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چكیده
مقدمه: مدیران اثر بخش مدیرانی هستند كه به خوبی از قابليت های عاطفی خود بهره 
می گيرند تا رابطه اثر بخش و سازنده ای با منابع انسانی خود برقرار  كنند. در واقع مدیران موفق 
بر ارتقای هوش عاطفی و پرورش قابليت های عاطفی خود تأكيد دارند؛ زیرا این نوع هوش 
می تواند پيش بينی كننده خوبی برای رفتارهای رهبری تحول آفرین باشد؛ لذا ارتباط بين این 

دو می تواند شاخصی برای اثربخشی مدیران باشد.
هدف: این تحقيق با هدف تعيين رابطه بين هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری 

تحول آفرین آنان انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصيفي- تحليلی است. 39 مدیر پرستاری )مترون( 
بيمارستان های آموزشی و غير آموزشی به روش نمونه گيری تصادفی ساده و بر طبق مطالعه 
مقدماتی انتخاب شدند. برای تعيين سطح ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری از پرسشنامه 
هوش عاطفی »ایچ ویزینگر« و برای تعيين سبک رهبری تحول آفرین از پرسشنامه سبک 
رهبری »وارنر بورک« استفاده شد. پرسشنامه هوش عاطفی با ضریب آلفای كرونباخ 0/86 و 
پرسشنامه سبک رهبری با ضریب 0/66 معتبر نشان داده شدند. برای تجزیه و تحليل داده ها 

از روش آمار توصيفی و تحليل همبستگی پيرسون واز نرم افزار SPSS 11/5 استفاده شد.
يافته ها: ميانگين هوش عاطفی 103/07 و انحراف معيار آن 10/02، ميانگين سبک رهبری 
و  مبادله ای 21/91  رهبری  ميانگين سبک  و  معيار 4/1  انحراف  و  آفرین 27/77  تحول 
انحراف معيار 4/3 بود. بين هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین همبستگی مثبت 
و معنا داری وجود داشت. )P >0/05( از پنج بعد هوش عاطفی، تنها بين دو بعد همدلی و 
 مهارت های اجتماعی با سبک رهبری تحول آفرین همبستگی مثبت و معنا داری وجود داشت

.)P >0/05(
نتیجه گیري: مدیران پرستاری از مهارت های اجتماعی، خودآگاهی و همدلی باالیی در هوش 
عاطفی برخورداربودند؛ اما همبستگی قوی بين دو متغير هوش عاطفی و سبک رهبری تحول 

بخش به دست نيامد كه جای بررسی بيشتری دارد. 
کلمات کلیدی: هوش عاطفی، سبک رهبری تحول آفرین، مدیر پرستاري
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  مقدمه
امروزه اكثر سازمان ها برای حفظ موقعيت رقابتی خود نياز به تغيير 
سریع دارند. تغييرات سریع مستل��زم آن است كه سازمان ها دارای 
رهب��ران و كاركنانی باشند كه انطباق پذیر بوده، به صورت مؤثر كار 
كنند، به طور مداوم سيستم ها و فرآیندها را بهبود بخشند و مشتری 

مدار باشند )1(.
توجه به هيجان ها و عواطف و كاربرد مناسب آ ن ها در روابط انسانی، 
درک هيجان��ات خود و دیگران و مدیریت مطلوب آن ها و نيز ایجاد 
همدلی با دیگ��ران و استفاده مثبت از هيجان ها موضوعی است كه 
طی دهه گذشته با عنوان هوش هيجانی )عاطفی(  مورد توجه قرار 

گرفته است.
دروك��ر 1996 می گوید گوی رقاب��ت آینده را مدیرانی خواهند ربود 
كه بتوانن��د به طور اثر بخش و نتيجه بخش ب��ا منابع انسانی خود 
ارتباط برقرار كنند. امروز دیگر توجه صرف به برنامه ریزی و فرآیندها 
كافی نيست؛ زیرا این افراد هستند كه برنامه ها را تدوین  و فرآیند ها 
را كنت��رل و اجرا می كنن��د )2(. در این زمينه هوش عاطفی یکی از 
مؤلفه هایی است كه می تواند در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش 
مهم��ی ایفا كند و به گفته گلم��ن )2002( شرط حتمی و اجتناب 
ناپذی��ر در سازمان ب��ه حساب  می آید. اخيراً برخ��ی از دانشمندان 
دریافته ان��د كه هوش عاطفی با اهميت ت��ر از بهره هوشی برای یک 

