار گرفت .فرم  CVIنشان داد که همه سؤالهای متغیرهای خرد ،شادکامی و هوش هیجانی
ازنقطهنظر ساده بودن ،واضح بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند (میزان این ضریب
برای هر یک از سؤالها باالتر از  2,71بود)؛ همچنین با توجه به اینکه مقدار  CVRبرای همه
سؤالها باالی  2,62به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت .در مورد روایی سازه نیز از دو
نوع روایی همگرا و واگرا با کمک نرمافزار  Lisrelاستفاده شد .در بررسی روایی همگرا یافتهها نشان داد
ضرایب معناداری تمام بارهای عاملی بزرگتر از  2,53بود یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان 11
1

-Faced Validity
-Content Validity
3
- Construct Validity
2
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1

درصد معنادار بود؛ ضرایب تمام بارهای عاملی باالی  2,5بود؛ میانگین واریانس استخراجشده
( )AVEهمه مؤلفهها باالی  2,5بود و همینطور پایایی ترکیبی همه مؤلفهها بزرگتر از میانگین
واریانس استخراجشده آن بود؛ لذا میتوان گفت که روایی همگرای سازههای مدل تائید میشوند .در
بررسی روایی واگرا نیز از آزمون فورنل و الرکر (این آزمون روایی واگرا (تشخیصی) را در سطح
2
متغیرهای پنهان با استفاده از ماژولی که در نرمافزار لیزرل تعریف شده میسنجد) و آزمون بار عرضی
(این آزمون روایی واگرا را در سطح متغیرهای مشاهدهپذیر توسط ماژولی که در نرمافزار لیزرل تعریف
شده میسنجد) استفاده شد .در آزمون فورنل و الرکر یافتهها نشان داد ،جذر میانگین واریانس
استخراج شده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود؛
همچنین نتایج آزمون بار عرضی نشان داد ،بارهای عاملی هرکدام از متغیرهای پژوهش بیشتر از
بارهای عاملی مشاهدهپذیرهای دیگر مدلهای اندازهگیری موجود در مدل بود و از طرف دیگر بار
عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش حداقل  2,1بیشتر از بارهای عاملی همان
متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهای پنهان دیگر بود؛ بنابراین نتایج این دو آزمون بیانگر روایی واگرا بود.
پایایی :در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 8و با استفاده از
ماژولی که در نرمافزار لیزرل تعریف شده است ،محاسبه میشود .مقادیر این دو ضریب برای هر سه
سازه پژوهش باالی  2/7به دست آمد که نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازهگیری بود .البته شایان ذکر است
که پایایی و روایی هر سه ابزار توسط پژوهشهای پیشین تائید شده است .اطالعات پرسشنامه ،ضرایب پایایی
و روایی در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول  :0اطالعات پرسشنامه و محاسبه ویژگیهای روانسنجی ابزار
خرد  CR AVE MSV ASVآلفای تعداد
شادکامی هوش
کرونباخ گویه-
هیجانی رهبران
ها
81 2,321 2,324 2,535 2,445 2,818 2,721
----82 2,357 2,334 2,583 2,113 2,217 2,421 2,732
2,742

2,831

2,681

2,241

2,444

2,587

2,361

2,347

21

منبع

بعد

آردلت ()2228
مایر و سالوی
()1115
آرگایل و لو
()1131

خرد رهبران
هوش هیجانی
شادکامی

1

-Average Variance Extracted
-Cross Loadings
3
)-Composite Reliability (CR
2

 12فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال نهم ،شماره چهارم ،تابستان 8931

با توجه به جدول فوق میتوان گفت :پایایی سازهها مورد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایایی
ترکیبی باالی  2,7است و همچنین  AVE>2,5است .روایی همگرا مورد تائید است ،زیرا CR>2,7؛
1
CR>AVE؛  AVE>2,5و همینطور روایی واگرا نیز مورد تائید است زیرا MSV < AVE
و.2ASV < AVE

برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش در بخش توصیفی از میانگین ،انحراف معیار ،جداول و  ...با
استفاده از نرمافزار  Spss-21و در بخش استنباطی از همبستگی پیرسون ،آزمون تی تک گروهی با
استفاده از نرمافزار  Spss-21و مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار LISREL-
 v3,32استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این بخش به تحلیل کمی دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Lisrelو در دو
حوزه تجزیهوتحلیل (توصیفی و استنباطی) و تفسیر نتایج پرداخته میشود.
 -0-8توصیف آماری ویژگیهای جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش
در جدول زیر به توصیف اطالعات جمعیت شناختی و همینطور توصیف متغیرهای پژوهش از
منظر شاخصهای گرایش به مرکز ،شاخصهای پراکندگی و شاخصهای شکل توزیع پرداخته
میشود:

)- Maximum Shared Squared Variance (MSV
)- Average Shared Squared Variance (ASV

1
2
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جدول  :2اطالعات جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش

زن

154

22

 5تا  12سال

163

علوم انسانی و اجتماعی

823

44

 11تا  15سال

228

21

علوم فنی و مهندسی

188

11

 16تا  22سال

175

25

علوم پایه

112

16

باالی  22سال

68

1

علوم پزشکی

42

6

کمتر از 85

41

7

سایر

126

13

 86تا 42

142

22

انحراف

آماره

آماره

 41تا 45

266

83

معیار

چولگی

کشیدگی

رشته تحصیلی

جنسیت

11

18
24

سن

متغیر

سابقه کار

متغیر

مرد

546

73

کمتر از  5سال

متغیر

طبقه

فراوانی

درصد

میانگین

طبقه

فراوانی

درصد

خرد رهبران

8,62

2,737

-2,33

2,511

 46تا 52

175

25

هوش هیجانی

8,31

2,713

-1,31

2,56

بیشتر از 52

72

12

شادکامی

8,52

2,712

-2,327

2,381

یافتههای پژوهش در بخش آمار توصیفی (ویژگیهای شرکتکنندگان) که در جدول فوق
قابل مشاهده است ،نشان داد ،بیشترین درصد افراد مورد مطالعه مرد ( 73درصد)؛ رشته بیشتر افراد
شرکت کننده علوم انسانی و اجتماعی ( 44درصد)؛ بیشترین رده سنی  45-41سال ( 83درصد)؛
بیشترین فراوانی سابقه کاری مربوط به  15-11سال ( 21درصد) بود .میانگین و انحراف استاندارد
همه مؤلفهها آورده شد؛ همچنین یافتههای حاصل از جدول قبل نشان داد ،آماره کشیدگی در
تمامی مؤلفهها بین  -5 ،5میباشد؛ یعنی توزیع دادهها از این جنبه نرمال بوده و شکل توزیع
خیلی تخت یا بلند نیست؛ همینطور آماره چولگی در تمامی مؤلفهها بین  -8 ،8و حتی بین ،2
 -2قرار دارد ،یعنی توزیع دادهها از این جنبه نرمال بوده و میتوان گفت شکل توزیع دارای
چولگی مثبت یا منفی نیست .درنهایت میتوان نتیجه گرفت که شکل توزیع دادهها برای تمام
مؤلفهها نرمال میباشد و میتوان از آزمونهای پارامتریک نظیر همبستگی پیرسون ،آزمون تی
تک نمونهای و  ...برای بررسی فرضیهها استفاده کرد.
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 -2-8استنباط آماری دادهها
در این بخش فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمون مناسب مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
در ادامه قبل از آزمون فرضیههای پژوهش ،وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آنها مورد
بررسی قرار میگیرد.
 0-2-8بررسی وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آنها
با توجه به اینکه توزیع دادهها نرمال و مقیاس فاصلهای بود ،برای بررسی وضعیت موجود متغیرها
از آزمون تی تک نمونهای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شد .در جدول زیر وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آنها آورده شده است.
بعد
 .1خرد رهبران
 .2هوش هیجانی
 .8شادکامی

جدول  :8وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین آنها
2
1
عدد معناداری حد پایین حد باال وضعیت
2,42
 2,4781 2,1851مناسب ----
2,221
----- 2,42
 2,3841 2,4742مناسب
2,221
2,83
2,64
 2,2527 2,1213مناسب
2,221

