
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(86 یاپی)پ 1817ابستان ت، هارمچ، شماره هم نسال 

 

 

هوش  یانجیبا توجه به نقش م یخرد رهبران بر شادکام یرتأث

 )مورد: شهر تهران( یدانشگاه آزاد اسالم در یجانیه

 3یصالح یوسف یدسو  2یبهزاد شوق، 1شعله کار یماش
 

 چکیده
در  بر شادکامی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانیرهبران خرد  تأثیربا هدف بررسی این پژوهش 

کاربردی، از نظر روش گرداوری  حسب هدفانجام شد. روش پژوهش برتهران  شهر دانشگاه آزاد اسالمی
اساتید پژوهش  جامعه آماریطور از نظر نوع داده کمی بود. همبستگی و همین -ها توصیفیداده

و  حجم نمونه در معادالت ساختاریمحاسبه که با استفاده از  ندبود های آزاد شهر تهراندانشگاه علمی هیئت
اعضای عنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگی به فرن 722، تعداد ایطبقهتصادفی گیری روش نمونه

 شادی(، 2228خرد آردلت )پرسشنامه استاندارد سه ها از منظور گرداوری دادهبه بودند. وقت تمام علمی هیئت
 یآورپس از جمع .استفاده شد (1111)و همکاران هوش هیجانی مایر و ( 1131) همکارانآرگایل و  آکسفورد

استنباط و  Spss-21افزار از طریق نرمو از طریق میانگین، انحراف معیار و ...  هادادهتوصیف ها، پرسشنامه
. یرفتانجام پذ LISREL-v3,32 افزار نرمو به کمک  یمعادالت ساختار سازی مدل طریقاز  هاآماری داده

مسیر و ضرایب  یب. ضرایدگرد یواگرا بررس ییهمگرا و روا ییروا یایی،پرسشنامه شامل پا یفن یهایژگیو
درجه تناسب نشان داد،  نتایجپژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.  یهایهفرض یبررس یبرا افزار نرم یمعنادار

بر شادکامی با توجه به نقش  رهبرانچنین خرد مناسب بود؛ هم پژوهش یهامدل ارائه شده با توجه به مؤلفه
 داشت. تأثیر میانجی هوش هیجانی

 هیجانیشادکامی، هوش، رهبرانخرد  :کلیدواژگان

 

                                                 
 یدانشگاه ازاد اسالم 1
 یرانتهران، ا یقات،واحد علوم و تحق ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،آموزش یریتگروه مد 2
 یرانواحد فراهان،فراهان،ا یدانشگاه آزاد اسالم 8
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 مقدمه
آیند و توسعه و شکوفایی، خالقیت و نوآوری، واژگان ارزشمندی در جهان امروز به حساب می

تواند اثرات شاد زیستن باشد که جوامع پیشرفت هر کشور مرهون همین عوامل است. این عوامل می

، انسان از درواقع(. 1818خسرو جردی و محمودی، کنند )نقش مهمی ایفا می آن وجود آوردندر به

گوکلر، است )بوده و شادی به زندگی او معنا بخشیده  1بدو پیدایش همیشه در جستجوی شادی

 ویژگی و یک پدیده نشاط و شادی، (2218) 8آرگایل دیدگاه اساس (. بر2215، 2گورگان و تاستان

5زندگی از رضایت ،4مثبت عاطفه) یاصلمؤلفه  سه دارای که است انسانی
( 6احساسات منفی نبود و 

 .هست

بر سبک زندگی و میزان  مهمی تأثیرزندگی هر فرد است که  مهمشادی، یکی از مفاهیم 

 روند در تأثیرگذار عوامل مؤثرترین از شادیچنین، (. هم2215، 7شاهیموفقیت وی دارد )مردان

صمدی شود )نمی ایجاد سالم یوزندگ اختراع ابتکار، فعالیت، خالقیت، زمینه آن، بدون و است زندگی

، شاد زیستن با ایجاد آرامش در محیط زندگی فرد، درواقع .(1833رجایی پور، آقا حسینی و قالوندی، 

. گذاردمثبتی بر احساسات، عواطف و محیط اجتماعی می تأثیرمنجر به بهبود روابط شده و در نتیجه 

عنوان یک اثر مثبت در زندگی، روابط بین فردی را دهند که شادی بهبسیاری از مطالعات نشان می

علی دارد )های فرد شماری بر دانش، سالمت اجتماعی و فعالیتکند و پیامدهای مثبت بیتسهیل می

 (.2215شاهی، نقل از مردان، به2228پور، هاشمی و باباپور، 

شوند منابع سازمانی محسوب می ترین مهمو  ترین باارزش عنوان بهمنابع انسانی از طرف دیگر، 

شوند. در دنیای امروز که  ها سازمانتوانند منجر به تقویت مزیت رقابتی سازمان نسبت به سایر که می

 ترین مهمدر یک سازمان، یکی از  اثربخشمنابع انسانی  ،هستبا تغییر و تحوالت سریع همراه 

 هاست آنقتصادی سازمان وابسته به توانمند کردن نامشهود در سازمان هستند و رشد ا های دارایی

                                                 
1

- Happiness 
2

- Gokler., Gurgan & Tastan 
3
- Argyle 

4
- Positive emotions 

5
- Life satisfaction 

6
- Negative emotions 

7
- Mardanshahi 
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از ملزومات  ها آنتوجه به شادی و نشاط  رو ازاین(، 2216، 1)ماتیس، جکسون، ولنتاین و مگلیچ

 .باشد می

های عمده های فرد از نگرانیتوجهی به نشاط و شادی و به تبع آن کاهش انگیزهامروزه بی

از هر دو  2215( حاکی از آن است که تا سال گرا مثبت)روانشناس  2بینی سلیگمنجوامع است. پیش

ی اصلی امروز بشر همین دلیل مسئلهشود، بهنفر انسان ساکن کره زمین یک نفر دچار افسردگی می

 .باشدتوجه به عوامل اثرگذار بر شادی می

 8گفته وینهوون گیرد. بنا بهشادی ابعاد وسیع فردی، اجتماعی و سیاسی/ فرهنگی را در برمی

کند و انگیزد و ارتباطات اجتماعی و مشارکت سیاسی را تسهیل میشادی فعالیت فرد را برمی( 2215)

کنند داشتن عقاید مذهبی (، بیان می2216) 4فرانسیس، اوک و رابینز. شودموجب سالمتی فرد می

 گذارد.آموزان اثر میقوی بر میزان شاد بودن دانش

که در دین اسالم نیز شادی در بین کارکنان نقش مدیریت و رهبری در ایجاد  به بهبا توجه 

های عدم قطعیت دبا وجو و (1811ر اصفهانی، فرخی و امیری، نص) استاز آن یاد شده  وفور به

با را  ها سازمانو رهبران مدیران و جوامع را احاطه کرده است،  ها سازمانمحیطی که امروزه تمام 

 ها سازماناین (. مدیران در 2216، 5)شفرد و مک موالن رو کرده اسییتفییراوان روبییههای چالش

، اساس. بر این باشند میشادکامی کارکنان خود  کسب مزیت رقابتی وبیش از هر چیز خواستار 

که کارکنان شادی داشته باشند تا به خالقیت و  باشد میبر این اصل استوار  شان رهبریرفتارهای 

ر شادی پایدار را ب رهبران(، خردمندی 2216) 7اوبرین (.2216، 6هوانگ) یابدنوآوری در سازمان بهبود 

( نیز، خرد مدیران را عامل مؤثری بر احساس 2212) 3داند. برگسما و آردلتدر سازمان مؤثر می

(، یکی از عواملی که بر شادکامی 2218زاچر، مک کنا و رونی ). همچنین، داند میشادکامی در آنان 

                                                 
1
 - Mathis., Jackson, Valentine & Meglich 

2
- Seligman 

3
- Veenhoven 

4
- Francis., Ok & Robbins 

5
 - Shepherd., McMullen& Ocasio 

6
 - Huang 

7
 - O'Brien 

8
 - Bergsma & Ardelt 
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منجر به ایجاد حس شادی در بین  تواند می، خرد رهبران در سازمان داند میرا خرد  گذارد می تأثیر

 کارکنان گردد.

