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بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی وهوش هیجانی مدیران مدارس 

 3131-3131متوسطه شهرستان دورود درسال تحصیلی 

 

  BehroozByranvand@yahoo.com( مدیریت آموزشی )کارشناس ارشدبهروز بیرانوند-3

 Roodabeh.Beiranvand167@gmail .com )کارشناس مطالعات اجتمایی(رودابه بیرانوند-1

 

 چکیده

تحقیق حاضر با عنوان رابطه بین ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی مدیران 

 اتجام گرفت. روش 3131 -3131مدارس متوسطه شهرستان دورود در سال تحصیلی 

تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری شامل کلیه مدیران 

مدارس متوسطه می باشند. با توجه به تعداد پایین مدیران، حجم نمونه با 

مدیر(. روش جمع آوری اطالعات پرسشنامه 303جامعه آماری مدیران برابر است )

یفی )جداول فراوانی، می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توص

میانگین،انحراف معیار ونمودارهای مربوطه( و آمار استنباطی)ضریب همبستگی 

گروه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به tپیرسون، آزمون

استفاده گردید. نتایج پژوهش وجود رابطه معنادار spssگام( که از نرم افزار

 هوش هیجانی مدیران را تایید می کند.بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با 

 ذهنیت فلسفی، جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری، هوش هیجانی. کلیدواژگان:
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 مقدمه 

ها بیشترین وقت از زندگانی خود را در محیط کاری و در تعامل اکثر انسان

با دیگران سپری می کنند به منظور برقراری تعامالت موثر با دیگران و لذت 

های ارتباطی و اجتماعی زندگی در میان آن ها، نیاز به مهارتبردن از 

باشد که عالوه بر این موارد اخیرا هوش هیجانی نیز مورد توجه اکثر می

دانشمندان قرار گرفته است و در عین حال هنوز اغلب مردم هنگام شنیدن 

 ای ازهوش هیجانی مجموعه پرسند: هوش هیجانی چیست؟این موضوع با تعجب می

های است که کمک می کند در زندگی شخصی یا شغلی دیگران رابطه توانایی

(. هوش هیجانی توانایی 1،3331دوستانه و مداراگرایانه برقرار کنیم)گلمن

ها و عواطف به منظور دستیابی به ایجاد هیجانهایی است که ضمن درک هیجان

گردد  ف نیز عواط  ها ومنجر به شناخت هیجان  کمک به تفکر بهتر بتواند

ادراکات که ذهن باز دارد، درمقابل (.هر فردی 10، ص 1001، 2)مایر و سالووی

 و باشد میزه حساس است، دارای نیروی متمرکز تا

تواند ادراکات مختلف را با هم مربوط سازد، از ذهنیت فلسفی برخوردار می

عالقه  است. فردی که ذهن فلسفی دارد، عالقه شدیدی به دانستن دارد و این

را با احتیاط زیاد در مورد باورهایش ترکیب می کند. او ذهنی منطقی داشته 

(.ذهنیت 37، ص 3131، 3و عادت به درست فکر کردن دارد )اسمیت و هولفیش

فلسفی، معادل روح فلسفی خصوصیاتی است که در رفتار و طرز فکر فیلسوف، 

لی در کلیه شئون برخورد وی با دیگران، روبرو شدن با مشکالت و بطور ک

شود )شریعتمداری، زندگی وی به چشم می خورد و باعث تمایز او از دیگران می

(.ذهنیت فلسفی، ساختن منش است که عبارت است از شکل دادن عادات، 31، ص 3131

، 3131هایی که تفکر و قضاوت صحیح بر آن حاکم باشد )اسمیت، ها و ارزشنگرش

مدیران زمینه ساز رفتار و عملکرد آنان  (.از آنجا که ذهنیت فلسفی10ص 

است و مدیران موفق به دلیل داشتن ابعاد ذهنیت فلسفی و در نتیجه آن، با 

هوش هیجانی خود می توانند بر عملکرد سازمان و مدرسه خود مؤثر باشند، 

در این تحقیق رابطه ذهنیت فلسفی و ابعاد آن با هوش هیجانی مدارس متوسطه 

 ورد بررسی قرار می گیرد.شهرستان دورود م

 بیان مسئله

هوش هیجانی به عنوان یک بحث علمی در روان شناسی نزدیک به دو دهه است 

در جهان و اندکی دیرتر در ایران مطرح است و اهمیت آن با بروز تحوالت 

اجتماعی مربوط به عصر صنعتی و فراصنعتی به ویژه در گستره روابط میان 

 3131و خانواده نمود بیشتری یافته است )گلمن،  فردی در محیط تحصیل، کار

( هوش هیجانی را توانایی درک درست محیط 3331) 4(.مایر و سالووی00ص 

پیرامون خود، خود انگیزی، شناخت و کنترل احساسات خویش بطوری که این 

فرآیند بتواند جریان تفکر و ارتباط را تسهیل کند تعریف کرده اند. سالووی 

 -3دهد:خود را از هوش هیجانی به پنج حیطه اصلی گسترش میمبنای توصیف 

شناخت عواطف دیگران  -0برانگیختن خود -1بکار بردن هیجانی  -1شناخت شخصی 

( هوش هیجانی را از هوش شناختی جدا کرده 3331حفظ ارتباط.دانیل گلمن ) -1

، که و چار چوب مفهومی جدید وی در مورد صالحیت یا آمادگی هیجانی می باشد

منظور وی توانایی آموخته شده براساس هوش هیجانی فرد است که پیامد و 

نتیجه آن در عملکرد کاری فرد روشن است. وی اجزاء تشکیل دهنده هوش هیجانی 

 -1مهارت همدلی  -0خود انگیختگی  -1دهی خود نظم -1خودآگاهی  -3را شامل:
های چهارم و پنجم مهارت داند. آنچه واضح است این است کهمهارت اجتماعی می

باشند.اما با کمی مستقیمًا با کارکردهای رهبری و مدیریت در ارتباط می

دهی و خودآگاهی و خودانگیختگی تامل متوجه خواهیم شد که مهارت خود نظم

گویند برای یک مدیر از در جهت ایجاد امید و رفتاری که به آن پشتکاری می
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ه طور مسلم یک مدیر تحصیل کرده، مجرب و اهمیت ویژه ای برخوردار است. ب

دانا و آگاه و دارای ذهنیت فلسفی و تفکر خالق و انعطاف پذیر به اصول و 

وظایف مدیریتی و رهبری که بتواند دانش و تجارب خود را متناسب با هر 

عمل و زمان انجام آن انتظام بخشد می تواند زمینه رشد و تعالی سازمان و 

حیه دبیران و کارکنان و شاگردان جهت رسیدن به اهداف باعث باال رفتن رو

( ذهن فلسفی را 3131(.اسمیت )310، ص3133مطلوب را فراهم آورد )عالقه بند، 

داند که هر بعد نیز دارای چهار نشانه از سه بعد مرتبط، متشکل می

 -1در ارتباط با زمینه ای وسیع 5نگریستن به موارد خاص -بعدجامعیتاست:

 -70به کار بردن قوه تعمیم -1به هدف های درازمدت 6ادن مسائل آنیارتباط د

زیر سؤال بردن آنچه باید مهم  -3بعدتعمق8شکیبایی در تفکرات عمیق نظری

کاربرد حساسیت برای اموری که دارای  -91کشف و تدوین بنیادها -1تلقی شود.

