Archive of SID

بررسی رابطهي هوش هيجانی و سبك رهبري مديران با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان
مدارس ابتدائی
اکبرسلطانی، 1مجيد رفيعی

2

 -1دانشجوی دکتری تخصصی علوم تربیتی(برنامهریزی درسی)دانشگاه تبریز Akbarhasht@yahoo.com
 -2کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز-ایران majidr693@yahoo.com
-2

چکيده
این پژوهش با هدف تعیین رابطه ی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدائی
منطقه هشترود انجام شد .روش پژوهش توصیفی ،از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه مدیران و
دانش آموزان مدارس مقطع ابتدائی منطقه هشترود بود.به این منظور تعداد  22مدرسه به روش تصادفی انتخاب و از هر مدرسه یک
نفر مدیرومعاون ودو نفردانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزارهای اندازه گیری شامل:پرسشنامه ی هوش هیجانی بار-
آن،سبک رهبری فیدلر ( ) LPCبودند.همچنین برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،از معدل آنان استفاده شد .داده های
پژوهش با استفاده از نرم افزار  spssدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج حاصل از تحلیل
آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان دادندکه -:بین هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه
مثبت وجود دارد -.بین سبک رهبری مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد -.نتایج
رگرسیون چندگانه نشان دادکه از بین متغیرهای هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران ،سبک رهبری به تنهائی می تواند پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند.
کليدواژه ها :هوش هیجانی  ،سبک رهبری مدیران  ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموزان.
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مقدمه
بدون شک ترقی و تعالی هر جامعه ای در گرو برخورداری از یک نظاام آموزشای پویاا و اثاربخش اسات.به هماین جهات پارداختن باه مساائل
سازمانهای آموزشی وتالش برای شناسائی و تقویت عناصر کلیدی مؤثر در موفقیت و یا شکست این گونه سازمانها از وظائف مهم محققان مساائل
آموزشی است.دراین میان توجه به مدیریت و رهبری نظام های آموزشی از اولویتی ویژه برخوردار است.به طوری که الکومسکی (به نقال ازحسان
خویی)1312،بیان می دارد به منظور ایجاد تغییر و افزایش کیفیت در ماده و محتوای آماوزش وپارورش  ،بهباود وتقویات رهباری اماری مهام و
اساسی است.عالقه بند()1311نیز معتقد است پرداختن به مسئله مدیریت و رهباری نظاام آموزشای از اهام مساائل اسات.چراکه وجاود رهباران
شایسته و کارآمد در رأس سازمانهای آموزشی ،رکن اصلی وعمده ترین عامل رشد و اعتالی آموزش و پرورش کشور می باشد.
آنچه در عصر حاضر از آن به عنوان رهبر آموزشی شایسته و کارآمد تعبیرمی شود با یک دهه ی پیش متفااو اسات.رهبرانی کاه از ویژگیهاای
شخصیتی بارز وکم نظیر ،توان نفوذ باال ،مهارتهای انسانی و ادراکی فوق العاده برخوردارند قادرند در شرایط متالطم و بحرانای حااکم بار مادارس
عصر حاضر ،به بهترین نحو ممکن معلمان را تحت نفوذ خود قرار داده و آنها را برای برخاورداری از انگیازه و عالقاه بااال در باه کاارگیری نهایات
استعداد و تالششان درجهت تحقق اهداف سازمانی تحریک نمایند .هریک از مدیران با توجه به توانائیها و ویژگیهای محیطی  ،سبکهای خاصای را
برای رهبری انتخاب می کنند که براساس تحقیقا انجام شده این سبک رهباری مای تواناد باا عوامال مختلفای از جملاه سان ،تجرباه ،میازان
تحصیال و هوش مدیران در رابطه باشد.البته دراین میان تنها هوش شناختی یا عقلی مهم نیست بلکه هوش هیجانی نیز دارای اهمیات بسایار ،
در اداره امور می باشد .هوش هیجانی از این لحاظ برای مدیران با اهمیت است که پلکان ترقی مدیران است .اهمیت این مفهوم اماروزه مادیران را
آن چنان تحت تأثیر قرار داده است که می گویند مدیران را به خاطر تجربه جذب ،اما به خاطر نوع شخصیت و رفتار از سازمان طرد می کنند .اگر
فرد دارای بهترین مدرک تحصیلی ازمعتبرترین دانشگاه دنیا باشد و بهترین دوره های آموزشی را نیز طی نماید ولی دارای هوش هیجاانی پاائینی
باشد،نمی تواند یک مدیر عالی و برتر سازمان باشد.هیجان و عاطفه سوختی انکار ناپذیر برای قدر اساتدالل بیشاتر مغاز اسات.به عباار دیگار
رهبران بزرگ از طریق عواطف خود کار می کنند(گلمن.)1313،
دراین رابطه می توان به مطالعه ای که توسط پایمر و دیگران درسال( 2111به نقل ازکریمی شهری )1313،انجام شده اشاره کرد.دراین مطالعاه