را به تباهی  ها سازمان، خرد کمدهند که گاهی تصمیمات نابخردانه رهبران نشان می ها پژوهش 

. از طرف دیگر انتخاب افراد شود میکشانده و موجب ترک کار و کاهش رضایت شغلی کارکنان 

 .(2216، 1گردد )کوپرزخردمند موجب کسب مزیت رقابتی در سازمان می

باید از دانش تخصصی برخوردار باشند و  حتماًکند که مدیران موفق ( نیز عنوان می2227) 2وایل

و تخصصی رهبران در اداره موفق سازمان کافی  ای حرفهصر جهانی شدن، دانش حال آنکه در ع

را در جهت کسب مزیت سازمان  توانند نمینباشند،  برخوردارنیست و اگر رهبران از عنصر مهم خرد 

 .رقابتی پیش ببرند

را  های انسانی است که امکان انجام عمل بهترخرد، نقطه برتر توسعه فردی و ترکیبی از ویژگی

 5(. بیرن و کلیتون2216، 4، به نقل از لو و استودینگر8،2228کند )استاودینگنر و پاسوپاتیایجاد می

و  7، عاطفی6های کلی شناختیویژگی که ترکیبی از کنند میتعریف  ای ویژگی عنوان به( خرد را 1132)

 است. 3تعمقی

تعریف کردند با  11قضاوت ماهرانهرا یک فرایند پویای  12خرد (،1113) 1کوپرایدر و سریواستا

در آن صورت گیرد تا درک  18و بازساختاردهی 12از این مسئله که باید همیشه بازتنظیمی آگاهی

را دارا باشند  آنخرد چیزی نیست که افراد  عنوان کردند که ها آنید. همچنین، وجود آ بهسازمانی 

                                                 
1
 - Küpers 

2
 - 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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ابزاری کارا برای  عنوان بهتواند نی می. خرد سازماگردد میچیزی است که توسط روابط خلق  آنبلکه 

 پاسخگویی به محیط نامطمئن باشد.

(، ضمن تفاوت قائل شدن بین افراد شاد و خردمند معتقدند که خردمندی 2216) 1لو و استودینگر

در ایجاد درک سازمانی بین کارکنان، رهبران منجر به ایجاد شادکامی در آنان گردد.  تواند میافراد 

. آنان قادر هستند تا منافع افراد مختلف در سازمان را متوازن کنند میخردمند و ماهر، نقش مهمی ایفا 

 (.2216، 2)کوپرز سازند می

(، معتقد است که بروز شادکامی در بین کارکنان بدون توجه به نقش مدیریت و 2216) 8پاشنو

(، فرهنگ و خردمندی رهبران را بر 2216) 4شولکا و مکس ول رهبری خردمند میسر نخواهد شد.

 .گذارد می تأثیرخرد را بسیار بر شادکامی (، 2216) 5. آردلت و اوهدانند میمیزان شادکامی مؤثر 

های متالطم، بقاء و رشد در محیط منظور به وسازمان برای انطباق با تغییرات  هررهبری 

های خاصی است که عموماً میدیران بیرای دسیتیابی بیه آن بیا میشکالتی مواجیه مستلزم ویژگی

به مدیران در ممکن است که  است هایی خصیصه ترین مهمهیجانی از هوش بر این اساس، شوند می

کریشناکومار، هاپکینز، سمرکوسکی و (. 2216، 6گلمن) کندفرآیند دستیابی بیه رهبیری کمیک 

معتقدند که خرد کاربردی رهبران خردمند باعث ایجاد شرایط هیجانی در سازمان ( 2216) 7رابینسون

(، نیز 2216آردلت و اوه ). گردد میمنجر به ارتقاء هوش هیجانی کارکنان  درنهایتو  شود می

( نیز خردمندی را بر ایجاد هوش هیجانی 2216) 3کانزمن. داند میخردمندی را بر هوش هیجانی مؤثر 

 .داند میمؤثر 

گیری شکل در ای ارزنده، نقش شناختی روانعنوان یک ویژگی هوش هیجانی بهاز طرف دیگر، 

های شاخص قرار دادن تأثیربا تحت کاری بهینه و کارآمد دارد. تأثیرگذاری هوش هیجانی  های محیط

                                                 
1
 - Law & Staudinger 

2
 - Küpers 

3
 - PAUCEANU 

4
 - Schuelka & Maxwell 

5
 - Ardelt & Oh 

6
 - Goleman 

7
 - Krishnakumar., Hopkins., Szmerekovsky & Robinson 

8
 - Kunzmann 
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دودانگه، ) شود می، موجب ایجاد شادکامی در بین کارکنان شاخص رضایت شغلیمانند مهم محیط کار 

(، در پژوهش خود 1815)(. دودانگه و همکاران 1815ذاکریان، دهقانی، قاضی طباطبایی و پیرمند، 

طاهریان، فیض و . اند کردهگزارش  کارکنانابطه مثبتی را بین هوش هیجانی و رضایت و شادکامی ر

(، داشتن هوش هیجانی را موجب ایجاد سالمت 2216) 1زیدنر و ماتیو( و همچنین، 1818حیدرخانی )

 .دانند میروانی و شادکامی 

ادامه کار و موفقیت داشتن کارکنان شاد قادر به بدون های آموزشی، سازمان ویژه به، ها سازمان

 در را مختلفی عوامل کاری، زندگی در کارکنان شادی اهمیت بر تأکید ضمن نظران صاحب. باشند مین

عوامل سازمانی اشاره کرد. در بین  همچون مواردی به توانمی جمله آن از که کنندمی معرفی شادابی

تولید دانش، انتقال و ، ی آموزشیهاسازمان . درکند میایفا  ای ارزندهنقش عوامل سازمانی، رهبری 

. باشد میبر عهده اساتید رود که بیشترین مسئولیت آن شمار میاهداف به ترین مهماز تسهیم آن 

موجب تسهیل فرایند دوستانه شاد و  ایجاد محیطو ها به مشارکت تمایل داوطلبانه اساتید دانشگاه

ان خردمند و ایجاد جو سازمانی مناسب نیز رهبر. وجود گرددتجربیات و تسهیم آن می انتقال دانش و

دانشگاه یکی از نیازهای توسعه  که محوریحرکت به سمت دانش و این مهم را تقویت کردهتواند می

گاه و اعضای نشمدیران خردمند در دانشگاه با نگرش مثبت نسبت به دارا محقق کند. است 

که در آن داشتن هوش هیجانی  کننده تیحماسازمانی جو همچنین با ایجاد و کارکنان،  علمی هیئت

 و رضایت شغلی یشناس فهیوظموجب ارتقای حس نوین مطرح است،  شناختی روانیک متغیر  عنوان به

به دست واحدهای دانشگاهی  یک مزیت رقابتی مهم نسبت به سایر اساتید و کارکنان خود شده و

پاسخ دهد که با توجه به نقش هوش  سؤاالت. بر این اساس این مطالعه تالش دارد تا به این آوردمی

این  علمی هیئتاعضای  شادکامیچه تأثیری بر  خرد رهبراندر دانشگاه آزاد اسالمی، هیجانی 

 ؟دانشگاه خواهد داشت

 

 

                                                 
1
 - Zeidner & Matthews 
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 ها()توسعه مدل و فرضیه مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آن، گروه، واحد اصلی اقدام شجاعانه و خردمندانه در امور سازمانی است ، حالتی است که در خرد

( تعریف مختصری از خرد 2222) 8و کریستین کسلر برلی،(. 1113، 2، گرگن و گرگن2227، 1)وایل

خرد را ظرفیت قضاوت و گزینش دانش خاص در یک زمینه خاص و برای  ها آنسازمانی ارائه کردند: 

 د.دانن یک کار خاص می

 7دانشهای بعد شناختی دارای مؤلفهاست.  6و تعمقی 5، عاطفی4خرد دارای سه بعد کلی شناختی

 3(، قضاوت2222سازی دانش و فضیلت )بالتز و استادینگر،  و هماهنگ شخصیتافزایی ذهن و  هم)

مایکلر ؛ 2222، 1های مختلف زندگی )بالتز و استادینگر )توانایی تخصصی و راهنمایی در زمینه موقعیت

های دانش فردی  )تشخیص عدم اطمینان زندگی و محدودیت 11و توازن (2223، 12و استادینگر

)دارای  12های تنظیم هیجانی. بعد عاطفی شامل شاخص(2222؛ بالتز و استادینگر، 2228)آردلت، 

