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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از پژوهش حاضر ،بررسي ميزان تأثير هوش هيجاني 1بر قابليتهاي مديريت در سطح
دانشگاههاي پيام نور استانهاي خوزستان ،لرستان و ايالم ميباشد .جامعه آماري در اين پژوهش کليه رؤساي
دانشگاههاي پيام نور استانهاي فوق الذکر ميباشد.
روش پژوهش :در اين پژوهش کليه جامعه آماري را به عنوان مبنا قرار دادهايم ،و از نمونه گيري صرف نظر شده
است .الزم به يادآوري است که تعداد رؤساي دانشگاههاي استانهاي ياد شده مورد پژوهش  18نفر ،برابر با تعداد
 18مرکز دانشگاهي ميباشند .پرسشنامههاي استفاده شده در اين پژوهش عبارتند از )8 :پرسشنامه هوش هيجاني
بار-آن )2 2پرسشنامه وظايف مديريت ،اثر هاينزوي ريچ 3و هارولد کونتز .4براي بررسي چهار فرض جزئي از
آزمون همبستگي پيرسون و براي فرض اصلي (کلي) از آزمون رگرسيون گام به گام استفاده شده است.
يافتهها و نتيجه گيري :بين هوش هيجاني و قابليتهاي مديريت (برنامه ريزي ،سازماندهي ،هدايت ،کنترل) ،رابطه
مثبت و معناداري وجود دارد که هر يک از اين چهار فرض با آزمون همبستگي پيرسون محاسبه گرديد .و نتيجه
فرض اصلي (کلي) در خصوص تأثير ميزان هوش هيجاني بر قابليتهاي مديريت ،حاصل تحليل رگرسيون به
روش گام به گام ،داراي ضريب همبستگي چند متغيري براي ترکيب خطي خرده مقياسهاي قابليتهاي مديريت
تأييد ميگردد 28 .درصد واريانس هوش هيجاني توسط متغيرهاي پيشبين قابل تبيين است .همچنين از ميان
متغيرها در مرحله يک تنها متغير قابليت برنامه ريزي متغير پيشبين خوبي در پيشبينيکنندگي براي هوش هيجاني
است ،و ساير متغيرها (قابليت سازماندهي ،قابليت هدايت ،قابليت کنترل) نيز در پيشبيني کنندگي براي هوش
هيجاني مديران نقش کمتري ايفا ميکنند.
واژگان كليدي :هوش هيجاني ،قابليتهاي مديريت ،برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،کنترل

دکتر بهمن حاجي پور ،دکتر حسين وظيفه دوست و حسن جمشيدهروه

بهترين حوزه مناسب براي مقايسه هوش عقلي و

مقدمه
هوش هيجاني به طور گستردهاي به عنوان ظرفيت

هوش هيجاني محيط کار است زيرا فرد در محيط کار

درک و کنترل هيجانات خود و ديگران تعريف ميشود.

خود عالوه بر توانمنديهاي علمي (که از هوش عقلي

(کمپ 5و ديگران  )2991تئوري هوش هيجاني ديدگاه

نتيجه ميشود) از قابليتهاي عاطفي خود نيز استفاده

جديدي دربارهي پيشبيني عوامل مؤثر بر موفقيت و

ميکند .از اين رو ،در حوزه توسعه منابع انساني در

همچنين پيشگيري اوليه از اختالالت رواني فراهم

سازمانها مفهوم هوش عاطفي بکار گرفته شده است.

ميکند( .حسيني  )8383روان شناسي به نام دانيل

تا به مهارتهاي عاطفي ،عالوه بر قابليتهاي

گلمن (8998؛  ،)8991اظهار ميکند که هوش شناختي

تخصصي توجه شود .بر اساس تحقيقات ،هوش عقلي

( )IQيا هوش عمومي فرد در بهترين شرايط  29درصد

حداکثر  11درصد بر عملکرد و موفقيت تأثير دارد

از موفقيتها را باعث ميشود .و  89درصد از

(مخصوصاً در حوزه مديريت) :البته تحقيقات «رابرت
8

موفقيتها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت

امرلينگ» و «دانيل گلمن»  )2113بيان ميکند که هوش

افراد در بسياري از موقعيتها در گرو مهارتهايي

عقلي نسبت به هوش هيجاني پيش گويي بهتري براي

6

کار و عملکرد علمي فرد است اما زماني که اين سوال

 2999؛ گلمن 8991 7؛ گلمن  )8998تالش کردهاند تا

مطرح ميشود «آيا فرد ميتواند در کار خود بهترين

مفهوم هوش هيجاني را با ترکيبي از ويژگيهاي

باشد و يا مديري اليق باشد» در اينجا هوش عاطفي

گوناگون شخصيت نظير :خوش بيني ،همدلي ،انگيزش،

معيار بهتري است و هوش عقلي احتماالً براي بدست

است که هوش هيجاني را تشکيل ميدهند .بارـ آن

خودآگاهي ،خودشکوفايي و دلگرمي گسترش دهند و
به يک مفهوم «توانايي هوش هيجاني» برسند( .بشارت
 )2992و به همين جهت مقياس هوش هيجاني بار ـ
آن ،از تعدادي از اين خرده مقياسها تشکيل شده
است.
الف) مهارتهاي درون فردي شامل )8 :خودآگاهي
هيجاني )2 ،خودابرازي )3 ،خودشکوفايي )4 ،استقالل
و  )1عزت نفس؛
ب) مهارتهاي ميان فردي شامل )8 :روابط بين
فردي )2 ،همدلي )3 ،مسؤليت پذيري اجتماعي؛
ج) مؤلفه سازگاري شامل )8 :حل مسئله )2 ،واقع
گرايي )3 ،انعطاف پذيري؛
د) استرس شامل )8 :تحمل فشار رواني )2 ،کنترل
تکانه؛
هـ) خلق و خوي عمومي شامل )8 :خوشبختي)2 ،

9

آوردن اين جواب کارائي کمتري دارد( .گلمن )2113
اهدف پژوهش
هدف کلي :بررسي ميزان تأثير هوش هيجاني بر
قابليتهاي مديريت.
اهداف جرئي:
 )1بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با قابليت
برنامه ريزي مديران دانشگاههاي پيام نور استانهاي
خوزستان ،لرستان ،و ايالم؛
 )2بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با قابليت
سازماندهي مديران دانشگاههاي پيام نور استانهاي
خوزستان ،لرستان ،و ايالم؛
 )3بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با قابليت
هدايت مديران دانشگاههاي پيام نور استانهاي
خوزستان ،لرستان ،و ايالم؛

خوشبيني.
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 )4بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با قابليت
کنترل مديران دانشگاههاي پيام نور استانهاي
خوزستان ،لرستان ،و ايالم.

رفتارهاي موفقيت آميز مديريت وجود دارد.
11

(برايسون )2991
در تحقيقاتي دريافتند ،جواناني که از هوش هيجاني
بااليي برخوردار هستند ،توانايي بهتري براي اداره
کردن ،و مديريت ،نسبت به جواناني که از هوش

بيان مسأله
شواهد عيني بيانگر آن است که مديران از
قابليتهاي متفاوتي در اجري وظايف مديريتي خود

هيجاني پاييني برخوردار هستند ،دارند( .ماير و ديگران
)2992

برخوردارند .بطوريکه بعضي مديران در سطوح باالئي

در پژوهشي با عنوان «موفقيت شغلي ،تأثير سرمايه

از کارائي و اثربخشي قرار دارند و بسياري چنين

انساني ،تناسب فرد -شغل و حمايت سازماني» که

شرايطي را ندارند .عوامل متعددي براي توجيه اين

دادهها از طريق مصاحبه تخصصي با مديران پنج

تفاوت مطرح شده است .موضوع پژوهش آن است که

سازمان خدماتي در يونان استخراج گرديد ،نتايج چنين

اين تفاوت را با استفاده از هوش هيجاني مورد بررسي

نشان داد که موفقيت شغلي به متغيرهاي فردي بستگي

قرار دهد.