رابطه هوش هیجانی ورهبری اثربخش مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین هاوش هیجاانی و رهباری اثار
بخش بود.
رهبر و مدیر یک سازمان ،برای انطباق با تغییرا و به منظور بقاء و رشد در محیطهای جدید ،ویژگیهاای خاصای رامای طلباد.یکی از مهمتارین
خصیصه ها که می تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرا کمک کند ،هوش هیجانی است .هوش هیجانی موضوعی است که ساعی در
تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسا  ،در توانمندیهای انسانی دارد .مدیران برخوردار از هوش هیجانی ،رهبران مؤثری هستند که اهاداف را
با حداکثر بهره وری ،رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می سازند .توانایی به کارگیری هیجانا یا تولید هیجانها برای تساهیل حال مسائله ،در
کارآیی اعضاء گروه نقش مهمی را ایفاء می کند .در واقع بارساد)2111( 1در مطالعه ای کاه راجاع باه شاناخت هیجاانی انجاام داد ،دریافات کاه
شناسائی و گسترش هیجانهای مثبت در داخل گروهها ،همکاری و مشارکت اعضاء گروه را تسهیل کرده ،تعارض را کاهش داده و میزان کارآیی آن
گروه را بهبود می بخشد .همچنین اخیراً برخی از دانشمندان ادعا کرده اند ،هوش هیجانی برای یک مدیر و رهبر با اهمیت تر از هاوش شاناختی
است(وی سینگر.)1991،2
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از نظر گلمن رهبر قوی و مؤثر ،کسی است که الهام بخش است ،انگیزه ایجاد می کند ،تعهد به وجود میآورد ،قابلیتهای هاوش هیجاانی خاود را
تقویت می کند و با توجه به نیاز ،سبکهای رهبری خود را تغییر می دهد .در یک کالم ،مدیران موفق تأکید بر ارتقاای هاوش هیجاانی و پارورش
قابلیتهای عاطفی دارند(نقل از سیاروچی وهمکاران.)1313،
با توجه به این موارد به نظر می رسد  ،هوش هیجانی به عنوان یک عامل واسطه ای و سازمان دهنده می تواند موجب بهبود عملکرد گروه شاود.
زیرا برای گروه این امکان را فراهم می آورد که به طور وسیع و مؤثر با استفاده از نیروی حاصل از مؤلفه های هوش هیجانی در رهبران خود ،باه
شکل منسجم و هماهنگ درآیند و با اشتیاق بیشتر به انجام وظیفه بپردازند(گاتمن. )1319،
در سازمانهای آموزشی معلمان به عنوان اصلی ترین عنصر ،در بدو ورود به مدرسه انتظار دارند با جو مطلوب و مورد پسندی مواجه شاوند تاا در
لوای آن به انجام وظیفه بپردازند .ایجاد چنین جوی از وظائف مدیران و رهبران سازمانهای آموزشی است( موریس وهمکاران .)1319،مادیرموظف
است با برقراری روابط دوستانه معلمان را هر چه بیشتر نسبت به انجام وظائف آموزشی متعهد نماید و از این طریق زمینه ی الزم را برای پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان فراهم نماید که این امر تا حدودی در گرو هوش هیجانی و سبک رهبری مناسب مدیران می باشد.
همانطور که بیان شد ،مدیران هر یک سبک رهبری خاصی دارند که بر اساس آن با معلمان خود برخورد می کنند .هر چه سابک رهباری مادیر
مطلوبتر باشد ،به احساسا و عواطف کارمندان و برقراری رابطه ی صحیح با آنان توجه بیشتری کند،معلمان با انگیزه و تعهد بیشتری باه وظاائف
آموزشی و پرورشی خود همت می گمارند( فوالد چنگ.)1312،اما در صورتی که مدیری سبک رهبری مناساب و در نتیجاه رابطاه ی صاحیح باا
معلمان نداشته باشد ،آنها انگیزه ای برای ماندن در آن مدرسه و انجام صحیح وظائف خود نخواهند داشت.در نتیجه تمایل بیشتری باه انتقاال باه
مدرسه ی دیگر،غیبت بیشتر ،و انجام وظائف در حد ضعیف خواهند داشت.اما مدیری که با شناخت عمیق احساسا  ،مدیریت هیجانا خود و باا
شناسایی احساسا و هیجانا معلمان خود  ،با رفتاری برگرفته از خصوصیا هیجانی و سبک رهبری مناسب با معلمان خود رفتار می کند  ،باه
رهبری مبدل خواهد شد که بر دل ها حکومت می کند  ،نه بر سِمت ها و پستهای سازمانی مادون خود!(گلمن.)1313 ،3
در نهایت سبک رهبری و هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرتبط است.به عبار دیگر سابک رهباری مناساب و هاوش
هیجانی باالی مدیر با تعهد معلمان مرتبط است و تعهد باالی معلمان نسبت به وظائف خود اثر بخشی و بهاره دهای بیشاتر معلماان و در نتیجاه
پیشرفت تحصیلی و عملکرد باالی تحصیلی دانش آموزان را در برخواهد داشت.بنابراین به کارگیری مدیران با هوش بهار هیجاانی پاائین و سابک
رهبری نامناسب می تواند باعث کاهش تعهد معلمان و در نتیجه کاهش اثربخشی سازمان گردد.
در این پژوهش تالش بر آن است تا رابطه ی هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی شود ،چرا که
سرنوشت کلیه ی نهادهای اجتماعی جامعه و در کل سرنوشت جامعه به دست مدیران آن کشور است و در این راستا بایاد باا انجاام مطالعاا باه
