
چکیده
مقدمه: رهبري یک سازمان براي انطباق با تغييرات، ویژگي هاي خاصي را برای مدیران 
مي طلبد. از جمله این خصایص می توان به هوش هيجانی مدیران اشاره کرد که جهت 

افزایش صالحيت باید شناسایی و در صورت نياز به آن ها آموزش داده شود. 
هدف: این پژوهش با هدف تعيين ارتباط هوش هيجانی مدیران پرستاری با صالحيت 

حرفه ای مدیران پرستاری انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه ی توصيفی- مقطعی بر روی 105 نفر از  مدیران پرستاری 
به روش سرشماری در بيمارستان های آموزشی استان خراسان جنوبی در سال 1395 
انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه  اطالعات دموگرافيک، پرسشنامه صالحيت مدیران 
چيس ) 2010( و پرسشنامه هو ش هيجانی شرینگ )1996( جمع آوری گردید. پایایی 
این پرسشنامه از طریق ضریب آلفاکرونباخ )0/84( و روایی محتوا آن به تایيد کارشناسان 
رسيده است. تجزیه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS16 و با استفاده از روش های 
همبستگی  ضریب  و  واریانس  آناليز  تست،  تی  )آزمون های  تحليلی  و  توصيفی  آماری 

پيرسون( تحليل گردید.
بود   )115/25  ±17/94( پرستاری  مدیران  در  هوش هيجانی  نمره  ميانگين  يافته ها: 
لحاظ هوش هيجانی در سطح  به  بيشتر شرکت کنندگان  است که  این  نشان دهنده  که 
خوبی  قرار دارند و ميانگين نمره صالحيت )46/84±280/10( برآورد شد که به لحاظ 
صالحيت حرفه ای، مدیران پرستاری در سطح متوسط قرار دارند. بين نمره هوش هيجانی 
داشت  وجود  معناداری  و  مثبت  ارتباط  آنان  صالحيت  با  پژوهش  در  شرکت کنندگان 

.)P>0/001(
نتیجه  گیري: در راستای یافته ها، به سياستگزاران پيشنهاد می شود که در انتخاب مدیران 
عالوه بر صالحيت های حرفه ای آنان معيار "هوش هيجانی" را برای این پست سازمانی 
در نظر بگيرند. همچنين در برگزاری  دوره های آموزش مداوم با این موضوع برای مدیران 

پرستاری همت گمارند. 
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هوش هیجانی صالحیت حرفه ای مدیران پرستاری

19 فصلنامه مديريت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 1397

 مقدمه
نقش مدیران پرستاری در حال حاضر به عنوان یکی از سخت ترین 
و پيچيده ترین نقش ها در بين کارکنان بخش سالمت می باشد )1(. 
این دیدگاه با نظر چيس که اظهار داشت مدیران پرستاری نقش 
مهمی در موفقيت سازمان هاي سالمت به عهده دارند، سازگار است 
)2(. مدیر پرستاري نه تنها رهبري اداري را در سازمان برعهده دارد، 
بلکه پاسخگوی تمام فعاليت هاي مراقبت از بيمار در واحد خود را 
نيز ایفا می کند )3(. نقش محوری مدیر پرستار در ایجاد محيط 
کاري که در آن پرستاران براي عملکرد حرفه اي خود و سالمت 
بيمار ارزش قائل شوند، مهم است و همين روحيه موجب کارآیی و 
بهره وري در سازمان می شود. به همين جهت مدیر پرستاری باید از 
صالحيت حرفه ای برخوردار باشد. صالحيت حرفه ای مدیران خود 
دارای مفاهيم اصلی از جمله مهارت های فنی، مهارت های انسانی، 
مهارت های مدیریتی، مهارت های رهبری و مهارت مدیریت مالی 
می باشد. هر کدام از این مفاهيم در رسيدن به عملکرد با کيفيت 
خدمات سازمان مورد نظر و برآیندهاي مورد انتظار مهم می باشد 