گذاری خرد  و مشتاق به اشتراک ها آنانگیزه مثبت به سمت درک دیگران، حساس نسبت به نیازهای 

)بیان همدردی از طریق  18(، همدردی1132؛ کالیتون و بیرن، 2224)آردلت،  ها آنجهت کمک به 

فردی )استادینگر و بالتز، -فردی و فرا-فردی، بین-سازی منافع درون تجربیات مشترک و متوازن

تجربیات مشترک و  )بیان همدردی از طریق 14مشارکت اجتماعی ( و1113؛ استرنبرگ، 1116

؛ استرنبرگ، 1116فردی )استادینگر و بالتز، -فردی و فرا-فردی، بین-سازی منافع درون متوازن

                                                 
1
 - Vail 

2
 - Gergen & Gergen 

3
 - Bierly, Kessler, & Christensen 

4
 - Cognitive 

5
 - Affective 

6
 - Reflective 

7
 - Knowledge 

8
 - Judgement 

9
 - Baltes & Staudinger 

10
 - Mickler & Staudinger 

11
 - Balance 

12
 - Emotional regulation 

13
 - Sympathy 

14
 - Social participation 
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مشاهده مسائل از یک  )یادآوری و 1. بعد سوم، خرد تعمقی است که شامل دیدگاهباشد می( 1113

)توانایی اجتناب از  2رتبصی، (2228؛ وبستر، 2222و استادینگر، تر )بالتز  مدت و گستردهدیدگاه بلند

افتند و اینکه چرا تصمیمات اخذ  و درک اینکه چرا مسائل اتفاق می قضاوت، تعمقی بر اختیارات موجود

)توانایی اجتناب از قضاوت، تعمقی بر  8و عینیت (1113؛ استرنبرگ، 1132ن و بیرن، شوند )کالیتو می

شوند )کالیتون  افتند و اینکه چرا تصمیمات اخذ می میو درک اینکه چرا مسائل اتفاق  اختیارات موجود

 ( است.1113؛ استرنبرگ، 1132و بیرن، 

هستند.  آن آوردن به دستبرای  تالش در همه و هاستهمه انسان مشترک اهداف از شادی

تمندی از زندگی و یشادمانی احساس رضااست.  شانزندگی و خود از افراد یابی، ارزشدرواقعشادی، 

عاطفی، هیجانی، اجتماعی و  و دارای اجزای است فردی کارکنانتوانائی لذت بردن از تجربیات 

 ماننداما عوامل ذهنی  ؛آیدبه وجود میاشتغال  وثروت  با داشتنشناختی است. شادی تا حدودی، 

پیری و پیری، ) دارنددر ایجاد شادی نقش آنان  پذیری انعطافتصور کارکنان از شرایط پیرامون و 

افکار  از و دارند روشن دیدگاهی داشته، یا کننده تیحما و سازگار رفتارهای و شاد، افکار افراد .(1814

هستند  باهوش و بینخوش مذهبی، گرا،برون فرهیخته، آنان، معموالً سالم، کنند.می دوری بدبینانه

فرادی که از سالمت جسمی و ارتباط دارند. اشادی و سالمت افراد هم با یکدیگر  .(2225، 4گراهام)

ترند، به نسبت افراد هایی که شادمانکنند و آنروانی برخوردارند، شادمانی بییشتری احیساس می

، افسری، وارث ها خرازیامیدنیا، شوند )افسرده، کمتیر بیا بیمیاری و مرگ ناشی از آن روبرو می

 (.1831و باشتی، ، ارشادییجعفر وزیریان،

دهد به نظر او شادمانی به ( ارائه می1118) نهوونیوترین تعریف شادی را ترین و عملیاتیجامع

شود. در تعریف وینهوون موارد قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کلی زندگی اطالق می

از زندگی، زیر مهم است: درجه یا میزان شادی که حدی ندارد، فرد یعنی ارزیابی ذهنی فرد و رضایت 

                                                 
1
 - point of view 

2
 - Intuition 

3
 - Realism 

4
- Graham 
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قضاوت کلی فرد از زندگی، زندگی یک کلیت است، مطلوبیت یا خوشایندی تجربه عاطفی مثبت 

 (.2216وینهوون، )

، چهار بعد اصلی شادکامی شامل خشنودی از زندگی، هیجانات مثبت، نبود (2221) 1آرگایل

 .کند میو احساس شکوفایی معرفی  نفس عزتهیجانات منفی، 

، 2های کیفی انسان مانند همدلیراجع به ویژگی (،1112الوی و مایر )س، میالدی 32در دهه 

این مفاهیم گلمن، ، یالدیم 12انجام دادند که بعدها در دهه  5و عواطف 4هیجان کنترل ،8خودآگاهی

دو هوش مستقل  انسان،گلمن معتقد است که در نهاد هر مطرح کرد. تحت عنوان هوش هیجانی را 

، با یکدیگر همکاری دارند قاللاین دو هوش در عین است .و هوش هیجانی 6یالنوجود دارد: هوش عق

هوش از طرف دیگر، . افراد استتعیین کننده اعمال و رفتار ، درواقع، ها آن بینکنش متقابل  نتیجهو 

که باعث افزایش  دانستهایی ای از استعدادهای غیرشناختی و مهارتمجموعه توان میهیجانی را 

سالوی و مایر، هوش هیجانی گردد. می هاعدم قطعیتدر سازگاری با مقتضیات محیطی و  توانایی فرد

تنظیم و شناسایی هیجانات دیگران ، مدیریت هیجانات خود، گاهی از هیجانات خودرا شامل ابعاد آ

 .دانند می روابط خود با دیگران

 ،رظاز چند من توان میکه هوش هیجانی را  کنند میهمچنین، عنوان  (1112)سالوی و مایر 

اولین و ، درواقعکه  هوش هیجانی به معنی طرز تفکر یک دورهمفهومی مورد بررسی قرار داد.  طور به

که یک است  احساسی یا معنوی –خصوصیات فرهنگی  و شامل معنی هوش هیجانی است ترین کلی

داشته و به  عمومیبیشتر جنبه  که شخصیت مفهومهوش هیجانی به . کند میدوره را مشخص 

 دیگر مفهوم. الزم است، اشاره داردخصوصیات شخصیتی که برای موفقیت در زندگی  از ای مجموعه

هوش هیجانی  ،علمی رویکردهایمورد بررسی قرار گرفته است. توانایی ذهنی  از منظرهیجانی  هوش

                                                 
1
 - Argyle 

2
 - sympathy 

3
 - Consciousness 

4
 - Emotion control 

5
 - Emotions 

6
 - Rational intelligence 
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های اشاره دارند از توانایی ای مجموعهدر آن به  و کنند میذهنی تعریف  های تواناییعنوان را بیشتر با 

 (.2216)مایر، روند میهیجانی بکار  اطالعاتدر پردازش  که

(، در اشاره به مدل هوش هیجانی سالوی و مایر، عنوان 2216) 1مایر، کاروسو و سالوی

و  پاسخگویی ،توانایی احساس کردن به معنیمفهوم هوش تجربی که هوش هیجانی،  کنند می

را  و مدیریت هیجان در درکتوانایی معنی بهاستراتژیک  و مفهوم هیجانی اطالعاتاز  مناسباستفاده 

تسهیل تفکر ، احساس و ابراز هیجان های مؤلفهاز این ابعاد به ترتیب دارای  هرکدامکه  گیرد میدر بر 

پژوهشمروری بر سابقة  .باشد می تنظیم و مدیریت هیجانو همچنین  درک هیجانو هیجان  توسط

که بیشتر تحقیقات در  داد، نشان خرد رهبران، شادکامی و هوش هیجانی انجام شده در موضوع های

، هوش هیجانیو  نحوه مدیریت، شادی کارکنان و رضایت شغلیرهبری، مفاهیم این حوزه، به بررسی 

 بر سایرخرد  تأثیراتیا  این متغیرهابر  خرد رهبرانبنی بر بررسی نقش مو پژوهشی  اند پرداخته

