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چکيده
هدف :هدف اين پژوهش مطالعه اثر جنسيت ،تخصص ،و
تحصيالت بر هوش هيجانی مديران است .در اين تحقيق
ميزان هوش هيجانی مديران دورههای مختلف تحصيلی و
ارتباط آن با خصوصيات جمعيت شناختی آنها بررسی شده
است.
روش :روش پژوهش توصيفی است .نمونه آماری اين
پژوهش تعداد  140نفر از مديران دورههای مختلف
تحصيلی آموزش و پرورش ساری هستند که به شيوه
نمونهگيری تصادفی طبقهای از بين جامعه آماری ،بر
اساس جدول تعيين حجم نمونه از روی حجم جامعه يا
جدول کرجسی و مورگان ،انتخاب شدند .از پرسشنامه جهت
گردآوری دادهها استفاده شد .پرسشنامه شامل دو قسمت
بود :مشخصات جمعيت شناختی مديران و پرسشنامه هوش
هيجانی .نتايج :نتايج آزمون فرضيهها نشان که:
 -1هوش هيجانی مديران دورههای مختلف تحصيلی ،متفاوت
نيست (=0/774 ،P>%5م .)F
 -2هوش هيجانی مديران با تجارب مديريتی مختلف،
متفاوت نيست (=1/305 ،P>%5م .)F
 -3هوش هيجاني مديران زن و مرد متفاوت است(851 ،P<%5
=2/م.)t
 -4هوش هيجاني مديران متخصص با مديران غيرمتخصص
متفاوت است(=3/ 148 ،P<%5م.)t
 -5هوش هيجاني مديران با تحصيالت مختلف متفاوت نيست
(=0/185 ،P>%5م .)F
 -6هوش هيجاني مديران با سنين مختلف متفاوت نيست
(=0/347 ،P>%5م .)F
بحث :بر اساس نتايج پژوهش حاضر میتوان گفت که
هوش هيجانی از مؤلفههای ضروری مديريت و رهبری است.
1
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آموزش ،تخصص ،و گذراندن دورههای آموزش هوش هيجانی
در رشد و استفاده مناسب از آن در محيط کار مؤثر
است.
كليد واژهها
هوش هيجانی ،تخصص مديران ،خصوصيات جمعيت شناختی،
جنسيت.