 .)4-6(
در سازمان های بهداشتی درمانی که رسالت حفظ، تأمين و نگهداری، 
ارتقای سالمت، کنترل و پيشگيری از بيماری ها را بر عهده دارند، 
این نياز بيشتر احساس می شود)7(. چرا که مدیران سيستم های 
سالمتی عالوه بر داشتن وظایف ذکر شده، دارای وظایف مهم تری 
هستند. آنها باید پاسخگوی نيازها و تقاضای بهداشتی درمانی افراد 
جامعه بوده و در نجات جان افراد و یا ارتقای سالمتی آن ها بکوشند 
)8( و خود را با تغييرات و پيشرفت ها هماهنگ و همگام سازند 
درنتيجه می توان گفت مطابق نظر کارشناسان، رهبری اثربخش 
مراقبت درمانی  ارائه  را در سيستم های  برترین جایگاه  پرستاری 
پرستاری  خدمات  مدیران  اثربخشی  که  چرا   .)9( می باشد  دارا 
 .)10( داشت  برخواهد  در  سازمان  کل  برای  را  بسياری  فوائد 
مدیریتی  مهارت های  کارگيری  به  با  پرستاری  مدیران  همچنين 
می توانند در بهسازی حرفه ای و توانمندسازی کارکنان مؤثر باشند. 
ارائه  وجود مدیریت درست و آگاهانه درسيستم پرستاری جهت 
مراقبت های پرستاری با کيفيتی باال ضروری است و می تواند به 
شدت به عملکرد پرستاران  تأثيرگذار باشد )11(. همچنين عملکرد 
مدیران پرستاری در حفظ و نگهداری کارکنان پرستاری اهميت 
فوق العاده ای دارد)12(. در این زمينه اکثر دست اندرکاران خدمات 
و  علمی  صحيح،  مدیریت  بدون  که  باورند  این  بر  نيز  پرستاری 
اصولی نمی توان خدمات پيچيده جدید پرستاری را به نحوه درست 
عرضه کرد. لذا شناسایی مواردی که در صالحيت مدیران پرستاری 

از مهم ترین خصيصه ها که  با اهميت است. یکي   تأثيرگذار باشد 
مي تواند به مدیران در پاسخ دادن به تغييرات در درون سازمان 
است  است. هوش هيجاني موضوعي  کند، هوش هيجاني  کمک 
در  احساسات  و  هيجان ها  جایگاه  تفسير  و  تشریح  در  سعي  که 
توانمندي هاي انساني دارد. هوش هيجاني نوعي استعداد عاطفي 
است که تعيين مي کند از مهارت هاي خود چگونه به بهترین نحو 
را در مسيري  و حتي کمک مي کند عقل  استفاده کنيم  ممکن 
و  احساسات  درک  توانایي  همچنين  گيریم)13(.  بکار  درست 
آن،  بهکـارگيري  بـا  بتوان  تا  است  دیگران  و  خود  هيجـان های 
ارتبـاط مؤثرتري بـا دیگـران برقرار کنند. دکترگلمن معتقد است 
که هوش هيجـاني در تمامي رده های سـازماني کـاربرد زیـادي 
زیرا  می کند؛  پيدا  حياتي  اهميتي  مدیریتي  ردههاي  در  اما  دارد. 
مدیران سازمان را به جامعه معرفي مي کنند و با بـسياري از افـراد 
در داخل و خارج سازمان تعامل برقرار می کند. از نظر واتکين هم 
هوش هيجانی به پيشرفت و بهبود فرایند  تصميم گيري شـغلي 
منجـر مي شود و معتقد است که توانایي هاي هوش هيجاني ذاتي 

نيستند و مي توانند آموخته شوند )13و14(. 
رهبری  سبک های  با  هوش هيجانی  رابطه  مختلف  مطالعات  در 
مدیران، شيوه تصميم گيری و نوآوری رهبران مورد سنجش قرار 
گرفته است، که نتایج نشان دهنده رابطه مثبت، با مؤلفه های فوق 
بوده است )18-16(. اما در زمينه  تأثير هوش هيجانی بر صالحيت 
مدیران که شامل دانش فرد از محيط بهداشت و درمان، مهارت 
مالی  مدیریت  و  رهبری  مهارت  حرفه ای،  مهارت های  ارتباطی، 
می باشد  مطالعه ای یافت نشد. لذا با توجه به نقش حساس مدیران 
بين  رابطه  تعيين  هدف  با  مطالعه  این  درمانی،  سيستم های  در 

هوش هيجانی با صالحيت مدیران پرستاری طرح ریزی گردید.
 مواد و روش ها

تحليلی  توصيفی-  نوع  از  پژوهش مقطعی  مطالعه ی حاضر، یک 
است که جمعيت مورد مطالعه کليه مدیران پرستاری در رده های 
بيمارستان های  در  شاغل  سرپرستار  سوپروایزر،  پرستاری  مدیر 
)وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بيرجند )11 بيمارستان(( بودند. با 
استفاده از روش سرشماری)105(نفر انتخاب و وارد مطالعه شدند. 
براي  آگاهانه  رضایت  و  تمایل  شامل:  مطالعه  به  ورود  معيارهاي 
از  شرکت در مطالعه، حداقل یک سال سابقه مدیریتی در یکی 
پست های سرپرستاری، سوپروایزری یا مترون بود و معيار خروج از 

