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چکیده:
این پژوهش با عنوان بررسی رابطه بين هوش هيجانی و سبك تصميم گيري
مدیران در مدارس متوسطه شهرستان بجنورد در نيمه نخست سال  1387انجام
گرفت .سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بين هوش هيجانی مدیران وسبك
تصميم گيري آنان رابطه وجود دارد؟ به همين منظور هوش هيجانی به عنوان متغير
مستقل (پيش بين) و سبك تصميم گيري به عنوان متغير وابسته (مالك) مورد بررسی
قرار گرفته است .روش تحقيق توصيفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماري
دبيران مقطع متوسطه بجنورد که شامل  1200نفر وهمچنين  70نفر از مدیران مقطع
متوسطه است حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان  291نفر دبير و60
نفر مدیر میباشد که با روش نمونهگيري تصادفی ساده انتخاب شدند .براي تعيين
هوش هيجانی و سبك تصميمگيري از دو پرسشنامه هوش هيجانی شرینگ و سبك
تصميمگيري استفاده شده است .که جهت تعيين روایی پرسشنامهها از نظرات اساتيد
مجرب و صاحبنظران و تحقيقات پيشين که در رابطه با این موضوع بوده است
استفاده گردید و براي سنجش پایایی (اعتبار) پرسشنامه از ضریب آلفاي کرانباخ
استفاده شده است .جهت تجزیه وتحليل داده ها از آمار توصيفی وبا بکار گيري

- 1دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.
 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.
 -3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.
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برنامه نرم افزاري  SPSSشامل :شاخصهاي آماري (رسم جدول ،فراوانی ،درصد
فراوانی ،نمودارها) همچنين از آمار استنباطی شامل :آزمون آناليز واریانس یك طرفه
و آزمون خی دو استفاده گردید .یافته هاي پژوهش در فرضيه اصلی وجود رابطه
بين هوش هيجانی وسبك تصميمگيري درسطح اطمينان  95درصد را مورد تأیيد
قرارمی دهد.همچنين بين مولفههاي هوش هيجانی که شامل :خودانگيزي ،خود کنترلی،
هوشياري اجتماعی با سبك تصميمگيري در سطح اطمينان  95درصد رابطه
معناداري وجود دارد و نيز بين دو مولفه مهارتهاي اجتماعی و خودآگاهی با سبك
تصميمگيري در سطح اطمينان 95درصد رابطه معنادار وجود ندارد.
كلید واژهها:
هوش هيجانی ،سبك تصميم گيري آمرانه ،سبك تصميم گيري مشورتی ،سبك
تصميم گيري مشارکتی ،مهارت هاي اجتماعی.

