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چکیده
در این تحقیق به تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری [ بر اساس سبکهای
تصمیم گیری عقالیی  ،شهودی  ،وابستگی  ،آنی و اجتنابی ] مدیران شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی پرداخته شده است  .بدین منظور  ۵۵نفر از مدیران شرکت به عنوان نمونه
آماری مورد بررسی قرار گرفتند .داده های مربوط به هوش عاطفی با استفاده از پرسشنامه
هوش عاطفی سیبریاشرینگ و داده های مربوط به سبک تصمیم گیری به وسیله پرسشنامه
سبک تصمیم گیری اسکات و بروس جمع آوری گردید  .روایی محتوایی دو پرسشنامه با نظر
اساتید و صاحبان فن مورد بررسی و تایید قرار گرفت .برای پایایی پرسشنامه ها نیز آلفای
 دريافت مقاله68/41/41 :
 پذيرش مقاله68/7/41 :

Scientific-Research
Journal of
Shahed University
Eighteenth Year
No. 47-2
Jun.Jul.2011

برای پرسشنامه سبک تصمیم گیری  0/17به دست آمد  .آزمون همبستگی پیرسون به منظور
تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت .
نتایج نشان می دهند که بین هوش عاطفی و سبکهای تصمیم گیری عقالیی و اجتنابی مدیران
یک رابطه معنادار و منفی و بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری شهودی مدیران مورد
مطالعه یک رابطه معنادار و مثبت وجود دارد  .بین هوش عاطفی و سبکهای تصمیم گیری
وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معناداری بدست نیامد  .مدل پیش بین سبکهای تصمیم
گیری که رابطه آنها با هوش عاطفی مدیران تایید شده است با استفاده از رگرسیون لجستیک
ارائه شده اند.
واژگان کلیدی  :هوش عاطفی ، 7سبک تصمیم گیری عقالیی ، ۲سبک تصمیم گیری شهودی

٣

دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد

 ،سبک تصمیم گیری وابستگی ، ٤سبک تصمیم گیری آنی ، ۵سبک تصمیم گیری اجتنابی. ٦

سال هجدهم -دوره جديد
شماره 74-2
تير 0931

1

) Emotional Intelligence ( EI
Rational Decision Making style
3
Intuitive Decision Making style
4
Dependent Decision Making style
5
Avoidant Decision Making style
6
Spontaneous Decision Making style
2
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کرونباخ بر روی یک نمونه مقدماتی محاسبه شد که برای پرسشنامه هوش عاطفی  0/82و
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مدیریت و پیشرفت

سبک تصمیم گیری مدیران
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دانشور

تبیین رابطه بین هوش عاطفی و

تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران

تغییر و تحوالت محیط پیرامون موجب شده تا سازمانها

جهت فائق آمدن بر تقاضاها و فشارهای محیطی تأثیر

به مدیران خود به عنوان یکی از عوامل مهم در جهت

میگذارند » ( .)6به عبارت دیگر هو

فائق آمدن بر تحوالت  ٬تقاضاها و چالشهای محیطی نگاه

مجموعهای از تواناییها و قابلیتهایی است که فرد را در

کنند  .در چنین شرایطی مدیران نیازمند مهارتها و

جهت سازگاری با محیط و موقعیت در زندگی تجهیز

توانمندیهای بی شماری جهت اتخاذ تصمیمات کارآمد و

حائز اهمیت بسیار

میکند .مقوله عا ه در این نوع هو
است و آن را از هو

اثر بخشی بیشتر در سازمان می باشند .

عا ی و کسی است که آن را به رف انظار عمومی سوق

و بیرونی متعددی می باشد و از جمله عوامل مهم درونیی

داد هو

عیا ی در کنیار هیو

کنترل احساسات بدون اینکه اجازه دهد احساسات بیش

عا ی نخستین بار در سال  ٩١۲٠توسط

ثوراندیک ٩با عنوان " هو
وی هو

اجتماعی " مطرح گردید .

از اندازه او را تحت تأثیر قرار دهند .
 -۲توانایی فرد در انگیز

شناختی افراد را مورد بازبینی قرار داد و نتیجتاً

م هوم هو

عا ی عبارت است از (:)8

 -٩شناخت فرد راجع به احساسات خود و توانایی او در

عقلی است (. )1
م هوم هو

شناختی متمایز میسازد (.)7

از دیدگاه دانیل گلمن که نام آشنای همراه هو

اثربخشی مدیران در سازمان وابسته به عوامل درونیی
میزان برخورداری آنها از هیو

عا ی

داشتن خالقیت و انجام کارها با حداکثر سرعت .

اجتماعی را برای شرح ابعاد و جنبه های

خاصی از موفقیت که صرفاً از ریق هو

 -٣توانایی درک احساسات دیگران و کنترل و هدایت

شناختی قابل

روابط به نحو اثربخش .

دستیابی نبودند بیان نمود ( . )2تا اوایل دهة  ٩١٨٠توجه
چندانی به م هوم هو

خود جهت انجام کارها،
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عا ی نشد .در ابتدای این دهه

با توجه به تعاریف مختلف در این زمینه ،میتوان

عا ی را بطور نظاممند

عا ی

محققان م هومسازی ایدة هو

گ ت تمامی صاحبنظران به نحوی معتقدند هو

شروع نمودند و در سال  ٩١٨٣نیز گاردنر به م هومسازی

احساسات و افکاری است که ورای تمامی فعالیتهای

میان فردی پرداخت ( . )3در

انسان قرار دارد و به نوعی چگونگی واکنش انسان به

درون فردی و هو

هو

موقعیتهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار میدهد.

