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 چکيده

بررسی نقش میانجی گری سبک رهبری تحول گرا در رابطه بین هوش   هدف این پژوهش،
در این  می باشد.  شهر سیرجان    هایدانشگاه  )بخش مالی(  هیجانی با استرس شغلی کارکنان  

)بخش مالی(  تحقیق روش نمونه گیری تصادفی بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان  

نفر می باشد و براساس فرمول کوکران،   200 سیرجان بود که تعداد کل آنها هایدانشگاه  

میزان پایایی  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر توصیفی می باشد.    140تعداد 
و استرس شغلی برابر    85/0و سبک رهبری تحول گرا برابر با    97/0پرسشنامه هوش هیجانی  

آزمون ه87/0 ای آماری  و معادالت  می باشد. جهت توصیف داده های جمع آوری شده از 

تجزیه و   PLSآوری شده با استفاده از نرم افزار  ساختاری استفاده شده است. اطالعات جمع

هوش هیجانی با استرس شغلی از طریق  نتایج پایایی تحقیق نشان داد بین    .تحلیل گردید
 رابطه معناداری وجود دارد.  متغیر میانجی رهبری تحول گرا

رهبر :واژگان کليدي هیجانیسبک  هوش  گرا،  تحول  شغلی  ،ی  کارکنان    استرس 

 دانشگاه، شهرستان سیرجان.
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 الهام عليرضازاده گلزاري

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 

  :نویسنده مسئولنام  

 الهام عليرضازاده گلزاري

گرا   نقشبررسی   رابطه بين هوش  درميانجی گري سبک رهبري تحول 

 سيرجان  ستانشهر هاياسترس شغلی کارکنان دانشگاه  باهيجانی 

 12/09/1400  :تاریخ دریافت

 24/11/1400 :تاریخ پذیرش

http://www.rassjournal.ir/


 1 -10 ص، 1401 بهار، 29شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 مقدمه
 و  کرد  می فرض غیرمعمولی  موجودی  را  رهبر که  کاریزماتیک،  رهبری  هاینظریه  از  رهبری،  هاینظریه  در جدید تحوالت

  توانمندسازی و توسعه  به که  آفرین تحول  رهبری و  نئوکاریزماتیک های  تئوری سمت  به  ، دانست می  رهبری  به وابسته را پیروان

 سازمانی   تحوالت ایجاد در رهبری  عامل  به فزاینده  توجه دلیل  به.  است  یافته انتقال  کنند، می توجه مستقل  عملکرد جهت پیروان

  رهبری مفاهیم در تحقیق ادبیات  بر تکیه  با تحقیق این  در شد  امر،موجب  این انجام در  فرهنگ  عامل  بودن کلیدی و  دنیا سطح در

  مفهومی  چارچوبی و داده قرار  بررسی مورد  تحولی را بر روی برنامه ریزی استراتژیک رهبری  تأثیر برنامه ریزی استراتژیک،  تحولی با
نقاط قوت و ضعف سبکنمائیم  ارائه زمینه این در برنامه ریزی تبادلی و تأثیر آن بر  –های رهبری تحولی . همچنین با تشخیص 

بر مبنای اصول و ارزشاستراتژیک کارکنان  برطرف نمودن نقاط ضعف به رفع مشکالت  نقاط قوت و نیز  های  در جهت افزایش 

بتواند کمکی هر چند اندک به مدیران و کارکنان کارخانه نماید.   بر جامعه بپردازد. شاید این تحقیق    رهبری بین،  این درحاکم 
 موجب  آموزشی  مدیران  بودن  اثربخش  عمل، و تئوری در.    است های آموزشی  گروه  مدیران  وظائف  ترین مهم از  یکی  گروه، اثربخش

 توسعه  های شناسه از  یکی اثربخش رهبری  امروزه،  .شود می  اعضا فردی توسعه برای  زمینه آوردن فراهم و آموزشی  بهبود وضعیت