مدیر و رهبر است )3(.
ه��وش عاطفی یک��ی از جدیدترین مفاهيم است ك��ه پا به حيطه 
مدیریت گذاشته است. تحقيقات اخير سعی بر آن دارند كه اهميت 
هوش عاطفی و تأثي��ر آن بر اثربخشی سازمان را بررسی كنند )4(. 
داني��ل گلم��ن عناصر هوش عاطفی را به دو طبق��ه عناصر فردی و 
عناصر اجتماعی تقسيم می كند. عناصر ف��ردی شامل خودآگاهی، 
خودكنترل��ی و انگيزش است و عناصر اجتماع��ی شامل همدلی و 
مهارت ه��ای اجتماعی است )5(. هوش منطق��ی از طریق وراثت و 
هوش عاطف��ی از طریق آموزش و یادگي��ری ایجاد می شود. گلمن 
همچنين بيان نمود بدون داشتن هوشی عاطفی باال هم می توان در 
رهبری موفق شد به شرطی كه خيلی خوش شانس باشيم و شرایط 

به نفع ما باشد )6(.
با توجه به این كه بسياری از مدیران پرستاری به رغم داشتن دانش 
فن��ی خوب به سخت��ی می توانند در محيط كس��ب و كار، فرهنگ 
سازمانی، فرآیند كاری و فناوری، تغيير و تحول ایجاد كنند و مدیران 
موفقی باشن��د، مدیران اثر بخش آن هایی هستن��د كه به خوبی از 

قابليت های عاطفی بهره می گيرند و رابطه اثر بخش و سازنده برقرار 
می كنن��د. در واقع مدیران موفق تأكيد ب��ر ارتقای هوش عاطفی و 
پ��رورش قابليت های عاطفی دارند. این مه��م نشان دهنده اهميت 

هوشی عاطفی و كاربرد آن در سازمان ها است )7(.
بارلينگ )2000(، اظهار نموده كه هوش عاطفی می تواند پيش بينی 
كننده خوبی برای رفتارهای رهبری تحول آفرین باشد )4(. رهبری 
تح��ول آفرین از جدیدترین سبک های رهبری است كه بسيار مورد 
توج��ه قرار گرفته است. مزایای بسي��اری برای این سبک رهبری از 
جمله رضایت شغلی، افزایش بهره وری سازمان و كاهش استرس بين 

زیردستان شناخته شده است )4(.
رهبری تحول آفرین ب��ا ایجاد انگيزش، خودیابی و اعتماد به نفس، 
انج��ام كار بيشتر از آن چه انتظار می رود را باعث می شود )8(. نتایج 
حاص��ل از پژوهش ه��ا حاك��ی از آن است كه بي��ن رضایت شغلی 
پرستاران با سبک رهبری تحول گرای مدیر پرستاری ارتباط مستقيم 
وجود دارد و همچنين مشخص شده كه استفاده از این سبک رهبری 
باع��ث افزایش خ��ود كارآمدی و تعامل كار پرست��اران می شود كه 
نتيجه آن افزایش اثر بخشی مدیران بيمارستان بوده است ) 9، 10(. 
پرستاران با جان انسان ها سرو كار دارند و یک لحظه ناراحتی و غفلت 
ممک��ن است عوارض ناگواری را ایجاد نماید، لذا ایجاد محيط كاری 
آرام و با كمترین اضطراب برای پرسنل، برقراری ارتباط موثر با آنان 
و تشوی��ق پرستاران به فعاليت بيش از انتظارات توافق شده، اجرای 
سبک رهبری تحول گرا را می طلبد. از آنجایی كه مدیران پرستاری  
طبق شرح وظایف شان ارتباط تنگاتنگ و مستقيم با پزشکان، مافوق، 
سوپروایزران، سرپرستاران، پرسنل گروه پرستاری و مامایی و بيماران 
دارند، لذا نتایج حاصل از فعاليت های مدیریتی آنان تأثير بسزایی در 
پيشبرد اهداف سازمان و باال بردن كيفيت مراقبت از بيماران و ایجاد 
انگيزه قوی در پرسنل دارد؛ پس شایسته است این مدیران با انتخاب 
سبک مدیریتی صحيح این اهداف را پوشش دهند. پر واضح است كه 
در صورت پيدا شدن رابطه بين هوش عاطفی و سبک رهبری تحول 
آفرین می توان در آینده با قرار دادن آزمون هوش عاطفی در انتصاب 
مدیران پرستاری، افراد مناسب تری برای پست های مدیریت انتخاب 
نم��ود و سبک رهبری تحول آفری��ن را یکی از برنامه های آموزشی 