مطالعه شامل عدم تکميل پرسشنامه ها به طور کامل بود.
دموگرافيک،  اطالعات  پرسشنامه  از  داده ها  جمع آوری  جهت 
پرسشنامه  و   )1994( چيس  مدیران  صالحيت  پرسشنامه 
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مهدی حسینی و همکاران

فصلنامه مديريت پرستاري  سال هفتم، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 201397

هوش هيجانی شرینگ )1996( استفاده شد. 
سن،  چون  اطالعاتی  شامل  دموگرافيک  اطالعات  پرسشنامه 
و سابقه  مدیریتی، سطح تحصيالت  رده  جنس، سابقه مدیریت، 
کار می باشد. پرسشنامه صالحيت مدیران چيس )1994( در سال 
2010 مورد بازیابی قرار گرفت. این ابزار شامل 106 آیتم )53 آیتم 
بررسی دانش مدیران و 53 آیتم بررسی توانایی مدیران را مورد 
ارزیابی قرار می دهد( می باشد که در 5 جنبه )مهارت های فنی با 
11 آیتم، مهارت های انسانی با 13 آیتم، مهارت های مدیریتی با 
8 آیتم، مهارت های رهبری با 14 آیتم، مهارت مدیریت مالی با 7 
آیتم( صالحيت مدیران را مورد ارزیابی قرار می دهد. پاسخ ها در 
مقياس 4 گزینه ای ليکرت سنجيده و گزینه ها از )1= حداقل کمک 
را می کند 2= به طور متوسط کمک کننده است 3= به طور قابل 
توجهی کمک می کند 4= به طور کامل ضروری می باشد( متغير 
نمره 424-106 می باشد  بين  مدیران  نمره کل صالحيت  است. 
)2( که نمره 106 تا 212 به عنوان صالحيت حرفه ای کم، 213 تا 
318 متوسط و 319 تا 424 صالحيت حرفه ای زیاد در نظر گرفته 
شد. پس نمره باالتر در این آزمون نشان دهنده صالحيت حرفه ای 
بيشتر مدیران و نمره پایين تر نشان دهنده صالحيت حرفه ای کمتر 
مدیران می باشد پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفا کرونباخ 
)مهارت های  آیتم های  از  کدام  هر  برای   2010 سال  بازیابی  در 
مدیریتی  مهارت های   ،0/76 انسانی  مهارت های   ،0/73 فنی 
0/90، مهارت های رهبری 0/86، مهارت های مالی 0/70( برآورد 
شده است )2(. در مطالعه حاضر ابتدا ابزار فوق توسط کارشناس 
مسلط به زبان انگليسی به فارسی برگردانده شد. سپس توسط دو 
کارشناس مسلط به زبان انگليسی به صورت مستقل نسخه فارسی 
ابزار مقایسه گردید  با نسخه اصلی  انگليسی ترجمه و  به  مجدداً 
و مغایرت های موجود با استفاده از نظر کارشناسان برطرف شد. 
در مرحله بعد، ابزار مذکور توسط 10 نفر از اعضای هيأت علمی 
از لحاظ روایی محتوا بررسی و تأیيد گردید. در ضمن در مطالعه 

حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار مذکور0/84 به دست آمد.
که   )1996( پرسشنامه شرینگ  از  جهت سنجش هوش هيجانی 
شامل 33 آیتم می باشد که در 5 زیر مقياس، خود انگيزی با 7 
 ،6( آیتم   8 با  خودآگاهی   ،)31 ،26 ،21 ،20 ،15 ،9  ،1( آیتم 
با 7 آیتم )2، 5، 11،  10، 12، 14، 27، 32، 33(، خودکنترلی 
16، 18، 23، 30(، هوش اجتماعی با 6 آیتم )3، 4، 17، 22، 25، 
29(، مهارت های اجتماعی با 5آیتم )3، 7، 8، 19، 28( می باشد. 
از  گزینه ها  و  سنجيده  ليکرت  گزینه ای   5 مقياس  در   پاسخ ها 
)1= هميشه 2= اغلب اوقات 3= گاهی اوقات 2= به ندرت 1= هيچ 

وقت( متغير است. در این پرسشنامه سؤاالت )9، 10،12، 14، 18، 
20، 22، 28، 32( به صورت معکوس نمره گذاری می شود. محدوده 
نمرات بين 33 و 165 متغير است )19( که پس نمره باالتر در این 
آزمون نشان دهنده هوش هيجانی باالتر و نمره پایين تر نشان دهنده 
ایران  در  پرسشنامه  این  پایایی  می باشد.  پایين تر  هوش هيجانی 
توسط منصوری)1380( با ضریب آلفا کرونباخ 0/85 برآورد شده 

