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چكیده
هدف اين تحقیق بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت تصمیم گیرری مرا ی در برورو اوراه بارادار تارران
میباشد .تصمیم گیران مورد آزمون که کارگزاران بورو اوراه باادار (به عنوان تناا گروه شناخته شده به عنروان
تحلیل گر ما ی در ايران) بودند ،تحت دو آزمون شامل "آزمون هوش هیجانی" و "آزمون کیفیت تصمیمگیرری"
قرار گرفتند.
اطالعات مربوط به هوش هیجانی و کیفیت تصمیم گیری کارگزاران با استفاده از دو پرسشنامه جمر آوری
شد .اطالعات بدست آمده از طريق آزمون آنا یز تشخیصی تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج تحقیق نشان داد که بُعد خود انگیزی و همد ی تاثیر مثبت و بُعرد مرديريت تراثیر منفری برر کیفیرت
تصمیم گیری ما ی داشته در حا یکه بُعد خودآگاهی و خودمديريتی بر کیفیت تصمیمگیری ما ی تراثیر نداشرته
است.
نتیجه آزمون کلی اجزای هوش هیجانی بر کیفیت تصمیمگیری ما ی نشان داد که رابطهی معناداری بین
هوش هیجانی و کیفیت تصمیم گیری ما ی در بورو اوراه باادار تاران وجود ندارد..
واژههای كلیدی :هوش هیجانی ،تصمیمگیری ،سرمايهگذاران ،نرخ بازدهی.
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 -1مقدمه
از سالها پیش روان شناسان متوجه شدند که برای دستیابی به موفقیت تناا داشتن ظرفیت باالی هوش
شناختی  6کفايت نمی کند .از همان زمان نظر دانشمندان از جمله پیترسا ووی و جان ماير  )6441(2بررره توان -
مندیهای ديگری جلب شد که بیشتر از جنس هیجانها بودند تا شناختها .اين توانمندیها که که از اين پس
هوش هیجانی  3نامیده میشوند به توانايیهای آموخته شدهای اشاره دارند که به ما کمك میکنند احساوها و
هیجان های خود را درك کنیم تا به نف ما و نه بر علیه ما کار کنند .مناسبترين حوزه برای مقايسهی هوش
هیجانی و هوش عقلی محیط کار است زيرا فرد در محیط کارخود عالوه برتوانمندی های علمی( که از هوش
عقلی نتیجه می شود) از قابلیتهای عاطفی خود نیز استفاده می کند.
در عصری که با نام تغییر عجین شده است آن چه که باعث ادامهی حیات و کسب مزيت رقابتی پايدار برای
سازمان ها میگردد ،استفاده ی اثر بخش از مناب انسانی است .بررسی هوشهیجانی ،به طور جدی با تحقیق
علمی بار  -آن  4در اوايل دههی  6491شروع شد ( باف و همکاران .)6341 ،تحقیقات گلمن  5و همکاران()2112
نشان میدهد سطوح بااليی از هوشهیجانی ،فضايی بوجود میآورد که در آن مشارکت اطالعاتی ،اعتماد،
خطرپذيری سا م و يادگیری رشد میکنند .بر عکس آن ،هوش هیجانی کم ،جوی سرشار از بیم و اضطراب ايجاد
میکند .فرد عصبی و وحشت زده در کوتاه مدت میتواند باره وری بااليی داشته باشد امرررا اين نتايج و بازدهی -
ها دوام چندانی نخواهد يافت.
درك اين حقیقت که بین میزان هوش هیجانی و تمايل فرد به استفاده از راهبردهای متمرکز در حل مسا ه
ارتباط وجود دارد و برخی افراد نسبت به ديگران در تصمیمگیری موفق ترند طی سال های اخیر  ،توجه قابل
مالحظه ای نسبت به متغیرهای مؤثر بر تصمیم های افراد ايجاد کرده است.اين متغیرها در طیفی ،از متغیرهای
فیزيو وژيکی تا متغیرهای روان شناختی قرار دارند .توجه به تفاوتهای فردی ،بررر مبنای مدل رابطه متقابل،
ويژگیهای موضوع مورد تصمیمگیررری و ويژگیهررای فردی تصمیمگیرنده ،باعث شکل گیری رفتار تصمیم -
گیری شده است .در واق تصمیمگیری ،انتخاب از میان گزينههای مختلف می باشد و اين عمل ساده نیست.
بلکه يك فرآيند میباشد .از جنبهی تئوريك ،میزان و نحوه ی دسترسی فعاالن بازار به اطالعات مورد نیاز جات
تصمیمگیری تاثیر مستقیمی بر شکلگیری فعل و انفعاالت بازار دارد.
بورو اوراه باادار ،يك بازار اقتصادی است که در آن ،خريد و فروش اوراه باادار تحت ضوابط و قوانین
خاص صورت میگیرد .تصمیمگیری سرمايه گذاران صرفا بر مبنای تجزيه و تحلیل کمی و عقالنی انجام نمیشود
بلکه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تاثیر زيادی بر نحوه ی واکنش ساام داران به فعل و انفعاالت بازار خواهد
داشت .به سخن ديگر رفتار سرمايهگذاران ،را میتوان ادغام (اقتصاد) حسابداری و علوم روانشناسی و تصمیم -
گیری دانست .اين تحقیق به دنبال پاسخگويی به اين سوال است که آيا هوش هیجانی بر کیفیت تصمیمگیری
سرمايهگذاران اثر معناداری دارد؟