مقدمه:
مدیریت یا عامل انسانی مهمترین دليل تحوالتی است که امروزه بشر در
همه زمينه ها و به هر شکلی در جوامع گوناگون شاهد آن است .براي تغيير و
حرکت به سوي شرایط بهتر عالوه بر عواملی چون سرمایه ،مواد اوليه و غيره
مهمترین و اصلیترین عامل نيروي انسانی است .التون مایو 1در تحقيقات خود
به این نتيجه رسيد که توجه به عامل انسانی مهم ترین ابزار در رشد انگيزش و
بهرهوري سازمانها و کارکنان آنها است.
«یکی ازمولفههاي روانشناسی که از دهه  1990ميالدي به بعد در ادبيات
مدیریت به کار رفته است هوش هيجانی میباشد که ارتباط مستقيمی با اثر
بخشی سازمان دارد»( .چرنيس،2005 ،2ص )8
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هوش هيجانی مجموعهاي از توانایی هاست که انسان را قادر به
سازماندهی و مدیریت احساسات و عواطف خود و دیگران میکند( .گلمن،1
ال در قالب بهرهي هوش هيجانی سنجيده
 )1995هوش هيجانی  EQکه معمو ً
می شود ،بيانگر توانایی ،ظرفيت ،مهارت یا توانایی از نگاه خود شخص به شکل
شناسایی ،سنجش و مدیریت هيجانات خود یا دیگران یا گروه هاست و زمينه
نسبتاً جدیدي از تحقيقات روانشناسی را تشکيل میدهد( .ویکی پدیا)2008 ،2
گلمن اظهار می دارد که هوش شناختی در بهترین شرایط تنها  20درصد از
موفقيتها را باعث میشود و  80درصد از موفقيتها در گرو مهارتهایی است
که هوش هيجانی را تشکيل می دهند(مارتينز)1997 ،3
در حقيقت هوش هيجانی مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و
دیگران و استفاده از آن براي اتخاذ تصميمات مناسب در زندگی است( .حسينی
حسين آبادي )1383 ،امروزه پيچيدگی سازمانها ،هزینههاي باالي عمليات و
وسعت تشکيالت سازمانی ،لزوم شيوههاي تصميمگيري مناسب و اخذ
تصميمات مستدل را براي مدیران روشن میسازد .عمل تصميمگيري در اداره
امور سازمان ها به قدري مهم است که برخی نویسندگان ،سازمان را شبکه
تصميم و مدیریت را عمل تصميم گيري تعریف کرده اند.
به گفته بارنارد ،نيومن و دیگران ،4تصميم گيري اصل و اساس مدیریت
و برنامه ریزي را تشکيل می دهد .بسياري از صاحب نظران مانند رابينز ،جان
مك کينلی و دوبرین 5تصميم گيري را نوعی واکنش یا عکسالعمل فرد در برابر
م سأله می دانند و آن را شناسایی و انتخاب مسير یا اقدام براي حل یك مسأله
یا بهره برداري از یك فرصت یا بحران تعریف میکنند که بخشی از کار یك
مدیر را شامل میشود(.قربانی )1386،ویکتور وروم 6تصميم گيري را به
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شيوههاي زیر تقسيم کرده است  -1:تصميمگيري آمرانه  -2تصميمگيري
مشورتی -3تصميمگيري مشارکتی.
در واقع مدیران امروزي خود را مجبور به اتخاذ تصميمات بيشتر و
استفاده از سبكها و شيوههاي تصميمگيري متنوع تر در رابطه با موضوع و
مسائل گستردهتري در زمان کوتاهتري میبينند .از آنجایی که موفقيت و
شکست هر سازمانی در گرو موفقيت مدیر آن سازمان در چگونگی مواجه
شدن با مسائل گوناگون و حل این مسایل به شيوههاي مختلف و تصميم گيري
در بارة آن ها است .موفقيت این مدیران سازمانی تنها در گرو هوش شناختی
آنها نمی باشد و هوش هيجانی نيز در این امر بسيار مهم میباشد .گلمن
دریافت که ریشه هاي موفقيت اساساً از یك محيط کاري که ابتکار ،همدلی،
انطباقپذیري و قناعت در آن حاکم است (جنبههاي کليدي آنچه که هوش
هيجانی ناميده) ناشی میشود .او تحقيقاتی را ارائه میدهد که نشان می دهد
 IQفقط براي بين  4تا  25درصد از موفقيتهاي شغلی یك فرد نقش دارد.
(بينگ و همکاران )1998 ،1ادراك و تصميمگيريها به طور پویا به خلق خوي و
هيجانها ارتباط پيدا کرده و این ارتباط میتواند ارتقاء یابد و یا اینکه مانع از
عملکرد بهينه شود .هر چه قدر در سبك و کارتان متکی به قضاوت و
تصميمات افراد باشيد به همان نسبت هوش هيجانی در عملکرد برجسته ،نقش
خواهد داشت( .آقایار ،شریفی درآمدي)1386 ،
ساموئل و بليس ) 2000( 2تحقيق در زمينه اثر هوش هيجانی روي
توانایی تصميمگيري رهبران در سازمانهاي مدرنی انجام دادند نتایج سه