مقدمه
به خوبي نميتواند از عهده توضيح
بهره
سرنوشت متفاوت افرادي برآيد كه فرصتها و شرايط
تحصيلي مشابهي دارند .بهره هوشي در فراز و
نشيبهاي زندگي به تنهايي نميتواند آمادگي زيادي
ً
در افراد براي مقابله صحيح ايجاد كند و لزوما
تضمين كننده رفاه ،شخصيت اجتماعي و يا احساس
شادكامي در زندگي نيست (حامدی .)1385 ،بهره هوشی
در بهترين حالت خود تنها عامل  20درصد از
موفقيتهاي زندگي است 80 .درصد موفقيتها به
عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در
بسياري از موارد در گرو مهارتهايي است كه هوش
هيجاني 2را تشكيل ميدهند (جاللي1381 ،؛ آتواترو
يامارينو1992 ،3؛ باچمن و همکارانش2000 ،4؛
ويتری1996 ،؛ تيچلر و همکارانش .)2002 ،سالووي 5و
ماير )1990( 6هوش هيجاني را توانايي نظارت و نظم
دهي احساسات خود و ديگران و استفاده از احساسات
براي راهنمايي فكر و عمل توصيف كردند .به
نظرگلمن ( )1995 ،1998 ،1996هوش هيجاني نوع ديگري
از هوش است كه مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و
استفاده از آن براي اتخاذ تصميمهاي مناسب در
هوشي1
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( )2000معتقد است هوش
زندگي است .بار –
هيجاني مجموعهاي از دانشها و تواناييهاي هيجاني
و اجتماعي است كه قابليت كلي ما را در پاسخ به
نيازهاي محيطي به طور مؤثري تحت تأثير قرار
ميدهد .هوش هيجاني از چهار مهارت اصلي تشكيل
ميشود:
 )1خودآگاهي؛ توانايي در شناخت دقيق هيجانها به
هنگام وقوع آنها و درك شيوههاي معمولي خود
براي واكنش نشان دادن به مردم و وضعيتهاي
مختلف.
 )2خودمديريتي؛ توانايي در كنترل هيجانها كه از
طريق آن ميتوانيد انعطافپذير باقي بمانيد و
در مقابل مردم و وضعيتهاي متفاوت ،به طور
مثبت و مؤثر واكنش نشان دهيد.
)3آگاهي اجتماعي؛ توانايي در شناخت و درك
هيجانهاي ديگران ،چه به صورت فردي و چه به
صورت گروهي .اين آگاهي براي كنترل و مديريت
روابط بسيار ضرورت دارد.
 )4مديريت رابطه؛ توانايي به كارگيري آگاهي از
هيجانهاي خود و هيجانهاي ديگران براي مديريت
سازنده و مثبت تعاملها و روابط (برادبري
وگريوز1384 ،2؛ آبراهام2000 ،3؛ آکرس و پورتر،4
2003؛ زايرر و همکارانش2004 ،5؛ شاکنسی و
پارکر.)2005 ،6
وجود تواناييهاي علمي و تكنيكي در هر شغل،
اصلي بديهي و معياري متداول است ،اما آن چه در
اين ميان نقش كليدي دارد ،ويژگيهاي شخصي فرد،
قدرت ابتكار و خالقيت ،قابليت انطباق با محيط،
توانايي همكاري با ديگران و ترغيب و تشويق به
آن1
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فعاليت هر چه بيشتر و مؤثرتر است .در اينجا اين
سؤال به ذهن ميرسد كه آيا ميتوان اين عناصر
كليدي را تحت عنوان مؤلفهاي مشخص مطرح نمود و
آيا معيار مشخصي براي پيشبيني ميزان موفقيت
شغلي وجود دارد .يكي از امتيازات هوش هيجاني به
بهره هوشي بعد اكتسابي بودن آن است كه به راحتي
قابل يادگيري ،تكامل ،بهبود و اصالح ميباشد.
گلمن 1در تعريف هوش هيجاني ميگويد هوش هيجاني
توانايي درك ،توصيف ،دريافت و كنترل هيجانها
است .هر كسي با برخورداري از ميزاني از هوش
هيجاني در مواجه با وقايع مثبت يا منفي زندگی
به موضعگيري پرداخته و به سازش با آنها
ميپردازد .انسان با برخورداري از هوش هيجاني به
زندگي خود نظم و ثبات ميبخشد و سازگاري بيشتري
را از خود نشان ميدهد ،به طوري كه اصوالً با هوش
هيجاني باال شخص وقايع منفي كمتري را در زندگي
