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  نقش هوش هیجانی در افزایش سالمت روانی مدیران مدارس

 
  1سعید فرح بخش

 ، خرم آباد ، ایرانگروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان -1
 
  

  

  50مسلسل  / 90 مستانز / 4شماره  / دهمزسیدوره / یافته 
  
  

  

  16/6/90: پذیرش مقاله،   12/4/90 : دریافت مقاله
Øهدف اساسی تحقیق حاضر بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با سالمت روانی، جنسیت، مقطع کاري مدیران بود : مقدمه .  
Øنفر از مدیران مدارس شهر خرم آباد 130شامل تعداد   ،باشد میتوصیفی و از نوع همبستگی  که تحقیق این هاينمونه: ها مواد و روش 

براي گردآوري داده هاي مورد نظر از دو فرم پرسشنامه هـوش  .  نمونه گیري طبقه اي متناسب انتخاب شده بودند       بود که با استفاده از روش     
داده هاي مورد نظر با استفاده از آزمون هاي ضریب همبستگی پیرسون، تی گروههاي مستقل و تحلیل . هیجانی و سالمت روانی استفاده شد
 .واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد

Ø 01/0(داشتبر اساس یافته هاي تحقیق بین هوش هیجانی و سالمت روانی مدیران همبستگی مستقیم وجود          : ها یافته <P.( همچنین 
 اما بین مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و ،)P> 01/0(نتایج نشان داد که مدیران مرد در مقایسه با مدیران زن از نظر هوش هیجانی باالتر بودند

  .اوتی در ارتباط با متغیرهاي هوش هیجانی مشاهده نشدمتوسطه تف
Ø    با توجه به اینکه بین هوش هیجانی و سالمت روانی مدیران همبستگی مثبت وجود داشـت؛ ضـروري اسـت              : گیرينتیجهبحث و

زشی در زمینه علوم رفتاري مدیران ارشد آموزش و پرورش به منظور تقویت هوش هیجانی و مؤلفه هاي مربوط به آن دوره هاي کوتاه مدت آمو
  .را برنامه ریزي و تدارك نمایند تا از این طریق سالمت روانی مدیران به ویژه مدیران زن افزایش یابد

Ø هوش هیجانی، سالمت روانی، مدیران مدارس، خرم آباد: هاي کلیديواژه 
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  مقدمه
 ر زنـدگی افـراد ایفـا       دش مهمـی    قـ کلی هیجانـات ن   طوربه
اها، خـاطرات و    اي که موجب نیروبخشی به روی     کنند به گونه  می

هیجان یک حالت عاطفی هوشـیاري      . گردندادراکات آدمیان می  
است که در آن مفاهیمی چون شادي، غم، ترس، نفرت، عشق و            

هـستند کـه بـه      هیجانـات احـساساتی     . ها نهفته است  مانند این 
هـا و      شـادي دهنـد    و اجـازه مـی     دهنـد زندگی شور و نشاط می    

  ). 1( هاي زندگی را تجربه نماییمغم
داراي معتقدند انـسان    . )2 (2و فرناندز  1، اکسترمرا از طرفی 

باشد که روي هم حیاط روانـی فـرد    فکر و احساس می     ذهن، دو
آینـد، تعـادل   ات به غلیان در می     هنگامی که هیجان   .سازندرا می 
حساس بر ذهـن    و ذهن هیجانی یا ا    خورد  ن دو به هم می    بین ای 

از ایـن رو، نقـش هـوش هیجـانی در     . ددگـر خردگرا مسلط مـی  
  .زندگی روزمره مورد توجه محققان قرار گرفته است

ت و قـابلیتی  ، هوش هیجانی استعداد، مهـار 3به زعم گلمن 
دهد تـا از     تحت تأثیر قرار می    هاي فرد را  است که عمیقا توانایی   

جانات خود را کنتـرل  این طریق در خود ایجاد انگیزه کرده و هی      
) 4( 4مایر و سـالوي   ). 3( و روابط خود با دیگران را تنظیم نماید       