نیازهای این قشر و عواملی که بر تعهد آنان مؤثراست ،توجه شود.
پيشينه پژوهش
بطورکلی می توان تحقیقا انجام یافته در خصوص موضوع حاضر را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
پایمر و همکاران (به نقل ازکریمی شهری )1313،تحقیقی تحت عنوان رابطه ی هوش هیجانی و رهبری اثاربخش انجاام داده اناد کاه شارکت
کنندگان پژوهش آنها شامل  33نفر(11زن و 33مرد) بودند .نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنای دار باین هاوش هیجاانی و
سبک رهبری مدیران بود.
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سی کوتزی واسکاپ درسال ( )2111تحقیقی تحت عنوان رابطه بین سبک رهبری و هوش هیجانی انجام دادند .مدیرانی از شارکتهای مختلاف
افریقای جنوبی ،برای شرکت در این پژوهش انتخاب شده بودند.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دادناد کاه باین ساطح هاوش هیجاانی
وسبک رهبری تحول بخش رابطه مثبت و معنی داروجود دارد(به نقل ازکریمی شهری.)1313،
ماندل و فروانی،2113 ( 3نقل از نوبری )1311،تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری انجام دادند که یافته های
آنها نشان داد ،بین این سبکها و هوش هی جانی ،ارتباط معناداری وجود دارد.در حالیکه تفاو معناداری از نظر هوش هیجانی ،بین زنان و مردان
یافت نشد.
مالنی اسکا (به نقل ازکریمی شهری )1313،در سال  2113تحقیقی تح ت عنوان هوش هیجانی و سبک رهبری انجام داده است که نتایج
پژوهش وی نشان داد ،توانائیهای شناختی و شخصیت با  ،هوش هیجانی رابطه مستقیم داشتند ولی هوش هیجانی نتوانست پیش بینی کننده ی
خوبی برای سبک رهبری تحول بخش باشد.
جیمز کریستید (نقل از سلطانی وعابدی )1319،درپژوهشی به مطالعه رابطه ی هوش هیجانی و شناختی مدیران با موفقیت آنان پرداخت که
نتایج تحقیق وی بیانگر وجود همبستگی پائین بین هوش شناختی و موفقیت شغلی بود.درصورتیکه رابطه ی مثبت و معناداری بین هوش
هیجانی و موفقیت آنان مشاهده شد.
شا  2و همکاران (به نقل از رضویان شاد )1313،پژوهشی پیرامون هوش هیجانی و روابط بین فردی انجام داده اند که نتایج آن بیانگر اهمیت
سازه هوش هیجانی در سازگاری زناشوئی که بخشی از سازگاری کل است ،می باشد.همچنین افراد با هوش هیجانی باال نمرا بیشتری در همدلی
،خود بازبینی و خود کنترلی در موقعیتهای اجتماعی کسب کردند.
براساس پژوهش انجام یافته توسط « بار – آن » در سال  ، 1991با نمونه ای نرمال درآمریکای شمالی بیان کرد که در بیشتر شاخص های
هوش هیجانی گروه های مسن تر نسبت به گروههای جوان تر بطور قابل مالحظه ای امتیاز باالتر کسب کرده اند و پاسخ دهندگان با سن نزدیک
به  21سال باالترین میانگین امتیازها را کسب کردند ( .بار -آن  ، 2112،ص )1
زو و جورج )2113( 1در مطالعه ای دریافتند که مدیرانی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار باشند ،میتوانند خالقیت را در نزد کارکنان
خود افزایش دهند .آنها از راههای متعددی قادر به این کار بودند .این راهها عبارتند از  :تشخیص و جمعآوری اطالعا  ،تولید ایدههای نو  ،تغییر و
اصالح ایدهها و کاربرد ایدهها(نقل از نوبری.)1311،
ماجسکی 1و همکاران ( )2113مطالعه ای را به منظور بررسی رابطه هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی ،بر روی  111دانشآموز دبیرستانی
انجام دادند ،نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت و قوی بین موفقیت تحصیلی و تمامی ابع اد هوش هیجانی بود .همچنین نتایج تحقیق اهمیت
قابلیتهای اجتماعی و هیجانی را در پیشرفت تحصیلی تأکید کرد(نقل از امینی وهمکاران.)1311،
شهایی( )1313پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری آنها انجام داده اسات .نتاایج پاژوهش وی حااکی اسات،
همبست گی مثبت و معناداری بین هوش هیجانی با سبک رهبری تحولی و تا حدودی با سبک رهبری تبادلی وجود دارد ،اما ایان رابطاه در زمیناه
هوش هیجانی و سبک رهبری عدم مداخله گر وجود ندارد.
کریمی شهری ( )1313در پژوهشی به بررسی رابطه ی هوش هیجانی و سبک رهبری پرداخته است.این محقق برای بررسای ایان متغیرهاا از
پرسشنامه سبک رهبری هالپین و مقیاس هوش هیجانی بار -آن استفاده نموده که نتایج پژوهش وی نشان داد ،بین هاوش هیجاانی و سابکهای
رهبری مدیران رابطه وجود ندارد.همچنین نتایج نشان دادند که بین مؤلفه های هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران رابطاه ای وجاود نادارد و
تنها بین سه عامل از عوامل هوش هیجانی و سبک رهبری یعنی عز نفس  ،تحمل فشارروانی و روابط بین فردی رابطه وجود دارد.