جریان فرضیه مبتنی کردن انتظارات بر  -0معانی ضمنی و رابطه ای می باشند.

 11رها شدن از جمود روان شناختی -3:بعد انعطاف پذیری.  10قیاسی -استنتاجی

دیدن مسائل یا  -1ارزش یابی افکار و نظریات جدا از منبع آن ها. -1. 

جهات متعدد آن ها و  ایجاد جانشین هایی برای فرضیه ها، جنبه های مورد 

اسمیت .  12ت و مشروطشکیبایی در قضاوت موق -0نظر، انتظارات و غیره.

(تحقیقی به منظور بررسی تاثیرذهنیت فلسفی بر روابط انسانی مطلوب 3371)

و میزان خالقیت مدیران وهمچنین بر روحیه کارکنان مدارس ویرجینیا انجام 

مدرسه دراین ایالت انتخاب شدند.نتایج  07داد. نمونه آماری از مدیران 

ی مدیران با روابط انسانی مطلوب، این تحقیق نشان داد که بین ذهنیت فلسف

میزان خالقیت مدیران و با روحیه کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد)سیف 

(در تحقیقی با هدف کلی بررسی ادراکات مدیران 3130(.جوانمرد)1333131هاشمی،

های شهر اصفهان ودبیران نسبت به مهارت های روابط انسانی مدیران دبیرستان

ای تحقیق نشان داد که بر اساس ادراکات مدیران، بیشترین هانجام داد. یافته

مهارت آنان در بعد برقراری اعتماد و کمترین مهارت آنان در بعد انگیزش 

کارکنان بود. از نظر دبیران، بیشترین مهارت مدیران در بعد ارتباط و 

کمترین مهارت آنان در بعد خودآشکارسازی بود. همچنین مشخص شدکه مدیران 

های انسانی وانایی بیشتری از مردان در برخورداری ارتباط و مهارتزن ت

(از دانشکده بیل در مطالعه ای که راجع به شناخت 1000) 13دارند. بارساد

هیجانی انجام داد،دریافت که گسترش هیجانهای مثبت درداخل گروهها، همکاری 

کارآیی ومشارکت اعضای گروه راتسهیل کرده، تعرض را کاهش داده و میزان 

( بنابراین با 3333130اعضای گروه رابهبودمی بخشد)مختاری پور و مهیاری،

توجه به تعاریف و مطالب گفته شده و تاثیری که هر کدام از ابعاد ذهنیت 

توانند بر مدیران مدارس داشته باشند فلسفی و هوش هیجانی به تنهایی می

با هوش هیجانی مدیران  هدف کلی در این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی

مدارس متوسطه شهرستان دورودمی باشد. از آنجا که ذهنیت فلسفی ابعاد 

مختلف دارد، پس هدف نخست  آن است که رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و 

هوش هیجانی آنان مشخص شود، دوم این که تعیین شود کدامیک از ابعاد ذهنیت 

الخره تعیین شود بین ذهنیت فلسفی و فلسفی سطح باالتری را داراست؟ و با

هوش هیجانی با ویژگی های دموگرافیک )سن، جنس، میزان تحصیالت، رشته 

 تحصیلی( مدیران مدارس متوسطه رابطه وجود دارد؟

                                                           
5 - Particulars 
6 - Imiediute 
7 - Genelalization 
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  پژوهش اهمیت و ضرورت

فردی که از نظر بهره هوشی در سطح باال، ولی فاقد هوش هیجانی باشد تقریبًا 

موفق و خردمند است، در قلمرو ذهن، چیره دست ولی کاریکاتوری از یک آدم 

(. گلمن بیان می کند که در 3331باشد )گلمن، در دنیای شخصی خویش ضعیف می

بهترین شرایط، همبستگی اندکی بین هوش عمومی و برخی از ابعاد هوش هیجانی 

توان ادعا کرد آنها عمدتًا ماهیت مستقل دارند. وجود دارد به طوری که می

کنند و افراد دارای ی افراد دارای هوش عمومی باال در زندگی تقال میوقت

هوش متوسط به طور شگفت آوری پیشرفت می کنند، شاید بتوان آن را به هوش 

 هیجانی باالی آن نسبت داد.

هوش هیجاانی اساتفاده هوشامندانه از عواطاف اسات. باه ایان صاورت کاه 

و رفتااار و تفکاارات  شااما آگاهانااه از عواطااف خااود اسااتفاده ماای کنیااد

خااود را در جهاات اهااداف خااود هاادایت ماای کنیااد تااا بااه نتااایج جالااب 

(. عملکاارد افااراد تحاات تاا ثیر 8991، 14تااوجهی دساات یابیااد )وی سااینگر

گیریااد. یکاای از مهمتاارین ایاان متغیرهااا، متغیرهااای زیااادی قاارار ماای

ذهنیت فلسفی افاراد اسات. بناابراین مادیر یاک مدرساه عاالوه بار هاوش 

اید دارای ذهن فلسافی نیاز باشاد و عالقاه زیاادی باه دانساتن هیجانی ب

نین عاادت باه تفکار و قضااوت صاحیح، ارزش گاذاری و  داشته باشد و همچ

توانااایی کاااربرد آن در محاایط کااار و زناادگی را داشااته باشااد. از 

هااای الزم در امااور ماادیریت برخااورداری ماادیر از ذهنیاات جملااه ویژگاای

م بااا پیشاارفت روزافاازون جامعااه فلساافی اساات یعناای ماادیری کااه همگااا

ریازی کناد قادرت جماع بنادی، پیوناد دادن بتواند برای آیناده برناماه

مدارک و شاواهد و پارورش خالقیات را داشاته باشاد. از ایان رو، ذهنیات 

فلساافی ماادیران در سااه بعااد: جامعیاات، تعمااق و انعطاااف پااذیری مااورد 

 مطالعااااااااااااااااااااااااااااه قاااااااااااااااااااااااااااارار 

 د.گیرمی

 اهداف پژوهش

هر تحقیقی برای دست یابی به اهدافی خاص صورت می گیرد که با توجه به 

موضوع تحقیق حاضر: یعنی بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران 

 مدارس متوسطه. اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: 

 هدف کلی

شناسایی رابطه سطح ذهنیت فلسفی مدیران با هوش هیجانی آنان در مدارس 

 شهرستان دورود.  متوسطه
 اهداف جزئی

 شناسایی رابطه جامعیت مدیران متوسطه با هوش هیجانی آنان.  -3

 شناسایی رابطه تعمق مدیران متوسطه با هوش هیجانی آنان.  -1

 شناسایی رابطه انعطاف پذیری مدیران متوسطه با هوش هیجانی آنان.  -1

س، رشته تحصیلی، های دموگرافی مدیران)سن، جنبررسی رابطه ویژگی -0

 میزان تحصیالت، سنوات خدمت( باهوش هیجانی وذهنیت فلسفی آنان.