سال  ٩١١٠برای نخستین بار مایر و سالووی واژة «هو

بنابراین افرادی که از سطح باالی هو

عا ی» را مطرح نمودند و به شرح دو نوع هو
پرداختند  :هو

درون فردی و هو

میان فردی  .گلمن

نیز در سال  ٩١١١در کتاب خود به م هوم هو
پرداخته و در گستر

۲

عا ی

برخوردارند قادرند این واکنشها را در خود و دیگران
شناسایی نموده و در یک مسیر صحیح هدایت کنند.

عا ی

در ی دهه گذشته تحقیقات در زمینه اهمیت هو

این م هوم نقش مهمی را ای ا نمود

عا ی در حوزه مدیریت رشد چشمگیری داشته است .

(. )4
عا ی شامل توانایی

پایه و اساس تمامی تحقیقات این بوده است که افراد

درک و آگاهی از عوا ف  ،توانایی دستیابی و ایجاد

برخوردار از سطوح باالی هو

عا ی در مقایسه با

افرادی که صرفا" بر هو

4

از دیدگاه مایر و سالووی هو

احساسات  ،تسهیل فعالیتهای شناختی و عمل سازگارانه و

بهتر می توانند در محیط کار اثربخش باشند ( . )3زاکارو

توانایی تنظیم عوا ف در خود و دیگران می باشد (.)5
مارتینز ٣نیز در تعریف هو

شناختی خود تکیه می کنند

5٣

و همکاران ( )۲٠٠٣پس از بررسی پژوهشهای بسیاری

عا ی معتقد است  « :هو

که در زمینه رابطه بین هو

عا ی یک دستهبندی از مهارتهای غیر شناختی،

عا ی و مسائل کارکنان

انجام شده اند به این نتیجه رسیدند که هر چه سطوح

1

Thorndike , E.L
Goleman , D
3
Martinez , M.N

2
4

Cognitive Intelligence
Zaccaro et al .

5
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مقدمه

صالحیتها و شایستگیهایی است که بر توانایی فرد

دکتر اکرم هادیزاده مقدم و مریم طهرانی

هو

کنترل حجم کار  ،سطح تحصیالت  ،انداره سازمان و

باشد ) . (14تصمیم گیری عبارت از انتخاب یک راهکار

عا ی کارکنان زیردست  ،هر چه سطح

از میان گزینه های مختلف است  ،بر بق این تعریف

عا ی مدیران مافوق باالتر باشد کارکنان زیردست

تصمیم گیری هسته مرکزی برنامه ریزی را تشکیل می

سطح عملکرد و رضایت شغلی بیشتری دارند (.)9

دهد ( .)15بر این اساس نحوه برخورد و واکنش مدیران

بورباچ ) ۲٠٠4 ( ٩در تحقیق بر روی  ٩4١مدیر رابطه

در هنگام مواجه با شرایط تصمیم گیری بیانگر سبک

سطح هو
هو

معناداری را بین سبک رهبری مشارکتی و هو

تصمیم گیری آنها می باشد .

عا ی

بقه بندیهای مختل ی از سبک تصمیم گیری ارائه

بدست آورد و نشان داد که سبک رهبری مشارکتی و
النگهورن ) ۲٠٠4( ۲در تحقیق خود در زمینه اهمیت

دسته از عوامل فردی  ،سازمانی و محیطی را بر نحوه

عا ی در عملکرد و موفقیت مدیران به این نتیجه

واکنش و رفتار افراد در هنگام مواجه با شرایط تصمیم

عا ی باالی مدیران می تواند

گیری دخیل می دانند با یکدیگر مت اوت می باشند ()16

منجر به بهبود عملکرد شغلی آنها شود ( . )11نتایج

 .اسکات و بروس در تحقیق خود به عوامل فردی بیش از

مطالعه ای که توسط گالسو و اینارسن ) ۲٠٠5 ( ٣بر روی

سایر عوامل در انتخاب سبک تصمیم گیری توجه نموده و

 ۲٧٠مدیر و  5۲4کارمند انجام شد نیز نشان داد که رابطه

برهمین اساس پنج سبک تصمیم گیری را ارائه نموده اند

مدیر و کارمند مملو از خلق های مثبت و من ی  ،عوا ف

( )17که عبارتند از  :سبک تصمیم گیری عقالیی  ،سبک

و قضاوت های مبتنی بر عا ه می باشد که رابطه

تصمیم گیری شهودی  ،سبک تصمیم گیری وابستگی ،

مستقیمی با رضایت شغلی کارکنان دارد (.)12

سبک تصمیم گیری آنی و سبک تصمیم گیری اجتنابی .