 مستعد  و  بالقوه  و امکانات ها  پتانسیل کارگیری  به  با است قادر توانمند و  کارآمد  مدیریت.  رود می به شمار جهانی نظام در  یافتگی

 .(1392، پورپدید آورد )حسین   جانبه همه و  پایدار توسعه برای خور در بستری سازمان،
درون سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی به   می تواند  هوش هیجانی نوین برای کنترل و هدایت افراد  به عنوان ابزاری 

های کاری  ها و مشکالت در محیطبسیاری آسیبو رهبری تحولی در جهت جلوگیری از  رود. درک رابطه بین هوش هیجانی کار 

بهتر عالوه بر عواملی چون برای    (1382، اسدیهای مدیر امروزی است )یکی از مهمترین پرسش تغییر و حرکت به سوی شرایط 
ای از توجه  رسد هوش هیجانی شکل تکامل یافتهسرمایه، مواد اولیه، مهمترین و اصلی ترین عامل نیروی انسانی است. به نظر می

ازمان برای رسیدن به اهداف  ها و ابزاری نوین و شایسته در دستان مسئوالن برای کنترل و هدایت افراد درون سانسان در سازمان

حضور  به شدن متوجه برای بیشتر مهارت کردن پیدا یعنی کار محیط دراستفاده از هوش هیجانی    (1385برنجی،  سازمانی باشد )

 رفتارهای دادن انجام برای به خود دادن اجازه و شوندمی راه مانع که احساساتی بهتر کنترل مختلف، هایوضعیت در هاهیجان

گذارد و به ویژه در  دهیم تاثیر می(. در حقیقت احساسات و هیجانات بر هر چیزی که انجام می1390و همکاران،   حدادیجدید )

معتقد    (2006) 1دهد. رابینزوری سازمان را افزایش میمحیط سازمانی منجر به رفاقت و صمیمت در بین اعضای گروه شده و بهره

بهب برای  عملکرد سازماناست امروزه  کرد و این دانش در فرایند ها میود  به احساسات و هیجانات استفاده  توان از دانش مربوط 
غیر طبیعیانتخاب کارکنان در سازمان، تصمیم بین فردی و رفتارهای  تعارضات  انگیزش، رهبری،  به افراد   گیری،  در محل کار 

 .کندکمک می

تولید انبوه و شکلاز انقا آغه بمشکالت روز جهانی است کها یکی از   استرس شغلی در سازمان گیری  الب صنعتی و رواج 

  المتی، ارزشون سر صاحبنظران مدیریت و روانشناسی قرار گرفت و مباحثی همچد نظ سترده مای گه ازماننهادهای دولتی و س
بحران روحه ناکامی، سرخوردگی،  ی، فالت شغلی، سکون حرفه ای و احساس و عدم احساس  ای انسانی، ایمنی، آرامش، اضطراب، 

 موفقیت و امثال آن طرح گردید.  

یک جنبه مهم از زندگی توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف کرده است، کار و محیط کاری می باشد. کار صرف نظر 
س یا ارتباط اجتماعی، احساس خود ارزشمندی،  از درامد مالی برخی از نیازهای اساسی انسان نظیر، تمرین جسمانی و روانی، تما

باشد. کوپر و رایت ) ( معتقدند هر شغلی 2005اعتماد و شایستگی را ارضا می کند با این وجود می تواند منبع اساسی استرس 

کنش متقابل ( معتقدند که استرس شغلی عبارت است از:  2006منابع محیطی بالقوه ای از استرس را دارا است. راسل و رایت مالر )

بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه ای که خواست های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده ی آنان  
 برآید.
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 بيان مساله
جلب کرده است. شاید علت جذابیت گسترده  به خود  را  و عموم مردم  دیرباز نظر محققان  موضوعی است که از  رهبری، 

دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند رهبری، فرآیند ی بسیار اسرار آمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، 