511

سال پنجم /شماره هفدهم /بهار 5991

تاثیر هوش هیجاني بر كیفیت تصمیمگیري سرمايه گذاران در  / ...سیدمحمود موسوي شیري ،عسل بخشیان و هدي براتي

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
هوش هیجانی

)6
)2

)3

)4

)5

شايد بتوان گفت او ین کسی که اصطالح هوش هیجانی را در محافل عملی و آکادمیك بکار برد،يك
دانشجوی دورهی دکتری رشتهی هنر در سال  6495در يکی از دانشگاههای آمريکا بود(خائف ا ای و
دوستار،)6392،و ی تحقیقات علمی او یه روی هوش هیجانی از سوی دو تن از استادان مطرح روانشناسی به
نامهای دکتر جان ماير از دانشگاه نیو همپشاير و پیتر سا وی از دانشگاه يیل انجام شد و نتايج حاصله در قا ب
مقا های علمی در زمینهی هوش هیجانی در سال  6494به جامعهی علمی دنیا معرفی شد .مايرو سا وی هوش
هیجانی را شامل توانايی دريافت دقیق احساسات و هیجانات،ارزيابی و بیان هیجانات ،توانايی کسب احساساتی
که تفکر را تسایل میکند و توانايی شناخت هیجانات و تنظیم آن ها به منظور رشد عقالنی تعريف
کردهاند.سپس دانیل گلمن( )6449برپايهی تئوری ارايه شده از سوی ماير و سا وی ،با انتشار کتابی پرفروش
تحت عنوان"هوش هیجانی "1به تعريف و تبیین موضوع پرداخت.او در واق  ،او ین کسی بود که مفاوم هوش
هیجانی را وارد عرصه سازمان کرد(چرنیس  .)2111،7گلمن در کتاب هوش هیجانی به نقل از ماير و سا وی،
ماارتهای هوش هیجانی را به پنج دسته تقسیم میکند (چرنیس:)2111،
خودآگاهی يا شناخت احساسات خود ،به معنی "درك عمیق و روشن از احساسات ،هیجانها ،نقاط ضعف و
قوت ،نیازها و سائقهای خود".
کنترل احساسات و هیجانات (خود مديريتی) ،به معنی توانايی تنظیم احساسات خود و به کارگیری درست
هیجانات و هدايت آن ها درجات رسیدن به اهداف است ،که اين توانايی متکی بر توانايی خودآگاهی است .او
معتقد است که خودکنتر ی قابل يادگیری است.
خودانگیختگی ،بسیاری از روانشناسان آن را شرط بقا میدانند .به عقیدهی آنها انسان سا م هیچ کاری را بدون
هدف از پیش تعیین شده انجام نمی دهد و برای رسیدن به آن ،خود انگیزی الزم میباشد .انگیزه همچون موتور
حرکتی ،انسان را به حرکت وا میدارد.
شناخت احساسات ديگران(ماارت همد ی) به معنی درك جنبههای مختلف احساسات ديگران و انجام يك عمل
مناسب و واکنش مطلوب برای افرادی که پیرامون ما قرار گرفتهاند (گلمن .)6445 ،اين مو فه با احساو
مسئو یت در قبال ديگران دارای نسبت بیشتری میباشد .همد ی ريشه در خودآگاهی دارد .زيرا ما هرچه نسبت
به احساو خود پذيرش بیشتری داشته باشیم ،به همان اندازه در شناخت آنها ماهرتر خواهیم بود و به راحتی
می توانیم نوع احساو خود را از ديگران تمیز دهیم.
تنظیم روابط با ديگران(ماارت مديريت رابطه) که توانايی برقراری رابطه با ديگران است .کفايت اجتماعی،
تعیین کنندهی محبوبیت ،رهبری و اثرمندی بین فردی است.
گلمن ( ) 6445معتقد است افرادی که تمايل دارند در ايجاد رابطه با ديگران موثر واق شوند ،بايد توانايی
شناسايی ،تفکیك و کنترل احساسات خود را داشته باشند و سپس از طريق همد ی يك رابطهی مناسب برقرار
نمايند ؛ حتی در اين میان خودانگیزی هم در میزان اداره روابط اثرگذار است.
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جدول .1ابعاد هوش هیجانی در مدل گلمن
آن چه انجام میدهم

آن چه میبینم

خود انگیزی

خود مديريتی

خودآگاهی
آگاهی اجتماعی( همد ی)