تبادلی با هو
هو

رسیده است که هو

داونی و همکاران ) ۲٠٠5 ( 4٧نیز در تحقیقی پیرامون

 -سبک تصمیم گیری عقالیی  :این سبک بیانگر

عا ی مدیران به مطالعه

تمایل تصمیم گیرنده به شناسایی تمامی راهکارهای

 ٩٧5مدیر ارشد زن در استرالیا پرداختند  .نتایج تحقیق

ممکن  ،ارزیابی نتایج هر راهکار از جنبه های

نشان داد مدیرانی که سبک رهبری آنها تبادلی است  ،از

مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب

عا ی باالتری برخوردارند  .این مدیران

توسط تصمیم گیرنده در هنگام مواجه با شرایط

بیان داشته بودند که به راحتی قادرند احساسات خود را

تصمیم گیری می باشد ( . )18به عبارتی در این

شناسایی نموده و برای دیگران بازگو کنند  ،احساسات

سبک تصمیم گیری فرد تصمیم گیرنده از یک فرایند

دیگران را نیز شناسایی و درک کنند و می توانند

ثابت و کامالٌ مشخص جهت انتخاب و اجراء بهترین

احساسات و دانش عا ی خود را در مواقع تصمیم گیری

راه حل و دستیابی به اهداف پیروی می کند (. )19

رابطه بین سبک رهبری و هو

سطح هو

 -سبک تصمیم گیری شهودی  :تصمیم گیری

 ،حل مساله  ،مدیریت استرس و کنترل عصبانیت خود
بکار گیرند (. )13

شهودی فرایندی ناخودآگاه است که در سایه تجربه
عا ی در مدیریت ،

های استنتاج شده به دست می آید ( . )20در این

یکی از وظایف بسیار مهم و حساس مدیران که می تواند

شیوه تصمیم گیری مدیر منطق روشنی در رابطه با

عا ی آنها قرار گیرد وظی ه تصمیم

درست بودن تصمیم خود ندارد  ٬بلکه با تکیه بر

با توجه به اهمیت و جایگاه هو
تحت تاثیر هو

بینش و فراست درونی خود آن چیزی را که فکر می

1

Burbach , M.
Langhorn , S.
3
Glaso , L. & Einarsen , S.
4
Doeney , L.A et al

کند درست است انجام می دهد (. )19

2
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عا ی رابطه مثبت دارند(. )10

شده است و هر کدام از بقه بندیها با توجه به اینکه کدام
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رضایت شغلی نیز باالتر می رود  .عالوه بر این در شرایط

یکی از اجزاء بسیار پیچیده و حساس رهبری آنها می
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عا ی کارکنان باالتر باشد سطح عملکرد و

گیری است .تصمیم گیری مدیران در مجموعه سازمانی

تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران



 -سبک تصمیم گیری وابستگی  :این سبک بیانگر

تحوالت اجتماعی محیط کار .


راهنماییهای دیگران است (. )17
 -سبک تصمیم گیری آنی  :در سبک آنی مدیر

درک چگونگی بهبود و توسعه روابط با دیگران
.

بصورت ناگهانی و بی مقدمه بالفاصله درهمان لحظه

با توجه به مباحث مطرح شده و ارتباط هو

مواجه شدن با مساله  ،تصمیم خود را اتخاذ می کند

عا ی

با وظی ه تصمیم گیری مدیران  ،مساله اصلی تحقیق حاضر

(. )17

این است که آیا بین هو

 -سبک تصمیم گیری اجتنابی  :افرادی که از

عا ی و سبک تصمیم گیری

مدیران رابطه وجود دارد ؟

سبک اجتنابی برخوردارند در هنگام مواجه با مساله [
مشکل یا فرصت ] تا آنجا که امکانپذیر باشد تصمیم

هدف و فرضیه های تحقیق

گیری را به تعویق انداخته و از هرگونه واکنش

با توجه به جدید بودن موضوع هو

نسبت به مساله رخ داده

مدیریت  ،لزوم توجه بیشتر به یافتن رابطه بین این م هوم

ره می روند (. )21

با سبک تصمیم گیری مدیران که از سابقه تحقیق در

گاهی اوقات چنین پنداشته می شود که عوا ف و

کشور برخوردار نیست هدف اصلی مطالعه حاضر است .

احساسات را باید کامال" از ت کر منطقی در هنگام تصمیم

بر این اساس فرضیات تحقیق به شکل ذیل مطرح می

گیری جدا نمود  .اما به نظر می رسد ت کر خالی از

شوند :

هرگونه احساس و عا ه روند اتخاذ تصمیمات و اجراء

 .٩بین هو

آن را با مشکل مواجه ساخته و در بسیاری از مواقع غیر
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 .۲بین هو

و دیگران را به نحو مطلوب شناخته و در یک راه صحیح

 .٣بین هو

عا ی برخوردار بوده و این توانمندی

 .4بین هو

آنها و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری در سازمان

 .5بین هو

از دیدگاه دیگینز بهترین مدیران نیازمند این هستند که
تصمیمات خود را بر اساس ترکیبی از مهارتهای خود

روش شناسی تحقیق

مدیریتی  ٬برقراری روابط با دیگران و همچنین آگاهی از

با توجه به اینکه در این تحقیق به تبیین رابطه بین هو

چگونگی تاثیر رفتارشان بر عملکرد کارکنان اتخاذ کنند .

عا ی و پنج سبک تصمیم گیری عقالیی  ،شهودی ،

عا ی در هنگام تصمیم گیری در چند زمینه به

وابستگی  ،آنی و اجتنابی پرداخته شده است  ،لذا مطالعه

افراد کمک می کند (: )22


شناسایی و مدیریت تاثیر عوا ف [هیجانات] بر

عا ی و سبک تصمیم گیری اجتنابی

مدیران رابطه وجود دارد.