تواننـد   برخوردارنـد مـی  5 که از هـوش هیجـانی   معتقدند افرادي 
 نیـز هـوش     6 آن -عواطف خود و دیگران را کنتـرل نماینـد، بـار          

هـایی   هـا و مهـارت    هـا، قابلیـت   اي از توانایی  ی را مجموعه  هیجان
و رسـیدن بـه   فرد را براي سازگاري موثر بـا محـیط        داند که   می

  ).5(کند موفقیت در زندگی آماده می
، مـایر   )5( آن -ار، ب )6(نظران مختلفی از جمله وشلر    حبصا
در مفهوم سازي هوش    )3(نیل گلمن  و دا  )8(، گاردنر )7(و سالوي 

 معتقدنـد کـه     7گلمن، بویاتزیس و مکی   . اندهیجانی تالش کرده  
ري و عملکـرد بـاالیی      وها، اگر بخواهند بهره   نکارکنان در سازما  

ــایی  ــار توان ــه داشــته باشــند، در کن ــد هــاي فنــی و حرف    اي بای
جموعـه آنهـا هـوش هیجـانی نامیـده            هاي دیگري کـه م    ویژگی

وي بر این باور اسـت کـه بـراي فـایق          ). 9(شود داشته باشند  می
ه هیجـانی کـ  هاي هوش ههاي پیش رو، باید مؤلف    آمدن بر چالش  

ــدیریت خــود، آگــاهی اجتمــاعی و  8عبارتنــد از خودآگــاهی ، م
  1. مدیریت رابطه را تقویت نمود

ت به احساسات و قبول آنهـا،       آگاهی یعنی آگاهی نسب   خود
طرفانه نسبت به حاالت درونی خـود و     نگري، نگرش بی  خویشتن

. شناخت آن، آگاهی نسبت به نقـاط ضـعف و قـوت خـود اسـت       
اطـه بـر خـود، مـدیریت هیجانـات،          به معناي اح   9مدیریت خود 

توانایی بازیافت هیجانی پس از یـک صـدمه هیجـانی، احـساس           
ظرات جدید مسئولیت در کار، انعطاف در برابر تغییرات و قبول ن      

ت انعطـاف،   داري، شـفافیت، قابلیـ    است و مشتمل بـر خویـشتن      
 بـه   10مـدیریت رابطـه   . بینـی اسـت   پیشرفت، پیشگامی و خوش   

بط بین خود و دیگـران را   بر اساس آن رواآن است که فردمعنی  
بخـشی، نفـوذ، توسـعه و رشـد     کنـد و  شـامل الهـام    تنظیم مـی  

آگـاهی  . مدیریت تعارض و کار تیمی است     دیگران، ایجاد تغییر،    
مشتمل بر همدلی، خدمت مداري و آگاهی سـازمانی        11اجتماعی

ننـد در روابـط خـود       توا چگونه می  کند افراد است و مشخص می   
  .جاد کنندنظم ای

مل سـازگاري مـداوم بـا    سالمت روانی را شـا    ) 10(12کاپلن
انی کـه از سـالمت   وي بر آن است که انس . داند می متغیرشرایط  

است، براي ایجاد تعادل میان تقاضاهاي درونـی        روانی برخوردار   
  . کندکوشش می) محیط(و الزامات بیرونی

                                                
1.Extremera  

2.Fernandez 

3.Goleman 

4.Mayer and salovey 
5.Emotional intelligence 

6.Bar-on 

7.Boyatzis and Mckee 

8.Self awareness 

9.Self management 

10.Relation control 

11.Social awareness 

12.Kaplan 
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  نیز معتقد است سالمت روانی خواسـتگاهی ذهنـی        1کامئو
دارد که بهبـود و مهـار هیجانـات، توانـایی برقـراري ارتبـاط بـا                
دیگـران، توانــایی مقابلــه بــا فــشار و مــشکالت زنــدگی و کنــار  

هـاي  گذاشتن هرگونه اضطراب و عالئم ناتوانی از جملـه ویژگـی    
به هر حال، امروزه مفهوم سالمت روانی  ). 9(روندآن به شمار می   