مديريت رابطه

(برادبری ،تراويس و گريوز ،ترجمه گنجی ،6391،ص)46

اسالسکی و کاترايت  )2112( 9در تحقیقی با عنوان" عملکرد مديريت و هوش هیجانی" روی  221نفر از
مديران مدارو به اين نتیجه دست يافتند که هوش هیجانی عملکرد را در حوزههای مختلف مديريتی و کارهای
گروهی افزايش می دهد .آن ها اين حوزههای مديريتی را عبارت از مديريت تعارض ،مديريت استرو ،مديريت
بحران و زمان دانسته و دريافتند بین هرکدام از اين حوزهها با هوش هیجانی رابطهی مثبتی وجود دارد.ايوچوويچ 4و
همکاران( " )2117ارتباط بین توانايی هوش هیجانی و خالقیت" را با استفاده از مقیاوهای توانايی هوش
هیجانی در سه مطا عه مورد بررسی قرار دادند .نتايج به دست آمده از اين پژوهشها نشان داد که ارتباط معنا
داری بین توانايی هوش هیجانی و خالقیت وجود ندارد هم چنین بین هوش هیجانی و خالقیت هیجانی ارتباط
معناداری وجود نداشت .ايوسیا  )2117(61با بررسی جامعهی  2621نفری از بورو به مطا عهی عوامل اقتصادی و
سیاسی در تحقیقی با عنوان "رفتار ما ی و تصمیم گیری در مورد خريد ساام شرکتها" پرداخته که نتیجهی
آن منتای به اهمیت باالتر عوامل اقتصادی گرديده است .وی به بررسی جامعهی نیازهای سرمايهگذاران و تاثیر
انتظارات ساام داران برفعل و انفعاالت بازار توجه ويژه نموده است.جیمز دی هس( )2166پژوهشی با عنوان "
بابود تصمیمها و فرآيندهای تصمیمگیری از طريق استفاده از ماارتهای هوش هیجانی" انجام داده که در آن
به دنبال شناسايی روشهای عملی برای استفاده از هوش هیجانی در فرآيند تصمیمگیری بوده است .يافتهها
حاکی از آن است که سازمانها و افراد از يافتههايی منسوب به هوش هیجانی بارهمند میشوند و میتوانند نتايج
باتری در تصمیم های فردی و گروهی کسب نمايند .کاربرد عملی از ماارتهای هوش هیجانی يك استراتژی
برای توسعه ی توانايی فرد و سازمان است که برای ارزيابی تاثیر و عواقب ناشی از تصمیم گیری و بابود کیفیت
و اثربخشی فرايند تصمیمگیری استفاده میشود.
مسیح آبادی ( )6392در پژوهشی تحت عنوان " ادارك اطالعات حسابداری  ،قضاوت نسبت به آنها و اتخاذ
تصمیمات سرمايه گذاری "  ،اثر اطالعات حسابداری بر فرايندهای شناختی ( ادراك،قضاوت وتصمیم گیری )را
بررسی کرد .اهم نتايج بدست آمده بدين شرح است ) 6:ادارك ،اطالعات مداران و مفاوم مداران بر قضاوت آنها
تأثیر دارد  ) 2ادارك ،اطالعات مداران و مفاوم مداران بر تصمیم آنها تأثیر قابل توجای ندارد  )3قضاوت،
اطالعات مداران بر تصمیم ناايی آنها تأثیر دارد  ) 4فرايند تصمیم گیری ،اطالعات مداران و مفاوم مداران
يکسان نیست  )5 ،اطالعات مداران درستتر تصمیم میگیرند  ) 1مفاوم مداران نسبت های ما ی را مثبتتر
ارزيابی میکنند.
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 -3فرضیههای پژوهش
داشتن خود آگاهی بر کیفیت تصمیمگیریهای سرمايهگذاران اثر معنادار دارد.
داشتن خود مديريتی بر کیفیت تصمیمگیریهای سرمايهگذاران اثر معنادار دارد.
داشتن خود انگیزی بر کیفیت تصمیمگیریهای سرمايهگذاران اثر معنادار دارد.
داشتن ماارت همد ی(آگاهی اجتماعی) بر کیفیت تصمیمگیریهای سرمايهگذاران اثر معنادار دارد.
داشتن ماارت مديريت رابطه بر کیفیت تصمیمگیریهای سرمايهگذاران اثر معنادار دارد.
هوش هیجانی بر کیفیت تصمیمگیریهای سرمايهگذاران اثر معنادار دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
روش جم آوری اطالعات اين تحقیق از نوع میدانی و دادهکاوی است .جامعهی آماری اين تحقیق را
کارگزاری های فعال بورو در شارستان مشاد و شرکت های پذيرفته شده در بورو اوراه باادار تاران تشکیل
می دهند .کارگزاران از حاظ اطالعات ما ی در سطح مطلوب و مورد نظر میباشند و هم چنین پاسخگوی جنبهی
تص میم گیری تحقیق هستند ذا به د یل نبود تحلیل گران ما ی در ايران ،کارگزاران به عنوان گروه تحلیل گر
انتخاب شدند.
با توجه به اينکه در سال  6343تعداد پرسنل تحلیل گر کارگزاری های بورو در مشاد  671نفر بودند با
استفاده از روش کوکران تعداد نمونهی مناسب بشرح زير به دست آمد:

در اين رابطه  Z = 6941مقدار احتمال نرمال استاندارد شده p=q=0.5 ،مقدار خطا در سطح اطمینان  45درصد،
 Nحجم جامعه و  dمقدار خطای قابل تحمل .