عا ی برخوردار باشند تا بتوانند



عا ی و سبک تصمیم گیری آنی

مدیران رابطه وجود دارد.

ای ا می کند .

آگاهی بیشتر از سبک درون فردی خود .

عا ی و سبک تصمیم گیری

وابستگی مدیران رابطه وجود دارد.

ارزشمند نقش موثری را در اثربخشی سبک تصمیم گیری

هو

عا ی و سبک تصمیم گیری

شهودی مدیران رابطه وجود دارد.

هدایت نمایند  ٬می توان گ ت چنین مدیرانی از سطح

از سطح باالی هو

عا ی و سبک تصمیم گیری عقالیی

مدیران رابطه وجود دارد.

ممکن می سازد  .لذا چنانچه مدیران بتوانند عوا ف خود

باالی هو

عا ی در حوزه

حاضر یک تحقیق پیمایشی است که در آن با انتخاب
نمونه آماری و از ریق رو

همبستگی فرضیات مورد

بررسی قرار گرفته اند و می توان آن را در گروه تحقیقات

افکار و رفتارهای خود در هنگام تصمیم گیری .

کاربردی به شمار آورد .
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عدم استقالل کافی و تکیه بیش از حد بر حمایتها و

بهبود توانایی فرد در قضاوت و بررسی پیرامون

دکتر اکرم هادیزاده مقدم و مریم طهرانی

جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران شرکت ملی

مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد  .آل ای کرونباخ ٠/٧٩

پخش فرآورده های ن تی به تعداد  ٧٠ن ر می باشد که از

بر روی نمونه مقدماتی نشان دهنده این است که

تصادفی

پرسشنامه سبک تصمیم گیری از پایایی خوبی نیز

این تعداد جامعه آماری  55 ،ن ر به رو

جهت انتخاب شدن به عنوان نمونه آماری برخوردارند]

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر رابطه بین دو متغیر [

به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند .

هو

جمع آوری داده های تحقیق از ریق دو پرسشنامه هو

] مورد بررسی قرار می گیرند  ،لذا رو

عا ی و سبک تصمیم گیری انجام گرفته است  .برای

همبستگی است  .جهت انتخاب آزمون همبستگی مناسب

عا ی مدیران از پرسشنامه استاندارد

 ،ابتدا با است اده از آزمون کولموگوروف  -اسمیرنف

سیبریاشرینگ است اده شده است  .این پرسشنامه دارای

نرمال بودن توزیع داده ها مورد بررسی قرار گرفته و بر

 33سوال می باشد و پنج مول ه خود آگاهی  ،خود

اساس نتایج به دست آمده از آن  ،آزمون همبستگی

انگیزی  ،خود کنترلی  ،همدلی و کنترل روابط مدیران در

مناسب به منظور پاسخگویی به فرضیات تحقیق انتخاب

قالب این فرضیات مورد سنجش قرار گرفته اند  .علی

شده است  .در نهایت با است اده از رگرسیون لجستیک

عا ی سیبریاشرینگ

مدل پیش بین سبکهای تصمیم گیری که رابطه آنها با

سنجش هو

رغم اینکه پرسشنامه هو

هو

استاندارد شده می باشد  ،روایی و پایایی آن در تحقیق

عا ی و هر یک از سبکهای تصمیم گیری مدیران
تحقیق از نوع

عا ی مدیران تایید شده اند قابل ارائه می باشد .

حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفت  .با توجه به اجماع
بوده و پایایی آن نیز با آل ای کرونباخ  ٠8٨۲بر روی یک

از مجموع  55ن ر آزمودنی در این تحقیق تعداد  54ن ر

نمونه مقدماتی متشکل از  ٩5ن ر از مدیران مورد بررسی و

مرد و  1ن ر زن بودند  .میانگین سنی آزمودنیها نیز 49

تایید قرار گرفت .

سال و بیشتر مدیران از نظر سنوات خدمت بین  22تا 28

سنجش سبک تصمیم گیری مدیران نیز با است اده از

سال قرار داشتند  .همچنین از نظر سطح تحصیالت نیز

پرسشنامه اسکات و بروس صورت پذیرفته است  .این

بیشتر مدیران نمونه آماری (  32ن ر ) دارای مدرک

پرسشنامه مشتمل بر  25سوال بوده و برای سنجش هر

تحصیلی کارشناسی بودند و پس از آن به ترتیب مدارک

کدام از سبکهای تصمیم گیری  5سوال اختصاص داده

کارشناسی ارشد (  21ن ر ) و دکتری و دیپلم ( هر کدام

شده است  .پس از دریافت و ترجمه پرسشنامه سبک

با تعداد  1ن ر ) قرار داشتند .
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نمونه آماری  ،ابزار سنجش و فنون آماری

تصمیم گیری  ،روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید

تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران

جدول . 1شاخص های آماری متغیرهای تحقیق در بین کل پاسخگویان
سبک عقالیی

هو

سبک آنی

تعداد

55

55

55

55

55

55

میانگین

9.55

10.18

14.05

17.36

16.35

126.33

میانه

10.00

10.00

14.00

17.00

17.00

127.00

مد

10

11

15

17

12

128

کمترین

5

5

9

10

10

113

بیشترین

16

17

20

22

23

142

همانگونه که در جدول شماره  ٩مشاهده می شود

مربوط به سبک تصمیم گیری عقالیی و حداقل نمره

عا ی  55پاسخگوی انتخابی  ٩۲١8٣٣می

سبک تصمیم گیری  5بوده و مربوط به سبک های تصمیم

میانگین هو

باشد .میانه و مد در متغیر هو

گیری آنی و اجتنابی می باشد .