 

 فرضیه های تحقیق 

 بین ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران رابطه وجود دارد. -3

 بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی مدیران رابطه وجود دارد. -1

ش هیجانی آنان رابطه وجود بین بعد تعمق ذهنیت فلسفی مدیران و هو -1

 دارد.

بین انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی مدیران و هوش هیجانی آنان رابطه  -0

 وجود دارد.
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های دموگرافی مدیران )سن، جنس، رشته تحصیلی، میزان بین ویژگی -1

تحصیالت، سنوات خدمت( با هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی آنان رابطه وجود 

 دارد.

ذهنیت فلسفی معادل روح فلسفی است و : عملیاتی متغیرهاتعاریف مفهومی و 

آن نوعی حرکت ذهن است که باعث می شود فرد در برخورد با مسائل و پدیده 

های مختلف با جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری مواجهه شود. ذهنیت فلسفی 

همان طرز تفکر صحیح و علمی قلمداد می شود )فیلیپ. اسمیت، به نقل از 

(. تعریف عملیاتی ذهنیت فلسفی بر حسب نمره ای است 8811بهرنگی، محمد رضا

گویه ای ذهنیت فلسفی مدل اسمیت کسب کرده  83که آزمودنی از پرسشنامه 

در این زمینه فردی که  جامعیت::  تعریف مفهومی ابعاد ذهنیت فلسفیاست. 

می دارای ذهن فلسفی است، امور مخصوص را در یک زمینه وسیع با هم مربوط 

(. جامعیت از ما می خواهد که در برابر فشار آنی 8831سازد )شریعتمداری، 

مقاومت کنیم و به مسائل خود، بر اساس هدفهای درازمدت بنگریم. در انجام 

چنین کاری، قدرت تعمیم، خالق را بدست آوریم و به کار بریم، ولی رشد یک 

است )اسمیت، به نقل شکیبایی برای تفکرات عمیق نظری، پیش نیازی برای آن 

در این زمینه نیز فرد دارای ذهن فلسفی، اموری را  تعمق:(.8811از بهرنگی،

کنند، مورد سؤال قرار می دهد، از راه که دیگران بدیهی و مسلم فرض می

های اساسی مسائل را مشخص می سازد و در برخورد با هر ژرف اندیشی جنبه

کند )اسمیت، به نقل مشخص می نظریه یا مکتب، اصول یا مبانی آنها را

فردی که از ذهنیت فلسفی برخوردار  پذیری:قابلیت انعطاف(.8811ازبهرنگی،

شود و مسائل تازه، شباهت های سطحی یا حوادث است، دچار جمود روانی نمی

سازد )اسمیت، به نقل از غیرمنتظره، جنبه منطقی فکری او را مختل نمی

دراین تحقیق  بعد جامعیت::ابعاد ذهنیت فلسفیتعریف عملیاتی (.8811بهرنگی، 

از پرسشنامه ذهنیت فلسفی  30الی 3بعد جامعیت دهنیت فلسفی باسواالت شماره 

گیرد و نمره بدست آمده از مدل اسمیت که با طیف لیکرت مورد سنجش قرار می

دراین تحقیق بعد  تعمق:بعداجرای این سواالت مصداق بعد جامعیت خواهد بود.

از پرسشنامه ذهنیت فلسفی  10الی  33تعمق دهنیت فلسفی با سواالت شماره 

مدل اسمیت که با طیف لیکرت مورد سنجش قرار می گیرد و نمره بدست آمده 

دراین  بعد انعطاف پذیری:از اجرای این سواالت مصداق بعد تعمق خواهد بود.

از پرسشنامه  10الی 13سواالت شماره تحقیق بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی با

ذهنیت فلسفی مدل اسمیت که با طیف لیکرت موردسنجش قرار می گیرد و نمره 

تعریف بدست آمده از اجرای این سواالت مصداق بعد انعطاف پذیری  خواهد بود.

تعریف هوش هیجانی از دیدگاه گلمن: شامل ظرفیت فردی مفهومی هوش هیجانی 

گشودگی به تجربه، توانایی حل مشکالت هیجانی، توانایی  برای قبول واقعیات،

(، 3331) 15(. مایر و سالووی3331مقابله با استرس، و تکانه ها می شود)گلمن، 

هوش هیجانی را توانایی درک درست محیط پیرامون خود، خود انگیزی، شناخت 

باط و کنترل احساسات خویش به طوری که این فرآیند بتواند جریان تفکر و ارت

(: هوش هیجانی را نظامی از 3333)16اون -را تسهیل کند تعریف کرده اند. بار

مهارت ها و کارآیی های شخصی دانست که بر توانایی او برای موفقیت در 

تعریف عملیاتی مقابله با بحران و رویارویی های محیطی تاثیر می گذارد. 

گویه ای  13برحسب نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه هوش هیجانی

. در مورد ذهنیت فلسفی یجانی سیبریاشرینگ کسب کرده استپرسشنامه  هوش ه

می توان گفت: ذهنیت فلسفی صرفًا نه از پر کردن مغز با محتوای دروس فلسفی 

و نه از گرایش به یک فلسفه نسبت به فلسفه دیگر بلکه از مجادله فلسفی 

آید که مشخصًا به بهبود ود میشود. ذهنیت فلسفی برحسب فعالیتی بوجحاصل می

(. اسمیت در یک تحقیق، 3131های ارزشی اختصاص یافته باشد )اسمیت، داوری

مدیران را از لحاظ سه ویژگی ذهن فلسفی با هم مقایسه کرد و به این نتیجه 

رسید مدیری که در تفکر خود جامع، عمیق و انعطاف پذیر باشد در اعمال 

ش فاقد چنین کیفیتی باشد، تاثیر متفاوت دارد خود نسبت به مدیری که تفکر

                                                           
15  -Mayer, Salvoy 
16 -Bar-on 
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(.پس ضرورت دارد رابطه میان ذهنیت فلسفی و ابعاد آن 3130)شریعتمداری، 

با هوش هیجانی مدیران در مدارس متوسطه شهرستان دورود مورد بررسی قرار 

 گیرد.