ت فـرد بـا محـیط تأکیـد          گاري و مطابقـ   بیش از هر چیز بر ساز     
کند و بر آن اسـت تـا آدمـی را در برقـراري و حفـظ تعـادل          می

ا نگـاهی                 درونی با محیط و شـرایط بیرونـی توانـایی بخـشد، امـ
دهد که عـواملی چـون توانـایی    اجمالی به آنچه گفتیم نشان می 

سازش با خود و محیط، آن هم با بیـشترین میـزان اثربخـشی و           
ت  شادمانی، رویارویی من   2هـا و فـشارهاي زنـدگی   طقی با واقعیـ ،

پذیري، اعتدال بین تقاضاهاي درونی و الزامات بیرونـی و       انعطاف
هـاي  توانایی برقراري ارتباط با دیگران همگی از مهمترین مالك     

  .آیندسالمت روانی فرد به شمار می
هاي انجام شده در مورد ارتباط هـوش هیجـانی و           پژوهش

 هیجـانی عامـل مـوثر و        ند که هوش  دهان می سالمت روانی نش  
اي در زنـدگی واقعـی ماننـد موفقیـت تحـصیلی،            تعیین کننـده  

ــین فــردي و  ــی در     موفقیــت در شــغل و روابــط ب ــه طــور کل  ب
هـاي  در حـال حاضـر پـژوهش      ).10(باشدوري سالمت می  کنش

هیجانی و سالمت روانی انجـام      امون ارتباط بین هوش   زیادي پیر 
ـ  نقـی محق). 11(استشده   هیجـانی بـا     کـه هـوش    نـد شان داد  ن

هـاي روانـی رابطـه      سالمت روانی همبستگی مثبت و با اخـتالل       
هیجانی با رضایت از زندگی و کیفیـت        هوش). 12(معکوس دارد 

ن و تعامالت اجتماعی نیز رابطه مثبـت و بـا احـساس تنهـایی            آ
   ).13(رابطه منفی دارد
  نتیجه گرفت که رابطه مثبتی بین هـوش هیجـانی    3سینها

ــود دا   ــی وج ــالمت روان ــامی   ). 14(ردو س ــین تم ــور ب     همینط
). 16،15(ی و اضطراب رابطه وجـود دارد      هاي هوش هیجان  مولفه

برخی تحقیقات مبین آن بود که بین هوش هیجـانی و سـالمت        

همچنین آموزش هوش   ). 18،  17( رابطه مثبت وجود دارد    4روان
زان داشـته  آمـو داري بر سالمت روانی دانـش  نیهیجانی تأثیر مع  

تحقیق دیگري روشن ساخت که مولفه کنترل هوش        ). 19(است
 دانـشجویان داشـته   هیجانی اثـر مـستقیمی بـر سـالمت روانـی        

هـاي مـدیریت     هـوش هیجـانی بـویژه مهـارت        ارتقاء). 20(است
فـزایش  هاي سـازگاري باعـث ا     ، مدیریت خلق و مهارت    5استرس

ر سـطوح   بـاره تفـاوت مـدیران د      در). 21(ودشسالمت روانی می  
پایـه،  متفاوت پژوهشی به این نتیجه رسید که مـدیران سـطوح          

هـاي خودآگـاهی، مـدیریت خـود و         میانی و عالی از نظر مولفـه      
  1).22(انگیزش هوش هیجانی با یکدیگر تفاوت داشتند

از آنجا که تاکنون تحقیقی در سطح مدیران مدارس انجام          
ه متغیرهاي  هاي موجود در زمین   نشده است و با توجه به بررسی      

ناسایی رابطه هوش هیجـانی     شبه   این تحقیق    مورد پژوهش، در  
آن یعنی خودآگاهی، مدیریت خود، مدیریت رابطـه     هاي  و مولفه 

   المت روانــی مــدیران مــدارس شــهر و آگــاهی اجتمــاعی بــا ســ
ـ        خرم ی متغیرهـاي جمعیـت      برخـ  اآباد و همچنـین رابطـه آن ب