8
2,64
2,83
----

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که هر سه متغیر
رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند ( .)p<2،21از طرف دیگر نتایج جدول نشان داد که هر سه
بعد در وضعیت مناسبی قرار دارد.
 2-2-8بررسی مدلهای اندازهگیری سازههای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدلهای مفهومی پژوهش الزم است تا از صحت
مدلهای اندازهگیری متغیر مستقل (خرد رهبران) ،متغیر میانجی (هوش هیجانی) و متغیر وابسته
(شادکامی) اطمینان حاصل شود .لذا در ادامه مدلهای اندازهگیری این سه بعد آورده میشود که این
کار توسط تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم صورت گرفته است .تحلیل عاملی تأییدی یکی از
قدیمیترین روشهای آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون و متغیرهای
مشاهده شده (سؤاالت) به کار برده میشود و بیانگر مدل اندازهگیری است (براین .)1114 ،1در
جداول  4و  5و  6نتایج مدل اندازهگیری برای هر یک از ابعاد پژوهش آورده شده است:
- Byrne

1
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جدول  :8تحلیل عاملی تأییدی برای بعد خرد رهبران ،فرهنگسازمانی و رفتار شهروند
سازمانی
شاخص

مؤلفه

بار
عاملی

شاخص

مؤلفه

بار
عاملی

شاخص

SAT2

مؤلفه

Cog8

2,76

SAT8

Cog8

2,34

SAT8

Cog0

2,64

SAT0

رضایت از
زندگی
شادکامی

2,66

SAT6

2,65

2,61

POS0

2,32

CTF1

2,61

POS2

2,78

CTF4

2,62

POS8

2,74

CTF1

2,78

Cog01

2,51
2,71
2,72
2,68
2,46
2,38
2,31
2,31

POS8

Aff8

2,68

2,31
2,65
2,65
2,74
2,78
2,32
2,36
2,71
2,76
2,65
2,68
2,31
2,76
2,52
2,71
2,12

CTF01

2,68
2,71
2,72
2,31
2,65
2,61
2,75
2,73

Cog0
Cog2

Cog6
Cog1
Cog4

مؤلفه
شناختی
خرد

Cog1
Cog00
Cog02
Cog08
Cog08
Aff0
Aff2
Aff8

مؤلفه
Aff0

عاطفی

2,71

خرد
Aff6

2,32

Aff1
Aff1

Aff4

POS0

مؤلفه خلق
مثبت
شادکامی

POS6
HEL0
HEL2
HEL8
HEL8
HEL0

مؤلفه
سالمتی
شادکامی

HEL6
ADQ0
ADQ2
ADQ8
ADQ8

مؤلفه
کفایت
شادکامی

ADQ0

2,31
2,32

SLE0

مؤلفه

SLE2

عزتنفس

2,38

SLE8

شادکامی

CTF2

2,32

CTF8

2,76

CTF8

2,63

CTF0
CTF6

عاملی

2,53
2,41

SAT0

2,72
2,78

مؤلفه

بار

2,31

2,76
2,72

CTF0

مؤلفه توجه
به
احساسات
هوش
هیجانی

ARF0
ARF2
ARF8
ARF8
ARF0
ARF6
ARF1
ARF4

مؤلفه
شفافسازی
احساسات
هوش
هیجانی

2,32
2,31
2,65
2,12
2,77
2,71

2,74

ARF1

2,72

ARF01

2,67
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Aff01

2,33

SLE8

2,36

Aff00

2,11

SLE0

2,34

Aff02

2,11
2,16
2,71
2,71
2,76
2,31
2,33
2,35
2,34
2,38
2,32
2,32
2,76
2,75

SLE6

2,43
2,71
2,71
2,62
2,77
2,51
2,31
2,71
2,68
2,12

Aff08
Ref0
Ref2
Ref8
Ref8
Ref0
Ref6
Ref1
Ref4
Ref1
Ref01
Ref00

مؤلفه
تعمقی
خرد

RCO1
RCO2
RCO8
RCO4
RCO5
RCO6
RCO7
RCO3
RCO1

RCO12

مؤلفه
بازسازی
خلق هوش
هیجانی

2,67

Ref02
شاخصهای برازش مدل خرد رهبرانX :251,14 df :11 RMSEA :2,265 GFI :2,11 AGFI :2,17 NFI :2,15 :
2
شاخصهای برازش مدل هوش هیجانیX :861,32 df :156 RMSEA :2,271 GFI :2,14 AGFI :2,18 NFI :2,11 :
شاخصهای برازش مدل شادکامیX2 :283,11 df :18 RMSEA :2,2,51 GFI :2,17 AGFI :2,12 NFI :2,11 :
2