است )19(.
اخذ  و  اخالق  کد  دریافت  و  الزم  مجوزهای  کسب  از  پس 
مسؤولين  به  دانشگاه،  پژوهشی  معاونت  از  کتبي  معرفي نامه 
بيمارستان ها مراجعه شد و موافقت آن ها مبنی بر انجام پژوهش 
اخذ گردید. پژوهشگر خود را به افراد دارای معيار ورود به مطالعه 
کسب  از  پس  و  داده  توضيح  را  پژوهش  اهداف  کرده،  معرفی 
رضایت آگاهانه آنان برای شرکت در مطالعه گرفته و توضيحاتی 
پژوهشگران،  شد.  داده  اطالعات  بودن  محرمانه  درباره  نيز 
پرسشنامه  پرستاری،  مدیران  حرفه ای  پرسشنامه های صالحيت 
هوش هيجانی و پرسشنامه اطالعات دموگرافيک را در نوبت های 
کاری مختلف در اختيار مدیران پرستاری قرار دادند و با توجه به 
حجم باالی سؤاالت از آنان خواسته شد به سؤاالت در مدت یک 
هفته هر زمانی که فرصت داشتند، پاسخ دهند و آنها را به دفتر 
پژوهشگران  و  دهند  تحویل  خود  بيمارستان های  سوپروایزری 
داده ها  کردند  جمع آوری  را  پرسشنامه ها  مراجعه  بار  چندین  با 
انحراف  و  ميانگين  فراوانی،  )تعيين  توصيفی  آمار  از  استفاده  با 
استاندارد( و برای مقایسه ميانگين ابعاد مختلف هوش هيجانی و 
صالحيت مدیران در متغيرهای دموگرافيک دو حالتی از آزمون 
متغيرهای  برای  و  ویتنی(  من  )یا  تی تست  ميانگين ها  مقایسه 
کراسکال  )یا  واریانس  آناليز  روش  از  چندحالتی  دموگرافيک 
واليس( استفاده شد. همچنين برای بررسی ارتباط هوش هيجانی 
همبستگی  ضریب  از  متغيرها  این  ابعاد  و  مدیران  صالحيت  و 
افزار  نرم  از  استفاده  با  استفاده شد. داده ها  )اسپيرمن(  پيرسون 
SPSS نسخه 16 تجزیه وتحليل شدند. سطح معناداری تحليل 

آماری P> 0/05 تنظيم شد.
 يافته  ها

در  پژوهش  در  شرکت کننده  نمونه های  دموگرافيک  اطالعات 
ابعاد  نمرات  ميانگين  همچنين  است.  شده  آورده   )1( جدول 
به  پرستاری  مدیران  در  حرفه ای  صالحيت  و  هوش هيجانی 
تفکيک ابعاد در جدول )2( آورده شده است. آزمون آماری آناليز 
واریانس یک طرفه نشان داد که ميانگين نمره کلی هوش هيجانی 
و ابعاد آن بر حسب جنسيت، رده سنی، سابقه مدیریت تفاوت 
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براساس  هوش هيجانی  کلی  نمره  گرچه  نداد.  نشان  معناداری 
اما  نداشت،  معنی داری  تفاوت  تحصيالت  و سطح  مدیریتی  رده 
بعد  داد،  نشان  توکی  رنج  تعقيب  آزمون  از  آمده  به دست  نتایج 
مهارت های اجتماعی در هر دو متغير معنی دار بود به طوری که 
ميانگين نمره مهارت اجتماعی در سرپرستاران کمتر از مترون ها 
بوده و این اختالف معنادار بوده است )P=0/026( و ميانگين نمره 
با  افراد  بعد مهارت های اجتماعی بر حسب سطح تحصيالت در 

.)P=0/033( مدرک ارشد بيشتر از کارشناسی بود
که  داد  نشان  یک طرفه  واریانس  آناليز  آماری  آزمون  همچنين 
جنسيت،  حسب  بر  آن  ابعاد  و  صالحيت  کلی  نمره  ميانگين 

نمره  نداد. گرچه  تفاوت معناداری نشان  تحصيالت و رده سنی 
کلی هوش هيجانی براساس رده مدیریتی و سابقه مدیریت تفاوت 
معنی داری نداشت، اما نتایج به دست آمده از آزمون تعقيب رنج 
توکی نشان داد، ميانگين نمره بعد مهارت حرفه ای سرپرستاران 
کمتر از مترون ها بود )P=0/021(. همچنين، ميانگين نمره کلی 
مهارت حرفه ای در گروهی که 1-5 سال سابقه کار داشتند، کمتر 