.Mandell & Pherwani
.Shot

4
5

6- Zhou and George
7- Majeski
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عابدی ،و مرادی( )1313پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین ،انجاام دادناد کاه نتاایج آن حااکی از وجاود
رابطهای قوی میان دو متغیر هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین است .همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیاز نشاان داد ،
از میان عناصر پنجگانه هوش عاطفی سه جزء همدلی ،خودآگاهی و انگیزش  ،قادر به توضیح  11درصد تغییرا در رهبری تحول آفرین هستند.
بیا (به نقل ازخرمی ) 1313 ،در پژوهشی به بررسی نقاش شایوه هاای مادیریت آموزشای و تاأثیر آن درعالقاه منادی کارکناان باه مانادن
درآموزشگاه پرداخته است که نتایج آن نشان می دهد مدیریت کارساز و کارآمد و اثربخش در آموزش و پرورش می تواناد باه بااال باردن رضاایت
معلمین ازکار،کاهش افت تحصیلی ،نوآوری و خالقیت روشها و بسیاری از دگرگونیهای دیگر منتهی شود و در سایه ی مدیریت اثر بخش است کاه
معلمین تمایل زیادی به ماندن در بعضی از آموزشگاهها از خود نشان می دهند.بطوری که بررسی های بعمل آمده نشاان مای دهاد عملکارد ایان
معلمین نسبت به معلمین دیگر بهتر می باشد.بیا چنین نتیجه گرفته است که عملکرد مدیران ،عامل بسیار مهمی در برقراری وضاعیت مطلاوب
آموزش در مدارس می باشد.
جویبار( )1313پژوهشی با عنوان مقایسه ی هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران (عالی-میانه-پایه)ساازمان مادیریت و برناماه ریازی
کشور و سازمانهای تا بعه انجام داده است که نتایج یافته های وی حاکی از وجود تفاو معنادار وضعیت هاوش هجاانی در میاان مادیران ساطوح
مختلف است  .به عبار دیگر مدیران سطوح باالتر از هوش هیجانی باالتری برخوردار بودند .همچنین در ابعاد خود آگاهی ،خود نظمی و انگیازش
مدیران سطوح سه گانه با هم تفاو وجود داشت ،ولی در دو بعد همدلی و مهار اجتماعی تفاوتی بین مدیران سه سطح مختلف مشاهده نشد.
حسن خوئی ( ،)1312در پژوهشی رابطه ی هوش هیجانی و مهار شغلی را با رضایت شغلی مدیران مدارس شهر بیرجند را بررسی کرده اسات
که نتایج پژوهش وی نشان داد بین هوش هیجانی و رضایت شغلی  ،مهار شغلی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.همچنین نتاایج ایان پاژوهش
نشان داد زنان نسبت به مردان از هوش هیجانی و همدلی باالتری برخوردارند.
بنی هاشمیان( )1312رابطه ی هوش هیجانی ،سبک رهبری وکارآمدی مدیران مدارس را مورد بررسی قرار داده است  .نتایج پژوهش وی بیانگر
این است که الف:سبک رهبری مدیران با هوش هیجانی باالتر ،در مقایسه با مدیرانی که هوش هیجانی پائین تری دارند ،مشارکتی تر اسات .ب:در
مدارسی که مدیران از سبک رهبری مشارکتی استفاده می کنند ،نسبت به مدارسی که مدیران از سبک رهبری آمراناه-اساتثماری اساتفاده مای
کنند ،رضایت شغلی معلمان بیشتر است .ج :بین سبک رهبری مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنااداری وجاود نادارد.د:زنان در
مقایسه با مردان هوش هیجانی باالتری دارند.بنی هاشمیان اظهار داشته است :ویژگیهایی از جمله همدلی ،خودآگاهی ،اعتماد بنفس ،جلب اعتماد
دیگران جزء مؤ لفه های مشترک هوش هیجانی وسبک رهبری است که باعث ایجاد رابطه مثبت باین ایان دو متغیار مای شاود.همچنین هماین
ویژگیها در مدیران به دلیل ایجاد انگیزش و احساس اعتماد واطمینان در معلمان باعث افزایش رضایت شغلی در آنهامی شود.
زهرایی( )1313پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش برخی مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شرکت مهندسی و ساخت
تأ سیسا دریائی ایران انجام داده است که نتایج آن بیانگر عدم تأثیر آموزش هوش هیجانی ،بر افزایش رضایت شغلی کارکنان بوده ،اما بر افازایش
بهره وری کارکنان و مؤلفه های آن در درازمد  ،تأثیر معنادار داشته است.
واعظی( )1312در پژوهشی به بررسی میزان مهار های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی داناش آماوزان دبیرساتان هاای
پسرانه پرداخته است که یافته های پژوهش وی نشانگر این است که اکثر مدیران مدارس از نظر معلمان دارای مهار های مادیریتی در حاد زیااد
هستند و همچنین بین مهار های مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه ی معنیداری وجود ندارد.
فرضيه هاي پژوهش
-1بین هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
-2بین سبک رهبری مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجوددارد.
-3بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
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روش پژوهش
این پژوهش جزو پژوهشهای کاربردی ،با توجه به نوع هدف ،توصیفی 1به لحاظ نوع دادهها ،از نوع پژوهشهای کمی ،9به لحااظ مبناای کنتارل
محقق جزو گروه پژوهشهای غیر آزمایشی 11و به لحاظ مبنای روش نیز جز پژوهشهای همبستگی میباشد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه ی مدیران ،معلمان و دانشآموزان مدارس مقطع ابتدایی منطقه هشترود که در سال تحصیلی 91-92مشاغول باه
تحصیل بودند ،میباشد .در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است ،که پس از انتخاب نمونه آماری اطالعاا الزم از نموناه
ها گردآوری شد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوگران  21مدیرومعاون و  21دانش آموز می باشد.