عا ی نیز به ترتیب

 127و  128محاسبه شده است و حداقل و حداکثر

در این تحقیق رابطه بین هو

عا ی و هر یک از

عا ی آزمودنیها نیز  113و  142می باشد

سبکهای تصمیم گیری مدیران در قالب پنج سوال مورد

 .در ارتباط با سبک تصمیم گیری مدیران نیز میانگین

بررسی قرار می گیرند  ،اما پیش از آن به منظور انتخاب

سبک تصمیم گیری عقالیی  ٩١8٣5محاسبه شده که

آزمون همبستگی مناسب  ،با است اده از آزمون

بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و کمترین مقدار

کولموگوروف  -اسمیرنف نرمال بودن هر یک از

نمرات هو
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١855

متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

به دست آمده که مربوط به سبک تصمیم گیری

در جدول شماره  ٣نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن

اجتنابی می باشد  .حداکثر نمره کسب شده نیز  ۲٣بوده و

توزیع نمرات هر یک از متغیرهای تحقیق مشهود است :
جدول . 2نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف متغیرهای تحقیق
آزمون کولموگوروف  -اسمیرنف
حجم نمونه

مقدار z

سطح معنی داری

عا ی

55

.547

.926

سبک عقالیی

55

.976

.296

سبک شهودی

55

.833

.492

سبک وابستگی

55

.795

.551

سبک آنی

55

.938

.343

سبک اجتنابی

55

.888

.41

هو

با توجه به جدول فوق سطح معنی داری به دست

 ، ) ٠855٩سبک آنی (  ) ٠8٣4٣و سبک اجتنابی ( ) ٠84٩

آمده در آزمون کولموگوروف  -اسمیرنف هر یک از

از سطح معنی داری قابل قبول (  ) ٠8٠5بزرگترند  ،در

عا ی (  ، ) ٠8١۲١سبک عقالیی (

عا ی و سبکهای

متغیرهای هو

نتیجه نمرات کلیه متغیرها ( هو

عقالیی  ،شهودی  ،وابستگی  ،آنی و اجتنابی ) در این

 ، ) ٠8۲١١سبک شهودی (  ، ) ٠84١۲سبک وابستگی (
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سبک اجتنابی

سبک وابستگی

سبک شهودی

عا ی

دکتر اکرم هادیزاده مقدم و مریم طهرانی

نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون هر

بررسی از توزیع نرمال پیروی می کنند  .بر این اساس
آزمون همبستگی پیرسون به منظور تبیین رابطه بین هو
عا ی و سبکهای تصمیم گیری مدیران انتخاب شده
است .

جدول . 3محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در فرضیات تحقیق

آزمون همبستگی پیرسون
فرضیات تحقیق

حجم

ضریب

سطح معنی

نمونه

همبستگی

داری

فرضیه اول  :بین هو

عا ی و سبک تصمیم گیری عقالیی مدیران رابطه وجود دارد

55

-.31

.021

فرضیه دوم  :بین هو

عا ی و سبک تصمیم گیری شهودی مدیران رابطه وجود دارد

55

.374

.005

فرضیه سوم  :بین هو

عا ی و سبک تصمیم گیری وابستگی مدیران رابطه وجود دارد

55

-.148

.281

فرضیه چهارم  :بین هو

عا ی و سبک تصمیم گیری آنی مدیران رابطه وجود دارد

55

-.168

.221

فرضیه پنجم  :بین هو

عا ی و سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران رابطه وجود دارد

55

-.4

.002

جدول فوق چون عدد معنی داری آزمون (  ) ٠/٠۲٩از

بین هو

عا ی و سبک تصمیم گیری شهودی در این

سطح معنی داری قابل قبول ( ) ٠/٠5کوچکتر است  ،لذا

بررسی مستقیم می باشد .

عا ی و سبک

فرضیه سوم  :با توجه به بزرگتر بودن عدد معنی داری

می توان نتیجه گرفت که بین هو

تصمیم گیری عقالیی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده

آزمون (  ) ٠8۲٨٩از سطح معنی داری قابل قبول ( 0.05

های ن تی رابطه معنی دار وجود دارد  .از آنجاییکه ضریب

) در فرضیه سوم  ،لذا می توان نتیجه گرفت که بین هو

همبستگی آزمون ( ) -٠/٣٩من ی است  ،جهت رابطه بین

عا ی و سبک وابستگی آزمودنیها در این بررسی رابطه

هو

معنی دار وجود ندارد .

عا ی و سبک تصمیم گیری عقالیی مدیران در

این بررسی معکوس می باشد .

فرضیه چهارم  :نتیجه آزمون همبستگی بین هو

فرضیه دوم  :با توجه به نتایج حاصل از بررسی رابطه بین

و سبک تصمیم گیری آنی مدیران نمونه آماری نشان می

عا ی و سبک تصمیم گیری شهودی مدیران در

دهد سطح معنی آزمون (  ) ٠8۲۲٩از سطح معنی داری

هو

عا ی

جدول شماره  ، ٣چون عدد معنی داری آزمون ( 0.005

قابل قبول (  ) ٠8٠5بزرگتر است  ،بنابراین بین هو

) از سطح معنی داری قابل قبول ( ) 0.05کوچکتر است

عا ی و سبک تصمیم گیری آنی آزمودنیها در این بررسی

 ،در نتیجه بین هو

رابطه معنی دار وجود ندارد .