تجربه ميكند .توصيف گلمن از هوش هيجاني در طول
سالها تحول يافته است و چهار زمينه را در
برميگيرد:
 -1خودآگاهي  -2خودمديريتي -3آگاهي اجتماعي -4
مديريت رابطه .مطالعات انجام شده در زمينه
خصوصيات فردي و مؤلفههاي جمعيت شناختي و ارتباط
آنها با ميزان هوش هيجاني نشان دهنده اين است
كه نمرات هوش هيجاني معموالً با افزايش سن بيشتر
ميشود .اكثر مردم ،در طول زندگي ،خودآگاهي
بيشتري به دست ميآورند و با باال رفتن سن راحتتر
ميتوانند هيجانها و رفتارهاي خود را اداره
كنند .كساني كه دردهه پنجاه زندگي خود هستند،
 25درصد بيشتر از كساني كه در دهه بيست زندگي
خود به سر ميبرند نمره ميآورند .اكثر مردم در
هر ده سال از زندگي خود ،چند نمره هوش هيجاني
بيشتري دريافت ميكنند .همچنين در مورد جنسيت
تحقيقات حاكي از آن هستند كه ضريب هوش هيجاني
زنان به طور كلي چهار امتياز باالتر از ضريب هوش
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هيجاني مردان است .زنان در سه مهارت خود
مديريتي ،آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه امتياز
بيشتري نسبت به مردان به دست ميآورند .نمره
مردان و زنان در مهارت خودآگاهي يكسان است.
بيشترين اختالف در مديريت رابطه است كه در آن
زنان  10امتياز بيشتر از مردان به دست ميآورند
(برادبري وگريوز1384 ،؛ رايس1999 ،؛ پالمر و
و
بارلينگ
2002؛
آليو،
2000؛
همکارانش،
و
پارکر
1997؛
بار-آن،
2000؛
همکارانش،
همکارانش.)2005 ،1
هوش هيجاني به تنهايي بزرگترين عامل براي
پيشبيني عملكرد فرد در محيط كار و قويترين نيرو
براي رهبري و موفقيت است .شايد بهترين امتياز
هوش هيجاني اين باشد كه يك مهارت بسيار
انعطافپذير است .هوش هيجاني مردم هر چقدرهم كم
يا زياد باشد ،باز هم مردم ميتوانند با تمرين
آن را بهبود بخشند و كساني كه در هوش هيجاني
نمره كمي ميآورند عمالً ميتوانند خودشان را به
پاي همكارانشان برسانند (ميلر1999 ،؛ متنر،
2004؛ می ير و سالووی1997 ،؛ می ير2001 ،؛ النگلی،
2000؛ جودن و همکارانش .)2002 ،2پژوهش انجام شده
در دانشگاه كوئينزلند 3استراليا نشان ميدهد،
كساني كه هوش هيجاني و عملكرد شغلي ضعيفي دارند
ميتوانند تنها با تالش براي بهبود هوش هيجاني،
خود را به پاي همكاراني كه در هر دو بسيار عالي
هستند برسانند (جورج2000 ،؛براون و موشاوی،4
ً مديران آموزش و پرورش كه در اين
 .)2005مسلما
تحقيق ،مطالعه بر روي آنها صورت ميگيرد نيز از
اين قاعده مستثني نيستند .امروزه مديريت
آموزشی ،برای جبران نزول کيفی آموزش و پرورش
پژوهشه
اي
تربيتي
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ناشی از توجه به مشکالت کمی ،يک الزام است و
ابعاد وسيع و پيچيدگی وظايف آموزشی ،به مديرانی
با عمق نظر و بينش و انعطافپذيری و مجهز به
دانش مديريت نياز دارد (بهرنگی .)1381 ،امروزه،
تسلط داشتن بر مهارتهاي عاطفي در سر لوحه طيف
مهارتهاي الزم براي مديريت قرار گرفته است و از
بروز تغييراتي چشمگير در محيط كار حكايت دارد
(گلمن ،1996 ،ترجمه ،پارسا.)1382 ،
يكي از مهمترين خصيصهها كه ميتواند به
رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك
كند ،هوش هيجاني است .هوش هيجاني موضوعي است كه
سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانها و احساسات
و توانمنديهاي انساني دارد .مديران برخوردار از
هوش هيجاني ،رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با
حداكثر بهرهوري و رضايتمندي و تعهد كاركنان