ابزارهاي پژوهش
الف) آزمون هوش هيجانی بار-آن( :)Bar-onاولین مقیاس هوشهیجانی بار -آن در سال  1911با طرح این سؤال که چرا بعضی مردم
نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفقترند آغاز گردید .ایشان تعریف و اندازهای از هوش غیر شناختی (بار -آن )1912 ،11ارائه کردو پس از 11
سال تحقیق اولین مقیاس هوشهیجانی ساخته شد .مقیاس هوشهیجانی او دارای پنج مقیاس یا جنبه (مهار های درون فردی ،مقابله با فشار،
ال موافقم ،موافقم ،تا
سازگاری و خلق کار) و پانزده خرده مقیاس است.پاسخهای آزمون نیز در روی یک مقیاس  2درجهای در ردیف لیکر (کام ً
ال مخالفم) تنظیم شده است مقیاسهای آزمون عبارتند از :خودآگاهی هیجانی ،خودابزاری ،خودشکوفایی ،استقالل،
حدودی ،مخالفم و کام ً
همدلی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،روابط بین فردی ،واقعگرایی ،انعطافپذیری،حل مساله ،تحمل فشارروانی،کنترل تکانش،خوشبینی وشادمانی.
دو نوع مطالعا

پایایی روی) (EQ-iانجام شده است ،همسانی درونی و پایایی بازآزمایی .همسانی درونی:همسانی درونی به میزانی که همه

سواال یک مقیاس سازه یکسانی را اندازه می گیرند اشاره دارد این شیوه پایایی را با یک بار اجرای پرسشنامه را اندازهگیری همسانی محتوای
مقیاس اجرا شده برآورد میکند(آناستاری ،نقل از سلطانی وعابدی .)1319،میزانهای  Pحاکی از رابطه مستقیم و معنیدار بین سواال