یـن هـدف، سـؤاالت      با توجـه بـه ا     . شناختی پرداخته شده است   
  آیــا هــوش هیجــانی و : رتنــد ازمــورد نظــر در ایــن تحقیــق عبا

آبـاد  المت روانی مدیران مـدارس شـهر خـرم        هاي آن با س   مولفه
رابطه دارند؟ آیا هوش هیجانی مدیران زن و مرد متفاوت است؟           
آیا هوش هیجانی مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسـطه          

  5متفاوت است؟

  هامواد و روش
.  اسـت 1 همبـستگی –حاضر یک تحقیق توصـیفی  پژوهش

روانـی فعلـی مــدیران   هیجـانی و سـالمت   در ایـن روش، هـوش  
                                                
1.Kamau 

2.Life stress 

3.Sinha 

4.Mental health 

5.Stress management skills 
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در تحقیـق  . گیـرد آباد مورد بررسـی قـرار مـی    مدارس شهر خرم  
توصیفی محقق دخالتی در موقعیت، وضـعیت و نقـش متغیرهـا      

کنـد و صـرفا آنچـه را     و آنها را دستکاري یـا کنتـرل نمـی      ندارد
نمونـه  . پـردازد مطالعه و به توصیف و تشریح آن می       ود دارد،   وج

 نفر از مدیران مدارس     130آماري تحقیق حاضر عبارت از تعداد       
شـهر  )  نفـر  57(و متوسـطه  )  نفر 39(، راهنمایی ) نفر 34(ابتدایی
ي متناسب ابقهگیري ط  بود که با استفاده از روش نمونه       آبادخرم

  .انتخاب شدند
اي متناسب روشـی اسـت   صادفی طبقهگیري ت روش نمونه 

هی خود به طبقـات  که افراد جامعه با توجه به صفات درون گرو        
 بـه تناسـب از بـین آنهـا          شوند و افراد نمونه   مختلفی تقسیم می  

حـسب موقعیـت    گردند، در این تحقیق مـدیران بـر         انتخاب می 
بـه منظـور    . بندي شده بودند  حصیلی طبقه جغرافیایی و مقطع ت   

 مناسب نمونه آماري از جدول کرجـسی و مورگـان        برآورد حجم 
هاي مـورد نظـر جهـت       به منظور گردآوري داده   . ده گردید استفا

الت مطرح شده در پژوهش حاضر  از دو فـرم         اوپاسخگویی به س  
  : پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد

پرسـشنامه بـه منظـور     این :هیجانیپرسشنامه هوش . 1
هاي مربوط به آن توسـط      هیجانی و خرده مقیاس   سنجش هوش 

پرسشنامه مذکور که شامل تعـداد   . ساخته شد ) 1997(شرینگ  
اي لیکـرت از    ل بسته پاسـخ بـود در طیـف پـنج درجـه             سؤا 33

اگر چه این پرسـشنامه بـه    . همیشه تا هیچوقت تنظیم شده بود     
 بـا ایـن وجـود    ،مورد استفاده قرار گرفـت  ) 6،16،18(طور مکرر   

رسـشنامه مـذکور از روش روایـی        بـراي تعیـین روایـی پ      محقق  
ضریب پایایی پرسشنامه مذکور نیز بـا       . محتوي نیز استفاده کرد   
 محاسبه گردید که نشان دهنـده       84/0استفاده از آلفاي کرنباخ     

  1. پایایی قابل قبول پرسشنامه است

                                                
1.Descriptive-correlative  

  مقیـاس سـالمت روانـی در         :مقیاس سالمت روانـی   . 2
ن سـالمت روانـی    توسط کامئو به منظور تعیین میزا1992سال  

این ابزار با انجـام تغییـرات جزئـی بـراي           ). 23(افراد ساخته شد  
ــا شــرایط مــدیران مــدارس در تحقیقــات متعــدد   تطبیــق آن ب