بدانند بر اساس چه ویژگی بر چه جنبهها، تواناییتا  یا با تکیه  بر ها، رفتارها، منابع قدرت  هایی از موقعیت، توان رهبر در تأثیر 

 (.  2018،  2توان تعیین کرد )یوکلمیپیروان و تحقق اهداف گروهی را 

با تئوری بیشتر  های شخصیتی بوده و سپس تئوریشروع مباحث علمی رهبری  برای تشریح  رفتاری و اقتضایی رهبری  های 
)رابینز بیشتر بر دو بعد رهبری وظیفه ( به اعتقاد برخی از محققان نظریه2017،  3موضوع بیان شده است  های قبلی رفتار رهبری 

اند و توجه به رفتارهای انسانی در دو انتهای این پیوستار برای ایجاد انگیزش به کار در پیروان کافی ار و رابطه مدار تمرکز داشتهمد

 (.2018  نیست )لیت وود،
شان این بود که هر موقعیتی برای از طرف دیگر رویکردهای موقعیتی که جانشین رویکردهای قدیمی گردید، حرف اساسی

از تکلیف و زمینه روابط میان شخصی مناسب است. لیکن به عناصر وضعیتی زیادی چون ماهیت تکلیف یا فعالیت  ویژهنوع  ای 

ها ادراک زیردستان از صالحیت، انگیزهپیرو از جمله چگونگی   -شغلی، در دسترس بودن منابع انسانی و مادی و کیفیت روابط رهبر

 (.2016،  4افستدو خصوصیات شخصی رهبر توجه نداشتند )ه
یا گروه  5رهبری تحول گرا ها، برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای  فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد 

باس و آوولیو تحول گرا زمانی شکل میگیرد که رهبر عالیق کارکنانش را  6سازمان به عنوان یک کل است  معتقدند که رهبری 

به دیدن فراسوی منافع خویش برای   ارتقاء و توسعه دهد، آگاهی و پذیرش برای ماموریت و مقصد گروه را ایجاد کند. کارکنان را 
 .منافع گروه برانگیزانند

سبک رهبری برای  بسیاری  بهره  تحولی  مزایای  از جمله رضایت شغلی، افزایش  وری سازمان و کاهش شناخته شده است 

پاداش دادن به پیروان، به نوعی   7برنز  .استرس بین زیردستان است به عنوان افرادی معرفی کرد که با استفاده از  رهبران تبادلی را 

رهبری است که بر اساس آن، به پیروان در ازای   8مبادله با پیروان پرداخته و موجب عملکرد بهتر آنان خواهند شد. رهبری تبادلی
های مادی بیشتر توجه  این نوع رفتار رهبری، به هدایت و تحریک پیروان از طریق انگیزهشود. بنابراین در  انجام کار پاداش داده می

 .شودمی

به هدایت و انگیزش   است،  عاطفی و شخصی بین رهبر و زیردستان استوار  در حالی که رهبری تحولی که براساس روابط 
بهبود کارآیی او از طریق انگیزهپیروان در جهت عملکرد ورای انتظارات و توجه فردی به احتیاجات و   های کارهای پیرو به منظور 

 (.2016، هافستدعملی یا الهامی، توجه دارد )

( حاصل پژوهش هایی را ارائه داده است که بنابر آنها هر گونه نقصی در هوش هیجانی می تواند تفکر را مقهور 1390گلمن )

را مختل کن عاطفی و اجتماعی و استعداد فرد برای   .دسازد و موقعیت حرفه ای و اجتماعی افراد  هوش هیجانی به مهارت های 
 .ارتباطات و حساسیت نسبت به خودش و دیگران اشاره دارد

هوش هیجانی با افزایش سن تحول یافته و به هنگام تولد تثبیت شده نیست و می توان آن را با یادگیری و تمرین مهارتهایی  