با توجه به تعداد نمونهی به دست آمده برای  621نفر پرسشنامه ارسال گرديد که از اين تعداد تناا 42
پرسشنامه برگشت داده شد و قابل تجزيه و تحلیل بود.
پرسشنامه ارسا ی شامل دو بخش بود .برای سنجش هوش هیجانی سرمايه گذاران از پرسش نامهی خاص
هوش هیجانی که بوسیلهی اچ.ويزنیگر( )6449طراحی شده و در کتاب وی تحت عنوان " هوش هیجانی در
کار"  66موجود میباشد ،استفاده شده است .اين پرسش نامه شامل  25سؤال است که در مجموع هوش عاطفی
افراد را اندازهگیری میکند .نمرهی هر فرد بین  25تا 625بر اساو مقیاو پنج رتبهای یکرت متغیراست .بر اين
اساو نمرهی کمتر از  51به منز هی هوش عاطفی پايین 51 ،تا  611متوسط و  611به باال بیان کنندهی هوش
عاطفی باالی افراد است .هوش هیجانی شامل پنج بُعد خودآگاهی ،خود مديريتی ،خودانگیزی  ،همد ی و
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مديريت رابطه میباشد که هر يك از ابعاد هوش تعداد  5سوال از  25سوال را به خود اختصاص میدهند .جات
بررسی پايايی اين پرسش نامه از روش آ فای کرونباخ استفاده شد که با توجه به محاسبات انجام گرفته ضريب
پايايی از اين روش مقدار  46درصد به دست آمد که در حد قابل قبول میباشد .در خصوص روايی پرسشنامه
هوش هیجانی اچ ويزينگر با توجه به استاندارد جاانی بودن پرسشنامه روايی آن می تواند مورد قبول باشد.
داده های مربوط به کیفیت تصمیمهای کارگزاران ،بوسیلهی پرسشنامهی خود ساخته تعیین میگردد.
برای تعیین کیفیت تصمیم گیری کارگزاران برخی از نسبت های ما ی به همراه قیمت ساام و سود خا صِ
 61شرکت برای سه سال  6391و  6397و  6399به کارگزاران داده شد(بطوريکه نام شرکت ها مجاول بود) و
از آناا خواستیم با فرض اين که يك مقدار مشخص از مناب ما ی در اختیار باشند با توجه به اطالعات داده شده
شرکت های مناسب جات يك سرمايهگذاری يك سا ه(خريد در سال  6394و فروش در سال بعد يعنی )6341
را به ترتیب او ويت بندی نمايند.علت انتخاب اين تعداد شرکت ،امکان پاسخگويی کارگزاران به سئواالت بود
بطوريکه اگر تعداد زيادی از اطالعات در اختیار آناا قرار می گرفت امکان پاسخگويی به شدت پايین می آمد.
همچنین با توجه به نوسانات شديد شاخص بورو در سال های  6346و  6342و از آنجايیکه با توجه به نوع
تحقیق جديدتر بودن اطالعات ما ی شرکت ها نمی تواند بر نتايج تحقیق اثرگذار باشد داده های ما ی دوره های
مذکور انتخاب گرديدند(سال  6394سال سرمايه گذاری و سال  6341سال فروش ساام برای تصمیم گیرندگان
در نظر گرفته شد).
برای انتخاب نسبتهای ما ی مورد استفاده در پرسشنامهی اين تحقیق ،ابتدا  35نسبت ما ی که بیش از
ساير نسبت ها در مطا عات ما ی برای تجزيه و تحلیل صورت های ما ی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،انتخاب
شدند .پس از انتخاب نسبتهای او یه ،الزم است به منظور ساو ت در پاسخگويی کارگزاران تعدادی از آنها که
احتماال نقش کمتری در تصمیم گیری دارند حذف شوند .برای اين منظور از تحلیل تشخیصی چند متغیری که
به روش گام به گام صورت گرفته است استفاده شد و در ناايت از  35نسبت ما ی ،نسبت های :نسبت جاری،
نسبت سرمايه در گردش ،نسبت سودخا ص به کل دارايیها ،جريان نقدی بر مجموع دارايیها ،نسبت سود
انباشته به کل دارايیها ،نسبت فروش به کل دارايیها ،نسبت جريان نقدی بر بدهیها ،نسبت جريان نقدی بر
سود خا ص ،نسبت بدهی به حقوه صاحبان ساام و حقوه صاحبان ساام بر کل دارايیها انتخاب گرديدند.
برای به دست آوردن پايايی پرسش نامهی تصمیمگیری ،آن را بین  61نفر از کارگزاران بورو در مشاد به
طور تصادفی توزي کرده که پس از جم آوری اطالعات ضريب آ فای کرونباخ آن محاسبه و برابر  %74شده است.
که اين کمیت نشان دهندهی پايايی مناسب و قابلیت اعتماد باالی پرسش نامه میباشد.روايی پرسشنامهی
کیفیت تصمیم گیری بعد از طراحی توسط کارگزاران بورو اوراه باادار و اهل فن بررسی و به تائید چند تن از
اساتید حسابداری رسیده است.
با توجه به تعداد سواالت پرسشنامه ی هوش هیجانی و با استفاده از نُرم سازی فازی امتیازهای اين متغیر به
صورت زير فرمو ه شده است:
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= نمرهی هوشهیجانی فرد  iام
= مجموع نمرات پرسش نامه برای فرد iام
پس از جم آوری اطالعات پرسشنامه دوم ،پاسخ دهندگان به دو گروه تصمیم گیرندگان درست و تصمیم
گیرندگان نادرست تقسیم شدند برای اين منظور بازدهی شرکت هايی که در او ويت اول تصمیم گیرنده قرار
داشت ضريب  ، 61بازدهی شرکت های او ويت دوم ضريب ..... ، 4و در ناايت بازدهی شرکت های او ويت دهم
ضريب  6داده شد سپس بازدهی محاسبه شده بر  55تقسیم گرديد تا میانگین بازدهی تصمیم هر فرد به دست
آيد .با توجه به میانگین واقعی بازدهی شرکت های نمونه (بازده ساام عبارت است از تغییرات قیمت اول دوره و
آخر دوره ساام ،به عالوه ساير عوايد ناشی از خريد ساام ،مانند :مزايای ناشی از حق تقدم ،ساام جايزه و سود
نقدی ساام ،تقسیم بر قیمت ساام در اول دوره) در سال  6341که  1/13می باشد افرادی که بازدهی مساوی يا
بیشتر از اين مقدار را داشته باشند در گروه تصمیم گیرندگان درست قرار گرفته و سايرين در گروه تصمیم
گیرندگان نادرست طبقه بندی شدند.
 -5متغیرهای پژوهش
متغیر های مستقل:
متغیر مستقل اين تحقیق عبارت است از نمرهی که آزمودنی در آزمون هوش هیجانی اچ.ويزنیگر( )6449به
دست میآورد.
متغیر وابسته
در اين پژوهش نتايج حاصل از پرسشنامه کیفیت تصمیم کارگزاران متغیر وابسته میباشد.
 -6یافته های پژوهش
آمار توصیفی
آمار توصیفی كیفیت تصمیم گیری
در اين پژوهش  42نفر مورد سنجش قرار گرفتهاند که از بین اين  42نفر  53نفر در تصمیمگیری خود درست
عمل کردهاند يعنی تقريبا  %59و  34نفر تصمیمگیری نادرست داشتهاند که تقريبا برابر  %42میشود.
آمار توصیفی هوش هیجانی و ابعاد آن
جدول شماره ( ) 2آمار توصیفی هوش هیجانی افراد مورد سنجش را قرار میدهد که میانگین و میانه اين
متغیر نشان می دهد که به طور متوسط هوش هیجانی پاسخگويان تقريبا برابر  1975میباشد و انحراف معیار
هوش هیجانی در افراد برابر  1962میباشد .نتايج هوش هیجانی افراد مورد سنجش به تفکیك کیفیت
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تصمیمگیری نشان میدهد که میانگین هوش هیجانی افرادی که تصمیمگیری نادرستی داشتهاند تقريبا 6درصد
از افرادی که تصمیم گیری درستی داشته اند بیشتر است .همچنین ضريب تغییرات نشان میدهد که افرادی که
تصمیمگیری نادرستی داشته اند از حاظ هوش هیجانی در وضعیت باتری قرار دارند.
جدول ( )2آمار توصیفی هوش هیجانی
كیفیت تصمیم