 

 روش 

همبستگی با توجه به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش روش تحقیق توصیفی از نوع 

ای از شوند که تودههای آماری توصیفی زمانی به کار برده میباشد. روشمی

ها به صورتی شود و ابتدا الزم است آناطالعات کمی برای تفسیر گردآوری می

های که به روشنی قابل فهم و انتقال باشند، سازمان بندی و خالصه شوند. روش

ویژگی ها یا اطالعاتی که به وسیله آماری توصیفی همیشه برای تعیین و بیان 

(. 1، ص 3131شوند )دالور،اند به کار برده میآوری شدهی پژوهشگران جمع

همبستگی رابطه بین دو متغیر را در یک جامعه توصیف می کند. وجود همبستگی 

بین متغیرها به این معنی نیست که یک متغیر علت متغیر دیگر است. در آمار 

بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند همبستگی به رابطه 

اطالق می شود و شاخص آماری که میزان و حدود رابطه بین متغیر ها را نشان 

(. این تحقیق به دنبال 300نامیده می شود)همان: ص  17می دهد ضریب همبستگی

شناسایی رابطه بین ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی مدیران مدارس متوسطه 

همبستگی  دورود است. پس بر اساس تعاریف فوق تحقیق توصیفی از نوع شهرستان

 می باشد.

ی اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش جامعه آماری که شامل مجموعه

 به آن انتقال داده 

(. در این تحقیق براساس آمار نامه اداره آموزش و 3131می شود. )دالور، 

 3131-31ن مدارس متوسطه درسال تحصیلی پرورش شهرستان دورود تعداد مدیرا

مدیر می باشد. نمونه گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که 303شامل 

اطالعات مورد نیاز پژوهش به کمک آن حاصل می شود )دالور، همان(. در این 

تحقیق باتوجه به اینکه جامعه آماری مدیران متوسطه شهرستان دورود 

دبنابراین حجم نمونه برابرباجامعه آماری تعدادکمی راشامل می شو

درنظرگرفته می شود. در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق یا به منظور 

جمع آوری اطالعات مورد نیاز جهت آزمون سواالت تحقیق از روش پرسشنامه  

بر اساس مدل اسمیت که توسط فخر  پرسشنامه ذهنیت فلسفیست.استفاده شده ا

در اصفهان تهیه شده و به منظور بررسی  3131السادات سیف هاشمی در سال 

رابطه بین ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی مدیران مدارس متوسطه  اصفهان به 

گویه است. در این  10کار گرفته شده است، این پرسشنامه حاوی تعداد 

ز نوع سواالت بسته است که در آن از مقیاس ه های تحقیق اپرسشنامه پاسخ گوی

لیکرت استفاده شده است و هر یک از گویه های پرسشنامه دارای پنج گزینه 

؛ شامل کامال موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، کامال مخالفم 

به آن ها اختصاص داده شده است، برای گویه  3،1،1،0،1است و به ترتیب نمرات 

نمره ای در نظر گرفته نشده است که مدیران میزان موافقت  های بی جواب

: مربوط به بعد 30الی  3خود را نسبت به آن ها تعیین نموده اند. گویه 

مربوط به بعد تعمق ذهنیت فلسفی گویه  10الی  33جامعیت ذهنیت فلسفی گویه 

 مربوط به بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی می باشد. با توجه به 10الی  13

این که پرسشنامه ذهنیت فلسفی توسط خانم فخر السادات سیف هاشمی در مدارس 

متوسطه شهر اصفهان به کار گرفته شده است این پرسشنامه با استفاده از 

دیدگاه اساتید محترم رشته فلسفه و روان شناسی دانشکده ی علوم تربیتی 

رد تائید قرار دانشگاه اصفهان و دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی مو

گرفته و استفاده شده است با این وجود محقق در پژوهش حاضر برای اطمینان 

بیشتر، از دیدگاه ها و نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده 
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نموده و از روایی صوری و محتوایی برخوردار شده است. در تحقیق حاضر پس 

نه تمام مقاطع مورد مطالعه نفر از افراد نمو 10از اجرای آزمایشی بر روی 

 31/0به روش ضریب آلفای کرونباخ برابر با  spss با استفاده از نرم افزار
بر آورد شده نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که پرسشنامه ذهنیت فلسفی 

، 18سیبریا شرینگ آزمون هوش هیجانیپایایی قابل قبولی برخوردار است.از 

ای باشد که در قالب مقیاس شش گزینهده مییکی از ابزار های مورد استفا

سوال است. هر سوال  13لیکرت تنظیم شده است. فرم اصلی این آزمون دارای 

باشد، آزمودنی باید خود را درآن موقعیت قرار حاکی از یک موقعیت زندگی می

روانی او سازگاری بیشتری دارد  –دهد و یکی از گزینه ها را با حاالت روحی 

( هنجار یابی 3130د. الزم به ذکر است که این آزمون توسط گنجی )انتخاب کن

شده است. برای تعیین اعتبار این آزمون دانشجویان دوره های کارشناسی و 

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد های رود هن و ساوه تحت آزمایش 

جرا قرار گرفته اند. ضرایب اعتبار به دست آمده بین نمرات او، نوبت ا

برای چهار مهارت تشکیل دهنده ی هوش هیجانی و جمع کل نمرات )هوش هیجانی( 

 به شرح زیر است: 

، مدیریت روابط 33/0آگاهی اجتماعی  - 33/0خود مدیریتی  - 31/0خود آگاهی 

معنی دار و تعداد  33/0همه ضرایب در سطح  30/0و در کل هوش هیجانی  37/0

 130ر بوده است. به عالوه آزمون در گروه نف 17آزمودنیها در این محاسبه 

دختر  فقط یک بار اجرا شده و ضریب اعتبار آن با  313پسر و  301نفری که 

 33/0های پسران و دختران و کل گروه استفاده از آلفای کرونباخ برای گروه
ی سواالت با کل آزمون همبستگی مثبت معنا دارند. همه به دست آمده است همه

معنا دار است. سواالت این آزمون مربوطه   33/0ست آمده، در سطح ضرایب به د

به ابعاد هوش هیجانی است که نمره هر کدام از آن ها جداگانه محاسبه 

گردید. این مولفه ها عبارتند از: خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، 

یجانی و مدیریت روابط می باشد. جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه هوش ه

که در واقع درجه ی دقت و صحت اندازه گیری است، پرسشنامه ابتدا جهت روا 

بودن آن به لحاظ استاندارد بودن آن بین چند نفر از اساتید و همچنین 

اساتید راهنما و مشاور مورد مشاهده و بازبینی قرار گرفت. سپس جهت بر 

جرا شد و با نفری از جامعه آماری ا 10آورد اعتبار آن در یک نمونه 

ها استفاده از آلفای کرونباخ که برای محاسبه ی هماهنگی درونی پرسشنامه

به کار می رود ضریب پایایی پرسشنامه محاسبه گردید که این ضریب برای 

به دست آمد.محقق پس از بیان اهداف تحقیق به مدیران  30/0پرسشنامه مذکور 

ها اقدام به لب همکاری آنمدارس متوسطه شهرستان دورود و کسب رضایت و ج

انجام پژوهش نموده. بر این منظور با مراجعه به کارگزینی آن اداره، 

آوری و بعد از کد گذاری پرسشنامه ها به صورت های مربوط به موضوع جمعداده

درج گردید.جهت تجزیه و  SPSS مسلسل اطالعات مندرج در برنامه نرم افزاری 

هره گیری از نرم ی فرضیه های پژوهش با بتحلیل داده های آماری و بررس

. آمارهای توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با نوع داده spss  افزار 

 ها و متغیر ها استفاده می گردد که شامل دو بخش است.

آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، جداول فراوانی و نمودار  -3

 های مربوطه.

شامل: ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه آمار استنباطی  -1

  . به روش گام به گام

گیري هاي آماري و بررسي سئواالت تحقیق با بهرهبراي تجزیه و تحلیل داده

هاي استنباطي هاي توصیفي و آزمون، از آماره19SPSSافزار آماري از نرم

بدین ترتیب که ابتدا ها استفاده گردید، ها و متغیرمتناسب با نوع داده

با استفاده از جداول توزیع فراواني و نمودارهاي ستوني به توصیف متغیرهاي 

)جنسیت، سن، سنوات خدمت، میزان تحصیالت و رشته تحصیلی(  شناختي جمعیت
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پاسخگویان پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل سئواالت یکم تا چهارم تحقیق 

بهره گرفته شد، و برای تعیین سهم هر کدام از  20از ضریب همبستگی پیرسون

بین)ابعاد ذهنیت فلسفی( در تبیین تغییرات متغیر مالک)هوش متغیرهای پیش

کار برده شد به  22به روش گام به گام 21هیجانی(، تحلیل رگرسیون چندگانه

بهره  23های مستقلگروه tو  برای تحلیل سئواالت پنجم و ششم تحقیق از آزمون 

 شده است.گرفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های توصیفییافته

 توصیف پاسخگویان بر حسب جنسیت 

 

 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به جنسیت پاسخگویان1 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنسیت

 4/54 4/54 56 مرد

 0/300 5/16 15 زن

  0/300 303 کل

 

                                                           
20 -Pearson correlation 
21 - multiple regression 
22 - stepwise 
23 - independent samples t  test 
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 پاسخگویان: درصد توزیع فراوانی مربوط به جنسیت 1نمودار 

 

درصد پاسخگویان، مرد  4/54دهد، نشان می 3 طوری که اطالعات جدول و نمودار همان

 باشند.درصد زن می 5/16و 

جنسيت

مردزن

صد
در

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

35.6

64.4
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 توصیف پاسخگویان بر حسب سن  

 

 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به سن پاسخگویان2 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی گروه سنی سن

 11 تا 31از

 سال

 جوان و میان

 سال
65 4/65 4/65 

تا  13از

 سال41
 0/300 5/41 44 بزرگ سال

  0/300 303 کل

 

 
 : درصد توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان2نمودار 

 

درصد پاسخگویان،  4/65دهد، نشان می 1 طوری که اطالعات جدول و نمودار همان

الزم به توضیح  است.سال 43تا 13شان بین درصد سن 5/41سال سن دارند و 11تا  31بین

تا  13نفر با گروه  6ی سنی جوان( با فراوانی سال)رده 11تا  31است که گروه سنی 

 اند. نفر ادغام شده 61سال( با فراوانی ی  سنی میانسال)رده 11

سن

از 52 تا 04 سالاز 14 تا 55 سال

صد
ر
د 60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

43.6

56.4
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 توصیف پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت  

 

 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان3 جدول

 سئوات خدمت
میزان 

 سنوات
 درصد تجمعی درصد فراوانی

 36تا  3از 

 سال
 5/16 5/16 15 کم و متوسط

تا  35از 

 سال 10
 0/300 4/54 56 باالی متوسط

  0/300 303 کل

 

 
 : درصد توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان3نمودار 

 

درصد پاسخگویان، بین  5/16دهد، نشان می 1 طوری که اطالعات جدول و نمودار همان

الزم  اند.سال خدمت نموده 10تا  35درصد بین  4/54سال سابقه خدمت دارند و  36تا  3

نفر با  1سال)سابقه کم( با فراوانی  6تا  3به توضیح است که گروه با سنوات 

  اند.نفر ادغام شده 11سال)سابقه متوسط( با فراوانی  36تا  5گروهی که سابقه بین 

سئوات خدمت

از 1 تا 51 سالاز 61 تا 03 سال

صد
ر
د 70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

64.4

35.6
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 توصیف پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت  
 

 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به میزان تحصیالت پاسخگویان4جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان تحصیالت

دیپلم و فوق 

 دیپلم
11 1/13 1/13 

لیسانس و فوق 

 لیسانس
53 1/51 0/300 

  0/300 303 کل

 

 
 مربوط به میزان تحصیالت پاسخگویان : درصد توزیع فراوانی4نمودار 

 

درصد پاسخگویان، دارای  1/13دهد، نشان می 4طوری که اطالعات جدول و نمودار همان

درصد مدارک تحصیلی لیسانس یا  1/51باشند و مدارک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم می

ی دیپلم الزم به توضیح است که پاسخگویانی که دارای مدرک تحصیل فوق لیسانس دارند.

اند نفر با پاسخگویانی که مدرک تحصیلی فوق دیپلم داشته 1اند با فراوانی بوده

اند و همچنین پاسخگویانی که دارای مدرک تحصیلی نفر ادغام شده 33با فراوانی 

نفر با پاسخگویانی که مدرک تحصیلی لیسانس  3اند با فراوانی فوق لیسانس بوده

 اند.ادغام شده نفر 50اند با فراوانی داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصیف پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 

 

ميزان تحصيالت

ديپلم و فوق ديپلمليسانس و فوق ليسانس

صد
در 100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

78.2

21.8
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 : توزیع فراوانی و درصد مربوط به رشته تحصیلی پاسخگویان5 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی رشته تحصیلي

مرتبط با مدیریت 

 آموزشي
14 1/11 1/11 

غیرمرتبط با 

 مدیریت آموزشي
55 1/55 0/300 

  0/300 303 کل

 

 
 : درصد توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی پاسخگویان5نمودار 

 

درصد پاسخگویان، در  1/11دهد، نشان می 6 طوری که اطالعات جدول و نمودار همان

درصد در رشته 1/55اند و های تحصیلی مرتبط با مدیریت آموزشی تحصیل نمودهرشته

 اند.نمودههای تحصیلی غیر مرتبط با مدیریت آموزشی تحصیل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تحقیقهای یافته
 کلي  فرضیه

 .بین ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران رابطه وجود دارد

برای بررسی رابطه بین متغیرهای ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی، از ضریب همبستگی 

 نشان داده شده است. 5پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در قالب جدول 

 یجانیه هوش و یفلسف تیذهن: ماتریس ضرایب  همبستگی پیرسون بین 6 جدول

 yمتغیر  xمتغیر 

ضریب همبستگی 

 پیرسون

(r) 

 تعداد

(n) 

سطح معنی

 داری

(sig) 

 003/0 303 416/0** هوش هیجاني ذهنیت فلسفي

رشته تحصيلي

مرتبط با مديريتغيرمرتبط با مديريت

صد
در 80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

76.2

23.8
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دهد، ضریب همبستگی پیرسون بین ذهنیت ، نشان می5طوری که نتایج جدول  همان

 دار استمعنی 03/0(، در سطح آلفای)خطای نوع اول( r=416/0هیجانی )فلسفی و هوش 

(03/0>sigلذا چنین استنباط می ،) درصد بین ذهنیت فلسفی  33شود که با اطمینان باالی

دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات مربوط مثبت و  معنی یرابطه ،و هوش هیجانی

 ابد. ینیز افزایش میبه ذهنیت فلسفی،  نمرات  هوش هیجانی 

 تحقیق  1فرضیه  

 .بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی مدیران رابطه وجود دارد

برای بررسی رابطه بین متغیرهای بعد جامعیت ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی، از 

نشان داده شده  5ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در قالب جدول 

 است.