نظر هیجانی مورد ارزیابی قرار می دهد  که هوش هیجانی را می سازند پرورش داد و استحکام بخشید. این نوع از هوش فرد را از 
به چه میزان نیمرخ  .از هیجانها، عواطف و احساسات خود آگاهی و ثبات دارد و چگونه آنها را کنترل می کند به این معنا که فرد 

های آماری مردان و زنان در این خصوص ویژگیهای شخصیتی با هوش هیجانی باال تا حدودی متفاوت گزارش شده است به این 

نظر اجتماع نظر هوش هیجانی باال هستند، از  برخورد وبشاش و در مقابل افکار نگران صورت که: مردانی که از  ی متوازن، خوش 
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از دیدگاه اخالقی،   برخورداری  قبول مسئولیت،  با حل مشکالت،  به مردم  آور مقاومند. آنان در زمینه ی خدمت  کننده یا ترس 

د، این ویژگیها در  ظرفیتی قابل توجه دارند، آنان با خود و دیگران و مجموعه ی اجتماعی ای که در آن زندگی می کنند راحتن

با جرات هستند و احساسات خود را به طور مستقیم ابراز می دارند و درباره ی خودشان  زنان به این صورت می باشد که آنان افرادی 
برخورد و اجتماعی هستند و احساست   احساس مثبتی دارند، زندگی برای آنان سرشار از معناست، آنان هم مانند مردان، خوش 

ورت مقتضی ابزار می دارند، خود را به خوبی با فشارهای عصبی منطبق می سازند. جایگاه اجتماعی آنان به آنها امکان  خود را به ص

می دهد تا به آسانی با افراد جدید روبه رو شوند. با خودشان به قدر کافی راحت هستند تا آنکه بتوانند شوخ طبع، خود انگیخته و 

 .(1396)گلمن،    نددر مقابل تجارب عاطفی پذیرا باش
ناشی از شرایط استرس پیچیده در استرس شغلی، تجربه احساسی منفی  محل کار است و یک فرایند پویا، چندگانه و  زای 

)استلمنزا ممکن است به طور مستقیم و غیر مستقیم سبب مشکالت فیزیولوژی و روانشرایط استرس  (.1998،  9تنی گردد 

که دارای   به گونهدر زندگی همه افرادی  و  کند.  های مختلف بر آنها فشار روانی وارد میشغلی هستند استرس وجود دارد 
تحوالت شغلی مانند تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی مانند تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد،  

هایی هستند که به شکلی بر فرد فشار آورده و او  موضوعهای اجتماعی ترفیعات شغلی، کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی

تواند سبب عوارض جسمی،  نمایند. فشار روانی ناشی از شغل از جمله استرس، میرا دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می

به مخاطره انداخته، اهداف سازمانی را تهدید و به ک عملکرد فرد منجر شود  روانی و رفتاری برای فرد شده، سالمت روانی را  اهش 
 های گوناگون متفاوت است.ها در پیشهها و تشویش(، که این نگرانی1391)علوی و همکاران، 

نقش میانجی گری سبک رهبری   بین  آیالذا با توضیحات ارائه شده می توان گفت سوال اصلی تحقیق به این صورت است که 

 شهر سیرجان وجود دارد؟   هایغلی کارکنان دانشگاه  تحول گرا در رابطه بین هوش هیجانی با استرس ش
 

 روش تحقيق  
پژوهش توصیفی صدد    -روش  و این که محقق در  پژوهش  به ماهیت موضوع  حاضر با توجه  پژوهش  همبستگی است. در 

پژوهش توصیفی   تحول گرا و استرس شغلی می باشد، روش  توصیف شرایط و وضعیت موجود در هوش هیجانی، سبک رهبری 

نوع همبستگی می   پژوهش توصیفی از  باشیم، روش  بین سه متغیر مذکور می  به این که به دنبال یافتن روابط  با توجه  است و 
 باشد.