محقق ميسازند (کادمن و بريور2001 ،؛ کرنيس و
گلمن ،2001 ،گلمن1998 ،؛ دونوهيو و استيونسون،
.)2006
1
رايس ( ،)1999کوپر و ساواف ( ،)1997دوينسکی
و همکارانش ( ،)1995و فوت ( )2001نشان دادند که
بين نمرههاي رهبران در آزمون هوش هيجاني با
نمرههاي كارآيي آنان كه توسط مديران اداره
درجهبندي شده بود رابطه وجود دارد .نتايج
مطالعه استاگ و لی )2003( 2حاکی از آن بود که
هوش هيجانی ،نسبت به صفات شخصيتی و بهره هوشی،
عملکرد شغلی را بهتر و بيشتر پيشبينی میکند.
عالوه بر اين ،کنترل هيجانی و مديريت هيجانی
ارتباط مثبتی با عملکرد کارکنان (کار گروهی،
انگيزش و ايجاد پيشرفت در ديگران) دارد.
هيجانهای مستقيم شناختی به طور مثبتی با عملکرد
تجاری (توسعه تجاری و انجام دادن کارها برای
بهبود تجارت فردی) مرتبط است .فهم و درک
هيجانهای مشتری به طور مؤثری با نوع برقراری
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ارتباط (سرويس دهی به ارباب رجوع) با آنها
مربوط میباشد .گاردنر ( )2003در مطالعهای با
عنوان هوش هيجانی و شيوههای رهبری در محيط کار
بيان میکند که هوش هيجانی ارتباط زيادی با همه
اجزای رهبری دگرگون ساز از جمله آگاهی هيجانی و
مديريت هيجانی دارد .همچنين هوش هيجانی بهترين
پيشگويی کننده موفقيت در اين شيوه رهبری
میباشد .لوپزو همكارانش )2004( 1در دو پژوهش كه
برروي  118دانشجوي آمريكايي و  103دانشجوي
آلماني انجام دادند ،نتايج حاكي از آن بود كه
نمرات باالتر در مديريت هيجانها به طور مشخصي با
كيفيت روابط دانشجويان با دوستانشان مرتبط بوده
است .استون 2و همکاران ( )2004در کشور کانادا
مطالعهای روی  464مدير و معاون مدارس مقطع
ابتدايی و متوسطه (187مرد و  277زن) انجام
دادند .نتايج به دست آمده حاکی از آن بود که
هوش هيجانی زنان در ارتباط ميان فردی بيشتر از
مردان بود .در نمره مديران مدارس مقطع ابتدايی
و مت وسطه تفاوتی ديده نشد .تفاوتی نيز بين نمره
مديران و معاونين مشاهده نشد .همچنين نتيجه اين
پژوهش حاکی از آن بود ،مديران مؤثر مديرانی
هستند که در رفتارشان انعطافپذيرتر هستند و
هيجانات خود را در رفع مشکالت موجود و کسب
موفقيتهای جديد درک میکنند و به کار میبرند .گر
چه در کل هوش هيجانی يک عامل مهم در پيشگويی
ميزان موفقيت يک مدير مدرسه است ولی بعضی از
مؤلفههای هوش هيجانی نسبت به مؤلفههاي ديگر اين
هوش ،عامل پيشگويی کننده بهتری میباشند ،مانند
خودآگاهی اجتماعی ،خودباوری ،روابط بين فردی،
کنترل
و
مسئله
حل
توانايی
انعطافپذيری،
هيجانها .همچنين توصيه میشود که در برنامههای
توسعه شغلی ،از ابزار سنجش هوش هيجانی به عنوان
پژوهشه
اي
تربيتي
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يکی از مراحل استخدام مديران جديد برای مدارس
استفاده شود .اوکينزکا –بوليک )2005( 1مطالعهای
با عنوان هوش هيجانی در محل کار انجام داد .اين
مطالعه بر روی  330نفر پزشک ،پرستار ،معلم و
مدير انجام شد و چنين نتيجه گيری شد که هوش
هيجانی يک عامل ضروری در تعيين موفقيت در زندگی
شغلی و سالمت روانی است .هوش هيجانی تأثير ضروری
در مقابله با استرس شغلی افراد دارد .در پژوهشی
که توسط ابرمن 2و همکارانش ( )2005انجام شد،
نتايج نشان داد که آموزش مهارتهاي هوش هيجانی
در ميزان بهرهوري تأثير دارد .پژوهشی که بار-آن
( )2006انجام داد ،زنان مهارتهای بين فردی
بيشتری نسبت به مردان داشتند ،اما مردان از