هر

مقیاس با نمره کلی آن مقیاس دارد بدین معنی که سوال مورد نظر همان چیزی را میسنجد که مقیاس مربوط در نظر دارد.
پایایی بازآزمایی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ:میزان آلفای کرونباخ برای کل آزمون  %93گزارش گردید این میزان (آلفای محاسبه شده در
مرحله سوم) با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون یکسان بدست آمده .اعتباار پرساش ناماه در پاژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ
برای کل مقیاس  1/91بدست آمد ،که اعتبار قابل قبولی می باشد.
ب)پرسشنامه ي سبك رهبري فيدلر( :)LPCپرسشنامه ی سبک رهبری ) (LPCدر سال  1911توسط فیدلر ساخته شده است که در آن
 11شاخص مشخص شده بود.از پاسخ دهندگان خواسته می شود بر طبق این شاخصها به همکارانشان نمره دهند(از  1تا  .) 1پایایی این
پرسشنامه درمطالعه ای توسط شریفی وهمکاران( )1311اندازه گیری شده است .پایایی محاسبه شده برای این پرسشنامه باروش آلفای کرونباخ
 1/91گزارش گردید .اعتباار پرساش ناماه در پاژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  1/11بدست آمد ،که اعتبار قابل
قبولی می باشد.
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روشهاي آماري
به منظور تحلیل دادههای بدست آمده ،از آمار توصیفی و جهت آزمون آماری فرضیهها از آزمونهای معناداری ضریب همبستگی پیرسون و
آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد ،در ضمن تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSصور گرفت.
يافتههاي پژوهش
نتایج توصیفی داده ها نشان میدهند که از کل پاسخگویان،تعداد21نفررا مدیرومعاون و 21نفررا دانشآموزان تشکیل می دهند.
فرضيه اول :بين هوش هيجانی مديران و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیهها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
جدول :1ضريب همبستگی شيوههاي فرزندپروري با هوشهيجانی
متغيرها

همبستگی پيرسون

درجه آزادي

معنیداري

هوش هيجانی -پيشرفت تحصيلی

1/13

94

1/111

نتایج بدست آمده از آزمون پیرسون بین دو متغیر هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در جدول شماره  1نشان داده شده
است که ضریب همبستگی آن برابر با ( )r=1/13و سطح معناداری آن برابر با ( )1/111میباشد .با توجه به اطالعا مندرج در جدول فوق می-
توان نتیجه گرفت که بین هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با در نظر گرفتن معدل آنان رابطه معنیداری وجود دارد وجود
دارد.با  99درصد اطمینان فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد گردید.
فرضيه ي دوم :بين سبك رهبري مديران و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان رابطه وجود دارد»
برای بررسی این فرضیهها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول :2ضريب همبستگی شيوههاي فرزندپروري با هوشهيجانی
متغيرها

همبستگی پيرسون

درجه آزادي

معنیداري

سبك رهبري  -پيشرفت تحصيلی

1/11

94

1/111

نتایج بدست آمده از انجام آزمون پیرسون بین دو متغیر هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در جدول شماره  2نشان داده
شده است که ضریب همبستگی آن برابر با ( )r=1/11و سطح معناداری آن برابر با ( )1/111میباشد .با توجه به اطالعا مندرج در جدول فوق
میتوان نتیجه گرفت که بین سبک رهبری مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با در نظر گرفتن معدل آنان رابطه معنیداری وجود دارد وجود
دارد.با  99درصد اطمینان فرضیه تحقیق تأیید و فرضیه صفر رد گردید.
فرضيه ي سوم:بين هوش هيجانی وسبك رهبري مديران با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .
برای بررسی این فرضیهها از آزمون آماری تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شد.
جدول.3رابطهي متغير مالک (پيشرفت تحصيلی)و متغيرهاي پيش بين (هوش هيجانی وسبك رهبري مديران)
مدل

R

R2

 R2اصالح شده

خطاي معيار تخمين

کلی

1/19

1/31

1/32

1/92

با توجه به جدول  3مقدار  )1/ 19( Rنشان دهنده ی میزان ارتباط خطی بین متغیرهای پیش بین و متغیر مالک میباشد .مقدار  R2نشان می
دهد که  1/31درصد انحراف در متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به علت دو متغیر پیش بین یعنی هوش هیجانی وسبک رهبری مدیران
بوده است .به عبارتی عوامل دیگری نیز وجود دارند که پیشرفت تحصیلی ناشی از تغییرا آنها است.
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جدول:9تحليل رگرسيون براي متغيرهاي پيش بين(سبك رهبري وهوش هيجانی مديران)ومتغير مالک (پيشرفت تحصيلی :معدل)
مدل