ضروری مدیران قرار داد.
با بررسی بانک اطالعات نشریات كشور، پژوهشگاه اطالعات و مدارک 
علم��ی ایران، مركز اطالعات علمی جه��اد دانشگاهی و سایر منابع 
داخل��ی و تعدادی منابع خارجی، تع��دادی تحقيق در داخل كشور 
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در م��ورد ارتباط هوش عاطفی و نوع سبک رهبری در سازمان های 
مختل��ف كه گروه هدف، مدیران آنان ب��وده است انجام شده كه در 
بخش منابع ذكر شده  است و خود بيانگر اهميت این دو واژه در ذهن 
محقق��ان و صاحبنظران بوده است؛ اما گروه هدف مدیران پرستاری 
نبوده اند. با توجه ب��ه كمبود مطالعه در این زمينه، تحقيق حاضر با 
هدف تعيي��ن رابطه بين هوش عاطفی مدی��ران پرستاری با سبک 
رهبری تحول آفرین آنان در بيمارستان های استان خراسان رضوی 

در سال 1388 صورت گرفته است.
  مواد و روش ها

ای��ن پژوهش یک مطالعه توصيف��ي- تحليلی است كه اردیبهشت 
لغای��ت بهمن م��اه 1388 انجام ش��ده است. جامع��ه آماری كليه 
مدیران/ رؤسای پرست��اری )مترون ها(، بيمارستان های آموزشی و 
غي��ر آموزشی است��ان خراسان رضوی بودن��د. دو معيار برای ورود 
ب��ه مطالعه شامل داشتن اب��الغ از مافوق برای این سمت و حداقل 
سابق��ه مترونی به مدت یک سال در نظ��ر گرفته شد. براي تعيين 
حج��م نمونه، ابتدا با انتخاب یک نمون��ه اوليه به حجم دلخواه 20 
نفر، اقدام به برآورد واریانس شد. سپس با استفاده از فرمول حجم 
نمونه با ضریب اطمينان 1/96 از 48 مدیر پرستاری بيمارستان های 
آموزش��ی و غير آموزش��ی )دولتی، خصوصی و خيری��ه( خراسان 
رض��وی   39 نف��ر برآورد ش��د. واحدهای م��ورد پژوهش به روش 
نمونه گيري تصادفي س��اده انتخاب شدند. ارائه معرفي نامه كتبي، 
تأكيد ب��ه اختياري بودن شركت در پژوهش، ع��دم ثبت نام و نام 
خانوادگي و اطمينان از محرمانه بودن اطالعات و در صورت تمایل 
در اختي��ار گذاشتن نتایج پژوهش جهت در نظر گرفتن مالحظات 

اخالقي انجام شد.
ابزار گ��ردآوری اطالعات پرسشنامه دو قسمت��ی بود؛ قسمت اول 
مشخصات فردی شامل سن، جنس، سابقه خدمت، سابقه مدیریت 
پرستاری و تحصيالت و قسمت دوم سؤاالت هوش عاطفی و سبک 
رهبری تحول آفرین بود. به منظور سنجش هوش عاطفی مدیران 
از پرسشنامه هوش عاطفی كه توسط ویزینگر  طراحی شده )11( 
استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 25 سؤال است كه در مجموع 
نم��ره هوش عاطفی را اندازه گيری می كند. نمره هر فرد بين 25 تا 
125 ب��ر اساس مقياس پنج رتبه ای طيف ليکرت )كاماًل موافقم، تا 
حدودی موافقم، نه موافق و نه مخالفم، تا حدودی مخالفم و كاماًل 
مخالفم( نمره گذاری شده است. بر این اساس نمره كمتر از 50 به 
منزله هوش عاطفی پایين، 50 تا 100 متوسط و100 به باال مبين 