ظرفيت درون فردی باالتری برخوردار بودند .همچنين
در اين پژوهش نتايج حاکی از اين بود که هيچ
گونه اختالف مهمی در هوش هيجانی و اجتماعی بين
نژادهای قومی مختلف در آمريکای شمالی وجود
ندارد .بار-آن بيان میکند مؤلفههاي هوش هيجانی
و اجتماعی قابل آموزش و يادگيری میباشند و اين
مؤلفهها با روشهای آموزش صحيح در زمانی کوتاه
قابل پيشرفت هستند .شوت 3و همکارانش (،)2007
دولريزوهيگس ( )2001و گاردنر واستاک ()2002
مطالعهای برای بررسی رابطه بين هوش هيجانی و
سالمت انجام دادند ،نتايج نشان داد که هوش
هيجانی باالتر با سالمتی بيشتر مرتبط است .با
توجه به نتايج بررسيها و مطالعات به نظر ميرسد
كه هوش هيجاني مديران به عنوان يك عامل واسطهاي
و سازمان دهنده ميتواند موجب بهبود عملكرد هر
سازماني از جمله آموزش و پرروش شود .بر اساس
مطالعه پيشينه تحقيقات فرضيههای زير تدوين و
مورد آزمون قرار گرفت :هوش هيجاني مديران
دورههاي مختلف تحصيلي متفاوت است .هوش هيجاني
پژوهشه
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مديران با تجارب مديريتي مختلف متفاوت است .هوش
هيجاني مديران زن و مرد متفاوت است .هوش هيجاني
مديران متخصص با مديران غيرمتخصص متفاوت است.
هوش هيجاني مديران با تحصيالت مختلف متفاوت است.
هوش هيجاني مديران با سنين مختلف متفاوت است.
روش
نمونه آماري اين پژوهش شامل  140نفراز مديران
دورههاي مختلف تحصيلي ناحيه  1شهر ساري در سال
تحصيلي  1385 – 86است .در اين پژوهش نمونه آماري
بر اساس جدول تعيين حجم نمونه از روی حجم جامعه
يا كرجسي و مورگان 1تعيين شدند .از روش نمونهگيری
تصادفی طبقهاي استفاده شد .روش تحقيق توصيفي
است .در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات از
پرسشنامه استفاده شده است .اين پرسشنامه در دو
قسمت تنظيم شده است :الف) مشخصات فردي شامل دوره
تحصيلي ،جنس ،سن ،ميزان تحصيالت ،رشته تحصيلي و
سابقه مديريت ميباشد .ب) پرسشنامه هوش هيجانی
برادبري و گريوز است .روايي 2و پايايي 3آزمون.
روايي و پايايي اين آزمون در مورد كارشناسان
سازمان كار و تأمين اجتماعي و دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمي واحدهاي رودهن و ساوه مورد مطالعه
قرار گرفته است .پايايي آن ،از طريق بازآزمايي
در يك گروه  36نفري براي چهار مهارت تشكيلدهنده
هوش هيجاني و كل هوش هيجاني به ترتيب  0/78و 0/86
و  0/70و  0/73و  0/89بوده است .در گروه  84نفري
ديگري ( 45پسر و  39دختر) آزمون فقط يك بار اجرا
شده و ضريب پايايي آن با استفاده از آلفاي
كرونباخ براي گروههاي پسران و دختران و كل گروه
 0/88به دست آمده است .همه سؤاالت با كل آزمون
همبستگي مثبت معنيداري داشتهاند .حذف هيچ يك از
سؤاالت باعث افزايش چشمگير پايايي كل آزمون
پژوهشه
اي
تربيتي
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- Validity
3
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نميشود .همه ضرايب به دست آمده ،چه از طريق دو
بار اجرا و چه از طريق آلفاي كرونباخ ،در سطح
 0/99معنيدار بوده است .براي تعيين روايي ،اين
آزمون به همراه آزمون هوش هيجاني بار – آن در يك
گروه  31نفري اجرا شده و ضريب همبستگي  0/68به
دست آمده كه باز در سطح  0/99معنيدار است.
بنابراين ،پايايي و روايي آزمون مورد تأييد است
(برادبري وگريوز.)1384 ،
بحث و نتيجهگيري
در اين قسمت به
پيرامون آنها میپردازيم.
فرضيه يک :هوش هيجانی مديران
تحصيلی ،متفاوت است.
نتايج