کلی

ميانگين

جمع مجذورات

درجه آزادي

رگرسيون

32/333

21/122

11/121

باقيمانده

39/933

31

1/12

کل

12/311

39

مجذورات

P

F

1/111 21/122

همچنین جدول شماره  3نشان میدهد که میزان رگرسیون معنیدار میباشد ( P≥1/11؛ .)F=21/122این بدین معنی است که مجموعه دو
می کنند .در این حالت
متغیر پیش بین (هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران) بطور معنیداری متغیر مالک (پیشرفت تحصیلی)را تبیین
برای یافتن اینکه یک یا هر دوی متغیرهای هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران ،پیش بینی کنندههای معنیداری هستند ،جدول  2بررسی
شد.
جدول.5پيش بينی پيشرفت تحصيلی دانش آموزان (با توجه به معدل)از روي هوش هيجانی و سبك رهبري مديران
ضرايب استاندارد نشده

مدل

کلی

B

خطاي معيار

(ثابت)

11/111

1/131

ضرايب استاندارد شده
t

P

Beta
11/191

1/11

هوش هيجانی مدير

-1/112

1/111

-1/231

-1/299

1/22

سبك رهبري مدير

1/11

1/121

1/913

2/293

1/121

با توجه به جدول 2ضریب استاندارد شدهی رگرسیون برای هوش هیجانی برابر Beta=-1/231بوده ومعنی دار نمیباشد( P=1/22؛.)t=-1/299
همین طور ،ضریب استاندارد شدهی رگرسیون برای سبک رهبری مدیر برابر Beta=1/91ومعنی دار است(P<1/12؛ .)t=2/293بنابراین سبک
رهبری به تنهائی می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (با توجه به معدل)را پیش بینی کند.به عبار دیگر هوش هیجانی مدیران نمی تواند
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند.
[سبك رهبري مديران ×  =11/01+6/60پيشرفت تحصيلی]
بنابراین با توجه به یافتههای تحقیق حاضر ،در رابطه با فرضیهی سوم تحقیق ،باید اشاره داشت که متغیر سبک رهبری به تنهائی متغیر مالک
(پیشرفت تحصیلی دانش آموزان)را پیش بینی می کند.
بحث ونتيجه گيري
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران با پیشرفت تحصایلی داناش آماوزان مادارس دختراناه مقطاع
ابتدائی شهر تبریز انجام شد.
بنابراین در پاسخ به فرضیه اول تحقیق ،مبنی بر اینکه بین هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مستقیم وجود دارد ،از
آزمون معنی داری همبستگی پیرسون استفاده شد که یافته ها رابطهی مثبت ()r=1/13و معنیداری ( )P<1/111را بین هوش هیجانی مدیران و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با در نظر گرفتن معدل آنان نشان داد .نتیجه ی به دست آمده با نتایج پژوهش سلطانی وعابدی(،)1319ویلیام
الین( 12به نقل ازکریمی شهری،)1313،عابدی ومرادی ،)1312(،عاصمیان  ،)1312(،شا  13و همکاران (به نقل از رضویان شاد)1313،
.Line
.Shot
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وهلن()1319همسومی باشد .همچنین در تبیین رابطه ی متغیر هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (با در نظر گرفتن
معدل دانش آموزان ) می توان چنیین مطرح کرد که مدیران در سایه ی خصوصیاتی که مختص هوش هیجانی است ،با کارکنان خود رفتار تؤام
با همدلی و صادقانه داشته و به احساسا و عواطف آنان ارج می نهند.همچنین توانایی به کارگیری هیجانا یا تولید هیجانها با استفاده از هوش
هیجانی برای تسهیل حل مسائل و مشکال مدرسه در کارآیی اعضای گروه نقش مهمی را ایفاء می کند .گسترش هیجانهای مثبت در داخل
گروهها ،همکاری و مشارکت اعضای گروه را تسهیل ک رده ،تعارض را کاهش داده و میزان کارآیی اعضای گروه را بهبود می بخشد .در واقع بارساد
از دانشکده ی مدیریت ییل در مطالعه ای که راجع به شناخت هیجانی انجام داد،دریافت که عملکرد گروههایی که رهبران آنها هوش هیجانی
باالیی داشتند ،به طور معناداری بیشتر از عملکرد گروه هایی بود که رهبران آنها هوش هیجانی پایینی داشتند.بنابراین به نظر می رسد که هوش
هیجانی رهبران به عنوان یک عامل واسطه ای و سازمان دهنده می تواند موجب بهبود عملکرد اعضاء گروه شود .زیرا برای گروه این امکان را
فراهم می آورد که به طور وسیع و مؤثر  ،به شکل هماهنگ درآیند(مایر وسالوی.)1993،عملکرد معلمان نیز به طور کلی با عملکرد تحصیلی
دانش آموزان گره خورده است.در واقع هر چه مدیران رفتار مناسب با خصوصیا و ویژگیهای معلمان خود داشته باشند آنها خواهند توانست در
محیطی مملو از صمیمیت و احترام  ،به دور از تشویش و کش مکشهای عاطفی به انجام وظائف خود بپردازند و این خود افزایش عملکرد آنها و به
عبار دیگر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان را به همراه خواهد داشت.