عنصر خودآگاهی ،تعهد و انسجام و مهارتهاي اجتماعی روي تصميم گيري
موثر مدیران تأثير دارد همچنين یافته ها حاکی از آن بود که مدیرانی که هوش
هيجانی کمتري دارند در برقراري ارتباط با همکاران زیردستان و روسا و
مشتریان مشکل دارند( .عابدي)1385 ،
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وارنر بورك 1در سال( )2005تحقيقی در مورد رابطه هوش هيجانی با
تصميم گيري در دانشگاه کلمبيا انجام داد .نتایج تحقيق وجود روابط ویژه بين
متغيرهاي نمونه یعنی هوش هيجانی و تصميمگيري را نشان داده است.
(بورك)2005 ،
به عقيده داماسيو دليل عدم تصميم گيري صحيح مدیران این است که
آن ها به آموخته هاي هيجانيشان دسترسی ندارند شواهدي که از این پژوهش
به دست آمد ،وجود هيجانها براي عاقالنه فکر کردن و تصميم گرفتن نيز
ضرورت دارد(.داماسيو)1994 ،2
گاردنر 3خودآگاهی را جزء مهارت هاي هوش درون فردي بيان میکند
و معتقد است که خودآگاهی یعنی توانایی درك خود و آگاه بودن از حاالت
درونی خود .در هوش درون فردي یادگيرندهها سعی میکنند احساسات
درونی ،رویاها ،روابط با دیگران و نقاط ضعف و قوت خود را درك کنند.
مهارتهاي آنها شامل موارد زیر میشود :تشخيص نقاط قوت و ضعف خود،
درك و بررسی خود ،آگاهی از احساسات درونی ،تمایالت و رویاها ،ارزیابی
الگوهاي فکري خود ،با خود استدالل کردن و فکر کردن و تصميم گيري کردن
و درك نقش خود در روابط با دیگران( .ابراهيم زاده)1381 ،
درو اپل باي )2000( 4این سوال را از  39نفر کارفرما پرسيد که به نظر
آنها مهمترین مهارتهاي شغلی الزم در تصميمگيري چيست؟ مهارتهاي
اجتماعی در ميان کليهي پاسخها رتبه اول را کسب کرد( .آقایار و شریفی
درآمدي )1386 ،استفن کووي )1989( 5اظهار میکند مهارتهاي ارتباطی و
مثبت فکر کردن مرسوم به اصول اخالقی شخصيت ،به تنهایی یك رهبر موفق
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نمی سازد بلکه بنابر ادعاي وي رهبران باید به تصميمات و اقدامات اصولی
خود متکی باشند( .دبليو جکسون)2008 ،1
در تحقيقی که عراقی در سال ( ) 1386انجام داد ،نشان داد که بين سابقه
مدیریتی مدیران و سبك تصميمگيري آنان رابطه وجود ندارد( .عراقی)1386 ،
ابراهيمی ( ) 1375تحقيقی انجام داد که نتایج به دست آمده از تحقيق وي
نشان دهنده وجود تفاوت بين مدیران با سابقه و کم سابقه در استفاده از
الگوهاي تصميمگيري مشورتی و گروهی نشان میدهد.
ابراهيمی ( ) 1375تحقيقی انجام داد و نتيجه گرفت بين مدیران داراي
تحصيالت مدیریتی بيشتر از سایر مدیران از الگوي تصميمگيري مشورتی-
مشارکتی و گروهی استفاده مینمایند( .ابراهيمی)1375،
در تحقيقی که مرآتی در سال ( ) 1383انجام داد ،نشان داد که بين سبك
تصميم گيري مدیران مرد و زن تفاوتی وجود ندارد و نمیتوان براي مدیران
زن و مرد شيوه خاصی از تصميمگيري قائل بود( .مرآتی )1383،در تحقيق
عراقی در سال ( )1386به این نتيجه رسيد که بين جنسيت و سبك
تصميمگيري مدیران رابطه معناداري وجود ندارد( .عراقی)1386 ،
رابينز معتقد است بين زن و مرد هيچ تفاوتی که بر عملکرد آنها اثر
بگذارد وجود ندارد( .رابينز به نقل از پارسایيان)1383 ،
آینده و موفقيت از آن سازمانهایی است که در جهت رشد و تقویت
هوش هيجانی کارکنان تالش مینمایند ،آینده از آن افرادي است که داراي
مهارتهاي برتر ارتباطی میباشد .تحقيقات نشان دادهاند که  EQتا حدودي در
تمامی نقشها و جنبههاي زندگی مهمتر و حياتی تر از  IQاست به ویژه اهميت
آن در نقش هاي رهبري و مدیریتی چندین برابر است .امروزه دیگر خودآگاهی،
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خودانگيزه بخشی و نظم و انضباط شخصی سنگ زیربناي همدلی و دیگر
مهارتهاي اجتماعی به حساب میآید( .برادبري و گریوز)1387 ،1
تصميمگيري مهمترین و اساسیترین وظيفه مدیر هر سازمان در همه
ردههاي سازمانی است ،در واقع سرنوشت سازمانها به وضعيت و نتيجه
تصميمگيري مدیران بستگی دارد( .قربانی ،ثانوي گروسيان)1386 ،
یکی از راههاي افزایش کارایی و بهره وري در یك سازمان توجه به