 سازمانی یافت نشده است. های مؤلفه

 نوشت: گونه اینتوان فرضیه اول را  با توجه به موارد عنوان شده می

 دارد. تأثیر علمی هیئتشادکامی اعضای خرد رهبران بر . 0فرضیه 

شوند )برگسما و کار گرفته میدر یک سطح مفهومی، خرد رهبران در جهت ارتقای شادمانی به

عنوان نشانگرهای اصلی  چنین عاطفه مثبت و منفی بهرضایت از زندگی و هم(. 2212، 2آردلت

(. رضایت از زندگی، 2221، 4؛ ریان و دسی2222، 8شوند )دینر شادمانی یا بهزیستی ذهنی پذیرفته می

کند که با اشاره می شان زندگیهای جهانی افراد از باشند که به ارزیابییک جنبه شناختیِ شادمانی می

سطوح باالی رضایت از زندگی و عاطفه مثبت باال و منفی پایین . یابد میندی رهبران بهبود خردم

و شادمانی مستقل از سن، جنسیت و  رهبرانبین خرد و  دهنده سطوح باالی شادمانی هستند نشان

کارکنان را رهبران خردمند در یک سازمان،  (.2212آنان رابطه وجود دارد )برگسما و آردلت، آموزش 

خرد رهبری به (. 2216 و همکاران، )هاموند دهند میبه داشتن انگیزه و ارتباط با یکدیگر سوق 

                                                 
1
 - Mayer., Caruso & Salovey 

2
 - Bergsma & Ardelt 

3
 - Diener 

4
 - Ryan and Deci 
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 و همسان کردن آن بامنیافع فیردی نسبت به کارکنان موجب تغییر نگرش  کند تامدیران کمک می

مانند  کارکنان متنوع رفتارهای بروزهمین امر موجب (. 1831، )حسینی سرخوش، شوندمنیافع جمعی 

سازمان،  های رویه و مقررات از پیروی اضافی، هایمسئولیت و وظایف گرفتن عهده به و پذیرش

مرتضی، . شود می محل کار در مشکالت و نارضایتی تحمل و شکیبایی مثبت، نگرش توسعه و حفظ

( نیز معتقدند که رهبران اخالق مدار، نیت خوب، دانش و 2216) 1عباس، راجا، رکوع، خالد و مشتاق

 آفرین شادیمناسب و و رفتارهای آنان موجب ترغیب کارکنان به بروز رفتارهای  آمیخته درهمخرد را 

 .گردد می

 نوشت: گونه اینتوان فرضیه دوم را  با توجه به موارد عنوان شده می

 دارد. تأثیر علمی هیئتاعضای  هوش هیجانیبر  خرد رهبران. 2فرضیه 

خرد رهبران و هوش هیجانی، موضوعات رایجی در میان پژوهشگران حوزه شادی هستند. خرد 

کند کمک می کارکنان در سازمانتوسعه مطلوب معرفی شده است که به عنوان عاملی مهم  رهبران به

باشد که شامل  نظیر و تجربه محور می بی فردیدهنده یک ویژگی  خرد نشان (2223، 2)بالتز و اسمیت

که برای فرد، دیگران و جامعه  گردد میای منتهی  توسعه شناختی، تعمقی و عاطفی است و به زندگی

 (.2212، 4؛ ججست و همکاران2222، 8عنوان یک کل، سودمند است )بالتز و استادینگر به

باشند که هردو سازه شامل سطوح  خرد رهبری و هوش هیجانی از این حیث شبیه به هم می

(. برای مثال در یک 2212باشند )برگسما و آردلت،  هیجانی و تنظیم هیجانات می آگاهیپیشرفته 

( صورت گرفته، مشخص شده است که خرد 2228) 5پژوهش تجربی که توسط کونزمان و بالتس

مانند نوسان و پیچیدگی عاطفی که شبیه به هوش هیجانی  هایی ت با ویژگیطور مثب به رهبران

باشد. رهبران دارای سطوح باالی خرد و هوش هیجانی باید بهتر قادر باشند تا هستند، در ارتباط می

کارگیرند، باید در زندگی خود نسبت به افرادی که  را تنظیم کنند و به ها آنهیجانات خود را بشناساند و 

 د و هوش هیجانی کمتری دارند احساس شادمانی بیشتری داشته باشند.خر

                                                 
1
 - Murtaza., Abbas., Raja., Roques., Khalid & Mushtaq 

2
 - Baltes & Smith 

3
 - Baltes & Staudinger 

4
 - Jeste et al 

5
 - Kunzmann & Baltes 
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(، در پژوهش خود عنوان کردند که توانایی مدیران در کنترل 2216کریشناکومار و همکاران )

(، 2216) 2است. رئیسلی، هنرور، فالح و بهنود پذیر امکاندر آنان  1هیجانات با استفاده از خرد کاربردی

های رهبری و هوش هیجانی انجام شده بود، عنوان در پژوهش خود که در مورد رابطه بین سبک

 کردند که خرد رهبران در سازمان با هوش هیجانی آنان رابطه معناداری دارد.

 نوشت: گونه اینتوان فرضیه سوم را  ا توجه به موارد عنوان شده میب

 دارد. تأثیر علمی هیئتاعضای  شادکامیبر  هوش هیجانی. 8فرضیه 

گران اخیر را که توجه پژوهشگران در زمینه شادمانی و سایر پژوهش متغیری استهوش هیجانی 

عنوان یک مجموعه از فرایندهای  هیجانی بهطور روزافزون به خود جلب کرده است. هوش به

و  دارای روابط درونی تعریف شده است که با پردازش عاطفی اطالعات در ارتباط هستند شناختی روان

چنین کاربرد هیجان جهت دستیابی به اهداف و تنظیم هیجانات خود و دیگران و هم آگاهیشامل 

اند ( نشان داده2211) 5(. هافن و همکاران2216و همکاران،  4؛ مایر1113، 8)دیویس باشد می خویش

و وجدان( و  ثباتی بیش هیجانی در رابطه بین دو متغیر پنج ویژگی بزرگ شخصیتی )مثل که هو

 شادمانی نقش میانجی دارد.

( نیز در مطالعه خود نشان داد که هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری با 2216) 6جاسوال

و افسردگی داشتن هوش هیجانی رابطه (، 2216) 7فرناندز بروکال و اکستریمرا شادکامی در افراد دارد.

(، هوش هیجانی را یکی از 2216) 3مدیران را اوزر، هامارتا و دنیز. اند کردهو اضطراب را منفی ارزیابی 

 .دانند میفاکتورهای مؤثر بر رضایت شغلی و شادکامی اساتید 

                                                 
1
 - Practical Wisdom 

2
 - RaesIi., Honarvar., Fallah & Behnood 

3
 - Davies 

4
 - Mayer 

5
 - Hafen 

6
 - Jaswal 

7
 - Fernández-Berrocal & Extremera 

8
 - Özer., Hamarta & Deniz 
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با توجه به مطالب فوق که برگرفته از ادبیات و پیشینه در این حوزه است و اینکه متغیر مستقل 

و متغیر مستقل  هوش هیجانی؛ متغیر مستقل خرد رهبران بر شادکامیخرد رهبران بر متغیر وابسته 

 توان فرضیه زیر را تدوین کرد:تاثیر دارد، میشادکامی بر هوش هیجانی 

با توجه به نقش میانجی علمی  اعضای هیئت شادکامیان بر : خرد رهبر8فرضیه

 تأثیر دارد. هوش هیجانی

 آورده شده است: 0مدل مفهومی پژوهش در شکل  درنهایت

 
 : مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته(0شکل 

 پژوهش  روش

بر شادکامی با نقش میانجی هوش  حاضر به بررسی نقش خرد رهبرانبا توجه به اینکه تحقیق 

گرا؛ نگر؛ برحسب نتیجه، تصمیم برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته روش پژوهشپرداخت،  هیجانی

برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب 

پژوهش  جامعه آماریهمبستگی بود. -ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفیروش گرداوری داده

نفر بود.  4822به تعداد  های آزاد شهر تهرانوقت دانشگاه علمی تمام شامل کلیه اساتید هیئت حاضر

 یدانشگاه یواحدهاای بود. در پژوهش حاضر، ابتدا،  ای مرحلهتصادفی خوشه گیری روش نمونه

 .شدند میتقس (تهران شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب یواحدها) یکل خوشهبه پنج شهر تهران 
 یگروه نیو عدم تجانس ب یهر واحد دانشگاه یهادانشکده ییایجغراف یبا توجه به پراکندگسپس 