متغیر

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

کل دادهها

92

0.7576

0.7550

0.1236

16.3149

0.5300

تصمیم گیری
درست

53

0.7513

0.7500

0.1291

17.1784

0.5300

1.0000

تصمیم گیری
نادرست

39

0.7662

0.7800

0.1169

15.2555

0.5400

0.9800

گیری

هوش
هیجانی

حجم نمونه میانگین

میانه

كمینه

بیشینه
1.0000

با توجه به هدف اصلی اين پژوهش به منظور برازش آنا یز تشخیصی به دادهها ،بايد تمامی متغیرهای مورد
استفاده در اين روش آماری دارای توزي نرمال چند متغیره باشد .به اين منظور نرمال بودن توزي هوش هیجانی
به تفکیك کیفیت تصمیمگیری مورد بررسی قرار گرفته است .نتايج نشان می دهد مقدار احتمال آماری از 5
درصد بزرگتر است و بنابراين می توان گفت که توزي هوش هیجانی در سطح کیفیت تصمیم گیری درست و
تصمیم گیری نادرست نرمال میباشد.
جدول ( )3نتایج آزمون نرمال بودن دادههای هوش هیجانی در كالس تصمیم گیری درست
نام آزمون

كلوموگرف اسمیرنف

كرامر ون مایس

اندرسون دارلینگ

مقدار احتمال

19624

1925

1925

جدول ( )4نتایج آزمون نرمال بودن دادههای هوش هیجانی در كالس تصمیم گیری نادرست
نام آزمون

كلوموگرف اسمیرنف

كرامر ون مایس

اندرسون دارلینگ

مقدار احتمال

1965

1925

1925

آزمون تعیین نقش هر یک اجزای هوش هیجانی بر كیفیت تصمیمگیری
برای تعیین و شناسايی اجزای موثر بر کیفیت تصمیم گیری ،ابتدا آزمون برابر میانگین چند متغیره مورد بررسی
قرار می گیرد فرضیه صفر اين آزمون به صورت زير میباشد.
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̅
̅
̅
̅
)̅ (

تصمیم گیری نادرست

̅
̅
̅
̅
)̅ (

تصمیم گیری درست

 :I1خود آگاهی : I2 ،خود مديريتی : I3 ،خود انگیزی  : I4ماارت همد ی  : I5ماارت مديريت رابطه
آزمون فوه بیان می کند که بردار میانگین بُعدهای هوش هیجانی به تفکیك در دو گروه کیفیت تصمیمگیری
برابر میباشند.جدول شماره( )5نتايج آزمون المبدای و یك 62و آزمون چند متغیرهی هوتلینگ 63را نشان میدهد.
جدول ( )5نتایج آزمون برابری بردار میانگین بُعدهای هوش هیجانی را در دو سطح كیفیت تصمیمگیری
نام آزمون