فرضيهها
دورههای

بحث

و

مختلف

جدول 1خالصه تحليل واريانس ) ( ANOVAبرای فرضيه اول
منابع
Sig
F
MS
df
SS
تغييرات
2
0/463 0/774 31/164
بين گروهها 62/328
درون
137
40/244
/465
گروهها
139
5513
کل
/793
5575

پژوهشه
اي
تربيتي
36

چون  Fمحاسبه شده آن (=0/774م  )Fبا درجات
آزادی صورت کسر  dfb=2و مخرج کسر  ،dfw=137در سطح
اطمينان  95درصد ( )α=%5از جدول بحرانی 3/11
کوچکتر است ،بنابراين ،فرضيه صفر تأييد و فرضيه
تحقيق رد میشود و نتيجه میگيريم که هوش هيجانی
مديران دورههای مختلف تحصيلی متفاوت نيست.
نتيجه اين فرضيه با ساير تحقيقات همخوان است.
دونوهيو و استيونسون ( ،)2006کوپر و سادواف
( ،)1997و براون و موشاوی ( )2005نيز در
پژوهشهای خود دريافتند که مديران در سطوح مختلف
مديريتی از هوش هيجانی متفاوت برخوردار نيستند.
همچنين ،در مطالعهای که توسط استون و همکاران
( )2004در کشور کانادا روی  464مدير و معاون
مدارس مقطع ابتدايی و متوسطه ( 187مرد و  277زن)
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انجام شد ،نتايج بدست آمده حاکی از آن بود که
نمره هوش هيجانی مديران مدارس مقطع ابتدايی و
متوسطه از لحاظ آماری تفاوت معناداری نداشت.
همانطور که از نتايج مشهود است مديريت در
دورههای مختلف تحصيلی ارتباط قابل توجهی با هوش
هيجانی مديران ندارد و بدون توجه به دوره
تحصيلی که مديران در آن مديريت میکنند،
میتوانند هوش هيجانی باال يا پايينی داشته
باشند.
فرضيه دوم :هوش هيجانی مديران با تجارب
مديريتی مختلف ،متفاوت است.
جدول 2خالصه تحليل واريانس ) ( ANOVAبرای فرضيه دوم
منابع
Sig
F
MS
df
SS
تغييرات
بين
3
0/275 1/305 52/010
156/031
گروهها
136 5419/762
39/851
درون
139 5575/793
گروهها
کل

چون  Fمحاسبه شده (=1/305م  )Fبا درجات
آزادی صورت کسر  dfb=3و مخرج کسر  ،dfw=136در سطح
اطمينان  95درصد ( )α=%5از جدول بحرانی 2/72
کوچکتر است ،بنابراين ،فرضيه صفر تاييد و فرضيه
تحقيق رد میشود و نتيجه میگيريم که هوش هيجانی
مديران با تجارب مديريتی مختلف ،متفاوت نيست.
آبراهام ( ،)2000کرنيس و گلمن ( )2001و بارلينگ
و همکارانش ( )2000در تحقيقات خود دريافتند که
تجربه میتواند باعث تفاوتهای فردی در هوش
هيجانی باشد .اما ،در تحقيقات کادمن و بريور
( ،)2001باچمن و همکارانش ( )2002و آتواترو و
يامارينو ( )1992گزارش شده است که تجربه به
تفاوتهای معنادار در هوش هيجانی منجر نمیشود.
پژوهشه
اي
تربيتي
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فرضيه سوم :هوش هيجانی مديران زن و مرد،
متفاوت است.
شاخص
آماری
مرد
زن

جدول 3خالصه آزمون tمستقل برای فرضيه سوم
α
t
df
St
Mean
N
Deviation
138
69
0/05 2/851
5/710 79/80
71
6/599 82/77

Sig
0/005

چون  tمحاسبه شده (=2/851م )tبا درجه آزادی
 ،df=138در سطح اطمينان  95درصد ( )α=%5از جدول
بحرانی  1/96بزرگتر است ،بنابراين ،فرضيه صفر
رد و فرضيه تحقيق تاييد میشود و نتيجه میگيريم
که هوش هيجانی مديران زن و مرد ،متفاوت است .با
توجه به ميانگين نمرات ،نمره هوش هيجانی زنان
 2/97باالتر از نمره هوش هيجانی مردان میباشد.
در همين زمينه ،تحقيقات حاکی از آن هستند که
هوش هيجانی زنان باالتر از هوش هيجانی مردان است
(تيچلر و همکارانش2002 ،؛ رايس1999 ،؛ ميلر،
1999؛ جودن و همکارانش.)2002 ،
فرضيه چهارم :هوش هيجانی مديران متخصص و
غيرمتخصص ،متفاوت است.
جدول 4خالصه آزمون tمستقل برای فرضيه چهارم
شاخص
α
t
df
Std
Mean
N
آماری
Deviation
متخصص
138
36
0/05 3/148
6/222 84/08
غير متخصص 104
6/112 80/35