شيوههاي مناسب تصميمگيري و باال بردن سطوح تصميمگيري مدیران از
طریق پرورش هوش هيجانی در آنان میباشد .از جمله مسائلی است که در
سازمان هاي ایران کمتر به آن پرداخته شده ،هوش هيجانی وتأثيري که در
سبك تصميمگيري مدیران دارد میباشد در حالی که در سایر کشورها در
رابطه با این موضوع تحقيقات بسياري صورت گرفته است.
هدف اصلی پژوهش حاضر این است که جوابگوي این مسأله باشد :آیا
بين هوش هيجانی مدیران و سبك تصميمگيري آنان رابطه وجود دارد؟
بنابراین پژوهش حاضر ابتدا هوش هيجانی و مؤلفههاي آن را مورد
بررسی قرار داده و سپس در مرحلهي بعدي به شناخت سبك تصميمگيري
میپردازد و رابطه این دو را بررسی مینماید .در این رابطه باید موارد زیر
عملی گردد.
 -1ش ناسایی هوش هيجانی و مؤلفه هاي آن شامل ،خود انگيزشی،خودکنترلی،
مهارت هاي اجتماعی ،هوشياري اجتماعی و خودآگاهی.
 -2شناسایی و تعيين سبك تصميمگيري مدیران (آمرانه ،مشورتی ،مشارکتی).
 -3بررسی رابطه بين هوش هيجانی با سبك تصميم گيري مدیران.
فرضيههـاي پژوهش عبارتند از:
بين هوش هيجانی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه وجود دارد. بين خود انگيزشی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه وجود دارد.پژوهشن
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 بين خود آگاهی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه وجود دارد. بين خودکنترلی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه وجود دارد. بين هوشياري اجتماعی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه وجود دارد. بين مهارت هاي اجتماعی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه وجود دارد.متغيرهاي پژوهش عبارتند از :متغير پيش بين« ،هوش هيجانی مدیران»
است .متغير مالك« ،سبك تصميمگيري مدیران» میباشد .متغير تعدیل کننده،
ميزان تحصيالت -تجربه (سابقه مدیریت) جنسيت و سن می باشد.متغير
کنترل ،مقطع تحصيلی متوسطه است.
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روش:
تحقيق حاضر از نوع کاربردي و به روش توصيفی ،همبستگی میباشد
که به بررسی رابطه بين هوش هيجانی مدیران و سبك تصميمگيري توسط
آنان در مدارس متوسطه شهر بجنورد میپردازد .تحقيق توصيفی به منظور
کشف دادهها یا اطالعاتی به کار برده میشود که از طریق آنها میتوان روابط
بين متغيرها را مورد بحث وبررسی قرار داد .جامعه آماري پژوهش حاضر را
کليه دبيران و مدیران آموزشی مدارس متوسطه به تعداد  70نفرکه درسال
تحصيلی 86-87داراي ابالغ رسمی مدیریت بودهاند ،تشکيل میدهد .به منظور
تعيين ح جم نمونه آماري از جدول کرچسی مورگان استفاده شد ،طبق این
جدول باید  291نفر دبير و  60نفر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شوند .براي
تعيين این مقدار نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد .در این روش،افراد
مورد نياز به صورت تصادفی ازفهرست اعضاي جامعه که به همين منظور
تهيه ،تنظيم و شمارهگذاري شده است انتخاب میشود .با توجه به اهداف
تحقيق بهترین روش براي جمعآوري اطالعات مورد نياز پرسشنامه بود.
پرسشنامه هاي استفاده شده در این تحقيق پرسشنامههاي استاندارد شدهاي
میباشند که توسط صاحب نظرانی چون شرینگ( 1هوش هيجانی) و سبك
تصميم گيري (ویکتور وروم) تهيه ومورد استفاده قرار گرفته است امّا براي
کسب اطمينان الزم از روایی پرسشنامهها از نظریات متخصصان مربوطه نيز
استفاده شد .به طوري که اساتيد راهنما و مشاور و چند نفر از صاحب نظران
در امور آموزشی پرسشنامههاي مزبور را مورد ارزیابی دقيق قرار دادند و
پس از اصالحات الزم مورد استفاده قرار گرفت .براي ارزیابی پایایی و اعتبار
پرسشنامههاي مذکور ،از ضریب آلفاي کرانباخ استفاده شده است .با حجم
نمونه  60نفر ضریب آلفاي کرانباخ براي پرسشنامه هاي مذکور به شرح زیر
میباشد که نشان دهنده پایایی مناسب است.
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جدول -3-3تعیین پایایی سواالت پرسشنامه ها
ردیف