عا ی و سبک تصمیم گیری

شهودی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های ن تی

فرضیه پنجم  :با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه

رابطه معنی دار وجود دارد  .از آنجاییکه مقدار ضریب

پنجم  ،چون عدد معنی داری آزمون (  )٠/٠٠۲از سطح
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یک از فرضیات تحقیق در جدول شماره  ٣مشهود است .

تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران

عا ی و سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران

عا ی میورد تایید قرار گرفته اند را با کمک

بین هو

آنها با هو

شرکت ملی پخش فرآورده های ن تی رابطه معنی دار

رگرسیون لجستیک پیش بینی نماییم  ،بر این اساس مدلی

وجود دارد  .از آنجاییکه ضریب همبستگی آزمون (-٠/4

بدست می آید که به مدل پیش بین معروف می باشد  .با

عا ی و سبک

عا ی

) من ی است  ،جهت رابطه بین هو

توجه به اینکه در این بررسی همبستگی بین هو

تصمیم گیری اجتنابی مدیران در این بررسی معکوس می

و سه سبک تصمیم گیری عقالیی  ،شهودی و اجتنابی

باشد .

معنادار می باشد  ،لذا برای این سه سبک تصمیم گیری
مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های ن تی می توان

مدل پیش بین سبک تصمیم گیری مدیران

مدل پیش بین ارائه نمود و با لحاظ نمودن نمره هو

در برخی از تحقیقات یک متغیر تنها دو نتیجه ممکن دارد

عا ی هر یک از آزمودنیها در این مدلهای پیش بین

ص ر یا یک را بپذیرد

برخورداری یا عدم برخورداری آنها از سه سبک تصمیم

و می تواند فقط یکی از دو ارز
که ارز

 ٩به معنای وقوع حادثه مورد نظر و ارز

گیری مذکور را پیش بینی نمود .چنانچه

 Lnبه دست

ص ر به معنای عدم وقوع آن [ یا بالعکس ] است  .در

آمده از مدل پیش بین هر یک از سبکهای تصمیم گیری

تحقیق حاضر متغیر سبک تصمیم گیری از این ویژگی

بزرگتر یا برابر  ٠/5باشد بیانگر برخورداری فرد از سبک

برخوردار است  ،به عبارتی هر آزمودنی یا یک سبک

تصمیم گیری مورد نظر و چنانچه کوچکتر از  ٠/5باشد

خاص تصمیم گیری را داراست و یا فاقد سبک تصمیم

نشان دهنده عدم برخورداری وی از سبک تصمیم گیری

گیری مورد نظر می باشد  .در این تحقیق می توانیم

مورد نظر می باشد.

برخورداری یا عدم برخیورداری هر آزمیودنی از
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جدول . 4آزمون کای دو و سطح معنی داری معادله رگرسیون لجستیک سبک عقالیی،شهودی و اجتنابی
سطح معنی داری

مربع کای دو

.002

9.463

مرحله1

.002

9.463

مدل

.001

11.365

مرحله1

.001

11.365

مدل

.016

5.828

مرحله1

.016

5.828

مدل

سبک عقالیی

سبک شهودی

سبک اجتنابی

با توجه به جدول شماره  4مقدار کای دو مدل پبش

داری قابل قبول ( )٠/٠5کمتر می باشند  ،بنابر این

بین هر یک از سبک های تصمیم گیری عقالیی برابر با

مشخص می گردد که هو

عا ی به عنوان متغیر مستقل

 ، ١/4١٣شهودی برابر با  ٩٩/٣١5و اجتنابی برابر با

تحقیق بر سبک های تصمیم گیری عقالیی  ،شهودی و

 5/٨۲٨می باشد  .همچنین سطح معنی داری آزمون کای

اجتنابی به عنوان متغیرهای وابسته تاثیر داشته و نشان

دو سبک عقالیی  ، ٠/٠٠۲شهودی  ٠/٠٠٩و اجتنابی

دهنده براز

 ٠/٠٩١می باشد و از آنجاییکه این اعداد از سطح معنی
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معنی داری قابل قبول ( ) ٠/٠5کوچکتر است  ،در نتیجه

سبکهیایی که با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون رابطه

دکتر اکرم هادیزاده مقدم و مریم طهرانی

جدول . 5متغیرهای مدل رگرسیون لجستیک سبک عقالیی ،شهودی و اجتنابی
سطح معنی

خطای
معیار

داری
.007
سبک عقالیی

سبک اجتنابی

7.303

.006

7.461

6.756

18.454

.004

8.385

.055

.160

.004

8.388

7.012

.026

4.988

.048

-.106

.024

5.099

6.034

13.626

عدد ثابت
مرحله ٩

-20.308

هو

عدد ثابت
هو

مرحله ٩
عدد ثابت

جدول شماره  5متغیرهای وارد شده در مدل

مدل پیش بین سبک تصمیم گیری عقالیی :