پرسشنامه مـذکور حـاوي     . مورد استفاده قرار گرفت   ) 9،23،24(
 گویه کوتاه و ساده است که پاسخ دهندگان با انتخـاب        50تعداد

 "هی، بندرت و هیچوقت   غلب، گا  همیشه، ا  "یکی از گزینه هاي     
به . دهنده وضعیت یا احساس خود را نشان می گویمربوط به هر    

منظور تعیین روایی پرسشنامه مـذکور از روش روایـی محتـوي            
ضریب پایایی پرسشنامه مذکور کـه بـا اسـتفاده از        . استفاده شد 

 صدم بود که نـشان دهنـده        92/0آلفاي کرنباخ محاسبه گردید     
  . آزمون استپایایی باالي

هـاي الزم  پـس از همـاهنگی     به منظور اجراي پرسشنامه،     
 پرسشگران ها و کسب مجوزهاي الزم،در مورد اجراي پرسشنامه   

که تعدادي از دانشجویان سال چهارم علوم تربیتی کـه آمـوزش        
ورد نظـر مراجعـه و   الزم را دیده بودند به واحدهاي آموزشـی مـ       

اي پرسـشنامه بـر روي هـر        اجـر  .هـا را اجـرا نمودنـد      پرسشنامه
کـشید و    دقیقـه طـول مـی      20 تـا    15آزمودنی به طور متوسط     

ــراي پرســشنامه  ــدت اج ــا طــول م ــود5ه ــدد 140از .  روز ب  ع
 پرسـشنامه  134پرسشنامه توزیع شده در نمونه آمـاري، تعـداد    

 پرسشنامه به علت    4 از این تعداد،     ،عودت داده شد  تکمیل شده   
 بنـابراین، تعـداد نهـایی نمونـه     . کنار گذاشته شدمخدوش بودن 

براي تجزیه و تحلیـل  . باشدنفر می130آماري تحقیق، عبارت از    
قیـق و بـا توجـه بـه مقیـاس      الت تحها و پاسخگویی به سوا داده

هـاي اسـتنباطی نظیـر     آزمـون اي بـود، ها کـه فاصـله   پرسشنامه
 دو گروه مـستقل و آزمـون        tضریب همبستگی پیرسون، آزمون     

  .س یک طرفه مورد استفاده قرار گرفتتحلیل واریان
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      :ها یافته 
 نفـر از مـدیران مـدارس شـهر          130در این پژوهش تعداد     

 نفر زن با  62 نفر مرد و     68 از این میان     ،آباد شرکت نمودند  خرم
میـانگین  .  سال بودنـد 41 سال و میانگین    55 تا   31دامنه سنی   

 سـال  15 تـا    1ر  ی سال با دامنه تغی    5ها  سابقه مدیریت آزمودنی  
ر مقـاطع فـوق دیـپلم،       میزان تحصیالت مدیران مـدارس د     . بود

.  نفـر بـود    14 و   102،  14لیـسانس بـه ترتیـب       لیسانس و فـوق   
 نفــر مــدیران در رشــته 13همچنــین مــدرك تحــصیلی تعــداد 

 در سـایر     نفـر  51 نفر در علـوم انـسانی و         66مدیریت آموزشی،   
ترتیب هت تحقیق ب  به منظور آزمون سؤاال   . ها اخذ شده بود   رشته

ن بـه منظـور بررسـی دو        هاي ضریب همبستگی پیرسو   از آزمون 
هیجـانی و سـالمت روانـی       اي یعنـی میـزان هـوش      متغیر فاصله 
 بـراي مقایـسه مـدیران زن و مـرد و از آزمـون      t آزمون  ،مدیران

تحلیل واریانس بـه منظـور مقایـسه مـدیران مـدارس ابتـدایی،              
   .راهنمایی و متوسطه استفاده شد

هـاي بدســت آمــده و ضــرایب   میــانگین1جـدول شــماره  
ــوش    ــه ه ــصوص رابط ــون در خ ــستگی پیرس ــانی وهمب      هیج