دارد ،و موفقيت شغلي يک فرد با عوامل انساني،

در نتيجه بررسيها نشان داده است که گوي رقابت

عاطفي و سازماني رابطه دارد( .بالوت )2992

آينده را مديراني خواهند برد ،که بتوانند به طور

نتايج چندين پژوهش در کشور استراليا نشان

اثربخش و نتيجه بخش با منابع انساني خود ارتباط

ميدهد که سطوح عالي عملکرد افراد باهوش ،با جنبه

برقرار کنند .در اين زمينه هوش هيجاني يکي از

شناختي ،فرهنگي ،بيولوژيک (سيستم عصبي)،

مؤلفههايي است که ميتواند به ميزان زيادي در روابط

اجتماعي ،هيجاني ،و حتي روحي آنان ارتباط دار.د

مديران با اعضاي سازمان نقش مهمي ايفا کند و به

(مک کان)2991 11

گفته دکتر دانيل (گلمن  )1998شرط حتمي و اجتناب
پذير در سازمان به حساب ميآيد.

اوکينزکا ،12در مطالعهاي با عنوان «هوش هيجاني
در محل کار» بر روي  239نفر پرستار ،معلم و مدير

ضرورت پژوهش :از آنجاست که در مييابيم

چنين نتيجهاي به دست آورد که هوش هيجاني ،يک

مديران به چه ميزان به قابليتهاي هيجاني توجه دارند و

عامل ضروري در تعيين موفقيت در زندگي و سالمت

در ارتباط خود به خوبي ميتوانند عواطف و

رواني است .هوش هيجاني ،تأثيرات ضروري در مقابله

احساسات ديگران را درک کنند و متناسب با آن عکس

با استرس شغلي افراد دارد و باعث پيشگيري از ايجاد

العمل نشان دهند و تأثير اين ويژگي بر قابليتهاي

تأثيرات منفي بر سالمت رواني آنها ميشود (اوکينزا

مديريتي آنها چيست.

)2991

پژوهشها و مطالعاتي که درخصوص ميزان تأثير

تجزيه و تحليل دادههاي مربوط به  828حرفه و

هوش هيجاني بر قابليتهاي مديريت صورت گرفتهاند

شغل نشان ميدهد هوش هيجاني عامل کليدي در

به نتايج زير دست يافتهاند.:

تعالي مديران و سازمانها ميباشد .اين امر کامالً روشن

پژوهشها نشان ميدهند که رابطه مستقيمي بين

است که قابليتهاي هيجاني ترکيبي معجزه آسا هستند

هوش هيجاني و ابعاد آن ،با کارکردهاي مديريتي و

که حيات و بقاي سازمان را تضمين کرده و افراد
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توانمند و داراي عملکرد عالي را از ديگران جدا

معناداري بين اين دو متغير را اثبات نمودهاند ،بدين

ميسازد( .روتمن 2992 13ص )32

ترتيب که مديران داراي هوش هيجاني کم از حداقل

در پژوهشي ديگر با عنوان «مقايسه هوش هيجاني

کارايي برخوردار بودهاند و برعکس ،مديران داراي

در ميان سطوح سه گانه مديران (عالي ،مياني ،پايه)»

هوش هيجاني زياد ،کارايي بااليي از خود نشان دادهاند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمانهاي

(نوري امام زادهاي )8388

تابعه ،بين هوش هيجاني و موفقيت رابطه مثبت و
معناداري ارزيابي نمودهاند( .جويبار )8384

شريفي درآمدي و همکاران در کتاب خود با عنوان
«هوش هيجاني سازماني» مطرح نمودند که مطالعات

در پژوهشي ديگر که توسط گلکار در دانشگاه

انجام گرفته در خصوص هوش هيجاني نشان دادهاند

الزهرا انجام گرفت پژوهشگر ميان هوش هيجاني و

که مديران و رهبراني که عملکرد عالي دارند نسبت به

موفقيت مديران رابطه معنادار بيان داشته است( .گلکار

ساير مديران از هوش هيجاني بااليي برخور دارند.

)8384

(شريفي درآمدي و آقايار )8381

در پژوهشي با عنوان «هوش هيجاني و مديريت

در پژوهشي با عنوان«مديريت سرمايه ،اجتماعي و

مؤثر در نيروي انتظامي» انجام شد چنين نتيجه گيري

عاطفي با رويکردي اثربخش در موفقيت شغلي»نتايج

شد که ارتقاي هوش هيجاني در پرسنل ناجا ،مديريت

پژوهش حاضر نشان داد ،که دو بعد سرمايه انساني و

کارآمد به دنبال خواهد داشت .همچنين اين مطالعه،

اجتماعي (عاطفي) بر طبق مدل تحليل مسير ارائه شده

برخي از مؤلفههاي هوش هيجاني مانند خودشناسي،

بر موفقيت شغلي مديران تأثير ميگذارد( .حاجي

خودنظمدهي،

کنترل

هيجانات،

انگيزش،

خود

کريمي و فرجيان )8382

انگيختگي ،همدلي و مهارت را در ارتباط با مديريت

پژوهشها و مطالعاتي که درباره رابطه هوش

نيروي انتظامي ،بسيار مؤثر دانست( .اديب راد و

هيجاني با قابليت برنامه ريزي صورت گرفتهاند به اين

کاظمي )8384

نتايج دست يافتهاند:

مديران برخوردار از هوش هيجاني ،رهبراني مؤثر

از نظر موريس ،جي و همکاران توانايي ما براي

هستند که اهداف را با حداکثر بهره وري و با کسب

آگاهي دقيق از اهداف و حل مسائل و مشکالت با

رضايت و تعهد کارکنان محقق ميسازند و رويکردشان

استفاده از روشهاي تازه و برنامه ريزي براي پژوهش

به کنترل از نوع خودکنترلي مبتني بر خودآگاهي است.

ايده ها ،خالقيت و ابتکار رابطه مستقيم دارد( .موريس،

(خائف الهي و دوستار )8382

جي ،و همکاران ،1387 ،ص )36

مديران بهرهمند از هوش هيجاني ،رهبراني مؤثر

طي بررسيهايي که بر روي  17مطالعه طولي ،در

هستند که اهداف را با حداکثر بهره وري ،رضايتمندي

مورد تأثير برنامههاي تحولي مؤلفههاي شناختي –

و تعهد کارکنان محقق ميسازند( .مختاري پور،

اجتماعي و هيجاني در دانشجويان دوره کارشناسي

سيادت)8384 ،

ارشد مديريت بازرگاني انجام دادند ،به اين نتيجه

رهبران سازماني کارآمد ،از هوش هيجاني بااليي
برخوردارند( .آقايار )8384

رسيدند که مؤلفههاي هوش هيجاني ميتواند رشد و
گسترش يابد .همچنين آنها اظهار ميدارند که عدم

پژوهشهاي انجام شده پيرامون هوش هيجاني و

تداوم برنامه ريزيها ميتواند منجر به تضعيف و

کارايي مديريت ،وجود همبستگي بااليي و روابط

کاهش اين تواناييها گردد (بوياتزيس و سيت
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14

سيوگلو

15

 * )2118استون

و همکاران در کشور

کانادا مطالعهاي روي  464مدير و معاون مدارس مقطع

مؤلفههاي سيالي ،ابتکار ،انعطاف پذيري و هوش
هيجاني همبستگي وجود دارد( .ديهمي )1382

ابتدايي و متوسطه ( 187مرد و  277زن) انجام دادند.