شامل کلیه کارکنان  حاضر جامعه آماری  پژوهش  بر    1398سیرجان در سال    هایدانشگاه  )بخش مالی(  در  بنا  بوده، که 

نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر   200در حدود   خش مالی(  )ب  اطالعات به دست آمده تعداد کل کارکنان

 نفر می باشد.    140با  
سوال،    25( با  2009) دیکسونپرسشنامه هوش هیجانی    -1ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه می باشد.  

مورد  (  1389کارنما )پرسشنامه استرس شغلی    -3سوال    20با  (  2000اولیوو و باس )پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا توسط   -2

لیکرت و در طیف )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم(  استفاده قرار گرفت. هر سه پرسشنامه بر اساس مقیاس درجه ای 
روایی پرسشنامه ها نیز به  و همچنین87/0و     85/0و   97/0تنظیم شده و ضریب پایایی آن ها بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب  

 به دست آمده است.  88/0و  83/0،  91/0ترتیب برابر 

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آماری توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمار توصیفی از شاخص های انحراف 

پژوهش از روش منظور آزمون فرضیه  به معیار، میانگین، ... و بین رای آزمبمعادالت ساختاری  مانند    های آماری  های  ون ارتباط 
 .متغیرها استفاده شده است

 

 یافته ها

 ( آورده شده است.1در جدول )  آماره های توصیفی متغیرها (1

 
9. Stellman 
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 آماره هاي توصيفی نمره متغيرهاي تحقيق -1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیرها

 760/13 06/63 100 22 یشغل استرس

 294/9 51/53 84 22 سبک رهبری تحول گرا

 983/4 15/38 52 25 هوش هیجانی

 

متغير هوش هيجانی  تحليل عاملی تایيدي 

پرسشنامه هوش هیجانی با روش تحلیل عاملی تأییدی ) به آماره CFIروایی سازه ای  ( مورد آزمون قرار گرفت و با توجه 
( نتایج الگوی تحلیل عاملی تأییدی، برازشی منطقی و قابل قبول به دست آمد. توجه 1نمودار )( و  2های به دست آمده در جدول )

نشان    =RMSEA  099/0و     X2/Df  972/0=GFI  ،98/0=IFI  ،94/0=TLI  ،975/0=NFI  ،98/0=CFI =47/4به شاخصهای  

 ی و روایی سازه ای خوبی برخوردار است. می دهد که الگوی اندازه گیری متغیر مکنون هوش هیجانی در ابعاد مختلف از برازندگ

 : بارهاي عاملی پرسشنامه هوش هيجانی (2)جدول 

 عامل های نهفته

 )متغیرهای مکنون(

 شاخص های اندازه گیری

 ) متغیرهای مشاهده شده(
 معنی داری بارهای عاملی

 

 هوش هیجانی

 001/0 91/0 خودآگاهی

 001/0 85/0 خودابرازی

 001/0 91/0 حل مساله

 
 هوش هيجانی بارهاي عاملی مولفه هاي  (1)نمودار 

متغير   رهبري تحول گراتحليل عاملی تایيدي 

پرسشنامه   ( مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به آماره CFIبا روش تحلیل عاملی تأییدی )  رهبری تحول گراروایی سازه ای 
به دست آمده در جدول  به دست آمد.   (2)نمودار    ( و3)  های  و قابل قبول  برازشی منطقی  نتایج الگوی تحلیل عاملی تأییدی، 

به شاخصهای    =RMSEA  097/0و     X2/Df  98/0=GFI  ،99/0=IFI  ،98/0=TLI  ،98/0=NFI  ،98/0=CFI =25/3توجه 

ی سازه ای خوبی برخوردار  در ابعاد مختلف از برازندگی و روای رهبری تحول گرانشان می دهد که الگوی اندازه گیری متغیر مکنون 

 است. 