گر در هر دانشگاه سه دانشکده ها در نظر گرفته شد که پژوهشعنوان خوشه های هر واحد بهدانشکده
-صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه کرد و درنهایت در هر دانشکده دو رشته را به را تصادفی انتخاب

یابی در مدل ها توزیع کرد.علمی این رشته صورت تصادفی در دسترس در بین اعضای هیئت ها را به

گیری مشاهده به ازای هر متغیر اندازه 15تا  5تواند بین می حجم نمونهمعادالت ساختاری تعیین 
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 هاتعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویه q که در آن؛ 0q<=n<=00q :شود یینشده تع

 حجم نمونه برای هر سؤالدر این پژوهش . (1834)هومن، حجم نمونه است n و)سؤاالت( پرسشنامه 
 در نظر گرفته شد.نفر  722 طورکلی به آزمودنی و 3

 پرسشنامهاستفاده شد. پرسشنامه( میدانی )ای و از منابع کتابخانه گردآوری اطالعاتبرای 

، جنسیتها نظیر تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش شامل مشخصات عمومی آزمودنی
خرد  از: اند عبارتکه  شود میبخش دیگر شامل سه پرسشنامه استاندارد و سابقه کار و  سنرشته تحصیلی، 

گویه( و بعد  18گویه(، بعد عاطفی ) 14، بعد شناختی )سه مقیاس شاملگویه  81 دارای (،2228رهبر آردلت )
شادکامی ، شده است گذاری نمره از خیلی کم تا خیلی زیاد کرتیل ای درجه پنج اسیبا مقگویه(،  12تعمقی )

 6) مثبت، خلق گویه( 6) زندگیرضایت از ، مقیاس پنجشامل  گویه 21دارای ، (1131آکسفورد آرگایل و لو )
 گذاری نمره 6تا  1، از ای درجه 6با مقیاس  گویه( 6) نفس عزتو  گویه( 5) کفایت، گویه( 6) سالمتی، گویه(

، گویه( 12) احساساتتوجه به مقیاس  8شامل گویه  82(، 1115هوش هیجانی مایر و سالوی )شده است. 
تا  خیلی کم) لیکرت ای درجه پنج اسیبا مق است گویه( 12) و بازسازی خلق گویه( 12) احساسات سازی شفاف

 شده است. گذاری نمره خیلی زیاد(
استفاده شد. در روایی  8و سازه 2، محتوایی1از روایی ظاهری منظور تعیین روایی پرسشنامهروایی: به

گر، چند نفر از اعضای نمونه و برخی خبرگان دانشگاهی پژوهشها قبل از توزیع توسط ظاهری پرسشنامه
در  تدوین گردید. ...دوراز ایرادات ویرایشی، شکلی، امالیی و  و سازمانی )مسئولین آموزش عالی( به

و به کمک ده نفر از  CVIو  CVRهای فرمروایی محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک 
رگان دانشگاهی و سازمانی، دانشجویان دکتری متخصص در شونده، خب خبرگان شامل اعضای مصاحبه
ها مورد های اضافی و یا اصالح سؤالمحتوای پرسشنامه از نظر سؤال ها و..این حوزه، چند نفر از آزمودنی

های متغیرهای خرد، شادکامی و هوش هیجانی  نشان داد که همه سؤال CVIبررسی قرار گرفت. فرم 
اضح بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند )میزان این ضریب نظر ساده بودن، و ازنقطه

برای همه  CVRچنین با توجه به اینکه مقدار بود(؛ هم 2,71ها باالتر از  برای هر یک از سؤال
. در مورد روایی سازه نیز از دو به دست آمد هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت 2,62ها باالی  سؤال

ها نشان داد یافتهاستفاده شد. در بررسی روایی همگرا  Lisrelافزار گرا و واگرا با کمک نرمنوع روایی هم
 11بود یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان  2,53تر از  ضرایب معناداری تمام بارهای عاملی بزرگ

                                                 
1
 -Faced Validity 

2
 -Content Validity 

3
 - Construct Validity 
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 1شده اجبود؛ میانگین واریانس استخر 2,5درصد معنادار بود؛ ضرایب تمام بارهای عاملی باالی 
(AVE) تر از میانگین  ها بزرگطور پایایی ترکیبی همه مؤلفهبود و همین 2,5ها باالی همه مؤلفه

شوند. در های مدل تائید می روایی همگرای سازهتوان گفت که شده آن بود؛ لذا می واریانس استخراج

این آزمون روایی واگرا )تشخیصی( را در سطح ) آزمون فورنل و الرکربررسی روایی واگرا نیز از 
 2آزمون بار عرضیو سنجد(  لیزرل تعریف شده میافزار  نرممتغیرهای پنهان با استفاده از ماژولی که در 

لیزرل تعریف افزار  نرمماژولی که در توسط پذیر  این آزمون روایی واگرا را در سطح متغیرهای مشاهده)
جذر میانگین واریانس ها نشان داد، یافته فورنل و الرکرر آزمون استفاده شد. د سنجد(شده می
شده هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود؛  استخراج

آزمون بار عرضی نشان داد، بارهای عاملی هرکدام از متغیرهای پژوهش بیشتر از نتایج چنین هم
گیری موجود در مدل بود و از طرف دیگر بار  های اندازهپذیرهای دیگر مدل دهبارهای عاملی مشاه

بیشتر از بارهای عاملی همان  2,1پذیر بر روی متغیر پنهان متناظرش حداقل  عاملی هر متغیر مشاهده
 .بودبیانگر روایی واگرا بنابراین نتایج این دو آزمون  پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر بود؛ متغیر مشاهده

و با استفاده از  8پایایی: در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
شود. مقادیر این دو ضریب برای هر سه  لیزرل تعریف شده است، محاسبه میافزار  نرمماژولی که در 
بود. البته شایان ذکر است گیری  به دست آمد که نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازه 7/2باالی سازه پژوهش 

اطالعات پرسشنامه، ضرایب پایایی  های پیشین تائید شده است.که پایایی و روایی هر سه ابزار توسط پژوهش
 و روایی در جدول زیر قابل مشاهده است.

 سنجی ابزار های روانمحاسبه ویژگی: اطالعات پرسشنامه و 0 جدول
تعداد  منبع بعد

-گویه

 ها

آلفای 
 کرونباخ

CR AVE MSV ASV  خرد
 رهبران

هوش 
 هیجانی

 شادکامی

 --- --- 2,721 2,818 2,445 2,535 2,324 2,321 81 (2228آردلت ) خرد رهبران

مایر و سالوی  هوش هیجانی
(1115) 

82 2,357 2,334 2,583 2,113 2,217 2,421 2,732  

آرگایل و لو  شادکامی
(1131) 

21 2,347 2,361 2,587 2,444 2,241 2,681 2,831 2,742 

                                                 
1
 -Average Variance Extracted 

2
- Cross Loadings 

3
 -Composite Reliability (CR) 
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است زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایایی  تائیدها مورد توان گفت: پایایی سازهبا توجه به جدول فوق می

؛ CR>2,7است، زیرا  تائیداست. روایی همگرا مورد  AVE>2,5و همچنین  است 2,7ترکیبی باالی 
CR>AVE  ؛AVE>2,5 1است زیرا تائیدطور روایی واگرا نیز مورد و همین

MSV < AVE  
2و

ASV < AVE. 