پژوهشها و مطالعاتي که درباره رابطه هوش

در اين پژوهش از پرسشنامه بار-آن ،براي سنجش

هيجاني با قابليت سازماندهي صورت گرفته اند به اين

هوش هيجاني استفاده شد .نتايج به دست آمده حاکي

نتايج دست يافتهاند:

از آن بود که هوش هيجاني زنان در ارتباط ميان فردي،

17

هاچ و گاردنر معتقدند که يکي از خصوصياتي که

بيشتر از مردان بود .همچنين نتيجه اين پژوهش حاکي

که افراد صاحب هوش بين فردي دارا هستند،

از آن بود که مديران مؤثر ،مديراني هستند که رفتارشان

سازماندهي گروهي است ؛ که عبارت است از داشتن

انعطاف پذيرتر هستند و هيجانات خود را در رفع

ابتکار عمل براي هماهنگ کردن فعاليتهاي عدهاي از

مشکالت موجود و کسب موفقيتهاي جديد ،درک

افراد ،مهارت سازماندهي گروه را تشکيل ميدهد .اين

ميکنند و به کار ميبرند .گرچه در کل ،هوش هيجاني

استعداد را ميتوان در بين کارگردانان تئاتر و مديران

يک عامل مهم در پيشگويي ميزان موفقيت يک مدير

شرکتها و سازمانها مشاهده کرد( .گلمن )881 8329

مدرسه است ،بعضي از مؤلفههاي هوش هيجاني نسبت

استاف و دي گارا 2993( 18به نقل از اديب راد

به مؤلفههاي ديگر اين هوش ،عامل پيشگويي کننده

 )8383پزوهشي با عنوان « بررسي رابطه بين هوش

اجتماعي،

هيجاني و کارايي حرفهاي» انجام دادند .در اين پژوهش

خودباوري ،روابط بين فردي ،انعطاف پذيري ،توانايي

 19کارمند از  4شرکت در  1رده حرفهاي شرکت

حل مسئله و کنترل هيجان ها .همچنين توصيه ميشود

داشتند .نتايج بيانگر آن است که بين هوش هيجاني با

که در برنامههاي توسعه شغلي ،از ابزار سنجش هوش

مديريت و کنترل هيجانها ،توانايي کار گروهي و

هيجاني به عنوان يکي از مراحل استخدان مديران

موفقيت سازماني رابطه مثبت وجود دارد.

بهتري

ميباشند.

مانند

خودآگاهي

جديد براي مدارس استفاده شود( .استون و ديگران
)2114

بارساد 19از دانشکده مديريت ييل در مطالعهاي که
راجع به شناخت هيجاني انجام داد ،دريافت که

براساس نظريه منبع شناختي ،16رهبران با هوش تر

گسترش هيجانات مثبت در داخل گروهها ،همکاري و

و با صالحيت ،بيش از رهبران کم هوشتر کم

مشارکت اعضاي گروه را تسهيل کرده ،تعارض را

صالحيت ،راهبردهاي ؛  - 1برنامهاي  -2تصميماتي

کاهش داده و ميزان کارايي اعضاي گروه را بهبود

 -3مرتبط با عمل را به کار ميگيرند( .مکللند و

ميبخشد( .بارساد )2999
در پژوهشي روي  891دانشجو ( 49پسر و 11

بوياتزيس )1982
در پژوهشي با عنوان «ارتباط خالقيت با هوش

دختر) انجام گرفت .مطابق اين پژوهش بين خرده

هيجاني» نمونه را  51نفر از دانشجويان رشتههاي

مقياس مديريت و کنترل هيجان ،با خرده مقياسهاي

انگليسي و حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد

شايستگي اجتماعي شامل برقراري رابطه با ديگران،

رودهن که در سال تحصيلي  81-82مشغول به تحصيل

ايجاد حمايت هيجاني و عاطفي از ديگران و مديريت

بودند انتخاب نموده اند ،و نهايتاً نتايج پژوهش حاکي

تعارض و کشمکش ،ارتباط مثبت و قوي مشاهده شده

از آن بود که بين هوش هيجاني و خالقيت و همچنين

در اين ميان آنچه اهميت دارد ويژگي مديريت و کنترل
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هيجان است که نقش تعيين کنندهاي در کيفيت روابط
ميان فردي دارد( .ياپ و مارتين)2991 21

از نظر رابينز و همکارانَ ،اشکال سرپرستي ،بر
حسب توانايي رهبر در فراهم آوردن حمايت هيجاني و

بر اساس مطالعاتي با عنون «مديريت رهبري با
هوش هيجاني» رهبراني که داراي سطوح بااليي از

فني و هدايت تکاليف مربوط به کار ،نقشي اساسي در
خشنودي شغلي دارد( .رابينز و ديگران )2113
25

توانايي هيجاني ميباشند ،اغلب با روحيه هستند .اين

وي سينگر هوش هيجاني را هوش به کارگيري

افراد در مديريت گروهي ماهر هستند (مختاري پور و

عاطفه و احساسات در جهت هدايت رفتار ،افکار،

سيادت )8384

ارتباط موثر با همکاران ،سرپرستان مشتريان و استفاده

به اعتقاد متين راد از مهمترين کاربردهاي هوش
هيجاني در تعامالت ميان فردي ميباشد ،و مؤلفههاي

از زمان در چگونگي انجام دادن کار براي ارتقاي نتايج
ميداند( .وي سينگر )2111

هوش هيجاني (اجتماعي) را به چهار بخش اصلي

از نظر گلمن هر چه در سازمان به سمت سطوح

سازماندهي گروهي ،ارائه راه حل ،ارتباط فردي و

باالتر ميرويم اهميت هوش هيجاني در مقايسه با

تجزيه و تحليل روابط تقسيم مينمايد (متين راد

هوش عقلي افزايش مييابد ،به همين علت هوش

)8382

هيجاني از اهميت زيادي براي يک رهبر برخوردار

پژوهشها و مطالعاتي که درباره رابطه هوش
هيجاني با قابليت هدايت صورت گرفتهاند به اين نتايج
دست يافتهاند:

است( .گلمن و بوياتزيس و )2111
در پژوهشي با عنوان «بررسي ارتباط بين هوش
عاطفي و رهبري تحول آفرين» ميزان هوش عاطفي 33

21

هيگز و اتيکن پژوهشي را با عنوان «رابطه بين

نفر از مديران يک شرکت توليدي با استفاده از

هوش هيجاني و توان رهبري» انجام دادند .در اين

پرسشنامه سنجيده شده و نتايج بدست آمده حاکي از

پژوهش  41مدير ارشد که در مؤسسه خدمات دولتي

وجود رابطه قوي ميان دو متغير ( 1درصد <76 p

نيوزلند کار ميکردند به پرسشنامه هوش هيجاني و

درصد =  ) rبود .همچنين تحليل رگرسيون چندگانه

توان رهبري پاسخ دادند .نتيجه پژوهش نشان دهنده

به روش گام به گام نيز نشان داد که از ميان عناصر پنج

وجود شواهد براي حمايت از رابطه بين هوش هيجاني

گانه هوش عاطفي ،سه جزء همدلي ،خودآگاهي ،و

و توان رهبري بود( .هيگز و اتيکن )2113

انگيزش قادر به توضيح  78درصد تغييرات در رهبري

باتاستيني 22در مطالعهاي روي دانشجويان ،هوش

تحول آفرين هستند در نتيجه به طور کلي بين هوش

هيجاني و خالقيت دانشجويان رهبر را مورد سنجش

عاطفي و رهبري تحول آفرين در جامعه مورد بررسي

قرار داد .از پژوهش اين نتايج حاصل شد :بين رهبري

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد( .عابدي جعفري و

و هوش هيجاني رابطهاي مثبت وجود دارد63( .