 

 هوش و یفلسف تیذهن: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین بعد جامعیت 7جدول 

 یجانیه

 yمتغیر  xمتغیر 

ضریب همبستگی 

 پیرسون

(r) 

 تعداد

(n) 

سطح معنی

 داری

(sig) 

 003/0 303 455/0** هوش هیجاني بعد جامعیت

 

جامعیت  دهد، ضریب همبستگی پیرسون بین بعد، نشان می5طوری که نتایج جدول  همان

دار معنی 03/0(، در سطح آلفای)خطای نوع اول( r=455/0ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی )

درصد بین بعد  33شود که با اطمینان باالی (، لذا چنین استنباط میsig<03/0است)

دار وجود دارد. یعنی با مثبت و معنی یرابطه ،جامعیت ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی

به بعد جامعیت ذهنیت فلسفی، نمرات هوش هیجانی نیز افزایش افزایش نمرات مربوط 

 ابد. یمی

 

 

 

 

 

 تحقیق 2فرضیه 
برای  . ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران رابطه وجود داردبعد تعمق بین 

ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی، از ضریب همبستگی بعد تعمق بررسی رابطه بین متغیرهای 

 نشان داده شده است. 1پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در قالب جدول 

 

 یجانیه هوش و یفلسف تیذهنماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین بعد تعمق  :8جدول 

 yمتغیر  xمتغیر 

ضریب همبستگی 

 پیرسون

(r) 

 تعداد

(n) 

سطح معنی

 داری

(sig) 

 003/0 303 155/0** هوش هیجاني بعد تعمق

 

دهد، ضریب همبستگی پیرسون بین بعد تعمق ، نشان می1طوری که نتایج جدول  همان

دار معنی 03/0(، در سطح آلفای)خطای نوع اول( r=155/0ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی )

بین بعد  درصد 33شود که با اطمینان باالی (، لذا چنین استنباط میsig<03/0است)

دار وجود دارد. یعنی با مثبت و  معنی یرابطه ،تعمق ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی

افزایش نمرات مربوط به بعد تعمق ذهنیت فلسفی،  نمرات  هوش هیجانی نیز افزایش 

 ابد. یمی

  تحقیق 3فرضیه  
 . ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران رابطه وجود دارد بعد انعطاف پذیريبین 

ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی،  بعد انعطاف پذیريبرای بررسی رابطه بین متغیرهای 
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نشان داده  3از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در قالب جدول 

 شده است.

 و یفلسف تیذهن: ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین بعد انعطاف پذیري 9جدول 

 یجانیه هوش

 yمتغیر  xمتغیر 

ضریب همبستگی 

 پیرسون

(r) 

 تعداد

(n) 

سطح معنی

 داری

(sig) 

بعد انعطاف 

 پذیري
 001/0 303 151/0** هوش هیجاني

 

دهد، ضریب همبستگی پیرسون بین بعد انعطاف ، نشان می3طوری که نتایج جدول  همان

 03/0(، در سطح آلفای)خطای نوع اول( r=151/0پذیري ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی )

درصد  33شود که با اطمینان باالی (، لذا چنین استنباط میsig<03/0) دار استمعنی

دار وجود مثبت و معنی یرابطه ،بین بعد انعطاف پذیري ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی

دارد. یعنی با افزایش نمرات مربوط به بعد انعطاف پذیري ذهنیت فلسفی، نمرات 

 ابد. یهوش هیجانی نیز افزایش می

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه 

 

 : ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی11جدول 

 متغیرها
بعد 

 جامعیت
 بعد تعمق

بعد انعطاف 

 پذیري
 هوش هیجاني

    3 بعد جامعیت

   3 633/0** بعد تعمق

بعد انعطاف 

 پذیري
**651/0 **655/0 3  

 3 151/0** 155/0** 455/0** هیجانيهوش 

**sig<0/01                  n=101 

 

داری بین بعد دهد، همبستگی مثبت و معنی، نشان می30طوری که نتایج جدول همان

(، بعد تعمق ذهنیت فلسفی و sig ،455/0=r<03/0جامعیت ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی )

انعطاف پذیري ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی ( و بعد sig ،155/0=r<03/0هوش هیجانی )

(03/0> sig ،151/0=rوجود دارد، یعنی با افزایش نمرا )ابعاد ذهنیت فلسفی در بین  ت

 ابد.یمدیران، نمرات هوش هیجانی آنان نیز افزایش می

 ذهنیت فلسفی درپیش بینی هوش هیجانیتعیین سهم ابعاد 

 

داری های معنی( و آزمون2Rضرایب تعیین)(، R: ضرایب همبستگی چندگانه)33 جدول

 (Fمربوطه)

متغیر 

 مالک

متغیرهای 

 بینپیش

متغیرهای 

 پیش بین

با قیمانده 

 در تحلیل

ضریب 

همبستگی 

 (Rچندگانه)

ضریب 

 تعیین

(2R) 

 -آماره

F 

سطح 

معنی

 داری

(Sig) 

هوش 

 هیجانی

ابعاد 

ذهنیت 

 فلسفی

 041/13 115/0 455/0 بعد جامعیت
003/0  =

Sig 

 

دهند، تحلیل رگرسیون اجرا شده در یک گام نشان می 33طوری که نتایج جدول  همان

است. در این گام از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل یعنی  صورت گرفته

ابعاد ذهنیت فلسفی)جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری(، بر اساس بیشترین سطح 
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درصد از واریانس  11مانده است که حدود  معناداری تنها بعد جامعیت، در تحلیل باقی

 (. sig ،115/0=2R<03/0کند )نمرات هوش هیجانی را تبیین می

 

 (tداری مربوطه)های معنی( و آزمونβ: ضرایب رگرسیونی استاندارد شده)31 جدول

 وضعیت متغیرها
متغیرهای پیش

 بین

ضرایب 

 استاندارد

 (βبتا )

 t-آماره
 داریسطح معنی

(Sig) 