های پژوهش در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و ... با داده وتحلیل تجزیهبرای 
و در بخش استنباطی از همبستگی پیرسون، آزمون تی تک گروهی با  Spss-21افزار استفاده از نرم
-LISREL افزار نرممعادالت ساختاری با استفاده از  سازی مدلو  Spss-21افزار استفاده از نرم

v3,32 .استفاده شد 

 های پژوهشیافته

 دوو در  Lisrelو  SPSSافزارهای ها با استفاده از نرمدر این بخش به تحلیل کمی داده
 شود.)توصیفی و استنباطی( و تفسیر نتایج پرداخته می وتحلیل تجزیهحوزه 

 های جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهشتوصیف آماری ویژگی -8-0
از  طور توصیف متغیرهای پژوهشتوصیف اطالعات جمعیت شناختی و همین در جدول زیر به

پرداخته  های شکل توزیعهای پراکندگی و شاخصهای گرایش به مرکز، شاخصشاخص منظر
 :شودمی

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 - Maximum Shared Squared Variance (MSV) 

2
 - Average Shared Squared Variance (ASV) 
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 : اطالعات جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش2جدول 

متغیر
 

 درصد فراوانی طبقه

متغیر
 

 درصد فراوانی طبقه

ت
جنسی

 73 546 مرد 

سابقه کار
 

 18 11 سال 5کمتر از 

 24 163 سال 12تا  5 22 154 زن

صیلی
رشته تح

 

 21 228 سال 15تا  11 44 823 علوم انسانی و اجتماعی

 25 175 سال 22تا  16 11 188 علوم فنی و مهندسی

 1 68 سال 22باالی  16 112 علوم پایه

 6 42 علوم پزشکی

سن
 

 7 41 85کمتر از 

 22 142 42تا  86 13 126 سایر

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

آماره 

 چولگی

آماره 

 کشیدگی

 83 266 45تا  41

 25 175 52تا  46 2,511 -2,33 2,737 8,62 خرد رهبران

 12 72 52بیشتر از  2,56 -1,31 2,713 8,31 هوش هیجانی

 2,381 -2,327 2,712 8,52 شادکامی

فوق  جدول درکنندگان( که های شرکتهای پژوهش در بخش آمار توصیفی )ویژگییافته
؛ رشته بیشتر افراد (درصد 73قابل مشاهده است، نشان داد، بیشترین درصد افراد مورد مطالعه مرد )

درصد(؛  83سال ) 45-41رده سنی درصد(؛ بیشترین  44شرکت کننده علوم انسانی و اجتماعی )
درصد( بود. میانگین و انحراف استاندارد  21سال ) 15-11 بیشترین فراوانی سابقه کاری مربوط به

های حاصل از جدول قبل نشان داد، آماره کشیدگی در چنین یافتهآورده شد؛ هم ها مؤلفههمه 
این جنبه نرمال بوده و شکل توزیع  ها ازباشد؛ یعنی توزیع دادهمی -5، 5بین  ها مؤلفهتمامی 

، 2و حتی بین  -8، 8بین  ها مؤلفهطور آماره چولگی در تمامی ؛ همیننیستخیلی تخت یا بلند 
توان گفت شکل توزیع دارای ها از این جنبه نرمال بوده و میقرار دارد، یعنی توزیع داده -2

ها برای تمام که شکل توزیع دادهتوان نتیجه گرفت چولگی مثبت یا منفی نیست. درنهایت می
های پارامتریک نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی توان از آزمونباشد و مینرمال می ها مؤلفه

 ها استفاده کرد.ای و ... برای بررسی فرضیهتک نمونه
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 هااستنباط آماری داده -8-2
. گیردیارزیابی قرار مو  بررسیمورد آزمون مناسب با استفاده از  های پژوهشاین بخش فرضیه در

مورد  ها آنهای پژوهش، وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین در ادامه قبل از آزمون فرضیه
 گیرد.بررسی قرار می

 ها آنبررسی وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین  8-2-0
وضعیت موجود متغیرها ای بود، برای بررسی ها نرمال و مقیاس فاصلهبا توجه به اینکه توزیع داده

چنین برای بررسی روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون ای و هماز آزمون تی تک نمونه
 آورده شده است. ها آناستفاده شد. در جدول زیر وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین 

 ها آن: وضعیت موجود متغیرها و همبستگی بین 8جدول 
 8 2 1 وضعیت حد باال پایینحد  عدد معناداری بعد

 2,64 2,42 ---- مناسب 2,4781 2,1851 2,221 . خرد رهبران1

 2,83 ----- 2,42 مناسب 2,3841 2,4742 2,221 هوش هیجانی. 2

 ---- 2,83 2,64 مناسب 2,2527 2,1213 2,221 شادکامی. 8

نشان داد که هر سه متغیر طور که در جدول فوق قابل مشاهده است نتایج تحلیل همبستگی همان
(. از طرف دیگر نتایج جدول نشان داد که هر سه p<2،21رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر دارند )

 بعد در وضعیت مناسبی قرار دارد.

 های پژوهشسازه گیری اندازههای بررسی مدل 8-2-2

صحت  از تا است الزم پژوهش مفهومی هایمدل و فرضیات آزمون مرحله به شدن وارد از قبل
 وابسته متغیر و (هوش هیجانیمستقل )خرد رهبران(، متغیر میانجی ) متغیر گیریاندازه هایمدل

 این که شودمی آورده بعد سه این گیریاندازه هایادامه مدل در لذا شود. حاصل ( اطمینانشادکامی)

 از یکی تأییدی عاملی تحلیل است. گرفته صورت و دوماول  مرتبه تأییدیعاملی  تحلیل توسط کار

 مکنون و متغیرهای متغیرهای بین ارتباط بررسی برای که است آماری هایترین روشقدیمی

در  (.1114، 1است )براین گیریاندازه مدل بیانگر و شودمی برده کار به شده )سؤاالت( مشاهده
 آورده شده است: گیری برای هر یک از ابعاد پژوهشنتایج مدل اندازه 6 و 5 و 4جداول 

                                                 
1
 - Byrne 
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و رفتار شهروند  سازمانی فرهنگبرای بعد خرد رهبران،  تأییدی: تحلیل عاملی 8جدول 

 سازمانی

 مؤلفه شاخص
 بار

 عاملی
 مؤلفه شاخص

بار 

 عاملی
 مؤلفه شاخص

بار 

 عاملی

Cog0 

 مؤلفه

شناختی 

 خرد 

2,53 SAT0 

 مؤلفه

رضایت از 
 زندگی

 شادکامی

2,72 CTF0 

توجه  مؤلفه
به 

احساسات 
هوش 
 هیجانی

2,76 

Cog2 2,41 SAT2 2,78 CTF2 2,72 

Cog8 2,76 SAT8 2,32 CTF8 2,32 

Cog8 2,34 SAT8 2,76 CTF8 2,31 

Cog0 2,64 SAT0 2,63 CTF0 2,65 

Cog6 2,66 SAT6 2,65 CTF6 2,12 

Cog1 2,61 POS0 

خلق  مؤلفه
مثبت 

 شادکامی

2,32 CTF1 2,77 

Cog4 2,61 POS2 2,78 CTF4 2,71 

Cog1 2,62 POS8 2,74 CTF1 2,78 

Cog01 2,51  POS8 2,31 CTF01 2,68 

Cog00 2,71 POS0 2,65 ARF0 

 مؤلفه

 سازی شفاف

 احساسات

هوش 

 هیجانی

2,71 

Cog02 2,72 POS6 2,65 ARF2 2,72 

Cog08 2,68 HEL0 

 مؤلفه
سالمتی 
 شادکامی

2,74 ARF8 2,31 

Cog08 2,46 HEL2 2,78 ARF8 2,65 

Aff0 

 مؤلفه

عاطفی 

 خرد 

2,38 HEL8 2,32 ARF0 2,61 

Aff2 2,31 HEL8 2,36 ARF6 2,75 

Aff8 2,31 HEL0 2,71 ARF1 2,73 

Aff8 2,68 
HEL6 2,76 

ARF4 2,74 
ADQ0 

 مؤلفه
کفایت 
 شادکامی

2,65 

Aff0 2,71 
ADQ2 2,68 

ARF1 2,72 
ADQ8 2,31 

Aff6 2,32 
ADQ8 2,76 ARF01 2,67 

ADQ0 2,52 

 
Aff1 2,31 SLE0  مؤلفه

 نفس عزت

 شادکامی

2,71 

Aff4 2,32 SLE2 2,12 

Aff1 2,38 SLE8 2,31 
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Aff01 2,33 SLE8 2,36 

Aff00 2,11 SLE0 2,34 

Aff02 2,11 SLE6 2,43 

Aff08 2,16 RCO1 

 مؤلفه
بازسازی 

خلق هوش 
 هیجانی

2,71 

Ref0 

 مؤلفه

تعمقی 

 خرد 

2,71 RCO2 2,71 

Ref2 2,71 RCO8 2,62 

Ref8 2,76 RCO4 2,77 

Ref8 2,31 RCO5 2,51 

Ref0 2,33 RCO6 2,31 

Ref6 2,35 RCO7 2,71 

Ref1 2,34 RCO3 2,68 

Ref4 2,38 RCO1 2,12 

Ref1 2,32 

RCO12 2,67 
Ref01 2,32 

Ref00 2,76 

Ref02 2,75 
NFI 2,17 :AGFI 2,11 :GFI 2,265 :RMSEA 11 :df 251,14 :X: 2,15 های برازش مدل خرد رهبران:شاخص