رگرسیون لجستیک سبک های تصمیم گیری عقالیی ،

آزمون متغیر هو

عا ی در سطح  ٠/٠٠٧درصد خطا

شهودی و اجتنابی و نتایج آزمون والد مربوط به هر یک از

معنی دار است .بر اساس این خروجی مدل پیش بین

آنها را نشان می دهد  .با توجه به آماره والد و سطح

سبک تصمیم گیری عقالیی این تحقیق را می توان به

معنی داری به دست آمده می توان مدل پیش بین هر یک

صورت زیر ارائه نمود :

از سبکهای تصمیم گیری را با توجه به متغیر هو
عا ی به شرح ذیل ارائه نمود :

عا ی

1

LN

مدل پیش بین سبک تصمیم گیری شهودی  :با

هو

توجه به آماره والید و سیطح معنیی داری  ،آزمیون متغییر

بر اساس این خروجی مدل پیش بین سبک تصمیم گییری

هو

عا ی در سطح  ٠/٠۲١درصد خطا معنی دار است.

اجتنابی این تحقیق را می توان به صورت زیر ارائه نمود :

عا ی در سطح  ٠/٠٠4درصد خطا معنی دار است.

بر اساس این خروجی مدل پیش بین سبک تصمیم گییری

x

1

شهودی این تحقیق را می توان به صورت زیر ارائه نمود :

x

1

- 20.308

x

1



  0.160



هو

 p

1 P


عا ی

+ 13.626

x

1



  - 0.106



هو

 p

1 P


عا ی

LN

LN
نتیجه گیری

مدل پیش بین سبک تصمیم گیری اجتنابی  :با

با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق  ،یافتیه

توجه به آماره والید و سیطح معنیی داری  ،آزمیون متغییر

عا ی

اول تحقیق بیانگر وجود رابطه معکوس بین هو
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x1

هو

+ 18.454

x



  - 0.144




 p

1 P
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سبک تصمیم گیری

آماره والد

ضریب

تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران

عا ی باال یعنی برخورداری از سطوح باالی خود آگیاهی

مناسب است انتخاب نمایند .

عیا ی بیه

یافته دیگر این تحقیق بیانگر وجود رابطه غییر مسیتقیم

 ،خود انگیزی و سایر مول ه های اصلی هو

مدیران و تصمیم گیران این امکان را می دهد که در هنگام

بین هو

عا ی و سبک تصمیم گیری اجتنیابی میدیران

تصمیم گیری بیه جیای تبعییت از سیبک عقالییی کیه در

می باشد  .افرادی که از نظر هو

شرایط متحول پیرامون و در موقعیتهای اضطراری تصیمیم

قرار می گیرند به علت عدم توانایی درک عوا ف درونیی

گیری نمی تواند بهترین گزینه بوده و راهکار بهینیه را نییز

خود و دیگیران  ،ضیعف در کنتیرل عوا یف و برقیراری

و شیناخت عیا ی

روابط اجتماعی موثر و درک ناشناخته های شرایط تصمیم

باالی خود در پی تصمیم گیری در موقعیت اتخاذ تصیمیم

گیری  ،اسیترس و فشیار زییادی را در هنگیام مواجیه بیا

عیا ی

مسائل متحمل می شوند  .افزایش استرس می تواند سیبب

برخوردارنیید کمتییر مییی تواننیید از احساسییات و عوا ییف

این شود که فرد با فرار از موقعیت تصمیم گیری و تیاخیر

درونی خود و دیگران آگاهی یابند و در بسیاری از میوارد

در اتخاذ هرگونه تصمیم تا آنجیا کیه امکانپیذیر اسیت از

در کنترل احساسات و برقراری روابط اجتماعی میوثر نییز

مواجهه با موقعیت استرس زا خودداری نمیوده و بهتیرین

موفق نمی باشند  ،لذا چنین میدیرانی بیا تکییه کامیل بیر

گزینییه را در چنییین شییرایطی نادیییده گییرفتن مسییاله و در

منطق تمایل دارند که در تمامی شرایط تصیمیم گییری بیر

نهایییت اجتنییاب از تصییمیم گیییری بدانیید  .بنییابراین اگییر

اساس اصول منطقی و کامالً عقالییی رفتیار نمیوده و بیا

بپذیریم که برخورداری از اعتمیاد بیه ن یس بیاال و ح یظ

بررسی تمامی جوانب و راهکارهای موجود دست به ییک

آرامش درونیی از ویژگیهیای بسییار مهیم تصیمیم گییران

ارائه دهد  ،با بهیره گیرفتن از هیو

باشند  .امیا میدیرانی کیه از سیطح پیایین هیو

انتخاب بهینه بزنند .

عا ی در سطح پیایین

سازمانی است  ،چنانچه مدیران از نظر هیو

عیا ی در
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دومین یافته این تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبیت بیین

سطوح باالیی قرار داشته باشند بهتر قادرند بدون گرییز از

عا ی و سبک تصمیم گیری شهودی میدیران میی

موقعیتهای تصمیم گیری و هر گونه برخیورد ان عیالی  ،در

باشد  .البتیه نکتیه حیائز اهمییت ایین اسیت کیه میدیران

برابر فرصتها و تهدیدهای سازمانی به نحو مناسب واکنش

برخوردار از سیبک تصیمیم گییری شیهودی بطیور کامیل

نشان دهند  .لذا با توجه بیه حساسییت و اهمییت وظی یه

تجزیییه و تحلیییل بخردانییه را رد نمییی کننیید  ،بلکییه آنهییا

تصمیم گیری در مدیریت  ،در انتصابات مدیریتی نیز میی

معتقدند که در بسیاری از شرایط [ مثل محیط های پیچیده

بایست برخورداری از سیطح مطلیوب هیو

عیا ی بیه

و پویا ) امکان تبعیت از الگوی عقالیی وجود ندارد و باید

عنوان یکیی از عوامیل مهیم در کنیار سیایر شایسیتگیها و

راهکاری را که شهود درونی آن را شناسایی و تایید نموده

صالحیتهای الزم جهت احراز پسیتهای میدیریتی در نظیر

انتخاب کرد  ،حتی ممکین اسیت دلییل منطقیی مبنیی بیر

گرفته شوند .