مرادي )1383

درصد= )rو همبستگي بين خالقيت و رهبري برابر با

در پژوهشي که با عنوان «اندازه گيري هوش

( 55درصد = )rاست (باتاستيني  * )2111محققان

هيجاني و ارتباط آن با ويژگيها و تفاوتهاي فردي»

23

انجام شد و يکي از مؤلفههاي فردي ،هدايت اهداف

 )2111تمرکز کرده اند ،و نشان دادند که مؤلفههاي

نظام يافته بود .نتايج پژوهش نشان داده اند بين هوش

هوش هيجاني نظير همدلي چگونه براي رهبري،

هيجاني و هدايت ارتباط معناداري وجود دارد.

صفاتي با اهميت هستند( .کلت 24وديگران )2112

(محرابيان )1379

همچنين بر ارتباط هوش هيجاني و رهبري (گئورگ

05
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بررسي تأثير ميزان هوش هيجاني بر قابليتهاي مديريت

پژوهشها و مطالعاتي که درباره رابطه هوش
هيجاني با قابليت کنترل صورت گرفتهاند به اين نتايج
دست يافتهاند:

توانايي است که محبوبيت قوه رهبري را تقويت
ميکند( .لن گلي )2999
در پژوهشي با عنوان «بررسي عوامل موفقيت

باور به اينکه خدايي هست که موقعيت را کنترل

کارآفرينان حوزه صنعت» مطالعه موردي صنايع کرمان

ميکند و ناظر بر بندگان است ،تا حد بسياري،

؛ بر اساس نتايج ضريب همبستگي کندال و اسپيرمن

اضطراب مرتبط با موقعيت را کاهش ميدهد ،بطوري

نشان داده شد که بين عوامل مؤثر در موفقيت

که اغلب افراد مومن ،ارتباط خود را با خداوند ،مانند

کارآفرينان مورد مطالعه يعني سن ،هوش هيجاني ،و

يک دوست بسيار صميمي ،توصيف ميکنند و معتقدند

منبع کنترل ،همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.

ميتوان از طريق اتکال و توسل به خداوند ،اثر

(مصطفوي و شهابي نژاد )8388

موقعيتهاي غير قابل کنترل را به طريقي کنترل نمود.
(فونتو لکيس )2998

هوش هيجاني ،جنبهاي از هوش اجتماعي است
اين هوش توانايي پيشبيني براي رفتارها را بوجود

با توجه به نقشي که هيجانها در رفتار سازماني

ميآورد .هوش هيجاني ميتواند احساسات و

بازي ميکنند ،تفاوت و تغيير فردي در رفتار اعضاء

هيجانهاي شما را در ارتباط با رفتار ديگران کنترل کند

سازمان به روشهايي بستگي دارد که اعضاء بر اساس

و زمينههاي مساعد بوجود آورد .اين زمينهها تفکر شما

آنها عواطفشان را درک و کنترل ميکنند( .کاترين 26و

را هدايت ميکنند( .حميدي زاده )8381

نيل)2991 27

براساس مدل رهبري اقتضايي توسط فرد فيدلر
28

( )8912عملکرد يک مدير ،هم به سيستم انگيزش او و

بر روي  19نفر از مديران رده پايين انجام شد .در اين

هم به ميزان کنترل و نفوذ وي بر وضعيت بستگي دارد.

پژوهش به آزمودنيها هوش هيجاني آموزش داده شد.

(احمدي نژاد )8381

در پژوهشي که توسط اسالسکي و کارت رايت

نتايج بيانگر تأثير مثبت هوش هيجاني در بهبود و
افزايش بهزيستي روان شناختي در آزمودنيها بود.

فرضيه اصلي (کلي)

پژوهشگران اظهار ميدارند که درک و مديريت

بين ميزان تأثير هوش هيجاني مديران بر

هيجانهاي خود و ديگران ،يکي از مهمترين مؤلفههاي

قابليتهاي مديريتي مديران رابطه معني داري وجود

هوش هيجاني است که باعث ميشود هيجانهاي منفي

دارد.

و فشارزاها را کنترل نمايد (اسالسکي و کارت رايت.

فرضيههاي فرعي (جزيي)

)2993

 )1بين ميزان هوش هيجاني مديران و قابليت برنامه

از نظر بليز ،رهبران موثر ،خود کنترلي را به سازمان
القاء ميکنند ،که ريشه در هوش هيجاني آنان دارد.
(بليز )2992

ريزي مديران رابطه معني دار وجود دارد.
 )2بين ميزان هوش هيجاني مديران و قابليت
سازماندهي مديران رابطه معني دار وجود دارد.

از نظر لن گلي ،مولفه تنظيم روابط ديگران :هنر
مراوده و ارتباط با مردم ،به مقدار زياد ،مهارت کنترل و
اداره احساسات ديگران است .اين مهارت ،نوعي

 )3بين ميزان هوش هيجاني مديران و قابليت هدايت
مديران رابطه معني دار وجود دارد.
 )4بين ميزان هوش هيجاني مديران و قابليت کنترل
مديران رابطه معني دار وجود دارد.
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در چند مرحله بين  89نفر از اساتيد و مدرسين

روش پژوهش
جامعه آماري در اين پژوهش شامل کليه مديران

مديريتي ،به اين خاطر که اين قشر با علم مديريت و

(رؤساي) دانشگاههاي پيام نور استانهاي خوزستان،

نوع سئواالت آشنايي بيشتري دارند ،و همچنين چند

لرستان و ايالم است ،که برابر  18مرکز دانشگاهي

نفر از رؤساي مراکز آموزشي که در يک ساختار

ميباشند ،و در سال  8388 -89در پست مديريت

مديريتي مثل ،رئيس تربيت معلم و چند تن از رؤساي

مشغول به فعاليت بوده اند .و از نمونه گيري صرف

دانشگاه پيام نور ،مشغول به فعاليت بودند ،توزيع

نظر شده است.

گرديد .و در نهايت  13سئوال براي قابليتهاي مديريت

در اين پژوهش به منظور جمع آوري دادههاي

مورد تأييد قرار گرفت.

مورد نياز از ابزارهاي زير استفاده شده است:
الف) پرسشنامه هوش هيجاني بار ـ آن .که پنج

پايايي پرسشنامه

مقياس و  81خرده مقياس آن در بخش مقدمه بيان

در پژوهش حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه

گرديد .اين مدل داراي  99سئوال ميباشد و به هر

هوش هيجاني بار-آن و همچنين پايايي پرسشنامه

سئوال نمره 8تا ( 1از خيلي کم تا خيلي زياد داده

وظايف مديريت ،از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده،

ميشود) البته از  42سئوال آن طريقه نمره گذاري

که براي هوش هيجاني برابر  ،9/93برنامه ريزي برابر

معکوس ميباشد (از خيلي زياد تا خيلي کم) راحله

 ،9/88سازماندهي برابر  ،9/83هدايت برابر ،9/88

سموعي و همکاران )8389( ،روايي و پايايي آزمون

کنترل برابر  ،9/83ميباشد و چون از مقدار  9/2بيشتر

هوش هيجاني بار -آن را در ايران مورد بررسي قرار

است پس ميتوان ادامه پژوهش را با نمونه بيشتري از

دادهاند و پس از مشخص نمودن روايي صوري و

جامعه با نتايج الزم مطلوب دانست.

مطالعات مقدماتي ايشان پايايي آزمون را به روش
محاسبه آلفاي کرانباخ  93درصد ،به روش باز آزمايي

شيوه اجراي پژوهش

 18درصد به دست آورده اند .همچنين پايايي آزمون را

روش اجراي پژوهش به اين صورت بود که پس از

به روش زوج و فرد  88درصد محاسبه نموده اند که

تماس و هماهنگي با معاونين پژوهشي مراکز استانهاي

در سطح  ،p >9/9998معنادار است.