نتایج تحلیل عاملی تأییدی ابعاد خرد رهبران ،شادکامی و هوش هیجانی نشان داد ،کلیه مدلهای
اندازهگیری مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل معنادار است .در بین مؤلفههای هوش هیجانی،
مؤلفه توجه به احساسات؛ در بین مؤلفههای خرد رهبران مؤلفه عاطفی؛ و در بین مؤلفههای شادکامی،
مؤلفه رضایت از زندگی دارای بیشترین اهمیت میباشد .همچنین شاخصهای تناسب مدل
اندازهگیری نشانگر مناسب بودن کلیه مدلهای اندازهگیری است.
 2-2-8بررسی مدلهای ساختاری پژوهش
پس از آزمون مدلهای اندازهگیری اکنون الزم است تا مدل ساختاری که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون
پژوهش است ،ارائه شود .با استفاده از مدل ساختاری میتوان به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت .در شکل زیر
مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد بهمنظور تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با نقش میانجی هوش هیجانی آورده
شده است:

تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسالمی (مورد :شهر تهران)71

شکل  :2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

در شکل زیر نیز مدل پژوهش در حالت ضرایب معناداری آورده شده است که تمامی ضرایب بهدست
آمده معنادار میباشد؛ زیرا مقدار آزمون معناداری تک تک مسیرها از عدد  2,53بزرگتر و از عدد -2,53
کوچکتر است.

شکل  :8مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب
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با توجه به مقادیر به دست آمده در شکل  2به بررسی فرضیات پژوهش میپردازیم .در جدول زیر
نتایج حاصل از آزمون مدل را میتوان مشاهده کرد.
جدول  :0نتایج آزمون مدل پژوهش
ضرایب
بررسی فرضیهها
1
2
8

تأثیر خرد رهبران بر شادکامی
تأثیر خرد رهبران بر هوش هیجانی
تأثیر هوش هیجانی بر شادکامی

پذیرش/

استاندارد

t-value

شده
2,45
2,78
2,62

8,31
7,33
4,51

رد
فرضیهها
پذیرش
پذیرش
پذیرش

براساس جدول باال میتوان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهای پژوهش را در اعضای هیئتعلمی
واحدهای دانشگاه آزاد شهر تهران مشاهده کرد که بر این اساس کلیه فرضیههای پژوهش در سطح
اطمینان  11درصد معنادار هستند.
برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته الزم است تا اثرات
کل ،مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر درونزای مدل ارائه شود که این اثرات در جدول زیر قابل
مشاهده است:
جدول  -6تفکیک اثرات ،مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش
متغیر وابسته

متغیر مستقل

هوش هیجانی
شادکامی
شادکامی

خرد رهبران
هوش هیجانی
خرد رهبران

مستقیم
2,78
2,62
2,45

اثر
غیرمستقیم
-------* 2,62 = 2,45
2,78

کل
2,78
2,62
2,12

همانطور که در جدول قابل مشاهده است ،تأثیر خرد رهبران بر شادکامی از طریق هوش هیجانی
به میزان  2,1است.

تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسالمی (مورد :شهر تهران)31

 -8-8بررسی برازش مدل پژوهش
آنچه از محاسبات انجام شده میتوان نتیجه گرفت آن است که هر چند مدل تدوین شده باعث
شده است که تا حد زیادی از مقدار کایاسکور مدل استقالل فاصله بگیرد اما بهدلیل معنادار شدن
مقدار کایدو مدل ( )P=2/222میتوان نتیجه گرفت که مدل قابل قبول تلقی میشود .حال که
شاخصها برازش خوبی را از دادهها نسبت به مدل نشان میدهد نوبت به سنجش شاخصهای جزئی
برازش میرسد .تفاوت شاخصهای برازش با شاخصهای سهگانه برازش کلی در این است که
شاخصهای برازش کلی در مورد مناسب بودن کل مدل و نه اجزا آن قضاوت میکنند و شاخصهای
جزئی در مورد رابطههای جزیی مدل قضاوت میکنند .شاخصهای جزئی برازش (نسبتهای بحرانی
و سطح معناداری آنها) نشان میدهند که همه بارهای عاملی دارای معنا دارند .نتایج این تحلیلها در
جدول  5نشان داده شده است.
جدول  :1نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری برای برازش مدل مفهومی پژوهش
مقدار