2 

NFI 2,18 :AGFI 2,14 :GFI 2,271 :RMSEA 156 :df 861,32 :X: 2,11 :هوش هیجانیهای برازش مدل شاخص
2 

NFI 2,12 :AGFI 2,17 :GFI 2,2,51 :RMSEA 18 :df 283,11 :X: 2,11 :شادکامیهای برازش مدل شاخص
2 

 هایمدل داد، کلیه نشان شادکامی و هوش هیجانیخرد رهبران، ابعاد  تأییدی عاملی تحلیل نتایج

 ،هوش هیجانی های مؤلفه بین در است. معنادار مدل پارامترهای و اعداد کلیه و مناسب گیریاندازه
 شادکامی، های مؤلفهو در بین  عاطفی؛ مؤلفهخرد رهبران  های مؤلفه بین ؛ درتوجه به احساسات مؤلفه
 تناسب مدل هایشاخص چنینباشد. هممی اهمیت بیشترین دارای رضایت از زندگی مؤلفه

 .است گیریاندازه هایمدل کلیه بودن مناسب نشانگر گیری اندازه

 های ساختاری پژوهشبررسی مدل 8-2-2
گیری اکنون الزم است تا مدل ساختاری که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون های اندازهپس از آزمون مدل

های پژوهش پرداخت. در شکل زیر توان به بررسی فرضیهپژوهش است، ارائه شود. با استفاده از مدل ساختاری می
آورده  هوش هیجانیبا نقش میانجی  شادکامیخرد رهبران بر  تأثیر منظور بهدارد مدل پژوهش در حالت ضرایب استان

 شده است:



 71)مورد: شهر تهران( یدر دانشگاه آزاد اسالم یجانیهوش ه یانجیبا توجه به نقش م یخرد رهبران بر شادکام یرتأث

 

 

 
 : مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد2 شکل

دست در شکل زیر نیز مدل پژوهش در حالت ضرایب معناداری آورده شده است که تمامی ضرایب به
 -2,53و از عدد  تر بزرگ 2,53باشد؛ زیرا مقدار آزمون معناداری تک تک مسیرها از عدد آمده معنادار می

 تر است.کوچک

 
 : مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب8 شکل
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پردازیم. در جدول زیر به بررسی فرضیات پژوهش می 2با توجه به مقادیر به دست آمده در شکل 

 توان مشاهده کرد.مینتایج حاصل از آزمون مدل را 

 : نتایج آزمون مدل پژوهش0جدول 

 

 هابررسی فرضیه

ضرایب 

استاندارد 

 شده
t-value 

پذیرش/ 

رد 

 ها فرضیه
 پذیرش 8,31 2,45 شادکامیخرد رهبران بر  تأثیر 1

 پذیرش 7,33 2,78 هوش هیجانی خرد رهبران بر تأثیر 2

 پذیرش 4,51 2,62 شادکامی بر هوش هیجانی تأثیر 8

 علمی هیئتتوان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهای پژوهش را در اعضای براساس جدول باال می
های پژوهش در سطح مشاهده کرد که بر این اساس کلیه فرضیهواحدهای دانشگاه آزاد شهر تهران 

 درصد معنادار هستند. 11اطمینان 
متغیرهای مستقل بر وابسته الزم است تا اثرات  غیرمستقیممستقیم و  تأثیربرای بررسی میزان 

زیر قابل  جدولزای مدل ارائه شود که این اثرات در برای متغیر درون غیرمستقیمکل، مستقیم و 
 مشاهده است:

 و کل در مدل پژوهش غیرمستقیمتفکیک اثرات، مستقیم،  -6جدول 

 اثر متغیر مستقل متغیر وابسته
 کل غیرمستقیم مستقیم

 2,78 ---- 2,78 خرد رهبران هیجانی هوش

 2,62 ----- 2,62 هوش هیجانی شادکامی

*  2,62=  2,45 2,45 خرد رهبران شادکامی
2,78 

2,12 

 هوش هیجانیاز طریق  شادکامیخرد رهبران بر  تأثیرطور که در جدول قابل مشاهده است، همان
 است. 2,1به میزان 

 

 



 31)مورد: شهر تهران( یدر دانشگاه آزاد اسالم یجانیهوش ه یانجیبا توجه به نقش م یخرد رهبران بر شادکام یرتأث

 

 

 بررسی برازش مدل پژوهش -8-8
توان نتیجه گرفت آن است که هر چند مدل تدوین شده باعث محاسبات انجام شده می آنچه از

دلیل معنادار شدن اسکور مدل استقالل فاصله بگیرد اما بهاست که تا حد زیادی از مقدار کایشده 

شود. حال که توان نتیجه گرفت که مدل قابل قبول تلقی می( میP=2/222دو مدل )مقدار کای

های جزئی  دهد نوبت به سنجش شاخصها نسبت به مدل نشان میبرازش خوبی را از دادهها شاخص
گانه برازش کلی در این است که های سههای برازش با شاخصرسد. تفاوت شاخصبرازش می

های  کنند و شاخصهای برازش کلی در مورد مناسب بودن کل مدل و نه اجزا آن قضاوت می شاخص
های بحرانی  های جزئی برازش )نسبتکنند. شاخصهای جزیی مدل قضاوت میجزئی در مورد رابطه

ها در که همه بارهای عاملی دارای معنا دارند. نتایج این تحلیل دهند( نشان میها آنو سطح معناداری 
 نشان داده شده است. 5جدول 

 معادالت ساختاری برای برازش مدل مفهومی پژوهش سازی مدلنتایج آزمون : 1جدول 

 برازش قابل قبول مقدار اختصار شاخص

 - 1312,34 2  سطح تحت پوشش کای اسکور

 درصد 12از  تر بزرگ CFI 2,17 شاخص برازش تطبیقی

 درصد 32از  تر بزرگ GFI 2,14 نیکویی برازش

 درصد 12از  تر بزرگ IFI 2,17 شاخص برازش افزایشی

 درصد 3کمتر از  RMSEA 2,261 میانگین مربعات خطای برآورد

 5 تا 1 بین CMIN/df 2,25 کای اسکور بهنجار شده

 درصد 32از  تر بزرگ AGFI 2,12 یافته تعدیل برازش نیکویی

 درصد 12از  تر بزرگ NFI 2,15 برازندگی شده نرم شاخص

 گیری بحث و نتیجه

های های آموزشی، با عدم قطعیتسازمان ویژه به ها سازمانامروزه با وجود متغیرهای محیطی، تمام 
راه  در دانشگاهی را و آموزشی هایسازمان همچنین و آموزش عالی نظام کهبسیاری روبرو هستند 

 عنوان به، مدیران متعاقباً و است کرده روروبه ایعدیده مشکالت با و کسب مزیت رقابتیتوسعه 
رد خ از استفاده شرایط این درهای متعددی مواجه هستند. شلبا چا سطوح کلیهدر  آموزشیرهبران 
نه  تواند میدانشگاه آزاد  علمی هیئتاعضای  رضایتمندی و شادکامیبهبود و ارتقاء  منظور بهرهبری 
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با کنترل هیجانات و گردد بلکه  ، توجه به قوانینپذیری انعطافکت، تنها موجب ایجاد حس مشار
 ،اساس همین بر تقویت کند. ها آنرفتارهای دگر دوستانه را در  ایجاد، زمینه ها آن ازاستفاده درست 

 تا بود هوش هیجانیبا نقش میانجی  شادکامیرهبران بر  خرد تأثیر بررسی درصدد نیز، حاضر پژوهش
 عنوان به علمی هیئتو همچنین رضایت اعضای  آموزش عالی نظام آتی نیازهای پاسخگوی بتواند

 تفسیر و تبیین به پژوهش، نتایج مطابق ادامه در. باشدیکی از ارکان اساسی نظام آموزش عالی 
 .شود می پرداخته پژوهش فرضیات