هوش عاطفی باالی افراد است.
هوش عاطفی شامل 5 بعد خود آگاهی، خود مدیریتی، خود انگيزی، 
همدلی و مهارت اجتماعی بود و هریک از ابعاد هوش عاطفی تعداد 
5 س��ؤال از 25 س��ؤال را به خود اختصاص م��ی داد؛ به طور مثال 
ی��ک سؤال از هر بعد آورده شده: در بعد خودآگاهی )برای عواطف 
متفاوت، حالت های درونی متفاوتی در خود احساس می كنم(، خود 
مدیریت��ی )در مواق��ع فشار آرامش خود را حف��ظ می كنم(، خود 
انگي��زی )هنگامی كه می خواهم كاری انجام دهم بی صبرانه انتظار 
آن را می كش��م(، همدل��ی )نسبت به اثر رفتار خ��ود روی دیگران 
آگاهم( و مهارت اجتماعی )در حل تعارضات پيش آمده در ارتباط 
ب��ا دیگران پيشگامم(. عالوه بر نمره هوش عاطفی در كل، وضعيت 

هریک از افراد در هربعد نيز محاسبه گردید.
پرسشنامه رهبری وارنر ب��ورک  برای تعيين سبک رهبری تحول 
آفرین به ك��ار رفت )12( كه شامل 10 سؤال بود و هر سؤال خود 
مشتمل بر دو سبک رهبری تحول بخش و مبادله ای بود. از مدیران 
خواسته شد تا 5 امتياز را در نظر بگيرند و بين این دو سبک یکی 
را مشخص نمایند. این پرسشنامه در مجموع شامل 50 امتياز است 
كه بين دو سبک رهبری تحول بخش و مبادله ای تقسيم می گردد. 
رهب��ری تحول بخش شامل توجه به كيفي��ت، داشتن اهداف بلند 
م��دت و توجه به نيازهای كاركن��ان و... و رهبری مبادله ای شامل 
توجه به كميت، حف��ظ ثبات سازمان و نقش تسهيل كنندگی و... 

است. هر دو ابزار به صورت خودگزارش دهی تکميل شدند.
در ای��ن مطالعه روایی پرسشنامه ه��ا از طریق روایی محتوا با توجه 
ب��ه مطالعه منابع علمی، نظر اف��راد متخصص این رشته و مشاهده 
پرسشنامه ه��ای مشابه تعيين شده اس��ت و جهت تعيين اعتبار از 
فرم��ول ضریب آلفای كرونباخ استفاده ش��د كه پایایی پرسشنامه 
ه��وش عاطفی با 0/86 و پرسشنامه سب��ک رهبری با 0/66 تأیيد 
  SPSS 11/5گردید. تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار

و آماري توصيفی و تحليل همبستگی انجام شد.
با توجه به ای��ن كه پرسشنامه مورد استفاده در این تحقيق از نوع 
خودگزارش ده��ی در مقایس��ه با پرسشنامه عملک��ردی است، این 
احتم��ال وجود دارد كه پاسخگویان ب��رای بهتر جلوه دادن خود از 
ارائه پاسخ های درست و واقعی اجتناب نمایند. همچنين نمونه های 
م��ورد مطالعه در ای��ن تحقيق، مدیران پرست��اری بيمارستان های 
استان خراسان رض��وی بودند؛ لذا نتایج فقط به همان استان قابل 

تعميم است. این موارد محدودیت های تحقيق حاضر بود.  
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  يافته ها
در این بخش یافته هاي تحقيق در سه قسمت ارائه گردیده است. ابتدا 
به توصيف آماري اطالعات دموگرافيک و سپس ميانگين متغيرها و 
به نتایج تحقيق در ارتباط با اهداف پرداخته خواهد شد. مشخصات 
فردی مدیران پرست��اری شركت كننده به صورت توزیع فراواني در 

جدول شماره 1 آورده شده است.
ميانگين هوش عاطف��ی 103/07 و انحراف معي��ار آن 10/02 بود. 
ميانگين ابعاد هوش عاطفی شامل: خود آگاهی 22/07، خود كنترلی 
19/02، همدل��ی 21/53، خود انگي��زی 19/76 و مهارت اجتماعی 
20/66 بودند. ميانگين سبک رهبری تحول آفرین 27/77 و انحراف 
معيار آن 4/1  و ميانگين سبک رهبری مبادله ای 21/91  و انحراف 