 .)P=0/055( از گروه های دیگر بود
صالحيت  ميزان  مدیران  اکثر  که  داد  نشان  همچنين  نتایج 
را  هوش هيجانی  ميزان  و  متوسط  درصد(   58/9( را  حرفه ای 

)64/76 درصد( را خوب گزارش کردند.)جدول3(

جدول)1(: توزيع فراوانی نمونه های مورد پژوهش برحسب 

مشخصات جمعیت شناختی

جدول)2(: میانگین نمرات ابعاد هوش هیجانی و صالحیت حرفه ای در مديران پرستاری

مشخصات دموگرافیک
مديران پرستاری 

فراوانی مطلق و 
نسبی

رده مديريتی
60 63سرپرستار
3129/52سوپروایزر

1110/47مترون

جنسیت
4744/76مرد
5855/23زن

تحصیالت
10095/23کارشناسی

54/76کارشناسی ارشد

سابقه مديريتی 
)سال(

1-54341
5-105047/61

1211/42بيشتر از 10

ميانگينابعاد هوش هيجانی
نمره

ابعاد صالحيت 
ميانگين نمرهحرفه ای

دانش از محيط 46/ 4± 23/89خودانگيزگی
55/ 9± 61/2بهداشت و درمان

ارتباطات و روابط 06/ 4± 24/75خودآگاهی
26/ 12± 76/4مدیران

57/ 8± 38/2مهارت حرفه ای4/02± 24/62خود کنترلی
37/ 12± 73/1مهارت رهبری91/ 3± 20/93هوش اجتماعی

87/ 7± 35/8مدیریت مالی54/ 3± 17/43مهارت های اجتماعی
64/84± 280/10نمره کلی94/ 17± 115/25نمره کلی
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آزمون آماری پيرسون نشان داد که نمره کلی صالحيت و ابعاد آن 
با نمره هوش هيجانی ارتباط مستقيم خطی معناداری داشتند. به 
این معنا که با افزایش هوش هيجانی نمره کلی صالحيت و ابعاد آن 
افزایش یافته و با کاهش نمره هوش هيجانی نمره کلی صالحيت و 

ابعاد آن نيز کاهش خواهند یافت )جدول 4(.
 بحث

صالحيت  با  هوش هيجانی  ارتباط  تعيين  هدف  با  مطالعه  این 
حرفه ای مدیران پرستاری بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم 
پزشکی بيرجند انجام گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه حاکی 
از آن بود که نمره کلی صالحيت و ابعاد آن با نمره هوش هيجانی 
افزایش  با  که  معنا  این  به  داشتند.  معناداری  مستقيم  ارتباط 

با  و  یافته  افزایش  ابعاد آن  و  نمره کلی صالحيت  هوش هيجانی 
نيز  آن  ابعاد  و  صالحيت  کلی  نمره  هوش هيجانی  نمره  کاهش 
کاهش خواهند یافت. این نتيجه به طور غيرمستقيم در مقاالت 
متعددی که به بررسی ارتباط بين هوش هيجانی و مؤلفه های الزم 
جهت داشتن صالحيت مورد بررسی قرار گرفته، مورد تأیيد است. 
عالمه و همکارانش در سال 1394 مطالعه ای با هدف بررسی  تأثير 
هوش هيجانی بر سبک رهبری مدیران انجام دادند. نتایج حاصل 
بر  و هوش هيجانی  اجتماعی  داد که هوش  نشان  این مطالعه  از 
 .)16( دارد  مثبتی  و  ارتباط مستقيم  مدیران  رهبری  سبک های 
ِسزیِکلی و همکاران )2016( نيز مطالعه ای با هدف تعيين ارتباط 
بين هوش هيجانی و رهبری تحول آفرین در مدیران پرستار انجام 

جدول)3(: توصیف نمرات هوش هیجانی و صالحیت حرفه ای مديران پرستاری

تعداد )درصد(دامنهمقیاس

هوش هيجانی
)33-165(

)7/61( 8ضعيف )33-66(
)20/95( 22   متوسط )67-99(
)64/76( 68خوب )100-132(
)6/66( 7 عالی )133-165(