بنابراین در پاسخ به فرضیه اول تحقیق ،مبنی بر اینکه بین سبک رهبری مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مستقیم وجود
دارد ،از آزمون معنی داری همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج بیانگر رابطه ی مثبت ()r=1/11و معنی دار ( )P<1/111بین سبک رهبری
مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با در نظر گرفتن معدل آنان است.
در رابطه با این فرضیه مبنی بر وجود رابطه ی میان سبک رهبری مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(در رابطه با معدل دانش
آموزان)نتیجه ی به دست آمده با نتایج پژوهش بنی هاشمیان(،)1312سبحانی جو()1311ناهمسو و بانتیجه ی پژوهش حسینی
() 1312همسومی باشد .در تبیین رابطه ی سبک رهبری مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می توان بیان داشت که حفظ رابطه ی خوب
وجلب پشتیبانی های گروه کارکنان توسط مدیر سبب برقراری کنترل موقعیتی متعادل و عالی می شود.رهبرانی که با اعضای گروه خود روابطی
خوب و در خور ساخته اند ،نفوذ بیشتری در کارکنان خود دارند .در نتیجه اعضاء سازمان از شغل خود خرسندند و با اشتیاق و انرژی که از طریق
رفتار مدیر به آنها وارد می شود به انجام هر چه بهتر وظائف می پردازند.همچنان که می دانیم به کار گیری روابط انسانی مدیران عاملی مهم در
کامیابی یا ناکامی مدیر شمرده می شود و مدیران برای دست یابی به اهداف و بهبود سطح کارآیی خود نیاز دارند که روابط انسانی را در سطحی
باال برای ایفاء نقش مهم و خطیر خود به کار گیرند.به نظر می رسد روابط رهبر و اعضاء گروهش مهمترین متغیر تعیین قدر و نفوذ او
باشد.حدود اختیار رهبر به پذیرش او از سوی کارکنانش وابسته است.اگر کارکنان به علت محبوبیت ،قال اعتماد بودن ،همدلی مدیر و...به پیروی
از مدیر گرایش داشته باشند،رهبر کمتر به پشتیبانی سازمانی و اعمال قدر نیاز خواهد داشت(مانسون وهمکاران .)1992،بنابراین رهبران و
مدیران آموزشی در سایه ی روابط انسانی پسندیده با کارکنان خود خواهند توانست حس تعهد و انگیزه ی آنان را تحریک کنند و در نتیجه
خواهند توانست حداکثر بهره وری و عملکرد را از آنان به دست بیاورند .بهره وری معلمان نیز در سایه ی انجام هر چه بهتر وظائف آموزشی آنان
به دست خواهد آمد.به عبار بهتر هر چه معلمان در کالس درس تدریس توأم با آرامش و اطمینان داشته باشند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
آنها نیز بیشتر خواهد بود.
بنابراین در پاسخ به فرضیه سوم تحقیق ،مبنی بر اینکه « بین هوش هیجانی وسبک رهبری مدیران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ی
مستقیم وجود دارد» ،از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.نتایج نشان داد ،متغیر هوش هیجانی مدیران نمی توانند به طور معنیداری متغیر
مالک (پیشرفت تحصیلی دانش آموزان) را پیش بینی کنند .بنابراین با توجه به یافتههای تحقیق حاضر ،در رابطه با این فرضیه  ،متغیر سبک رهبری
به تنهائی متغیر مالک (پیشرفت تحصیلی دانش آموزان)را پیش بینی می کند.
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The relationship between emotional intelligence and leadership style and
academic achievement of elementary school students
Soltani, Mjydrfyy
Abstract
This study aimed to determine the relationship between emotional intelligence and leadership style of
managers and academic achievement of elementary school students were Hashtrood area. The research was
descriptive, correlational, respectively. The population of this study consisted of all managers and students
of primary schools in 25 school districts Hashtrood whereby randomly selected from each school selected
one student Nfrdansh Shdnd.abzarhay Mdyrvmavn two measurements include: Inventory Bar-On
Emotional Intelligence, the leadership style Fiedler (LPC) Bvdnd.hmchnyn to measure academic
achievement, the average was used. Data using spss software in both descriptive and inferential statistics
were analyzed.Multiple showed that the variables of emotional intelligence and leadership style of
management,
leadership
style
alone
can
predict
academic
achievement
Keywords: emotional intelligence, leadership style, academic achievement of student
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