خوزستان ،لرستان ،و ايالم و در جريان قرار دادن آنان

ب) پرسشنامه وظايف مديريت (مدل هاينزوي ريچ
و هرولدکونتز):

از موضوع پژوهش ،بنا بر وضعيت موجود و شرايط
حال زمان پژوهش ،با رؤساي  18مرکز دانشگاهي پيام

محقق در اين پژوهش از پرسشنامه وظايف

نور که شامل  38مرکز استان خوزستان ،نه مرکز استان

مديريت هاينزوي ريچ و هرولد کونتز ( )2991با اندکي

لرستان و  88مرکز استان ايالم ،تماس تلفني برقرار

تعديل استفاده نموده است .در پرسشنامه ياد شده تعداد

گرديد .و پس از هماهنگي در مجموع پرسشنامهها از

سئوالت در وظيفه برنامه ريزي  ،83در وظيفه

طريق فکس ،پست و به صورت دستي ارسال و

سازماندهي ،81در وظيفه هدايت  ،84و در وظيفه

دريافت گرديد .الزم به يادآوري ميباشد که پاسخ

کنترل مديريت  88سئوال ميباشند .که در مجموع

همگي  18پرسشنامه آزمودنيها به دست محقق رسيد

تعداد سئواالت پرسشنامه وظايف مديريت  13سئوال

و همگي آزمودنيها با محقق همکاري الزم را مبذول

ميباشد.

نمودند.
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جدول  :8توزيع فراواني و درصد نمره هوش هيجاني مديران
نمره هوش هيجاني

فراواني مطلق

درصد فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

274-325

8

15. 7

15. 7

15. 7

325-376

33

64. 7

64. 7

80. 4

376-427

10
51

19. 6
100. 0

19. 6
100. 0

100. 0

جمع كل

جدول  :2توزيع فراواني و درصد نمره قابليتهاي برنامهريزي مديران
قابليت برنامهريزي

فراواني مطلق

درصد فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

38-46

7

13. 7

13. 7

13. 7

46-54

24

47. 1

47. 1

60. 8

54-62

20

39. 2

39. 2

100. 0

جمع كل

51

100. 0

100. 0

متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش در جدول زير

روش تجزيه و تحليل دادهها
به منظور تحليل دادهها و آزمون فرضيهها در اين

ارائه شده است.

پژوهش با استفاده از نرم افزار کامپيوتري  spssو از

 )8همان طوري كه در جدول  8مالحظه ميشود ،نمره

روشهاي آماري زير استفاده شده است:

هوش هيجاني  224-321با فراواني ( 8نفر) حدود

 )8روشهاي آمار توصيفي شامل جدول فراواني و

 81/2درصد ،نمره هوش هيجاني  321-321با فراواني

درصد و نمودار ستوني ،ميانگين و انحراف معيار؛

(  33نفر) حدود  14 /2درصد ،نمره هوش هيجاني

 )2آمار استنباطي شامل آزمون همبستگي پيرسون،

 321-422با فراواني ( 89نفر) حدود  89 /1درصد

آزمون رگرسيون گام به گام .ضمناً براي کليه

نمونه را به خود اختصاص داده است.

فرضيهها سطح معني دار پنج درصد = aدر نظر

 )2همان طوري كه در جدول شماره  2مالحظه

گرفته شده است.

ميشود ،نمره قابليتهاي برنامهريزي  38-41با فراواني
( 2نفر) حدود  83/2درصد ،نمره قابليتهاي
برنامهريزي  41-14با فراواني ( 24نفر) حدود 42 /8

يافتههاي توصيفي پژوهش
يافتههاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخصهاي

درصد ،نمره قابليتهاي برنامهريزي  14-12با فراواني

آماري مانند ميانگين ،انحراف معيار ،حداكثر ،حداقل و

( 29نفر) حدود  39 /2درصد نمونه را به خود

تعداد آزمودنيهاي نمونه ميباشد كه براي كليه

اختصاص داده است.

جدول  :3توزيع فراواني و درصد نمره قابليتهاي سازماندهي مديران
قابليت سازماندهي

فراواني مطلق

درصد فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

46-55

12

23. 5

23. 5

23. 5

55-64

27

52. 9

52. 9

76. 5

64-73

12

23. 5

23. 5

100. 0

جمع كل

51

100. 0

100. 0
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جدول  :4توزيع فراواني و درصد نمره قابليتهاي هدايت مديران
قابليت هدايت

فراواني مطلق

درصد فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

42-51
51-60
60-69
جمع كل

10
19
22
51

19. 6
37. 3
43. 1
100. 0

19. 6
37. 3
43. 1
100. 0

19. 6
56. 9
100. 0

جدول  :5توزيع فراواني و درصد نمره قابليتهاي كنترل مديران
قابليت كنترل

فراواني مطلق

درصد فراواني

درصد فراواني نسبي

درصد فراواني تجمعي

30-38
38-46
46-54
جمع كل

13
28
10

25. 5
54. 9
19. 6

25. 5
54. 9
19. 6

25. 5
80. 4
100. 0

51

100. 0

100. 0

 )3همان طوري كه در جدول  3مالحظه ميشود ،نمره

نفر) حدود  89 /1درصد نمونه را به خود اختصاص

قابليتهاي سازماندهي  41-11با فراواني ( 82نفر)

داده است.

حدود  23/1درصد ،نمره سازماندهي  11-14با

 )1همان طوري كه در جدول  1مشاهده ميشود نمره

فراواني ( 22نفر) حدود  12 /9درصد ،نمره

هوش هيجاني ميانگين و انحراف معياري برابر 349/41

سازماندهي  14-23با فراواني ( 82نفر) حدود 23 /1

و ( 38/4كمترين نمره  224و بيشترين نمره  ،)422نمره

درصد نمونه را به خود اختصاص داده است.

قابليت برنامه ريزي ميانگين و انحراف معياري برابر

 )4همان طوري كه در جدول  4مالحظه ميشود ،نمره

 12/21و ( 1/1كمترين نمره  38و بيشترين نمره ،)13

قابليتهاي هدايت  42-18با فراواني ( 89نفر) حدود

نمره قابليت سازماندهي ميانگين و انحراف معياري

 89/1درصد ،نمره هدايت  18-19با فراواني ( 89نفر)

برابر  19/41و ( 1/3كمترين نمره  41و بيشترين نمره

حدود  32 /3درصد ،نمره هدايت  19-19با فراواني

 ،)24نمره قابليت هدايت ميانگين و انحراف معياري

( 22نفر) حدود  43/8درصد نمونه را به خود

برابر  11/14و ( 2/8كمترين نمره  42و بيشترين نمره

اختصاص داده است.

 ،)29نمره قابليت كنترل ميانگين و انحراف معياري

 )1همان طوري كه در جدول  1مالحظه ميشود ،نمره

برابر  49/91و ( 1/94كمترين نمره  39و بيشترين نمره

قابليتهاي كنترل  39-38با فراواني ( 83نفر) حدود

 ،)11ميباشد.