هو

درسییت بییودن راهکییار انتخییابی وجییود نداشییته باشیید .
توانمندی درک عوا ف خود و دیگران باعث می شود کیه
تصمیم گیرنده با شناخت عوا ف و احساسیات درونیی ،

پیشنهادات برای شرکت ملی پخش فررآورده

آنها را در یک حد متعادل ح ظ نموده و در جهت تسیهیل

های نفتی

فرایند تصیمیم گییری بکارگیرنید و بیا شیناخت کیافی از

با توجه به جدید بیودن مقولیه هیو

احساسات درونی کارکنان و بطور کلی تمام افرادی که بیه

مدیریت  ،لذا پیشنهاد می شود که زمینه آَشینایی هیر چیه

نوعی تحت تاثیر تبعات تصمیم اتخاذ شده آنها قیرار میی

بیشتر مدیران شرکت ملی پخیش فیرآورده هیای ن تیی بیا

گیرند و توانایی برقیراری روابیط اجتمیاعی میوثر جهیت

عا ی و نقش مهم آن در وظیایف مختلیف

م هوم هو
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و سبک تصمیم گیری عقالیی مدیران میی باشید  .هیو

تسهیل روند اجیرای تصیمیم در نهاییت راهکیاری را کیه

دکتر اکرم هادیزاده مقدم و مریم طهرانی

و بویژه مدیران ارشد این شرکت به علت ماهییت خیاص

آن قرار گیرد  .لذا پیشنهاد میی شیود کیه رابطیه بیین

فعالیت خود همواره با محیطی پویا  ،میتال م و پیچییده

هو

عا ی میدیران و اثیر بخشیی آنهیا از دییدگاه

مواجه بوده و گاهی اوقات بحرانهای متعددی را نیز تجربه

کارکنان مورد بررسی قرار گیرد .

می کنند  ،چنین شرایطی مستلزم اتخاذ تصمیمات مناسب

 -تییاکنون بیشییتر تحقیقییات مییدیریتی پیرامییون مقولییه

و به موقع از جانب آنها میی باشید  .توانمنیدیهای هیو
عا ی برخالف هو

شناختی قابل آمیوز

هو

و ییادگیری

عیا ی بیه بررسیی ایین ویژگیی در سیطوح

مدیریتی پرداخته است  .تحقییق و بررسیی در زمینیه

هستند  ،لذا عالوه بر آَشنا ساختن مدیران با اهمیت هو

اهمیییت و جایگییاه هییو

عییا ی در مییدیریت  ،راحییی دوره هییا و کارگییاه هییای

مدیریتی سازمان نیز می تواند زمینیه را بیرای تسیری

مهارتهیای عیا ی و تکنیکهیای

عا ی ببه کلیه سطوح سازمانی فیراهم

آموزشی جهت آمیوز

رشد و بهبود توانمندی هو

م هوم هو

عا ی در سطوح میدیریت

عییا ی در سییطوح غیییر

سازد.

سازمان ضروری به نظر می رسید  .بنیابراین میدیران میی
بایست بر این امر واقف شوند که در هنگام تصمیم گییری

منابع و ماخذ

در شرایطی ویژه نظیر هنگیام مواجیه بیا ییک بحیران بیر
رویکردهیای عقالییی و راه حلهیای کیامالً منطقیی تاکییید
نداشته باشند  ،بلکه ضمن کنترل تنش هیا و اضیطرابهای
دورنی خود و دیگران  ،بیه جییای برخیورد من عالنیه بیا
شیرایط تصمیم گییری و یا اجتنیاب از اتخییاذ هیر گونیه
تصمیم  ،با بهیره گرفتن از بینش و شناخت عا ی خیود
در شیرایط تصمیم گیییری بیه گونیه ای اثیربخش عمیل
نمایند  .این امر هم به ن ع میدیران و هم به ن ع کارکنان
و کلیت سازمان می باشد .
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه در ایین تحقییق رابطیه بیین هیوعا ی مدیران و سبک تصمیم گیری آنهیا بیه عنیوان
یکی از وظیایف مهیم میدیریتی میورد بررسیی قیرار
گرفته است  ،پیشنهاد می شود رابطه بین هیر کیدام از
مول ه های هو

عا ی به ور جداگانه بیا وظیایف

مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد  .از ایین رییق میی
توان به این درک نایل شید کیه در سیطوح میدیریتی
کدامیک از مول ه های هو

عا ی بیشتر از سایرین

بر روی عملکرد مدیران و انجام وظایف آنها اثیر میی
گذارد .
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شود  .تصمیم گیران شرکت ملی پخش فرآورده های ن تی

تواند تحت تاثیر هو

عا ی و مول ه های مختلیف
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