صالحيت حرفه ای
)106-424(

)21/90( 23کم )106-212(
)58/09( 61متوسط )213-318(

)20( 21زیاد )319-424(

هوش 
مهارت اجتماعیهوش اجتماعیخودکنترلیخودآگاهیخودانگیزگیصالحیت

دانش از محيط 
بهداشت و درمان

r=0/547

P >0/001
r=0/457

P >0/001
r= 0/549

P >0/001
r= 0/470

P >0/001
r==0/530

P >0/001

مهارت ارتباطات
و روابط مدیران

r =0/498
P >0/001

r = 0/426
P >0/001

r = 0/442
P >0/001

r = 0/409
P >0/001

r = 0/463
P >0/001

مهارت حرفه ای
r =0/315
P =0/048

r = 0/270
P =0/006

r = 0/322
P =0/001

r = 0/339
P >0/001

r = 0/248
P =0/012

مهارت رهبری
r = 0/375
P =0/001

r = 0/292
P =0/003

r = 0/339
P =0/001

r = 0/363
P >0/001

r = 0/336
P >0/001

مدیریت مالی
r = 0/466
P =0/001

r = 0/379

P >0/001
r = 0/446

P >0/001
r = 0/438
P >0/001

r = 0/417
P >0/001

جدول)4(: بررسی همبستگی ابعاد هوش هیجانی با ابعاد صالحیت حرفه ای مديران پرستاری
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رهبری  و  هوش هيجانی  بين  که  بود  آن  از  حاکی  نتایج  دادند. 
تحول گرا رابطه مثبتی وجود دارد. لذا توصيه می کند که مدیران 
پرستاری باید هنگام استخدام از نظر هوش هيجانی مورد ارزیابی 
هدف  با  مطالعه ای   1390 سال  در  فرزادنيا  می گيرد)20(.  قرار 
در  تعارض  مدیریت  سبک های  بر  هوش هيجانی  ارتباط  بررسی 
سرپرستاران بيمارستان انجام دادند. نتایج حاصل از این مطالعه 
نشان داد که بين هوش هيجانی و مدیریت تعارض رابطه مثبت 
وجود دارد. و سبک مدیریت تعارض تحت  تأثير پنج متغير مستقل 
هوش هيجانی قرار دارد)21(. همچنين طبری و همکاران در سال 
شيوه  بر  هوش هيجانی  نقش  بررسی  هدف  با  مطالعه ای   1388
تصميم گيری مدیران انجام دادند. نتایج مطالعه آنان بيانگر این بود 
با شيوه تصميم گيری آنها رابطه  که ميان هوش هيجانی مدیران 
با  مدیران  ميان هوش هيجانی  و همچنين  دارد  وجود  معناداری 
رابطه معناداری وجود  نيز  برنامه ریزی نشده  شيوه تصميم گيری 
دارد )17(. یک مطالعه در بوستون با مشارکت بيش از 20 هزار 
برابر  دو  هوش هيجانی  که  داد  نشان  نتایج  گرفت،  صورت  مدیر 
رهبران  است.  توانایی های شناختی  و  فنی  مهارت های  از  مهم تر 
انجام  را  مثبت تری  حرکات  سازمان  در  باالتر  هوش هيجانی  با 
و  برقرار می کند  ارتباط  احساسی  دیگران در سطح  با  می دهند، 

کارها را در سازمان معنادارتر می سازند )22(.
دشوار  موقعيت های  تا  می سازد  قادر  را  افراد  هيجانی  هوش 
این  با  کنند.  کنترل  شوند،  کنترل  غيرقابل  که  این  از  پيش  را 
کار مدیریت استرس ساده تر می گردد. کسانی که هوش هيجانی 
خود را به کار می گيرند با محيط اطراف خود سازگاری بيشتری 
مدیرانی  می دهند)23(.  نشان  باالتری  نفس  به  اعتماد  و  داشته 
که با هوش هيجانی آشنا هستند به طور مؤثری بر نحوه مراقبت 
می گذارند،  تأثير  آنان  برای مشکالت  تصميم گيری  و  بيماران  از 
محيط  سریع تر  و  راحت تر  دارند،  کارکنان شان  با  بهتری  ارتباط 
رفع می کنند،  بهتر  را  تعارضات  و سامان می دهند،  را سر  بالين 
همدردی بيشتری با بيماران و همراهان آنها انجام می دهند، به 
نحو مؤثرتری مشکالت را حل می کنند، در محيط های پراسترس 
نقش سازنده تری دارند و بسيار بهتر عمل می کنند؛ به عبارت دیگر 
مدیرانی در پرستاری موفق و صالحيت باالتری دارند که بدانند در 
مواجهه با پيچيدگی های سيستم بهداشتی، چگونه هيجاناتشان را 