پژوهشه
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Sig
0/002

چون  tمحاسبه شده (=3/148م )tبا درجه آزادی
 ،df=138در سطح اطمينان  95درصد ( )α=%5از جدول
بحرانی  1/96بزرگتر است ،بنابراين ،فرضيه صفر
رد و فرضيه تحقيق تاييد میشود و نتيجه میگيريم
که هوش هيجانی مديران متخصص و غيرمتخصص ،متفاوت
است .نتيجه اين فرضيه همسو با نتايج ساير
پژوهشگران است .برای مثال ،جورج ( ،)2000واتکين
( ،)2000زايدنر و همکارانش ( ،)2004می ير و سالو
وی ( )1997آليو ( )2002و گاردنر و استاگ ()2002
در يافتند که گذراندن دورههای تخصصی ،شرکت در
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آموزشی

در

افزايش

هوش

هيجانی

گارگاههای
مؤثراست.
فرضيه پنجم :هوش هيجانی مديران با تحصيالت
مختلف ،متفاوت است.
جدول 5خالصه تحليل واريانس ) ( ANOVAبرای فرضيه پنجم
منابع
Sig
F
MS
df
SS
تغييرات
بين
2
0/832 0/185
7/496
14/992
گروهها
40/590 137 5560/801
درون
139 5575/793
گروهها
کل

چون  Fمحاسبه شده (=0/185م  )Fبا درجات
آزادی صورت کسر  dfb=2و مخرج کسر  ،dfw=137در سطح
اطمينان  95درصد ( )α=%5از جدول بحرانی 3/11
کوچکتر است ،بنابراين ،فرضيه صفر تاييد و فرضيه
تحقيق رد میشود و نتيجه میگيريم که هوش هيجانی
مديران با تحصيالت مختلف ،متفاوت نيست .نتيجه
حاصل شده مؤيد اين نکته است که تحصيالت نمیتواند
تضمين کننده هوش هيجانی باال باشد .به عقيده فوت
( )2001و دولويز و هيگس ( )2000تحصيالت به خودی
خود تأثير اندکی در رشد هوش هيجانی دارد.
فرضيه ششم :هوش هيجانی مديران با سنين مختلف،
متفاوت است.
جدول 6 :خالصه تحليل واريانس ) ( ANOVAبرای فرضيه ششم
منابع
Sig
F
MS
df
SS
تغييرات
بين
4
0/256 1/347 53/480
213/922
گروهها
39/718 135 5361/871
درون
139 5575/793
گروهها
کل

پژوهشه
اي
تربيتي

چون  Fمحاسبه شده (=0/347م  )Fبا درجات
آزادی صورت کسر  dfb=4و مخرج کسر  ،dfw=135در سطح
اطمينان  95درصد ( )α=%5از جدول بحرانی 2/47
کوچکتر است ،بنابراين ،فرضيه صفر تاييد و فرضيه
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تحقيق رد میشود و نتيجه میگيريم که هوش هيجانی
مديران با سنين مختلف ،متفاوت نيست .در مورد
اين فرضيه نتايج ضد و نقيضی گزارش شده است.
بار-آن ( )2006بيان میکند که گروه سنی باالتر از
ميزان هوش هيجانی باالتری نسبت به گروه سنی
پايينتر برخوردارند .مطالعات انجام شده نشان
دهنده اين است که نمرات هوش هيجانی معموالً با
افزايش سن بيشتر میشود .اکثر مردم در هر دهه از
زندگی خود ،چند نمره هوش هيجانی بيشتری دريافت
میکنند (شاگنسی و پارکر2005 ،؛ دونسکی و
همکارانش1995 ،؛ براون و موشاوی2005 ،؛ آکرس و
پورتر.)2003 ،
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