مقدار آماره

مقدار آمارهF

مقدار احتمال

المبدای و یك

0.0098

1744.1800

<.0001

چند متغیرهی هوتلینگ

101.4056

1744.1800

<.0001

با توجه به مقدار احتمال اين دو آزمون ،نمی توان فرضیه صفر يعنی برابری بردار میانگین بُعدهای هوش
هیجانی را در دو سطح کیفیت تصمیم گیری پذيرفت .اين بدان معنی است که بین اجزای هوش هیجانی دو
کیفیت تصمیم تفاوت وجود دارد.
برای تشخیص رابطه هر يك از اجزای هوش هیجانی با هر يك از دسته های کیفیت تصمیمگیری از تحلیل
تشخیصی استفاده می شود .برای برازش ا گوی تشخیصی به دادهها از روش پس رويدادی استفاده گرديده است.
نتايج جدول شماره( )1نشان میدهد که روش پس رويدادی طی سه مرحله متغیرهای معنادار را شناسايی کرده
و در مرحله ی سوم فقط رابطه سه متغیر بُعد خود انگیزی ،بُعد همد ی و بُعد مديريت با کیفیت تصمیم گیری
معنادار بوده است و ذا فقط با استفاده از اين سه متغیر میتوان کالو کیفیت تصمیمگیری افراد مورد سنجش
را پیش بینی کرد.
جدول شماره ( ) 7میانگین ضريب تعیین ا گوی آنا یز تشخیصی را نشان میدهد و به اين معنی است که سه
متغیر مستقل معنادار تقريبا  %46تغییرات کیفیت تصمیمگیری را بیان میکنند.
جدول شماره( ،) 9جدول برآورد ضرايب ا گوی تشخیصی میباشد که ضرايب هر يك از دو ا گو برازش شده را
نشان میدهد ،در ا گوی کالو تصمیمگیری نادرست ،خود انگیزی و همد ی رابطهی معکوو و مديريت رابطه،
تاثیر مستقیم دارد و از طرف ديگر در ا گوی کالو تصمیمگیری درست ،خود انگیزی و همد ی دارای تاثیر
مثبت و مديريت رابطه تاثیر معکوو دارد .به طور کلی میتوان گفت خود انگیزی و همد ی باعث افزايش کیفیت
تصمیمگیری و مديريت رابطه باعث کاهش کیفیت تصمیمگیری شده است.
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جدول ( )6آزمون معناداری بُعدهای هوش هیجانی در آنالیز تشخیصی
مرحله آزمون

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

انحراف

انحراف معیار

انحراف معیار

معیار كل

آمیخته

بین دو گروه

I1
I2

0.1487
0.15

0.1495
0.1508

0.005849
0.005359

0.0008
0.0006

I3
I4

0.5049
0.5125

0.1502
0.1565

0.6784
0.6867

0.9125
0.9077

938.28
885.26

I5
I1
I3

0.5195
0.1487
0.5049

0.1411
0.1495
0.1502

0.7035
0.005849
0.6784

0.9271
0.0008
0.9125

1144.17
0.07
938.28

<.0001
0.7913
<.0001

I4
I5

0.5125
0.5195

0.1565
0.1411

0.6867
0.7035

0.9077
0.9271

885.26
1144.17

<.0001
<.0001

I3
I4
I5

0.5049
0.5125
0.5195

0.1502
0.1565
0.1411

0.6784
0.6867
0.7035

0.9125
0.9077
0.9271

938.28
885.26
1144.17

<.0001
<.0001
<.0001

نام متغیر

ضریب تعیین

مقدار آمارهF

مقدار احتمال

0.07
0.06

0.7913
0.8101
<.0001
<.0001

جدول ( .)7میانگین ضریب تعیین الگوی آنالیز تشخیصی
بدون وزن

0.9157562

وزندار براساس واریانس

0.9158929

جدول( )8برآورد ضرایب الگوی آنالیز تشخیصی
كیفیت تصمیم گیری

نام متغیر

نادرست

درست

-49.6883

-50.04723

خود انگیزی

I3

-47.25725

55.6546

همد ی

I4

-43.80968

53.27607

مديريت رابطه

I5

100.10477

-83.48146

عرض از مبدا

292473

نقطه کانونی

بازنويسی نتايج جدول شماره( )9به دو رابطهی زير منتای میگردد ،روابط ( )6و ( )2به خوبی نوع رابطهی هر
يك از بُعدهای هوش هیجانی را بر کیفیت تصمیمگیری به نمايش گذاشته است.
رابطه (:)6
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رابطه (:)2