مدیریت نموده و تصميم گيری نمایند)24و25(.
نتایج مطالعه نشان داد که مدیران پرستاری از نمره هوش هيجانی 
مناسبی برخوردار بودند. در مطالعه مالزميان و همکاران )1391( 
کردند،  بررسی  پرستاری  مدیران  در  را  هوش هيجانی  که  هم 

از   .)26( داد  نشان  را  باال  به  رو  متوسط  ميانگين  هوش هيجانی 
نتایج دیگر مطالعه ميانگين نمره کلی هوش هيجانی و ابعاد آن بر 
حسب جنسيت تفاوت معناداری نشان نداد. در مطالعه مالیی از 
آگاهی و  مؤلفه های خود  مؤلفه های هوش هيجانی، سطح  ميان 
خود مدیریتی را به عنوان قابليت های فردی و سطح مؤلفه هوش 
اجتماعی به عنوان قابليت های اجتماعی، در دختران را باالتر از 
مطالعه خود  در  نيز  است.)27( حقيقت جو  داشته  عنوان  پسران 
وابسته  اجتماعی  هوش  کنترلی،  خود  آگاهی،  خود  مؤلفه های 
گزارش  باالتر  زنان  در  را  آنها  ميزان  و  نموده  عنوان  جنس  به 
تفاوتی  این مطالعه  این در حالی است که در  نموده است.)28( 
بين هوش هيجانی و جنسيت مشاهده نشد. در این خصوص در 
مؤلفه های  اکتسابی  نمرات  و  مؤلفه ها  تعداد  گوناگون،  مطالعات 
هوش هيجانی متفاوت گزارش شده است، دليل آن می تواند تفاوت 
در ابزارهایی است که در مطالعات متفاوت استفاده شده است و 
هر کدام از آنها مؤلفه های متفاوتی را مورد سنجش قرار می دهند 
که می تواند در نتيجه کلی  تأثيرگذار باشند. در مورد ارتباط ميان 
جنسيت با هوش هيجانی و مؤلفه های آن نيز دالیل عنوان شده 
متفاوت می باشد و نتایج می تواند متفاوت گزارش شود به طوری 
که در ابزار خود گزارشی، گاهی ميل فرد به گزارش نتایج خوب 
بيشتر است. بنابراین به طور کلی می توان این چنين عنوان داشت 
که در بيشتر موارد این تفاوت ها در خرده مقياس ارتباط های بين 
فردی است که معموالً زنان عملکرد بهتری را نشان می دهند و 
تفاوت های جنسی معنادار تنها در بعضی مؤلفه های این ساختار 

وجود دارد اما در بيشتر موارد این تفاو ت ها ناچيز هستند.
عنوان  دار  معنی  ارتباط  تحصيالت  و سطح  هوش هيجانی  ميان 
و سطح  اجتماعی هوش هيجانی  مهارت های  بعد  ميان  اما  نشده 
تحصيالت این ارتباط معنی دار ظاهر شد و در کارشناسان ارشد 
بيشتر از کارشناسان بود. از جمله نتایج مشابه می توان به مطالعه 
بنسون اشاره کرد. نتایج مطالعه وی نشان داد که هوش هيجانی 
این  که  است  باالتر  تحصيلی  باالتر  سال های  دانشجویان  در 
می تواند دليلی برای  تأثيرپذیری هوش هيجانی از سطح تحصيالت 

باشد)29(. 
همچنين نتایج این مطالعه نشان داد گر چه با افزایش رده مدیریتی 
ميزان هوش اجتماعی افزایش می یابد، اما بين هوش هيجانی و رده 
مدیریت ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنين بين مؤلفه مهارت 
اجتماعی و رده های باالی مدیریت پرستاری ارتباط معنی دار بود 
به طوری که در مترون بيشتر از سرپرستاران بود. بر خالف نتایج 
این پژوهش مطالعه رهنورد و همکاران نشان داد که بين رده های 
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مدیریتی و هوش هيجانی ارتباط معنی داری وجود دارد و هرچه 
باالتر  هوش هيجانی  ميزان  می رود  باالتر  مراتب  سلسه  نردبان 
مدیران  ارزیابي  خود  بر  پژوهش ها  این  یافته هاي   )30( می رود 
استوار است که با در نظر گرفتن خطاي سهولت باید به عنوان یک 
محدودیت جدي در تعميم یافته هاي آن مدنظر قرار گيرد. از این 
رو الزم است، ادراک زیر دستان از سطح هوش هيجاني مدیران نيز 
بررسي شود تا بتوان شناخت درستي به دست آورد. در ضمن ابزار 
گوناگونی برای سنجش هوش هيجانی وجود دارد و این تنوع در 
ابزار می تواند سبب تنوع در نتایج شود. عالوه بر آنچه که در بحث 
ذکر شد به طور کلی ميان مؤلفه های هوش هيجانی با سابقه کار، 
سن و سابقه مدیریت ارتباط معنی دار وجود نداشت. در مطالعه 
وطن خواه و پژوهش های مشابه نيز اگر چه ارتباط این متغيرها با 
نمره کلی هوش هيجانی نه با مؤلفه های آن عنوان شده اما در آنها 