معيار آن 4/3 بود.
نتای��ج مطالع��ه نش��ان داد ك��ه همبستگ��ی مثبت و معن��ا داری 
 بي��ن ه��وش عاطف��ی و سبک رهب��ری تحول گ��را وج��ود داشت

)P=0/003, r =0/488( و همچني��ن در ارتب��اط ب��ا ابع��اد هوش 
عاطفِی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین، نتایج نشان 
داد بي��ن خود آگاهی، خود كنترلی، خ��ود انگيزی و سبک رهبری 
تحول بخش رابطه معناداری وجود ندارد. بين همدلی و مهارت های 
 اجتماع��ی با سبک رهبری تحول بخش رابطه معناداری وجود دارد.

)P=0/000, r =0/527(
  بحث

این تحقيق با هدف تعيين رابط��ه بين ابعاد هوش عاطفی مدیران 
پرستاری با سبک رهبری تح��ول آفرین در بيمارستان های استان 
خراسان رضوی در سال 1388 انجام شد. بر اساس نتایج، ميانگين 
هوش عاطفی مدیران پرست��اری 103 از 125 بود كه مبين هوش 
عاطف��ی نزدیک به ب��اال مي باشد. در ارتباط ب��ا نوع سبک رهبری 
مدیران پرست��اری، ميانگين امتيازهای سبک رهبری تحول آفرین 
27/7 از 50 امتي��از و سبک رهبری مبادله ای 21/91 از 50 امتياز  
بود؛ بنابراین می توان نتيج��ه گرفت كه ميانگين امتيازهای سبک 
رهبری تح��ول آفرین بيشتر از سبک رهب��ری مبادله ای است. در 
مطالع��ه مرتضوی )1384( كه ارتب��اط بين هوش عاطفی و سبک 
رهبرِی 73 نفر از مدیران بازرگانی شاغل در كارخانجات خودروسازی 
مشهد را با دو پرسشنامه  مشابه تحقيق حاضر سنجيده بود، نتایج 
نش��ان داد كه امتياز هوش عاطفی پاسخ دهندگان در دامنه 125-
25 امتياز برابر با 94/3 بود كه نشان دهنده هوش عاطفی متوسط به 
باال می باشد و ميانگين امتيازهای سبک رهبری مبادله ای كل پاسخ 

دهندگ��ان 22/9 و ميانگين سبک رهبری تحول گرای پاسخگویان 
27/1 بوده است )14( كه بسيار مشابه همين مطالعه است. 

همانطور كه در نتایج مشخص شد، مدیران پرستاری در زمينه ابعاد 
هوش عاطفی، در مهارت ه��ای اجتماعی و خودآگاهی و همدلی از 
توانایی باالتری برخوردارند اما در مهارت خود كنترلی و خود انگيزی 

هوش عاطفی از توانایی كمتری برخوردارند. 
با توجه به این كه مقاله مشابه از نظر دو متغير هوش عاطفی و سبک 
رهبری تحول آفرین در جامعه پژوهش مدیران پرستاری یافت نشد، 
ارتباط این دو متغير در جامعه های پژوهش دیگر انجام شده مقایسه 
می شود و برخی از این مطالعات تحليل می گردد. با در نظر گرفتن 
یافته های حاصل از مطالع��ات ميدانی و پيشنه موضوع تحقيق در 
زمينه رابطه بين هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین می توان 
چنين عنوان كرد كه وجود رابطه مثبت ميان هوش عاطفی و سبک 
رهبری تحول آفرین در این مطالعه با یافته های تحقيقات انصاری، 
مرتض��وی و همکاران كه ب��ر روی 73 مدیر، عابدی كه بر روی 23 
مدیر، افسریان بر روی 65 مدیر مطالعه نمودند، )16،15،14،13( و 
با تحقيق بارلينگ، مندل مشابه بود )4،17(. كيوانلو و همکاران در 
مطالعه توصيفی - تحليلی خود كه بر روی 240 مربی ورزشی انجام 