سواالت  /فرضيات

پایایی( آلفاي کرانباخ )

1

سواالت مربوط به سبك مشارکتی

81.22

2

سواالت مربوط به سبك مشورتی

79.37

3

سواالت مربوط به سبك آمرانه

69.32

4

کل سواالت سبك تصميم گيري

78.45

5

سواالت مربوط به خود انگيزي

80.35

6

سواالت مربوط به خود آگاهی

72.58

7

سواالت مربوط به خود کنترلی

77.78

8

سواالت مربوط به هوشياري اجتماعی

78.45

9

سواالت مربوط به مهارتهاي اجتماعی

75.82

10

سواالت مربوط به هوش هيجانی

77.37

یافته ها:
باتوجه به اهداف تحقيق در ابتدا به بررسی ميزان هوش هيجانی مدیران
و سبك تصميم گيري توسط آنان وسپس به ارتباط بين هوش هيجانی وسبك
تصميم گيري توسط مدیران نمونه پرداخته ودر مرحله بعد فرضيههاي پژوهش
مورد تجزیه وتحليل قرار می گيرد.
جدول آنالیز واریانس میانگین هوش هیجانی در سطح سبک تصمیم گیري
F
Sig.
3/505 0/037

ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات هوش هيجانی
0/404

2

0/808

بين گروهی

0/115

57

6/571

درون گروهی

59

7/380

کل

با توجه به مقدار کمترین سطح معنی داري آزمون آناليز واریانس
( )sig=0.037<0.05میتوان گفت با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تایيد
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جدول آنالیز واریانس میانگین خودانگیزي در سطح سبک تصمیم گیري
F
Sig.
3/161 0/049

ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات

خودانگيزي

0/631

2

1/261

بين گروهی

0/200

57

11/372

درون گروهی

59

12/633

کل

با توجه به مقدار کمترین سطح معنیداري آزمون آناليز واریانس
( )sig=0.049<0.05میتوان گفت با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تایيد
میگردد یعنی بين خودانگيزي و سبك تصميم گيري مدیران رابطه وجود دارد.
جدول آنالیز واریانس میانگین خودآگاهی در سطح سبک تصمیم گیري
F
Sig.
2/917 0/062

ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات

خودآگاهی

0/217

2

0/435

بين گروهی

0/074

57

4/245

درون گروهی

59

4/680

کل

با توجه به مقدار کمترین سطح معنیداري آزمون آناليز واریانس
( )sig=0.062>0.05میتوان گفت با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تایيد
نمیشود یعنی بين خودآگاهی و سبك تصميمگيري مدیران رابطه معنیدار
وجود ندارد.
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جدول آنالیز واریانس میانگین خودکنترلی در سطح سبک تصمیم گیري
F
Sig.
4/091 0/022

ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات

خودکنترلی

1/185

2

2/369

بين گروهی

0/290

57

16/506

درون گروهی

59

18/875

کل

با توجه به مقدار کمترین سطح معنی داري آزمون آناليز واریانس
( )sig=0.022<0.05میتوان گفت با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تایيد
میگردد یعنی بين خودکنترلی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه وجود دارد.
جدول آنالیز واریانس میانگین هوشیاري اجتماعی در سطح سبک تصمیم گیري
Sig.