√

تصمیم گیری درست

با توجه به اين که در رابطهی ( ) 2تبديل کمتری صورت پذيرفته است و در کل رابطهای راحتتر و آسانتر
به نظرمی رسد و هم چنین در کالو افراد دارای تصمیمگیری درست می باشند ،اين رابطه را به عنوان رابطهی
مرج انتخاب میکنیم.
اگر مقادير مشاهده شده برای سه بُعد خود انگیزی ،همد ی و مديريت رابطه را در رابطهی ( )2قرار دهیم و
مقدار تاب (مقدار تصمیم گیری درست ) بزرگتر از مقدار کانونی يعنی ( 292473مقدار کانونی جدول )9باشد آن گاه
می توان نتیجه گرفت فرد مورد سنجش دارای تصمیمگیری درستی میب اشد و ی اگر مقدار تاب کمتر از مقدار
کانونی باشد میتوان پیش بینی کرد که فرد دارای تصمیمگیری درستی نخواهد بود.جدول شماره ( )4دقت
ا گوی تشخیصی برازش شده را به نمايش گذاشته است .همان طور که از نتايج جدول معلوم است رابطهی ()2
برای دادههای مشاهده شده توانی  %611در پیش بینی صحیح و دقیق کالو کیفیت تصمیمگیری افراد مورد
سنجش بوده است که اين نشان از دقت و اعتبار ا گوی مذکور دارد.
ذا می توان گفت که از پنج فرضیه نخست اين پژوهش فرضیههای اول و دوم که به ابعاد خودآگاهی و خود -
مديريتی اشاره میکردند بر کیفیت تصمیمگیری تاثیر معناداری نداشتهاند .فرضیهی سوم  ،چاارم و پنجم تايید
شد به گونه ای که خودانگیزی و همد ی بر کیفیت تصمیمگیری تاثیر مثبت و معناداری داشته و بُعد مديريت بر
کیفیت تصمیمگیری تاثیر منفی و معناداری داشته است.
از آنجايکه ماارت خودانگیزی  ،همد ی و بُعد مديريت بر کیفیت تصمیم گیری اثرگذار است می توان چنین
استنباط کرد که کاربرد عملی از ماارتهای هوش هیجانی يك استراتژی برای توسعهی توانايی فرد و سازمان
است که برای ارزيابی تاثیر و عواقب ناشی از تصمیم گیری و بابود کیفیت و اثربخشی فرايند تصمیمگیری ،قابل
استناد است بطوريکه افراد از يافتههايی منسوب به هوش هیجانی بارهمند میشوند و میتوانند نتايج باتری در
تصمیمهای فردی و گروهی کسب نمايند.
از طرفی بر خالف آنچه انتظار می رفت خودآگاهی و خودمديريتی نقشی در کیفیت تصمیم گیری ما ی
نداشته اند شايد بدين د یل باشد که اکثر مدلهای تصمیمگیری در شرايط آرام و منطقی تصور شدهاند اما
تصمیمهايی که انسان ها و يا سازمانها می گیرند ،با احساسات همراه است ،زيرا تصمیمگیرنده امید قوی دارد
که با اين تصمیم به اهداف خود رسیده و يا از خطرات و پیامدهای منفی در امان بماند (ديويس و همکاران
 .)6494آن چه مسلم است عوامل زيادی بر توانايی تصمیم گیری اثر میگذارد.
آزمون تاثیر هوش هیجانی بر كیفیت تصمیم گیری
جدول شماره( ) 61آزمون معناداری متغیر مستقل يعنی هوش هیجانی در برازش ا گوی آنا یز تشخیصی را
نشان میدهد که نتايج اين جدول و مقدار احتمال آزمون فیشر به روشنی نمايان می سازد که هوش هیجانی
تاثیری بر کیفیت تصمیمگیری ندارد.
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جدول ( )9دقت الگوی آنالیز تشخیصی
كیفیت تصمیم گیری برآورد شده

فراوانی
درصد فراوانی
کیفیت تصمیم
گیری مشاهده
شده

نادرست

درست
نادرست
کل

كل

درست

39

0

39

100%
0
0%

0%
53
100%

100%
53
100%

39
42.39%

53
57.61%

92
100%

جدول ( .)11آزمون معناداری هوش هیجانی در آنالیز تشخیصی
مرحله آزمون نام متغیر
مرحله اول