جدول 1. توزيع فراوانی مطلق و نسبی مشخصات فردی 
مديران پرستاری

درصدتعدادسطوح متغیرمتغیر ها

سن
39 -25
50-40

بيشتر از 50

14
19
6

37
47
16

مردجنس
زن

18
21

45
55

ليسانستحصيالت
فوق ليسانس

36
3

92
8

سابقه مدیریتی
كمتر از 10سال
10 تا 25 سال

بيشتر از 25 سال

30
7
2

76
19
5

سابقه خدمتی
كمتر از 10سال
10 تا 25 سال

بيشتر از 25 سال

3
26
10

8
66
25
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شد، نشان دادند كه بين هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش 
رابطه مثبت و معنادار و بين هوش عاطفی و سبک رهبری مبادله ای 
یک رابطه منفی و معنادار بود )18(. همچنين نتایج تحقيق یعقوبی 
و همکاران )1388( مانند تحقيق حاضر رابطه هوش عاطفی و سبک 
رهبری تح��ول آفرین را معنادار نشان داده اس��ت و خود آگاهی و 
مدیریت رواب��ط بيشترین تأثير را در رهب��ری تحول آفرین داشته 
است )19(. وجود این همگرایی به این معنا است كه تحول مستلزم 
فراتر از انتظ��ارات عمل كردن است؛ در حالی كه در سبک رهبری 
مبادله ای، در حد انتظارات عمل كردن مبنای اثر بخشی یک مدیر 
محسوب می ش��ود. از آنجایی كه  همبستگی ق��وی بين دو متغير 
ه��وش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش به دست نيامده است، 
ممکن است به دليل طرز تفکر سنتی بعضی مدیران پرستاری باشد 
كه هنوز دوست دارند تنها به حفظ ثبات در سازمان همت گمارند و 
با ایجاد تغيير مخالفند و نقش تسهيل گر را بازی نمایند نه آغازگر 
ی��ک برنام��ه جدید و در بيالن كاری خود ب��ه كميت توجه دارند و 
احساس می كنن��د فعاليت های كيفی در ارزش گذاری فعاليت های 
آن��ان جایگاهی ندارد. از طرفی برخی مدی��ران پرستاری در اهداف 
و  برنامه كاری خود به دنبال تغييرات هستند و می خواهند ایفای 
نق��ش مربی گری نمایند و نيازهای كارمن��دان را درک كنند اما به 
دليل آموزش ندیدن كافی و كمبود نيروی پرستاری و اجرای قوانين 
و مصوب��ات مختلف در سازم��ان، چنان درگير می شوند كه فرصت 
كاف��ی برای پياده كردن اهداف و برنامه ه��ای خود ندارند؛ اما طبق 
نظ��ر بس و اووليو )1994( ویژگی های رهبران تحول بخش اعتماد 
ب��ه نفس، مثبت اندیشی، اعتقاد راسخ، داشتن انتظارات باال و ایجاد 
اعتماد در زیر دستان به توانایی های خود در رسيدن به اهدافی است 
ك��ه در دستيابی به رسالت سازمان به آنها كمک می كند و محرک 
ارتقای آگاهی پيروان نسبت به مسائل و حل مجدد آن هاست )21(. 
پژوهش ها مؤید این مطلب است كه مدیران پرستاری با به كارگيری 
مهارت ه��ای مدیریتی و رهبری اثربخش می توانند بر توانمندسازی 
پرسنل خویش تأثي��ر گذارند و بدین ترتي��ب، دستيابی به اهداف 
سازم��ان را تسهيل نمایند. بدیهی اس��ت به كارگيری این مهارت ها 
نيز مستل��زم داشتن آگاهی های الزم است كه با اجرای برنامه های 

آموزش مدیریتی كسب می گردد )22(.
برنامه آموزشی مهارت های رهبری و مدیریتی مدیران پرستاری با 
ارتقاء دانش كاربردی مدیریتی منجر به تغيير رفتارهای آنان شده 
و ای��ن تغيير توسط پرسنل پرست��اری درک شده است و می تواند 

منجر به ارتقاء عملکرد حرفه ای پرستاران تحت رهبری آنها گردد 
)23( و سای��ر بزرگان علم مدیریت در ارتباط با اهميت این سبک 
الزم است نهایت تالش خود را به ویژه در مراكز درمانی، برای پياده 