 علمی هیئتاعضای  بر شادکامی خرد رهبرانهای این پژوهش نشان داد داده وتحلیل تجزیهنتایج حاصل از 
در این دانشگاه  خرد رهبران و مدیرانمعناداری دارد. بدین معنی که با استفاده از  تأثیرواحدهای دانشگاه آزاد 

 خواهیم بود. علمی هیئتدر اعضای  شادیشاهد افزایش یا کاهش 
که در ایجاد درک سازمانی بین کارکنان، رهبران خردمند نقش مهمی  کند می( بیان 2216کوپرز )

منافع همه افراد  تواند می، چنین رهبری نمایند میدارند چراکه منافع افراد مختلف در سازمان را متوازن 
و همچنین، رفتارهای عاقالنه و فداکارانه شود  و موجب جلب نظر تمام اعضای گروهگیرد برا در نظر 

 ،پذیری مسئولیتبهبود تعهد و  سوی بههمه اعضاء، نیاز  آموزش دهد تا ضمن برآوردن ها آنرا به 
از  خردمندرهبر . سازمانی گام بردارد جانبه همهرشد  نهایتاًو  علمی هیئتاعضای  و شادکامی رضایت

 (.2216)استرنبرگ،  کند میپیرامون استفاده  های محیطمختلف جهت ایجاد تغییر و تطبیق با  های ایده
از سن و  نظر صرف(، وجود رهبر خردمند در دانشگاه 2212با توجه به گفته برگسما و آردلت )

 .شود میشادی دانشجویان  متعاقباًو  علمی هیئتجنسیتیش، موجب شادکامی اعضای 
شیولکا و  (، 2216( پاشینو ) 2216لو و اسیتودینگر ) (، 2216آردلت و اوه ) ،اتنتایج حاصل با مطالع

 (،2216مکس ول )

 همسو است.
هوش بر  خرد رهبرانهای این پژوهش نشان داد داده وتحلیل تجزیههمچنین، نتایج حاصل از 

معناداری دارد. بدین معنی که با استفاده از  تأثیرواحدهای دانشگاه آزاد  علمی هیئتاعضای  هیجانی
خواهیم  علمی هیئتدر اعضای  هیجانیهوش در این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش  خرد رهبران

ابعاد شناختی، عاطفی و تعمقی خرد، انطباق نظری ویژه و مشترکی با هوش هیجانی دارد  بود.
فردی -فردی و درون-خرد شناختی که همان درک رویدادهای بین(. 1113)دیویس و همکاران، 

باشد،  بیات فرد و دیگران میباشد، بسیار به ابعاد هوش هیجانی که سنجش حاالت هیجانی و تجر می
بررسی و درک رویدادها اشاره دارد -نزدیک است. همچنین، بعد تعمقی خرد به توانایی خودبینشی، خود

بعد  عالوه بر آن، باشد میاز هیجان خود و دیگران مرتبط  آگاهیکه این بعد نیز به لحاظ مفهومی به 



 38)مورد: شهر تهران( یدر دانشگاه آزاد اسالم یجانیهوش ه یانجیبا توجه به نقش م یخرد رهبران بر شادکام یرتأث

 

 

دوستانه او نسبت به دیگران است  عشق نوعدردی و خرد عاطفی نیز دربردارنده مالحظه فرد، هم
افزایش هوش هیجانی  اشاره دارد.و تنظیم هیجانات خود و دیگران  آگاهی ( که به ابعاد2224)آردلت، 

وجود رهبر کنترل هیجانات است، و  خودآگاهیکه منجر به بروز رفتارهای  علمی هیئتدر اعضای 
منافع فردی و سازمانی  سازی یکسانتا با ارائه راهکارهای مؤثر در جهت  طلبد میرا  باهوش و خردمند

(، گلمن 2216کریشناکومار و همکاران ) اتنتایج حاصل با مطالع موجبان ترقی دانشگاه را فراهم آورد.
 همسو است.، (2216(، کانزمن )2216(، آردلت و اوه )2216)

بر  هوش هیجانیکه های این پژوهش نشان داد داده وتحلیل تجزیه، نتایج حاصل از از طرف دیگر
دین معنی که با ایجاد معناداری دارد. ب تأثیرواحدهای دانشگاه آزاد  علمی هیئتاعضای  شادکامی

 شادکامیدر این دانشگاه شاهد افزایش یا کاهش  هوش هیجانی و آموزش در جهت تنظیم این سازه،
 آموزشاساتید دانشگاه که یکی از ارکان اصلی  ویژه بهشادی افراد خواهیم بود.  علمی هیئتدر اعضای 

ی، روانی سالمت فیزیک، چراکه افزایش یا کاهش آن، است مهم بسیاردانشگاه هستند،  سطح در
دهد. به جز عوامل فردی قرار می تأثیرتحت  را ها آنو هیجانی اساتید و میزان غیبت و ترک کار در 

ها، عوامل مختلف مدیریتی و سازمانی دانشگاه علمی هیئتای مؤثر بر افزایش شادکامی در بین اعض
قرار دهند. متغیرهایی مانند حقوق و پاداش، سبک رهبری و  تأثیررا تحت ند آنتوان میزیادی نیز 

 و مندی رضایتند موجب افزایش تعامل، تعهد، توان می خودآگاهیهمچنین توانایی کنترل هیجانات و 
های مهم محیط کار شاخص قرار دادن تأثیربا تحت هوش هیجانی  شوند. اشاعه شادکامی بین اساتید

دودانگه و همکاران، ) شود می، موجب ایجاد شادکامی در بین کارکنان شاخص رضایت شغلیمانند 
( و طاهریان و 1815(، دودانگه و همکاران )2216زیدنر و ماتیو ) اتنتایج حاصل با مطالع (.1815

 است.همسو ( 1818همکاران )

 مناب 

ارشادی، مونا و  ، شهرام، افسری، معصومه، وارث وزیریان، مهدیه، جعفری، فیروزه،ها خرازیامیدنیا، سهیال، 
 . تهران: شاسوساآموزش همگانی سالمت روان: مجموعه مقاالت(. 1831باشتی، شهناز. )

 در قیتحق روش به نگاه با یآمار یهالیتحل و یهاروش (.1812محمد. ) ،یاصغر م ویزاده، ابراهیحاج

 .یدانشگاه . تهران: جهادیو بهداشت یستیز علوم

(. مدرسه خانه ای امن برای زندگی کردن و زندگی آموختن. 1818خسروجردی، نرجس و محمودی، مسعود. )
 بین ارتباط(. 1814پیری، پروین و پیری، معصومه )نهمین سمپوزیوم پیشرفت علوم و تکنولوژی. مشهد 
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 در جدید تحقیقاتها(،  دبیرستان دبیران موردی کارکنان )مطالعه بین نشاط و شادابی و شغلی رضایت

 18-11(،6)1انسانی،  علوم
(. 1815دودانگه، سجاد، ذاکریان، سید ابوالفضل، دهقانی، محمد، قاضی طباطبایی، سید محمود و پیرمند، رضا )

 از یکی در معادالت ساختاری مدل از استفاده با کارکنان شغلی رضایت و هیجانی هوش رابطه بررسی

 .81-42(،1)6فصلنامه بهداشت و ایمنی محیط کار، تهران.  نفت صنایع
 (. تعیین جو یادگیری اثربخش بر1837و قالوندی، حسن. ) صمدی، پروین، رجایی پور، سعید، آقاحسینی، تقی

مدیریت کالس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه، اندیشه های نوین تربیتی،  های مؤلفهاساس 
 (2 و 1)4دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، 

 نشاط و شادی بر مؤثر سازمانی و مدیریتی عوامل(. 1818و حیدرخانی، زهرا. ) طاهریان، حسین، فیض، داوود

 11-116، 72عالی،  آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامهعلم.  تولید بر ها آن تأثیر و دانشگاهها در
 کارکنان بر شادی بر مدیران نیکوی سیرت تأثیر(. 1811نصر اصفهانی، علی، فرخی، مجتبی و امیری، زینب )

 61-71(، 1)22اسالمی،  مدیریت پژوهشی علمی فصلنامه دواسالمی.  هایآموزه اساس

 سمت.. تهران: لیزرل افزار نرممدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از  (.1834هومن، حیدرعلی. )
Ardelt, M., & Oh, H. (2216). Correlates of Wisdom. The Encyclopedia of Adulthood and Aging. 

Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1131). Happiness as a function of personality and 
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