متغیر وارد شده 

 در تحلیل
 P=  003/0 113/6 455/0 بعد جامعیت

متغیرهای خارج 

 شده از تحلیل

 P=  306/0 515/3 355/0 بعد تعمق

بعد انعطاف 

 پذیري
035/0 346/0 116/0  =P 

 

دهند که تنها، بعد ، نشان می (β) ، ضرایب رگرسیونی بتا31براساس اطالعات جدول 

بینی کنندگی نمرات هوش هیجانی برخوردار ( از قابلیت پیشsig ،455/0=β<03/0جامعیت )

نی کنندگی، از یباست و ابعاد تعمق و انعطاف پذیری، به دلیل عدم قابلیت پیش

 لذا  (؛sig>06/0اند)شده تحلیل کنار گذاشته

= هوش 455/0×توان به صورت مقابل نوشت: )بعد جامعیت(رگرسیون را می ی معادله

معیار تغییر در نمرات بعد جامعیت ذهنیت فلسفی، عنی به ازای یک انحرافیهیجانی؛ 

 ابد.یمعیار افزایش میانحراف 455/0 ینمرات هوش هیجانی به اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق  5 فرضیه
بین ذهنیت فلسفی مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی آنان)سن، جنسیت، رشته 

 .خدمت(، تفاوت وجود دارد تحصیلی، میزان تحصیالت و سنوات

از آنجایی که مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی به دو گروه مستقل تقسیم 

های مستقل استفاده گروه  tاند لذا برای مقایسه ذهنیت فلسفی آنان، از آزمونشده

 نشان داده شده است. 31گردیده که نتایج آن در قالب جدول 
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 شناختی آنانهای جمعیتمدیران بر حسب متغیر: مقایسه ذهنیت فلسفی 31 جدول

متغیره

 ا
 هاگروه

 های مستقلگروه tآزمون  های توصیفیشاخص

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 zآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی

siداری)

g) 

 سن

 سال 11تا 31از 

)جوان و 

 سال(میان
65 56/331 34/31 

113/1 33 033/0 

 سال43تا  13از 

 سال()بزرگ 
44 15/314 31/33 

 جنسیت
 31/33 13/333 56 مرد

045/1 33 041/0 
 63/33 11/314 15 زن

رشته 

 تحصیلي

مرتبط با مدیریت 

 آموزشي
14 35/333 35/3 

301/0 33 153/0 
غیرمرتبط با 

 مدیریت آموزشي
55 50/313 65/31 

میزان 

 تحصیالت

دیپلم و فوق 

 دیپلم
11 43/311 10/31 

013/3 33 130/0 
لیسانس و فوق 

 لیسانس
53 45/310 45/33 

سئوات 

 خدمت

 سال 36تا  3از 

)سابقه کم و 

 متوسط(
15 13/336 15/33 

436/1 33 003/0 
 سال 10تا  35از 

)سابقه با الی 

 متوسط(
56 31/311 44/33 

 

تا  13، میانگین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سن آنها بین 31براساس اطالعات جدول 

(، به طور معناداری از میانگین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سن 15/314) سال است 43

(. میانگین ذهنیت sig<06/0) ( بیشتر است56/331) باشدسال می 11تا  31آنها بین 

ذهنیت فلسفی مدیران  (، به طور معناداری از میانگین 11/314فلسفی مدیران زن )

(. میانگین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سابقه خدمت sig<06/0( بیشتر است)13/333مرد )

(، به طور معناداری از میانگین ذهنیت 31/311سال قرار دارد) 10تا  35آنها بین 

(، sig<03/0( بیشتر است)13/336سال سابقه کاری دارند) 36تا  3فلسفی مدیرانی که بین 

ذهنیت فلسفی مدیران بر حسب رشته تحصیلی و میزان تحصیالت آنان تفاوت  ولی بین

 (.sig>06/0معناداری وجود ندارد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیق  6فرضیه
آیا بین هوش هیجانی فلسفی مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی آنان)سن، 

 دارد؟جنسیت، رشته تحصیلی، میزان تحصیالت و سنوات خدمت(، تفاوت وجود 
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از آنجایی که مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی به دو گروه مستقل تقسیم 

های مستقل استفاده گروه  tاند لذا برای مقایسه هوش هیجانی آنان، از آزمونشده

 .نشان داده شده است 34گردیده که نتایج آن در قالب جدول 

 

 شناختی آنانهای جمعیتمقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب متغیر :34جدول

متغیره

 ا
 هاگروه

 های مستقلگروه tآزمون  های توصیفیشاخص

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 zآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی

 داری

 سن

 سال 11تا  31از 

)جوان و 

 سال(میان
65 05/301 33/34 

101/0 33 140/0 

 سال43تا  13از 

 )بزرگ سال(
44 51/301 01/36 

 جنسیت
 31/36 63/33 56 مرد

511/1 33 030/0 
 66/33 44/305 15 زن

رشته 

 تحصیلي

مرتبط با مدیریت 

 آموزشي
14 31/306 04/34 

045/3 33 131/0 
غیرمرتبط با 

 مدیریت آموزشي
55 45/303 11/36 

میزان 

 تحصیالت

دیپلم و فوق 

 دیپلم
11 63/33 51/31 

351/0 33 111/0 
 لیسانس و فوق

 لیسانس
53 30/301 55/31 

سئوات 

 خدمت

 سال 36تا  3از 

)سابقه کم و 

 متوسط(
15 61/31 43/31 

310/3 33 065/0 
 سال 10تا  35از 

)سابقه باالی 

 متوسط(
56 46/304 13/31 

(، به طور 44/305میانگین هوش هیجانی مدیران زن ) ،34 براساس اطالعات جدول

(؛ ولی sig=03/0( بیشتر است)63/33معناداری از میانگین هوش هیجانی مدیران  مرد )

بین هوش هیجانی مدیران بر حسب سن، رشته تحصیلی، میزان تحصیالت و سنوات خدمت 

 (.sig>06/0) آنان تفاوت معناداری وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نتیجه گیریبحث و 

فرضیه کلی تحقیق:بین ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران مدارس متوسطه  

 رابطه وجود دارد.

( بین ذهنیت فلسفی 7با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون بدست آمده )جدول 

توان گفت که بین ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی با و هوش هیجانی مدیران، می

ه مثبت و معنی دار وجود دارد یعنی با افزایش درصد رابط 33اطمینان باالی 

نمرات مربوطه به ذهنیت فلسفی، نمرات هوش هیجانی نیز افزایش می یابد. 

پس بنابراین فرضیه پژوهشی تائید می شود. نتایج این پژوهش با یافته های 

( در داخل کشور و اسمیت 3130(، جاویدی )3130(، نوری )3131سیف هاشمی )
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( در خارج از کشور 3331( و راسکین )3337(، مورای )1003ی )(، سالوو3371)

مبنی بر وجود رابطه مثبت بین ذهنیت فلسفی و میزان خالقیت مدیران همخوانی 

 دارد.