 21/1درصد ،نمره كنترل  38-41با فراواني ( 28نفر)
حدود  14 /9درصد ،نمره كنترل  41-14با فراواني (89
جدول  :1ميانگين ،انحراف معيار ،كمترين نمره ،بيشترين نمره ،هوشهيجاني و قابليتهاي مديريتي
آمار توصيفي

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

كمترين نمره

بيشترين نمره

هوش هيجاني مديران

51

349/41

38/4

274

427

قابليت برنامه ريزي

51

12/21

1/1

38

63

قابليت سازماندهي

51

19/41

1/3

46

74

قابليت هدايت

51

11/14

2/8

42

70

قابليت كنترل

51

49/91

1/94

30

55
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جدول  :7آمار توصيفي هوش هيجاني مديران و قابليت برنامهريزي
ميانگين

انحراف معيار

تعداد

هوش هيجاني مديران

349. 4510

31. 41867

51

قابليت برنامه ريزي

52. 2549

5. 55641

51

جدول  :8همبستگي پيرسون هوش هيجاني مديران و قابليت برنامهريزي
قابليت برنامه ريزي
ضريب همبستگي پيرسون

0. 477

سطح معناداري

.001

تعــداد

51

هوش هيجاني

يافتههاي استنباطي پژوهش

فرضيه فرعي دوم :بين ميزان هوش هيجاني مديران و

فرضيه فرعي اول :بين ميزان هوش هيجاني مديران و

قابليت سازماندهي رابطه معني دار وجود دارد؟
همان طوري كه در جدول  9مشاهده ميشود

قابليت برنامهريزي رابطه معني دار وجود دارد؟
همان طوري که در جدول  2مشاهده ميشود

هوش هيجاني مديران داراي ميانگيني برابر  349/41و

هوش هيجاني مديران داراي ميانگيني برابر  349/41و

انحراف معيار  38/48ميباشد ،و همچنين قابليت

انحراف معيار  38/48ميباشد ،و همچنين قابليت برنامه

سازماندهي

و

ريزي مديران ميانگيني برابر  12/21و انحراف معياري

انحرافمعياري برابر  1/3ميباشد.

برابر  1/1ميباشد.

مديران

ميانگيني

برابر 19/41

همان طوري كه در جدول  11مالحظه ميشود

همان طوري كه در جدول  8مالحظه ميشود مقدار

مقدار آزمون همبستگي پيرسون بـرابر با  r=9/422و

آزمون همبستگي پيرسون بـرابر با  r=9/422و چون

چون اين مقدار مثبت است همبستگي مثبتي وجود

اين مقدار مثبت است همبستگي مثبتي وجود دارد.

دارد.

سطح معناداري آن نيز برابر  p > 9/998ميباشد و

سطح معناداري آن نيز برابر  p > 9/998ميباشد و

چون سطح معناداري از مقدار  p=9/91كمتر است پس

چون سطح معناداري از مقدار  p=9/91كمتر است پس

آزمون معنادار ميباشد .و فرض صفر را رد ميكنيم و

آزمون معنادار ميباشد .و فرض صفر را رد ميكنيم و

وجود رابطه را ميپذيريم .به عبارت ديگر ميتوانيم با

وجود رابطه را ميپذيريم .به عبارت ديگر ميتوانيم با

اطمينان ( 91درصد) بگوييم بين هوش هيجاني مديران

اطمينان ( 91درصد) بگوييم بين هوش هيجاني مديران

و قابليت برنامهريزي رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.

و قابليت سازماندهي رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.

جدول  :9آمار توصيفي هوش هيجاني مديران و قابليت سازماندهي
ميانگين

انحراف معيار

تعداد

هوش هيجاني مديران

349. 4510

31. 41867

51

قابليت سازماندهي مديران

59. 4510

6. 30972

51

جدول  :89همبستگي پيرسون هوش هيجاني مديران و قابليت سازماندهي
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قابليت سازماندهي
ضريب همبستگي پيرسون

0. 472

سطح معناداري

9001

تعــداد

51

هوش هيجاني

جدول  :11آمار توصيفي هوش هيجاني مديران و قابليت هدايت
ميانگين

انحراف معيار

تعداد

هوش هيجاني مديران

349. 4510

31. 41867

51

قابليت هدايت مديران

56. 6471

7. 14373

51

فرضيه فرعي سوم :بين ميزان هوش هيجاني مديران و
قابليت هدايت رابطه معني دار وجود دارد؟

فرضيه فرعي چهارم :بين ميزان هوش هيجاني
مديران و قابليت كنترل رابطه معني دار وجود دارد؟

همان طوري كه در جدول  11مشاهده ميشود

همان طوري كه در جدول  83مشاهده ميشود

هوش هيجاني مديران داراي ميانگيني برابر  349/45و

هوش هيجاني مديران داراي ميانگيني برابر  349/41و

انحراف معيار  31/41ميباشد و همچنين قابليت

انحراف معيار  ،38/48و همچنين قابليت كنترل مديران

هدايت مديران ميانگيني برابر  56/64و انحرافمعياري

داراي ميانگيني برابر  49/91و انحرافمعياري برابر

برابر  7/1ميباشد.

 1/94ميباشد.

همان طوري كه در جدول 12مالحظه ميشود

همان طوري كه در جدول  14مالحظه ميشود

مقدار آزمون همبستگي پيرسون بـرابر با  r=9/423و

مقدار آزمون همبستگي پيرسون بـرابر با  r=9/339و

چون اين مقدار مثبت است همبستگي مثبتي وجود

چون اين مقدار مثبت است همبستگي مثبتي وجود

دارد.

دارد.

سطح معناداري آن نيز برابر  p > 9/998ميباشد و

سطح معناداري آن نيز برابر  p > 9/988ميباشد و

چون سطح معناداري از مقدار  p=9/91كمتر است پس

چون سطح معناداري از مقدار  p=9/91كمتر است پس

آزمون معنادار ميباشد .و فرض صفر را رد ميكنيم و

آزمون معنادار ميباشد .و فرض صفر را رد ميكنيم و

وجود رابطه را ميپذيريم .به عبارت ديگر ميتوانيم با

وجود رابطه را ميپذيريم .به عبارت ديگر ميتوانيم با

اطمينان ( 91درصد) بگوييم بين هوش هيجاني مديران

اطمينان ( 91درصد) بگوييم بين هوش هيجاني مديران

و قابليت هدايت رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.

و قابليت كنترل رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.

جدول  :82همبستگي پيرسون هوش هيجاني مديران و قابليت هدايت
قابليت هدايت
هوش هيجاني

04

ضريب همبستگي پيرسون

9473

سطح معناداري

9001

تعــداد

51
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جدول :13آمار توصيفي هوش هيجاني مديران و قابليت كنترل
ميانگين

انحراف معيار

تعداد

هوش هيجاني مديران

349. 4510

31. 41867

51

قابليت كنترل مديران

40. 9608

5. 04762

51

جدول  :84همبستگي پيرسون هوش هيجاني مديران و قابليت كنترل
قابليت كنترل
ضريب همبستگي پيرسون

9330

سطح معناداري

9018

تعــداد

51

هوش هيجاني

فرضيه اصلي :بين ميزان هوش هيجاني مديران و

قابليت هدايت ،قابليت كنترل) نيز در پيشبيني كنندگي

قابليتهاي مديريت رابطه معني دار وجود دارد؟

براي هوشهيجاني مديران نقش کمتري ايفا ميکنند.

همان طوري كه در جدول  81نشان داده شده
است ،طبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيون با روش

بحث و نتيجه گيري
بحث در مورد يافته فرضيه فرعي اول

گام به گام ،ضريب همبستگي چند متغيري براي

اولين يافته پژوهش در ارتباط با اولين فرضيه

تركيب خطي خردهمقياسهاي قابليتهاي مديريتي با

جزيي پژوهش بدست آمد .بر طبق اين فرضيه «بين

هوش هيجاني برابر با  MR =9/222و RS =9/282

ميزان هوش هيجاني مديران با قابليت برنامه ريزي

ميباشد كه در سطـــح  p=9/998معني دار ميباشد.

مديران رابطه معني دار وجود دارد» .براي ارزيابي اين

بنابراين فرضيه تأييد ميگردد.

فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديده،

با توجه به مقدار ضريب تعيين ( ،)RSمشخــص

همان طوري که در جدول  8مالحظه ميشود مقدار

شده كه  28درصد واريانس هوش هيجاني توسط

آزمون همبستگي پيرسون برابر  r = 9/422و چون اين

متغيرهاي پيشبين قابل تبيين ميباشد .همچنين از ميان

مقدار مثبت است همبستگي مثبت وجود دارد.