نيز ارتباط معنی دار نبوده است )31(.
 نتیجه  گیري

یافته هاي این پژوهش، موید نقش هوش هيجاني به عنوان یکي از 
عوامل موفقيت در محيط درمانی و تأثير آن بر صالحيت مدیران 
با لحاظ کردن  پرستاری است. پس در حوزه مدیریت پرستاری 
هوش هيجاني در انتخاب و انتصاب و حتی آموزش مدیران می توان 
به افزایش بهره وری مدیریتی کمک شایانی کرد. در حوزه آموزش 
پرستاری از آن جایی که هوش هيجانی ذاتی نيست و می تواند با 

آموزش مناسب سطح آن را افزایش داد، با سنجش دوره ای آن 
عنوان  به  مي توان  مدیران  در  آن  سطح  بودن  کم  صورت  در  و 
یک موضوع مهم آموزشي در دستور کار آموزش مدیران نيز قرار 
گيرد. در زمينه پژوهش پرستاری این پژوهش پيشنهاد می دهد 
هوش هيجانی  سطح  ميزان  ارتقاء  جهت  متفاوت  روش های  که 
مدیران  نهایت  در  گيرد.  قرار  ارزیابی  مورد  پرستاری  مدیران  در 
پرستاری با سطح باالی هوش هيجانی می توانند تعارضات محيط 
بالين را به نحو مناسبی رفع کنند، تصميمات درستی اتخاذ کنند 

و بر نحوه مراقبت از بيماران  تأثير بسزایی بگذارند.
مالحظات اخالقی: نویسند گان اعالم می دارند که در این پژوهش 
تمامی اصول اخالقی مرتبط از جمله محرمانه بودن پرسشنامه ها، 
از  خروج  اختيار  و  پژوهش  در  شرکت کنندگان  آگاهانه  رضایت 

پژوهش رعایت شده است.
 تشکر و قدرانی

تحقيقات  کميته  مصوب  تحقيقاتی  طرح  نتيجه  پژوهش  این 
دانشگاه علوم پزشکی بيرجند با کد طرح 4224 و و کد اخالق در 
پژوهش ]IR.BMU.REC1395. 80[ مورخه 1395/8/17 می باشد. 
بدین وسيله مراتب قدردانی و تشکر خودمان را از حمایت تمامی 
نمودند،  یاری  طرح  این  انجام  در  را  ما  هرنحوی  به  که  عزیزانی 
خصوصاً کميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشکی بيرجند که حمایت 

مالی از این طرح را بر عهده داشتند اعالم  می نمایيم.
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The relationship between emotional intelligence and professional 
competence among nursing managers

Introduction: The leadership of an organization needs specific 
features to adapt to changes. One of these features is nurse manag-
ers' emotional intelligence that should be identified and, if needed, 
learned to increase the competence of nursing managers.
Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship 
between emotional intelligence and professional competence of 
nursing managers.
Material & Methods: This descriptive cross-sectional study was 
conducted on 105 nursing managers by census method in teaching 
hospitals in South Khorasan Province in 2016. Data were collected 
through demographic information questionnaire, managers' com-
petence questionnaire Chase(2010) and Shering (1996) question-
air's for emotional intelligence. The reliability of this questionnaire 
has been confirmed by experts through Alpha-Cronbach's coeffi-
cient (0.84) and its content validity. Data was analyzed by SPSS 
software 16 using descriptive and analytical methods (t-test, analy-
sis of variance and Pearson correlation coefficient).
Results: The mean score of emotional intelligence in nursing man-
agers was (105.25 ± 17.94), which indicates that most participants 
are in a good level in terms of emotional intelligence and the mean 
score of competency (280.10 ± 46.84) As a result, nursing man-
agers are on average. There was a significant positive correlation 
between the emotional intelligence score of the participants in the 
research with their competencies (p >0.001).
Conclusion: It is suggested to  policy makers  that they consider 
"emotional intelligent" as a main criteria for nurse  manager se-
lection. Also, they planning continuing education in this subject 
for nurse managers. 
Key words: emotional intelligence, nursing managers, nurse, pro-
fessional competence
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