 رهبري تحول گرابارهاي عاملی پرسشنامه  (3)جدول 

 عامل های نهفته

 )متغیرهای مکنون(

 شاخص های اندازه گیری

 ) متغیرهای مشاهده شده(
 معنی داری بارهای عاملی

 

 رهبری تحول گرا

 001/0 6/0 برانگیزنندگی ذهنی

 001/0 78/0 تاثیرگذاری ایده آل

 001/0 -73/0 انگیزه بخشی ایده آل
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 ( بارهاي عاملی مولفه هاي رهبري تحول گرا2نمودار )

متغير استرس شغلی  تحليل عاملی تایيدي 
( پرسشنامه استرس شغلی با روش تحلیل عاملی تأییدی  به آماره CFIروایی سازه ای  ( مورد آزمون قرار گرفت و با توجه 

( نتایج الگوی تحلیل عاملی تأییدی، برازشی منطقی و قابل قبول به دست آمد. توجه 3نمودار )  ( و4های به دست آمده در جدول )
نشان   =RMSEA  099/0و     X2/Df  97/0=GFI  ،99/0=IFI  ،97/0=TLI  ،98/0=NFI  ،98/0=CFI =02/4به شاخصهای 

 و روایی سازه ای خوبی برخوردار است.    می دهد که الگوی اندازه گیری متغیر مکنون استرس شغلی در ابعاد مختلف از برازندگی

 ( بارهاي عاملی پرسشنامه استرس شغلی 4جدول )

 عامل های نهفته
 )متغیرهای مکنون(

 شاخص های اندازه گیری
 ) متغیرهای مشاهده شده(

 معنی داری بارهای عاملی

 
 استرس شغلی

 001/0 85/0 ویژگی های نقش

 001/0 81/0 ویژگی های شغلی

 001/0 83/0 روابط کار بین فردی

 
 (: بارهاي عاملی مولفه هاي استرس شغلی 3نمودار )
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  )بخش مالی(  استرس شغلی کارکنانبا  هوش هيجانی  نيدر رابطه ب نقش ميانجی رهبري تحول گرامدل ( 5نمودار )

 سيرجان هايدانشگاه 

 فرضيه هاي تحقيق
شهر  دانشگاه های  )بخش مالی(  رهبری تحول گرا کارکنان    متغیر میانجی سبکهوش هیجانی با استرس شغلی از طریق   -

 سیرجان تاثیر دارد.

 ( الگوي ساختاري مسيرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوي نهایی 5جدول )

 β CR P مسیر

 001/0 81/3 42/0 استرس شغلی  ←هوش هیجانی

 001/0 84/4 66/0 هوش هیجانی  ←  رهبری تحول گرا

 001/0 21/6 65/0 استرس شغلی  ←رهبری تحول گرا  
 

تاثیر معنی داری دارد،  استرس شغلیبا  هوش هیجانینتایج بدست آمده از آزمون مدل نشان می دهد که ضریب رگرسیون 
، و در نتیجه  رابطه معنی داری دارد   استرس شغلیبا  رهبری تحول گرامعنی داری دارد،    ریتاث  هوش هیجانیبا    رهبری تحول گرا

 .دارد ریتاث رهبری تحول گرا  یانجیم  ریمتغ  قیاز طر  استرس شغلیبا   هوش هیجانیمی توان گفت که  

 شهر سیرجان تاثیر دارد.  هایدانشگاه  )بخش مالی(  هوش هیجانی بر سبک رهبری تحول گرا کارکنان   -

نشان می دهد که هوش هیجانیSEMرگرسیونی در مدل معادالت ساختاری )تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ضرایب    )  

) ریتاث شهر سیرجان هایدانشگاه )بخش مالی(  کارکنان  در  سبک رهبری تحول گرابر   - p<  84/4 ,05/0معنی داری وجود دارد، 
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, C.R =66/0-β =95با بیش از    )بخش مالی(  کارکناندر    سبک رهبری تحول گرابر  (. لذا فرض وجود تاثیر هوش هیجانی  