متغيرها در مرحله  8تنها متغير قابليت برنامه ريزي

نتيجه ميگيريم هر چه هوش هيجاني مديران

متغير پيشبين خوبي در پيشبيني كنندگي براي هوش

افزايش يابد ،قابليت برنامه ريزي آنان باال ميرود ،و

هيجاني است ،و ساير متغيرها(قابليت سازماندهي،

هرچه قابليت برنامه ريزي آنان افزايش يابد نشان از باال
بودن هوش هيجاني مديران دارد.

جدول :81ضرايب همبستگي چندگانه ميزان هوش هيجاني مديران با قابليتهاي مديريتي
شاخصهاي آماري
متغير مالك
هوش هيجاني

متغير پيشبين
قابليتهاي
برنامهريزي

همبستگي چندگانه

ضريب تعيين

نسبت F

ضريب رگرسيون ()

MR

RS

احتمالp

مرحله 8

9/222

9/282
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اين نتايج با نتايج پژوهشهاي (بوياتزيس و سيت

در تبيين فرضيه دوم اين يافته با توجه به نتايج

سيو گلو)2998 29؛ (استون 31و پارکر )2994؛ (موريس

پژوهشهاي فوق ميتوان گفت که مديران داراي هوش

و ديگران )8382؛ (ديهمي  )8382همخواني دارد.

هيجاني باالتر ،از طرفي به گسترش هيجانات مثبت در

در تبيين فرضيه اول اين يافته با توجه به نتايج

داخل گروهها ميپردازند ،و همکاري و مشارکت

پژوهشهاي فوق ميتوان گفت که مديران با هوش

اعضاي گروه را تسهيل ميکنند و از طرفي ديگر

هيجاني باالتر ( )EIدر برنامه ريزي به همگي ابعاد

تعارض را کاهش ميدهند و ميزان کارايي گروه را

مينگرند هم به مهارتهاي سخت افراد که ارتباط دارد

بهبود ميبخشند .و به طور کلي در هنگام سازماندهي

به ضريب هوشي ( )IQافراد و هم به مهارتهاي نرم

افراد به منظور انسجام و اتحاد افراد و در يک مسير

(هيجانات و عواطف) افراد که به هوش هيجاني ()EI

قرار گرفتن آنان به تقويت روح همکاري ميپردازد.

آنان مربوط ميشود .و با توجه به خالقيتي که اين
مديران نسبت به مديراني که فقط آنان به مهارتهاي

بحث در مورد يافته فرضيه فرعي سوم

فني افراد توجه دارند از انعطاف پذيري بيشتري در

سومين يافته پژوهش در ارتباط با سومين فرضيه

برنامههاي خود به همراه توانايي حل مسئله ،واقع

جزيي پژوهش بدست آمد .بر طبق اين فرضيه «بين

گرايي ،عزت نفس و خوشبيني برخوردار هستند.

ميزان هوش هيجاني مديران با قابليت هدايت مديران
رابطه معني دار وجود دارد» .براي ارزيابي اين فرضيه
از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديده ،همان

بحث در مورد يافته فرضيه فرعي دوم
دومين يافته پژوهش در ارتباط با دومين فرضيه
جزيي پژوهش بدست آمد .بر طبق اين فرضيه «بين
ميزان هوش هيجاني مديران با قابليت سازماندهي
مديران رابطه معني دار وجود دارد» .براي ارزيابي اين
فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديده،
همان طوري که در جدول  89مالحظه ميشود مقدار
آزمون همبستگي پيرسون برابر .r=/422و چون اين
مقدار مثبت است همبستگي مثبت وجود دارد.
نتيجه ميگيريم هرچه هوش هيجاني مديران
افزايش يابد قابليت سازماندهي آنان باال ميرود و
هرچه قابليت سازماندهي آنان افزايش يابد نشان از باال
بودن هوش هيجاني مديران دارد.
31

اين نتايج با نتايج پژوهشهاي (استاف ودي گارا
32

()2993ياپ و مارتين

33

( )2991بارساد

)2999
35

(استاگ و لي )2993 34گلمن به نقل از هاچ و گاردنر

(()8329مختاري پور و سيادت ( )8384متين راد
 )8382همخواني دارد.

04

طوري که در جدول  82مالحظه ميشود مقدار آزمون
همبستگي پيرسون برابر .r=/423و چون اين مقدار
مثبت است همبستگي مثبت وجود دارد.
نتيجه ميگيريم هرچه هوش هيجاني مديران
افزايش يابد قابليت هدايت آنان باال ميرود و هرچه
قابليت هدايت آنان افزايش يابد نشان از باال بودن
هوش هيجاني مديران دارد.
36

نتيجه اين پژوهش با پژوهشهاي (هيگز و اتيکن
37

( )2993با تاستيني

38

( )2998گئورگ
41

39

)2999

41

42

محققاني از قبيل (کلت  ،هامفري  ،اسليث  ،ولف ،
43

44

پسکوليد  ،دراسکات

45

( )299گلمن

( )2998وي

46

سينگر ( )2999محرابيان  )8329همخواني دارد.
در تبيين فرضيه سوم اين يافته با توجه به نتايج
پژوهشهاي فوق ميتوان گفت که مديران داراي هوش
هيجاني باالتر در هدايت افراد از همدلي بيشتري
استفاده ميکنند و نقش يک رهبر را ايفا ميکنند و الهام
بخش هستند ،انگيزه ايجاد ميکنند و از اين طريق افراد
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بررسي تأثير ميزان هوش هيجاني بر قابليتهاي مديريت

را متعهد مينمايند ،از جهتي قابليتهاي هوشي خود را

ميکنند که ريشه در هوش هيجاني آنان دارد ،به اين

به طور پيوسته تقويت ميکنند و با توجه به نياز

معنا که حتي گاهي اوقات حس باور بودن به اينکه

سبکهاي رهبري خود را تغيير ميدهند و به طور کلي

خدايي است که موقعيت را کنترل ميکند و ناظر بر

آنان هوش هيجاني را هوش به کارگيري عاطفه و

بندگان است تا حد بسياري ،اضطراب مرتبط با

احساسات در جهت هدايت رفتار ،افکار ،ارتباط مؤثر

موقعيت را کاهش ميدهد و از طريق اتکاء و توسل به

با همکاران و ...در چگونگي انجام دادن کار براي ارتقاء

خداوند ،اثر موقعيتهاي غير قابل کنترل را به طريقي

نتايج ميداند.

کنترل مينمايد.

بحث در مورد يافته فرضيه فرعي چهارم

بحث در مورد يافته فرضيه اصلي (کلي) پژوهش

چهارمين يافته پژوهش در ارتباط با چهارمين

آخرين يافته پژوهش در ارتباط با فرضيه اصلي

فرضيه جزيي پژوهش بدست آمد .بر طبق اين فرضيه

(کلي) پژوهش بدست آمد .بر طبق اين فرضيه «بين

«بين ميزان هوش هيجاني مديران با قابليت کنترل

هوش هيجاني مديران با قابليتهاي مديريتي مديران

مديران رابطه معني دار وجود دارد» .براي ارزيابي اين

رابطه معني دار وجود دارد» .براي ارزيابي اين فرضيه

فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديده،

از آزمون رگرسيون به روش گام به گام استفاده گرديده

همان طوري که در جدول  84مالحظه ميشود مقدار

است .همان طوري كه در جدول  81نشان داده شده

آزمون همبستگي پيرسون برابر  .r =/ 33و چون اين

است ،طبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيون با روش

مقدار مثبت است همبستگي مثبت وجود دارد.