كردن این روش در محيط كار داشته باشند. 
  نتیجه گیري

صاحبنظران علم مدیریت، ویژگی های مهمی را برای سبک رهبری 
تح��ول گرا كه یکی از اثربخش ترین روش ها در مدیریت است، ذكر 
نم��وده اند كه كاربرد این سبک توسط مدیران در محيط های كاری 
پرتنش درمان حائز اهميت است و همچنين رابطه بين هوش عاطفی 
و مدیران اثربخش به اثبات رسيده است. در پژوهش حاضر، مدیران 
پرست��اری از مهارت ه��ای اجتماعی، خودآگاه��ی و همدلی باالیی 
برخورداربودن��د و همچنين همبستگی قوی بي��ن دو متغير هوش 
عاطفی و سبک رهبری تحول گرا به دست نيامد كه ممکن است به 
دلي��ل حجم نمونه ك��م و یا آشنا نبودن با دو متغير هوش عاطفی و 

سبک رهبری تحول گرا باشد كه جای بررسی بيشتری دارد. 
كاربرد نتایج تحقيق حاضر در سيستم مدیریت پرستاری از جمله 
ای��ن موارد است كه ميزان هوش عاطفی و نوع سبک رهبری مدیر 
می تواند به عنوان شاخصی در انتخاب و انتصاب مدیران پرستاری 
باش��د. دیگ��ر این كه در برنام��ه های آموزشی مدی��ران پرستاری 
منصوب شده، آموزش تئوری و عملی سبک رهبری تحول آفرین، 
ه��وش عاطفی، مهارت های انسانی و اجتماعی به عنوان موضوعات 

مهم آموزشی در دستور كار قرار گيرد.
پيشنهاد می گردد با توجه به تحقيقات مشابه انجام شده در داخل و 
خارج كشور برای رسيدن به یک استاندارد در امتياز هوش عاطفی 
و سبک رهبری مدیران، انجام این تحقيق در جامعه های مختلف و 
ب��ا حجم نمونه بيشتر صورت گيرد. محققين این تحقيق را در بين 
مدیران بخ��ش دولتی و خصوصی انجام دهند ت��ا تأثير گذارترین 
مؤلفه ها را از ميان 5 مؤلفه هوش عاطفی بر سبک رهبری مشخص 

نمایند.
  تشكر و قدراني

ای��ن تحقيق منتج از پایان نام��ه است. از سازمان مدیریت صنعتی 
نمایندگ��ی شرق و از استاد ارجمند جناب آقای دكتر قربانی مدیر 
گ��روه محترم مدیریت اجرایی كمال قدردانی و تشکر را داریم و از 
تمام كسانی كه به نوعی ما را در تدوین این پژوهش یاری نمودند 

صميمانه قدردانی می نماید.
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Relationship between nurse managers’ emotional 
intelligence and their transformational leadership styles

Introduction: Effective managers are who can use their emo-
tional possibilities for communicating with their human resourc-
es effectively and constructively. In fact, successful managers 
emphasize on empowering their emotional intelligence, because 
this can be a good predictor for transformational leader ship 
behavior. So, relationship between emotional intelligence and 
transformational leadership style is an indicator for effective 
managers. 
Aim: The purpose of this study was to determine the relation-
ship between nurse managers’ emotional intelligence and their 
transformational leadership styles.
Method: In this descriptive analytic study, nurse administra-
tors in teaching and non- teaching hospitals (n=39) based on the 
pilot study were selected by simple random sampling method. 
Dimensions of emotional intelligence measured by Wesinger 
Emotional questionnaire, and for transformational leadership 
style, Warner Burke questionnaire was used. Internal consis-
tency reliability (Cronbach’s alpha) showed that was (α=0.86) 
for emotional questionnaire and for Warner Burke questionnaire 
was (α= 0.66). Data analysis was done by descriptive statistic 
and Pearson correlation analysis by using SPSS 11.5 software.
Results: Mean and standard deviation for emotional intelli-
gence were 103.07±10.02 and for transformational leadership 
style were 27.77±4.1 and for transactional leadership style were 
21.91±4.3. There was a positive and significant correlation be-
tween emotional intelligence and transformational leadership 
style (p<0.05).Just two dimensions of five emotional intelligence 
dimensions which were empathy and social skills, have shown 
positive and significant correlation with transformational leader-
ship style (p<0.05).
Conclusion: Nurse managers had high social skills, self-aware-
ness and empathy in the emotional intelligence dimensions but 
between emotional intelligence and transformational leadership 
style there were not found any strong correlation which should 
be evaluated more deeply.
Key words: Emotional intelligence, nurse administrator, trans-
formational leadership style
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