I

انحراف معیار انحراف معیار انحراف معیار

ضریب

مقدار آماره

مقدار

كل

آمیخته

بین دو گروه

تعیین

F

احتمال

0.1236

0.1241

0.0104

0.0036

0.32

0.5723

 -7نتیجه گیری و بحث
نتايج برخی از تحقیقات از جمله زيدنرو همکارانش( ) 2112بیانگر ارتباط بین میزان هوش هیجانی و تمايل
فرد به استفاده از راهبرد های متمرکز در حل مسا ه است بطوريکه برخی افراد نسبت به ديگران در تصمیمگیری
موفقترند .از طرفی از سالها پیش روان شناسان متوجه شدند که برای دستیابی به موفقیت تناا داشتن ظرفیت
باالی هوش شناختی کفايت نمیکند.
در اين تحقیق به دنبال کشف اين موضوع که آيا هوش هیجانی می تواند در تصمیم گیری درست سرمايه
گذاری در بورو اوراه باادار به افراد کمك کند دو پرسشنامه شامل پرسشنامه هوش هیجانی و پرسشنامه
کیفیت تصمیم گیری بین کارگزاران بورو اوراه باادار توزي شد نتايج نشان می دهد که ابعاد خودآگاهی و
خودمديريتی بر کیفیت تصمیمگیری تاثیر معناداری نداشتهاند .در حا یکه خودانگیزی و همد ی بر کیفیت
تصمیم گیری تاثیر مثبت و معناداری داشته و بُعد مديريت بر کیفیت تصمیمگیری تاثیر منفی و معناداری داشته
است .اما با آزمون کلی هوش هیجانی مشخص شد که نمی توان ادعا کرد در بورو اوراه باادار تاران هوش
هیجانی افراد در تصمیم گیری درست موثر بوده است .مقايسه نتايج تحقیق ب ا تحقیقات مشابه نشان می دهد که
طبق تحقیق جیمز دی هس( ) 2166هوش هیجانی باعث بروز نتايج باتر در تصمیمهای فردی و گروهی می -
گردد که در تحقیق حاضر اين امر مشاهده نشده است .هم چنین مديريت رابطه تاثیر منفی و معناداری بر
کیفیت تصمیمهای سرمايهگذاران داشته که اين فرضیه با تحقیق اسالسکی و کاترايت( )2112مطابقت ندارد.
در ارزيابی نتايج تحقیق به محدوديت های زير توجه شود:
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با توجه به ابزار گردآوری بخشی از اطالعات تحقیق از طريق پرسشنامه محدوديت های خاص استفاده از
اين ابزار مد نظر قرار گیرد
يکی از محدوديتهای پژوهش حاضر ،استفاده از مقیاو خودسنجی برای اندازهگیری هوش هیجانی
است .مقیاوهای خودسنجی از فرد میخواهد که دربارهی توانايیها ،ماارتها و رفتارهای خود گزارش
دهد .اين گونه آزمونها به اين واقعیت اعتماد میکنند که مردم میتوانند خبرنگاران دقیقی باشند و با
دقت و به درستی دربارهی توانايیها و ماارتهای خود گزارش دهند .در حا ی که مردم معموال تمايل
دارند دستاوردهای خود را بزرگ جلوه دهند و کاستیهای خود را کوچك بدانند ،در نتیجه آزمونهای
خودسنجی معموال تصويری بزرگ نما از ماارتهای فرد را ارائه می دهند .اما با توجه به فقدان آزمون
های ديگر و نیز استفاده از مدل گلمن که جزء فرمولهای ترکیبی هوش هیجانی است ،در اين پژوهش
نیز همانند پژوهش های مشابه داخل و خارج کشور از آزمون خودسنجی استفاده شده است.
برای انجام تحقیقات آتی پیشناادهايی به شرح زير ارائه می گردد:
از آنجايی که خودانگیزی و همد ی باعث افزايش کیفیت تصمیمگیری میشود ذا پیشنااد می شود
تاثیر خودانگیزی و همد ی بر متغیرهايی از قبیل تفاوت و مبلغ خريد و فروش اوراه باادار در بازار
بورو بررسی شود.
با توجه به تعريف مديريت رابطه که عبارت بود از " توانايی استفاده از هیجان های خود و ديگران برای
مديريت سازنده و مثبت تعاملها و روابط" و تاثیر منفی آن بر تصمیمگیری پیشنااد میشود :به
بررسی « نقش مديريت رابطه بر انواع روشهای تامین ما ی شرکتها » پرداخته شود.

فهرست منابع





باف ،حسن و انصاری ،محمد اسماعیل و مسعودی ،معصومه  .)6341(.هوش هیجانی و اهمیت آن در
موفقیت سازمانی .فصل نامه توسعه سازمانی پلیس .شماره .31ص .16
مسیح آبادی  ،ابوا قاسم "،)6392(.ادراك اطالعات حسابداری ،قضاوت نسبت به آناا و اتخاذ تصمیمات
سرمايه گذاری " ،رسا ه دکتری رشته حسابداری  ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،دانشکده حسابداری و مديريت.
خائف ا ای ،احمدعلی و دوستار ،محمد .)6392( .ابعاد هوش هیجانی ،فصلنامة مديريت و توسعه ،شماره
.696
برادبری ،تراويس و گريوز  ،جین .گنجی ،مادی و گنجی ،حمزه ( .)6391هوش هیجانی) ماارت ها و آزمون
ها( .انتشارات ساواالن.

Chernis, C. (2000). Emotional intelligence: What it is and why it matters. Paper presented at the
Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, LA.
Davis, Gordon B. & Margrethe H. Olson.(1984) ; Management Information Systems: Conceptual
Foundations, Structure, and Development; 2nd Ed. New York: McGraw-Hill, Pp. 35-6.
Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2002), Primal Leadership: Realizing the Power of
Emotional Intelligence, Boston: Harvard Business School Press, Human Relations, 48(2), pp. 97125
سال پنجم /شماره هفدهم /بهار 5991





555

 انجمن مهندسي مالي ايران- فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري








IV sia, Chang. (2007) .The visual Investor: How to spot market trends, Annual investor survey.
Ivcevic, Z., Brackett, M. A., & Mayer, J. D. (2007). Emotional intelligence and emotional
creativity.Journal of Personality, 75 (2), 199– 220.
James D. Hess, Arnold C. Bacigalupo, (2011) "Enhancing decisions and decision-making
processes through the application of emotional intelligence skills", Management Decision, Vol.
49 Iss: 5, pp.710 – 721.
Mayer JD and Salovey P. (1993). The intelligence of emotional intelligence, intelligence; 17(4),
433-442.
Slaski M., Cartwright S. (2002). Health, performance and emotional intelligence: An Exploratory
study for retail managers. stress and health. Vol 18, PP 63-68. Availablefrom: doi.wiley.com/
10.1002/smi.926.
Weisinger H.(1998). Emotional intelligence at work: The untapped edge for success;Sanfrancisco,
Canada, Lossey-Bass.

یادداشتها
1

. Intelligence Quotient.
. Mayer JD, Salovey P.
3
. Emotional Intelligence.
4
.Bar-On.
5
.Goleman D.
6
. Intelligence Emotional.
7
. Chernis, C.
8
. Slaski M., Cartwright S.
9
. Ivcevic, Z., Brackett, M. A., & Mayer, J. D.
10
. IV sia, Chang.
11
.Emotional Intelligence at Work.
12
. Wilks' Lambda.
13
. Hotelling-Lawley Trace.
2

5991  بهار/ شماره هفدهم/سال پنجم

551