)جدول    (.  6درصد اطمینان تایید می شود 

 )بخش مالی( ( ضرایب مدل رگرسيون تاثير هوش هيجانی بر سبک رهبري تحول گرا کارکنان 6جدول )

 شهر سيرجان هايدانشگاه 

 pار مقد C.Rمقدار  β R2برآورد استاندارد  خطای معیار βبرآورد غیر استاندارد  متغیر

هوش هیجانی بر سبک  
 رهبری تحول گرا

693/0 143/0 66/0 436/0 84/4 000/0 

 

 شهر سیرجان تاثیر دارد. هایدانشگاه  )بخش مالی(    سبک رهبری تحول گرا بر استرس شغلی کارکنان -

(  نشان می دهد که سبک رهبری SEMتجزیه و تحلیل داده ها از طریق ضرایب رگرسیونی در مدل معادالت ساختاری )

بر استرس شغلی کارکنان  )  ریتاث شهر سیرجان  هایدانشگاه )بخش مالی( تحول گرا  وجود دارد،   ,p< 15/2 ,05/0معنی داری 

C.R =2/0β = بر استرس شغلی کارکنان تاثیر سبک رهبری تحول گرا  درصد  95با بیش از  )بخش مالی( (. لذا فرض وجود 

بین این دو متغیر وجود دارد )جدول  اطمینان تایید می    (.7شود. با توجه به مثبت بودن ضرایب همبستگی رابطه مستقیم 

 )بخش مالی( (  ضرایب مدل رگرسيون تاثير سبک رهبري تحول گرا بر استرس شغلی کارکنان7جدول )

 شهر سيرجانهاي دانشگاه  

 pمقدار  C.Rمقدار  β R2 برآورد استاندارد خطای معیار βبرآورد غیر استاندارد  متغیر

سبک رهبری تحول گرا بر 
 استرس شغلی کارکنان

357/0 166/0 20/0 067/0 15/2 037/0 

 

 شهر سیرجان دارد.  هایدانشگاه   )بخش مالی(    یر کارکنانثهوش هیجانی بر استرس شغلی تا -

(  نشان می دهد که هوش هیجانی  SEMساختاری )تجزیه و تحلیل داده ها از طریق ضرایب رگرسیونی در مدل معاداالت 

)  ریتاث  شهر سیرجان  هایدانشگاه  )بخش مالی(  بر استرس شغلی تاثیر کارکنان    p<  21/6-, C.R ,05/0معنی داری وجود دارد، 

=65/0-β =  تایید می شود  درصد اطمینان   95(. لذا فرض وجود تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی تاثیر کارکنان با بیش از

 . (8)جدول  

 )بخش مالی( هوش هيجانی بر استرس شغلی در کارکنان( ضرایب مدل رگرسيون تاثير 8جدول )

 pمقدار  C.Rمقدار  β R2برآورد استاندارد  خطای معیار βبرآورد غیر استاندارد  متغیر

هوش هیجانی بر 

 استرس شغلی
861/0 139/0 65/0 596/0 21/6 000/0 

 

و   بررسیبحث 
بین  )بخش  در کارکنان    رهبری تحول گرا  هوش هیجانی با استرس شغلی از طریق متغیر میانجی در تحقیق حاضر رابطه 

. نتایج تحقیقات متعددی مورد آزمون قرار گرفت  PLSمورد بررسی قرار گرفت که با استفاده از روش سیرجان   هایدانشگاه  مالی(  

با هوش هیجانی در فرهنگ ها و سیستم های مختلف ارتباط تنگاتنگی دارد.   بیانگر این موضوع هستند که رهبری تحول گرا 

 ه از نظرات کارکنان استفادبه استفاده از هوش هیجانی خود با استفاده از رویکردهای جدید،   کارکنانرهبران تحول گرا از راه تشویق  