گام به گام ،ضريب همبستگي چند متغيري براي

نتيجه ميگيريم هرچه هوش هيجاني مديران

تركيب خطي خردهمقياسهاي قابليتهاي مديريتي با

افزايش يابد قابليت کنترل آنان باال ميرود و هرچه

هوش هيجاني برابر با  MR =9/222و RS =9/282

قابليت کنترل آنان افزايش يابد نشان از باال بودن هوش

ميباشد كه در سطـــح  p=9/998معني دار ميباشد.

هيجاني مديران دارد.

بنابراين فرضيه تأييد ميگردد.
47

با توجه به مقدار ضريب تعيين ( ،)RSمشخــص

( )2998کاترين 48و نيل( )2991 49اسالسکي و کارت

شده كه  28درصد واريانس هوش هيجاني توسط

( )2992لن گلي )2999

متغيرهاي پيشبين قابل تبيين ميباشد .همچنين از ميان

(مصطفوي و شهابي نژاد ( )8388حميدي زاده )8381

متغيرها در مرحله  8تنها متغير قابليت برنامه ريزي

* (احمدي نژاد  )8381همخواني دارد.

متغير پيشبين خوبي در پيشبيني كنندگي براي هوش

نتيجه اين پژوهش با پژوهشهاي ( فونتو لکيس
51

رايت

51

( )2993بليز

در تبيين فرضيه چهارم اين يافته با توجه به نتايج

هيجاني هست ،و ساير متغيرها(قابليت سازماندهي،

پژوهشهاي فوق ميتوان گفت که مديران داراي هوش

قابليت هدايت ،قابليت كنترل) نيز در پيشبيني كنندگي

هيجاني باالتر از طريق خود آگاهي ،روحيات خود را

براي هوشهيجاني مديران نقش کمتري ايفا ميکنند.

کنترل مينمايند ،از طريق خود مديريتي ،آن را بهبود

52

نتيجه اين پژوهش با پژوهشهاي (بالوت )2992
53

ميبخشند ،و از طريق مديريت روابط به شيوهاي رفتار

(برايسون ( )2991مختاري پور و سيادت به نقل از

ميکنند که روحيه خود و ديگران را باال ببرند و اين

رايس

56

دسته از مديران مؤثر خودکنترلي را به سازمان القاء

( )2993اوکينزا ( )2991خائف الهي ،دوستار )8382

54

55

( )8384ماير

و ديگران ( )2992گاردنر

57

مجله مديريت فرهنگي /سال پنجم /شماره يازدهم /بهار931 0

04

دکتر بهمن حاجي پور ،دکتر حسين وظيفه دوست و حسن جمشيدهروه

(نوري امام زادهاي ( )8388شريفي در آمدي و آقايار

منابع و ماخذ

( )8381حاجي کريمي و فرجيان ( )8382متين راد

 )8آقايار ،سيروس .)8384( .هوش هيجاني و

58

( )8382مؤمني به نقل از گلمن

( )8388انصاري

رهبري سازمان .ماهنامه تدبير شماره .811

رناني و ارسطو ( )8384جويبار ( )8384گلکار )8384

 )2احمدي نژاد ،مسعود .)8381( .اصول سرپرستي

(اديب راد و کاظمي  )8384همخواني دارد .اما با

(سازمان و مديريت) .چاپ اول .نشر دانشگاه

59

نتايج(پالمر

( )2998وطن خواه ،رئيسي و )8381

همخواني ندارد.

آزاد اسالمي ،واحد شوشتر.
 )3اديب راد ،نسرين و محمدمهدي حسين کاظمي.

در تبيين فرضيه اصلي (کلي) اين يافته با توجه به

( .)8384هوش هيجاني و مديريت مؤثر در

نتايج پژوهشهاي فوق ميتوان گفت که از آنجايي که

نيروي انتظامي .همايش بررسي نقش روان

مديران همچون ساير انسانها داراي هوش چندگانه

شناسي ،مشاوره و مددکاري اجتماعي در تأمين و

ميباشند ،واگر بخواهيم اين هوشها را خالصه نماييم

توسعه امنيت رواني ،اجتماعي.

عبارتند از :هوش عقلي يا به عبارت ديگر ضريب

 )4اديب راد ،نسرين .)8383( .بررسي تأثير دو

هوشي ( )IQو هوش هيجاني ( )EIيا هوش اجتماعي،

روش آموزش ايمن سازي در مقابل استرس SIT

و هر مديري در هر مسندو جايگاهي که باشد با ترکيب

و آموزش هيجاني  .EITدر نشانگاه استرس زنان

خاصي از اين دو نوع هوش(( IQ + EIبه مديريت و

شاغل در حرفه خدمات پرستاري و راههاي

رهبري سازمان ميپردازد و درصدد انجام وظايف

مقابله با آن .پايان نامه دکتري .دانشگاه تربيت

مديريتي خود که عبارتند از :برنامه ريزي ،سازماندهي،

معلم تهران.

هدايت ،و کنترل ميپردازد .بنابراين همان طوري که در

 )1جويبار ،منوچهر .)8384( .مقايسه هوش هيجاني

چهار فرض جزئي قبل مشاهده گرديد طبق نتايج

در ميان سطوح سه گانه مديران (عالي ،مياني،

همبستگي دو به دو متغيرها استنتاج شد که بين آنها

پايه) .سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و

رابطه معنادار وجود دارد ،و همچنين در فرض اصلي

سازمانهاي تابعه ،پايان نامه کارشناسي ارشد،

هم بيان گرديد که بين دو متغير کلي هوش هيجاني و

مؤسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه

قابليتهاي مديريت رابطه معنادار وجود دارد .اما وقتي

ريزي.

در پژوهش حاضر با نگاهي کلي به دو متغير پيشبين و
مالک مينگريم در مييابيم که تنها در حدود  28درصد

 )6حسيني ،فاطمه .)8383( .درباره هوش هيجاني
چه ميدانيد؟ به نقل از روزنامه همشهري.

واريانس متغير مالک (هوش هيجاني) توسط متغيرهاي

 )2حميدي زاده ،محمد رضا .)8381( .تصميم گيري

پيشبين (قابليتهاي برنامه ريزي ،سازماندهي ،هدايت،

هوشمند و خالق ،هوش هيجاني( .چاپ اول).

کنترل) قابليت تبيين است ،و اين بيانگر آن که احتماالً

تهران :نشر ترمه.

در حدود  29درصد واريانس متغير مالک (هوش

 )8خائف الهي ،احمد علي و محمد .دوستار.

هيجاني) تحت تأثير ساير متغيرهايي قرار ميگيرد که

( .)8382ابعاد هوش هيجاني .نشريه :مديريت و

در پژوهش حاضر به آنها اشاره نگرديده است.

توسعه ،شماره .88

45
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بررسي تأثير ميزان هوش هيجاني بر قابليتهاي مديريت

 )9ديهمي ،م .)8382( .ارتباط خالقيت با هوش

 )89نوري امام زاده اي ،اصغر .)8388( .رابطه بين

هيجاني .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد

هوش هيجاني و کارايي .برگرفته از اينترنت ،و

اسالمي اهواز ،واحد رودهن.

ترجمه شده ،نشريه آموزه ،شماره .84

 )89شريفي درآمدي ،پرويز ؛ آقايار ،سيروس.

 )29وطن خواه ،سودابه؛ پوران رئيسي و روح اهلل

( .)8381هوش هيجاني سازماني .چاپ اول.

کلهر .)8381( .تعيين همبستگي هوش هيجاني با

انتشارات سپاهان.

راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران

 )88عابدي جعفري ؛ حسن ؛ مرادي ،محمد.)8383( .

بيمارستانهاي آموزشي قزوين .فصلنامه علمي،

بررسي رابطه هوش عاطفي و رهبري تحول

پژوهشي مديريت سالمت.

آفرين .دانش مديريت ،شماره .29
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