F

ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات هوشياري اجتماعی

3/882 0/026

1/305

2

2/609

بين گروهی

0/336

57

19/156

درون گروهی

59

21/765

کل

با توجه به مقدار کمترین سطح معنیداري آزمون آناليز واریانس
( )sig=0.026<0.05میتوان گفت با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تایيد
میگردد یعنی بين هوشياري اجتماعی و سبك تصميمگيري مدیران رابطه
وجود دارد.
جدول آنالیز واریانس میانگین مهارت هاي اجتماعی در سطح سبک تصمیم گیري
F
Sig.
3/052 0/055
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ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مهارتهاي اجتماعی
1/130

2

2/259

بين گروهی

0/370

57

21/098

درون گروهی

59

23/357

کل

با توجه به مقدار کمترین سطح معنیداري آزمون آناليز واریانس
( )sig=0.055>0.05میتوان گفت با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تایيد
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نمیشود یعنی بين مهارتهاي اجتماعی و سبك تصميمگيري مدیران رابطه
معنی دار وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری:
ال گفته شد هدف اصلی این تحقيق بررسی رابطه هوش
همان طور که قب ً
هيجانی مدیران وسبك تصميم گيري توسط آنان میباشد.
فرضيه اصلی تحقيق نيز به دنبال تأیيد وجود رابطه بين هوش هيجانی
مدیران و سبك تصميم گيري توسط آنان می باشد.که نتایج آزمون آناليز
واریانس نشان می دهد Sig =0/037است چون سطح معنیداري کمتر از 0/05
است ،پس با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تأیيد میگردد و فرض صفر
تأیيد نگردیده است .نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج حاصل از
پژوهشهاي ليونيگستون ،فستر و اسميت )2002( 1پژوهش ساموئل و بليس
( )2000و پژوهش وارنر بورك ( )2005و تحقيقات داماسيو ( )1994و پژوهش
آقایار -شریفی درآمدي ( )1386همسو میباشد.
فرضيه فرعی اول :بين خودانگيزي و سبك تصميمگيري مدیران رابطه
وجود دارد.
یافتهها نشان میدهد  Sig= 0/049میباشد چون سطح معنیداري کمتر
از  0/05است ،پس با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تأیيد میگردد.
نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهشهایی که در
رابطه با نظریههاي انگيزشی شامل( :نظریه انگيزشی سلسله مراتب نيازهاي
مازلو ،2تئوري  xو  yمك گریگور ،3نظریه بهداشتی -انگيزشی هرزبرگ 4و
نظریه نيازهاي سه گانه مك کلند ،5نظریه انتظار ویکتوروروم و نيز با
1

پژوهشن
امه
تربيتي

-Livingstone, Foster & Smithers.
-Mazloo.
3
-Douglas Mac Gregor.
4
-Herzberg.
5
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پژوهشهاي خاکسار ( ،)1384ساجدي ( ،)1386البن و ویليام (،)2003

ميلر1

( ،)2002چن ،)1999( 2ليونيگستون ،فستر و اسميت ( )2002همسو می باشد.
فرضيه فرعی دوم :بين خودآگاهی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه
وجود دارد .یافتهها نشان میدهد  Sig= 0/062میباشد و چون سطح
معنیداري بيشتر از  0/05است ،پس با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تأیيد
نمیگردد .نتيجه این پژوهش با پژوهش ابراهيم زاده( )1381همسو نمی باشد.
فرضيه فرعی سوم :بين خود کنترلی و سبك تصميمگيري مدیران رابطه
وجود دارد .یافتهها نشان میدهد  Sig= 0/022میباشد و چون سطح
معنیداري کمتر از  0/05است ،پس با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تأیيد
میگردد ،لذا میتوان گفت :بين خودکنترلی و سبك تصميمگيري مدیران رابطه
وجود دارد .نتيجه این پژوهش با پژوهش هاي برادبري و گریوز( )1387همسو
میباشد.
فرضيه فرعی چهارم :بين هوشياري اجتماعی و سبك تصميمگيري
مدیران رابطه وجود دارد.
یافتهها نشان میدهد  Sig= 0/026میباشد و چون سطح معنیداري
کمتر از  0/05میباشد پس با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تأیيد میگردد،
لذا می توان گفت :بين هوشياري اجتماعی و سبك تصميم گيري مدیران رابطه
وجود دارد .در همين رابطه پژوهشی که این موضوع را مورد بررسی قرار
داده باشد ،یافت نشد .لذا فقط به یافتههاي این پژوهش اکتفا شده است.
فرضيه فرعی پنجم :بين مهارتهاي اجتماعی و سبك تصميمگيري
مدیران رابطه وجود دارد.
یافتهها نشان میدهد  Sig = 0/055میباشد و چون سطح معنیداري
بيشتر از  0/05است ،پس با اطمينان  0/95فرض وجود رابطه تأیيد نمیگردد،
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رابطه معنی داري وجود ندارد .نتيجه این پژوهش با پژوهشهاي اپل