برازش قابل قبول

شاخص

1312,34

-

شاخص برازش تطبیقی

CFI

2,17

بزرگتر از  12درصد

نیکویی برازش

GFI

2,14

بزرگتر از  32درصد

شاخص برازش افزایشی

IFI

2,17

بزرگتر از  12درصد

میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

2,261

کمتر از  3درصد

کای اسکور بهنجار شده

CMIN/df

2,25

بین  1تا 5

نیکویی برازش تعدیل یافته

AGFI

2,12

بزرگتر از  32درصد

شاخص نرم شده برازندگی

NFI

2,15

بزرگتر از  12درصد

سطح تحت پوشش کای اسکور

اختصار
2

بحث و نتیجهگیری
امروزه با وجود متغیرهای محیطی ،تمام سازمانها بهویژه سازمانهای آموزشی ،با عدم قطعیتهای
بسیاری روبرو هستند که نظام آموزش عالی و همچنین سازمانهای آموزشی و دانشگاهی را در راه
توسعه و کسب مزیت رقابتی با مشکالت عدیدهای روبهرو کرده است و متعاقباً مدیران ،بهعنوان
رهبران آموزشی در کلیه سطوح با چالشهای متعددی مواجه هستند .در این شرایط استفاده از خرد
رهبری بهمنظور بهبود و ارتقاء رضایتمندی و شادکامی اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد میتواند نه
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تنها موجب ایجاد حس مشارکت ،انعطافپذیری ،توجه به قوانین گردد بلکه با کنترل هیجانات و
استفاده درست از آنها ،زمینه ایجاد رفتارهای دگر دوستانه را در آنها تقویت کند .بر همین اساس،
پژوهش حاضر نیز ،درصدد بررسی تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با نقش میانجی هوش هیجانی بود تا
بتواند پاسخگوی نیازهای آتی نظام آموزش عالی و همچنین رضایت اعضای هیئتعلمی بهعنوان
یکی از ارکان اساسی نظام آموزش عالی باشد .در ادامه مطابق نتایج پژوهش ،به تبیین و تفسیر
فرضیات پژوهش پرداخته میشود.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش نشان داد خرد رهبران بر شادکامی اعضای هیئتعلمی
واحدهای دانشگاه آزاد تأثیر معناداری دارد .بدین معنی که با استفاده از خرد رهبران و مدیران در این دانشگاه
شاهد افزایش یا کاهش شادی در اعضای هیئتعلمی خواهیم بود.

کوپرز ( )2216بیان میکند که در ایجاد درک سازمانی بین کارکنان ،رهبران خردمند نقش مهمی
دارند چراکه منافع افراد مختلف در سازمان را متوازن مینمایند ،چنین رهبری میتواند منافع همه افراد
را در نظر بگیرد و موجب جلب نظر تمام اعضای گروه شود و همچنین ،رفتارهای عاقالنه و فداکارانه
را به آنها آموزش دهد تا ضمن برآوردن نیاز همه اعضاء ،بهسوی بهبود تعهد و مسئولیتپذیری،
رضایت و شادکامی اعضای هیئتعلمی و نهایتاً رشد همهجانبه سازمانی گام بردارد .رهبر خردمند از
ایدههای مختلف جهت ایجاد تغییر و تطبیق با محیطهای پیرامون استفاده میکند (استرنبرگ.)2216 ،
با توجه به گفته برگسما و آردلت ( ،)2212وجود رهبر خردمند در دانشگاه صرفنظر از سن و
جنسیتیش ،موجب شادکامی اعضای هیئتعلمی و متعاقباً شادی دانشجویان میشود.
نتایج حاصل با مطالعات ،آردلت و اوه ( ،)2216لو و اسیتودینگر ( )2216پاشینو ( ،)2216شیولکا و
مکس ول (،)2216
همسو است.
همچنین ،نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش نشان داد خرد رهبران بر هوش
هیجانی اعضای هیئتعلمی واحدهای دانشگاه آزاد تأثیر معناداری دارد .بدین معنی که با استفاده از
خرد رهبران در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش هوش هیجانی در اعضای هیئتعلمی خواهیم
بود .ابعاد شناختی ،عاطفی و تعمقی خرد ،انطباق نظری ویژه و مشترکی با هوش هیجانی دارد
(دیویس و همکاران .)1113 ،خرد شناختی که همان درک رویدادهای بین-فردی و درون-فردی
میباشد ،بسیار به ابعاد هوش هیجانی که سنجش حاالت هیجانی و تجربیات فرد و دیگران میباشد،
نزدیک است .همچنین ،بعد تعمقی خرد به توانایی خودبینشی ،خود-بررسی و درک رویدادها اشاره دارد
که این بعد نیز به لحاظ مفهومی به آگاهی از هیجان خود و دیگران مرتبط میباشد عالوه بر آن ،بعد