باالبردن هوش  به    تشخیص نیاز کارکنان از راهتوانایی های بالقوه   گسترش دادن  همینطورو  ش های نیازمند به تصمیم گیری در بخ

http://www.rassjournal.ir/


 1 -10 ص، 1401 بهار، 29شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

این و تشخیص    ایرادات سازمانیبر مشکالت و   پیروز شدنبرای  نو راه های   یافتنبه   کارکنانتاثیر می گذارد. با تشویق هیجانی 

کارکنان استرس شغلی کمتری در حین کار را تجربه نمایند  تا    تشویق نمایند، رهبران تحول گرا می توانند کارکنانشان را  مشکالت

در کارکنانی    میزان هوش هیجانیمی شود.    در کارکنان سازمان  نوع از تشویق بیشتر باعث ایجاد طح باالیی از هوش هیجانیکه این  
به پیشرفت کارکنانشان هستند در سطوح  که رهبرانشان مشارکت در تصمیم گ پشتیبان و عالقه مند  یری را تشویق می کند و 

 باالتری است.

نتایج فرضیه های تحقیق به این نتیجه رسید که متفاوت بودن میزانهمچنین  می حدودی  رهبری تحول گرا مدیران تا   از 

بر گرددتوجیه   به علت اختالف در استرس شغلی کارکنان سازمانتواند  در شغل که کارکنان   انجام وظایفی . رهبران تحول گرا 
، هوش هیجانیبا آشنا نمودن کارکنان با  این احتمال بر پایه این فرضیه وجود دارد که .  بسیار دارندشان درگیر آن هستند، تاکید  

به کارکنانشان   میزانرهبران تحول گرا   تا به  ایجاد می کنندفرصت هایی را برای آنان  و به دنبال آن  افزایش دادهاعتمادشان را 

بر کارشان در سازمان تاثیر مثبت بگذارند    کاهش استرس شغلی می تواند منجر به سطوح باالتری از  این تاثیر  کهمقدار فزاینده ای 
ارکنان و ایجاد یک  در ک  کاهش استرس شغلیبرای  متفاوتشود. توانایی در ایجاد شیوه ها و روش های  کار در سازمان نسبت به  

باالیی برخوردار است. به همین  نقشنیروی انسانی از   باالیاهمیت   خاطربه   امروزیفرایند عالی در این زمینه در سازمان در دنیای 

در کارکنان نیاز است تا رهبران تحول گرا با طرح    هوش هیجانیقبلی برای ایجاد  پژوهش هایو  پژوهشبر طبق نتایج این   علت

، خود به طور مستقیم در این امر دخالت ورزند. لذا با توجه به نقش افزایش میزان هوش هیجانی کارکنانای مناسب برای شیوه ه
کارکنان خود برای تثبیت بهتر اهداف  تشویقی هوش هیجانی  رسمی مدیران در سازمان، مدیران آموزشی مسئول ایجاد طرح های 

ها جهت دستیابی به این اهداف هستند. هدف رهبری تحول گرا، ایجاد تحول در   و مقاصد خود و همچنین ایجاد انگیزه در آن

شان، روشن ساختن اهدافشان، رفتار افراد و سازمان ها با یک حس قوی جهت ایجاد تغییر در ذهن و قلب آن ها؛ توسعه دیدگاه
درست، یک آغازگر  ین امور نیازمند داشتن دیدگاه  کردن مطابق با اعتقاد، اصول و ارزش هایشان و ایجاد تغییرات به موقع که کلیه ا

درست خوب، صبر، احترام دنبال تصوری  نه تنها  تحول گرا  باشد. رهبران  به رهبری تحول گرا می  ایستادگی، تشویق و اعتقاد   ،

بدین صورت آن ها موجب ایجاد برنامه  نیز ایجاد می کنند و  بلکه چنین دید و تصوری را در کارکنان خود  ریز نمودن هستند 

بدانند.هکارکنان می شوند. به طوری که کارکنان آن ها   دف و نیت رهبر سازمان را هدف و نیت خود 
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