الزم به ذکر است که هیچ گونه پژوهش یا مطالعه ای که همزمان رابطه دو 

قرار دهد، متغیر ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران مدارس مورد بررسی 

 توسط محقق مشاهده نگردیده است.

تحقیق: بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران  3فرضیه

با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون بین بعد جامعیت  . رابطه وجود دارد

( نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون 3ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی )جدول 

ت با هوش هیجانی چنین استنباط می شود که با اطمینان بین بعد جامعیت ذهنی

درصد بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی، رابطه ی مثبت  33باالی 

و معنی دار وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات مربوط به بعد جامعیت ذهنیت 

فلسفی، نمرات هوش هیجانی نیز افزایش می یابد. بنابراین فرضیه پژوهشی 

نی بر رابطه بین بعد جامعیت ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران تائید مب

(، 3130(، نوری )3131می شود. نتیجه این تحقیق  با تحقیقات سیف هاشمی )

(، در داخل کشور و با اسمیت در خارج از کشورمبنی بر وجود 3130جاویدی )

چنین تغییر رابطه مثبت و معنی دار بین ذهنیت فلسفی ومیزان خالقیت و هم

 ونوآوری مدیران همخوانی دارد.

تحقیق: بین بعد تعمق ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران رابطه  1فرضیه

با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون بین بعد تعمق ذهنیت فلسفی  . وجود دارد

دهد، ضریب همبستگی پیرسون بین بعد ( که نشان می3با هوش هیجانی )جدول 

شود که با اطمینان باالی استنباط می چنین هیجانی فی باهوشتعمق ذهنیت فلس

ی مثبت و معنی داری درصد بین تعمق ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی، رابطه 33

وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات مربوط به بعد تعمق ذهنیت فلسفی، نمرات 

بطه هوش هیجانی نیز افزایش می یابد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر را

بین بعد تعمق ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی مدیران تائید می شود.نتیجه فوق 

های تحقیقات سیف هاشمی، نوری، جاویدی در داخل کشور و اسمیت در با یافته

خارج از کشورمبنی بررابطه مثبت ومعنی داربین ذهنیت فلسفی ومیزان تغییرو 

 نوآوری آموزشی مدیران همخوانی دارد.

ق:بین بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران تحقی 1فرضیه

با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون بین بعد انعطاف  . رابطه وجود دارد

( که چنین نشان می دهد، ضریب 3پذیری ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی )جدول 

همبستگی پیرسون بین بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی معنی 

درصد بین بعد  33ار است لذا، چنین استنباط می شود که با اطمینان باالی د

انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی و هوش هیجانی، رابطه مثبت و معنی دار وجود 

دارد. یعنی با افزایش نمرات مربوط به بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی، 

ش مبنی بر نمرات هوش هیجانی نیز افزایش می یابد. بنابراین فرضیه پژوه

رابطه بین بعد انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی با هوش هیجانی مدیران تائید 

می شود.نتیجه بدست آمده از این سوال با نتایج تحقیقات، سیف هاشمی، 

نوری، جاویدی در داخل کشور و اسمیت در خارج از کشورمبنی بر وجود رابطه 

 ران همخوانی دارد.مثبت ومعنی دار بین ذهنیت فلسفی ومیزان خالقیت مدی

تحقیق: بین ذهنیت فلسفی مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناسی  0فرضیه

آنان)سن، جنست، رشته تحصیلی، میزان تحصیالت و سنوات خدمت( تفاوت وجود 

( که برای مقایسه ذهنیت 31گروههای مستقل)جدول  tنتایج آزمون  . دارد

فلسفی مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناسی آنان صورت گرفته نشان می 

است به طور  13-03دهد که میانگین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سن آنها بین 

سال می  33-13معناداری از میانگین ذهنیت فلسفی مدیرانی که سن آنها بین 

است. میانگین ذهنیت فلسفی مدیران زن به طور معناداری از باشد بیشتر 

میانگین ذهنیت فلسفی مدیران مرد بیشتر است. میانگین ذهنیت فلسفی مدیرانی 

سال قرار دارد بطور معناداری از میانگین  37-10که سابقه خدمت آنها بین 

لی سال سابقه کاری دارندبیشتر است. و 3-31ذهنیت فلسفی مدیرانی که بین 
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بین ذهنیت فلسفی مدیران بر حسب رشته تحصیلی و میزان تحصیالت آنان تفاوت 

معناداری وجود ندارد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین 

ذهنیت فلسفی مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناسی آنان)سن، جنس، رشته 

تائید می  تحصیلی، میزان تحصیالت و سنوات خدمت( تفاوت وجود دارد و

شود.نتیجه این سوال با تحقیقات سیف هاشمی در داخل کشور و اسمیت در خارج 

از کشورمبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین ذهنیت فلسفی و میزان 

 خالقیت مدیران  همخوانی دارد.

تحقیق: بین هوش هیجانی مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی  1فرضیه 

ته تحصیلی، میزان تحصیالت و سنوات خدمت( تفاوت وجود آنان)سن، جنس، رش

( که برای مقایسه هوش 30گروه های مستقل )جدل  tنتایج آزمون  . دارد

هیجانی مدیران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی آنان اجرا شد، نشان می 

دهد که میانگین هوش هیجانی مدیران زن بطور معناداری از میانگین هوش 

ن مرد بیشتر است. ولی بین هوش هیجانی مدیران بر حسب سن، هیجانی مدیرا

رشته تحصیلی و سنوات خدمت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد.نتیجه این 

( در داخل کشور و با سالووی و 3130(، ثمری )3131سوال با تحقیقات کمالی )

 گلمن در خارج از کشور مبنی بر رابطه مثبت و معنی دار بین هوش هیجانی و

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان  همخوانی دارد.

 

 پیشنهادات تحقیق 

این موضوع پژوهش برای دیگردوره های تحصیلی نیزانجام شودونتایج  -3

 بااین پژوهش مقایسه شود.

باتوجه به اینکه پژوهش حاضردرشهرستان دورود و با ویژگی های خاص  -1

هش های بعدی در سایر فرهنگی آن انجام شده است، پیشنهاد می گردد که پژو

 نقاط استان و کشور نیز انجام شود و نتایج با این پژوهش مقایسه شود.

بر روی مدیران آموزشی صورت گرفته  تنها حاضر پژوهش اینکه به توجه با-1

پیشنهاد می گردد که پژوهش های بعدی مدیران اداری مسئول در است لذا 

 عنوان نمونه، مدنظر قرار گیرند.ادارات کل آموزش و پرورش و نواحی نیز به 

های استفاده ازروش های خود گزارش دهی نظیر پرسشنامه، به عنوان روش -0

کامال منطبق بر واقعیت ارائه گیری متغیرهای شخصی،اطالعات متداول در اندازه

های مشاهده ومصاحبه که از روشدهند. بنابراین توصیه می گرددنمی

 نیزاستفاده گردد.
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