تأثیر خرد رهبران بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسالمی (مورد :شهر تهران)38

خرد عاطفی نیز دربردارنده مالحظه فرد ،همدردی و عشق نوعدوستانه او نسبت به دیگران است
(آردلت )2224 ،که به ابعاد آگاهی و تنظیم هیجانات خود و دیگران اشاره دارد .افزایش هوش هیجانی
در اعضای هیئتعلمی که منجر به بروز رفتارهای خودآگاهی و کنترل هیجانات است ،وجود رهبر
باهوش و خردمند را میطلبد تا با ارائه راهکارهای مؤثر در جهت یکسانسازی منافع فردی و سازمانی
موجبان ترقی دانشگاه را فراهم آورد .نتایج حاصل با مطالعات کریشناکومار و همکاران ( ،)2216گلمن
( ،)2216آردلت و اوه ( ،)2216کانزمن ( ،)2216همسو است.
از طرف دیگر ،نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر
شادکامی اعضای هیئتعلمی واحدهای دانشگاه آزاد تأثیر معناداری دارد .بدین معنی که با ایجاد
هوش هیجانی و آموزش در جهت تنظیم این سازه ،در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش شادکامی
در اعضای هیئتعلمی خواهیم بود .شادی افراد بهویژه اساتید دانشگاه که یکی از ارکان اصلی آموزش
در سطح دانشگاه هستند ،بسیار مهم است ،چراکه افزایش یا کاهش آن ،سالمت فیزیکی ،روانی
و هیجانی اساتید و میزان غیبت و ترک کار در آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .به جز عوامل فردی
مؤثر بر افزایش شادکامی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاهها ،عوامل مختلف مدیریتی و سازمانی
زیادی نیز میتوانند آنرا تحت تأثیر قرار دهند .متغیرهایی مانند حقوق و پاداش ،سبک رهبری و
همچنین توانایی کنترل هیجانات و خودآگاهی میتوانند موجب افزایش تعامل ،تعهد ،رضایتمندی و
اشاعه شادکامی بین اساتید شوند .هوش هیجانی با تحت تأثیر قرار دادن شاخصهای مهم محیط کار
مانند شاخص رضایت شغلی ،موجب ایجاد شادکامی در بین کارکنان میشود (دودانگه و همکاران،
 .)1815نتایج حاصل با مطالعات زیدنر و ماتیو ( ،)2216دودانگه و همکاران ( )1815و طاهریان و
همکاران ( )1818همسو است.
مناب
امیدنیا ،سهیال ،خرازیها ،شهرام ،افسری ،معصومه ،وارث وزیریان ،مهدیه ،جعفری ،فیروزه ،ارشادی ،مونا و
باشتی ،شهناز .)1831( .آموزش همگانی سالمت روان :مجموعه مقاالت .تهران :شاسوسا
حاجیزاده ،ابراهیم و اصغری ،محمد .)1812( .روشهای و تحلیلهای آماری با نگاه به روش تحقیق در
علوم زیستی و بهداشتی .تهران :جهاد دانشگاهی.
خسروجردی ،نرجس و محمودی ،مسعود .)1818( .مدرسه خانه ای امن برای زندگی کردن و زندگی آموختن.
نهمین سمپوزیوم پیشرفت علوم و تکنولوژی .مشهد پیری ،پروین و پیری ،معصومه ( .)1814ارتباط بین
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