باي1

( ،)2000جورج یانسی ،)2001(2جان جانسون )2002(3همسو نمی باشد و تنها
با پژوهش استفن کووي( )1989همسو می باشد.
با توجه به نتيجه به دست آمده از فرضيه اصلی و نتایج فرضيههاي
فرعی تحقيق پيشنهاداتی به سایر پژوهشگران در این زمينه داده میشود که به
شرح ذیل میباشد:
 پيشنهاد میگردد قبل از انتخاب مدیران ،با استفاده از آزمونهاي مختلف،هوش هيجانی آنان تعيين گردیده و مدیرانی که عالوه بر هوش شناختی از
هوش هيجانی باالیی برخوردارند ،انتخاب گردند.
 با توجه به فرضيهي فرعی شماره یك پيشنهاد میشود به نقش انگيزش درمدیریت اهميت داده شود و سعی گردد انگيزهها بيشتر جنبه درونی پيدا
کرده و خودانگيزي در مدیران تقویت شود.
 با توجه به فرضيه ي فرعی شماره دو پيشنهاد میشود کالسهایی در جهتتقویت خودآگاهی در مدیران برگزار گردد تا بدین وسيله مهارت هاي هوش
درون فردي آن ها بهبود یافته و تقویت شود.
 با توجه به فرضيه ي فرعی شماره سه سعی شود ميل به مشارکت درتصميمگيريها با فراهم کردن تسهيالت و زمينههاي الزم در مدیران و
کارکنان ایجاد گردد.
 با توجه به فرضيه فرعی شماره چهار پيشنهاد میشود جلساتی در زمينهتقویت هوشياري اجتماعی مدیران برگزار گردد و راههاي تقویت این مهم
بيان گردد.
 با توجه به فرضيهي فرعی شماره پنج پيشنهاد میشود جهت جذب افرادمخصوصاً در مشاغل معلمی و مدیریتی که نياز به این مهارت بيشتر
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-Drew Appleby.
-Goorge Yancey.
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احساس میشود در مصاحبههاي استخدامی به مهارت اجتماعی توجه
بيشتري شود.
به طور کلی با توجه به یافتههاي تحقيق که بر نقش تصميمگيري
مشارکتی در سازمانها تأکيد دارد پيشنهاد میشود به ضرورت الگوسازي
فرهنگی و پذیرش مشارکت و تالش براي اشاعهي آن در جامعه توجه بيشتري
به عمل آید و نيز برنامه ریزي الزم در خصوص تشویق مدیران به استفاده از
شيوه تصميم گيري مشارکتی به عمل آید.
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كتابنامه:
 آقایار ،سيروس؛ شریفی درآمدي ،پرویز ،)1386( ،هوش هيجانی سازمانی،اصفهان ،انتشارات سپاهان.
 ابراهيم زاده ،عيسی ،)1381( ،آموزش بزرگساالن ،تهران ،انتشارات پيام نور. ابراهيمی ،احمدعلی ،)1375( ،بررسی الگوهاي تصميم گيري مدیران مدارسراهنماي شهر اصفهان بر ا ساس مقررات ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم تربيتی.
 برادبري ،تراویس؛ گریوز ،جين IQ ،)1387( ،چيست و چرا مهمتر از EQاست ،ترجمه هادي ابراهيمی ،تهران ،انتشارات نسل نو اندیش.
 حسينی حسين آبادي،فاطمه« ،)1383( ،درباره هوش هيجانی چه میدانيد؟»همشهري.
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