نتـایج  . دهـد هایش با سالمت روانی مـدیران را نـشان مـی      مؤلفه
هیجانی مـدیران و سـالمت روانـی    سازد که بین هوش  روشن می 

دار و مثبت وجـود   درصد اطمینان رابطه معنی 99 سطح   آنان در 

توان گفـت کـه هـر    از این رو می).  =P ،386/0r> 01/0( ددار
هیجانی مدیران مدارس افزایش یابـد، نمـرات      اندازه میزان هوش  

نتایج همچنـین  . شوده سالمت روانی آنان نیز بیشتر می    مربوط ب 
هیجـانی یعنـی    هـاي چهارگانـه هـوش     دهد که مؤلفـه   نشان می 
، P> 01/0(  مـدیریت خـود  ،)=P ،200/0r> 05/0(خودآگاهی

383/0r=(،مــدیریت رابطــه  )01/0 <P ،374/0r= ( و آگــاهی
با سـالمت روانـی همبـستگی       ) =P  ،255/0r> 05/0(اجتماعی  

دهـد  انگونه که ضـرایب همبـستگی نـشان مـی         هم. مثبت دارند 
هیجانی یعنی مـدیریت خـود، مـدیریت رابطـه،     هاي هوش مؤلفه
رین بیـشترین و کمتـ    هی اجتماعی و خودآگاهی بـه ترتیـب         آگا

  .اند را با سالمت روانی مدیران داشتههمبستگی
 ماتریس ضرایب همبستگی بین هوش هیجـانی و         -1  شماره جدول 

  سالمت روانی مدیران مدارس
  سالمت روانی مدیران

  متغیر  19/156= میانگین
  ضریب همبستگی  میانگین

 a 18/81  386/0هوش هیجانی
 b  31/24  200/0خودآگاهی
 a  84/19  383/0مدیرت خود
 a  81/19  374/0مدیریت رابطه
 c  13/20  255/0آگاهی اجتماعی

003/0  =   c 023/0=   b 001/0=a :  p 

  
  نتایج آزمون براي مقایسه هوش هیجانی مدیران زن و مرد مدارس.  2جدول 

     نفر62=مدیران زن   نفر68=مدیران مرد
 t  درجه آزادي  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  a 38/87  94/12  67/80  99/7  128  51/3هوش هیجانی
  b  17/25  68/4  37/23  46/3  128  47/2خودآگاهی
  c  27/20  56/3  41/19  27/2  128  52/1مدیرت خود
  d 60/20  14/4  04/19  97/2  128  43/2مدیریت رابطه
  a  32/21  18/3  83/18  23/1  128  75/5آگاهی اجتماعی

001/0=a      015/0=b    130/0=c    016/0=d : p 
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   براي مقایسه هوش هیجانی مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطهFنتایج آزمون : 3 شماره جدول
 سطح معنی داري F درجه آزادي مجذور میانگین مجموع مجذورات واریانس متغیرها

  بین گروه  هوش هیجانی
 درون گروه

91/32  
65/16542 

45/16  
25/130 

2  
127 

126/0 881/0 

  بین گروه  خودآگاهی
 درون گروه

08/5  
98/2304 

54/2  
14/18 

2  
127 

140/0 869/0 

  بین گروه  ت خودیمدیر
 درون گروه

10/12  
66/1334 

05/6  
50/10 

2  
127 

564/0 564/0 

  بین گروه  مدیریت رابطه
  درون گروه

62/34  
87/1732  

31/17  
64/13  

2  
127 

26/1 285/0 

  وهبین گر  آگاهی اجتماعی
  درون گروه

60/2  
90/970  

30/1  
64/7  

2  
127 

171/0 843/0 

  
ــدرج در جــدول شــماره   ــات من ــون 2اطالع ــایج آزم  در t نت

 رابطـه بـا هـوش هیجـانی را          خصوص تفاوت مدیران مـرد و زن در       
ش هیجانی مـدیران    سازد که بین هو   نتایج روشن می  . دهدنشان می 

داري ت معنـی   درصد اطمینان تفـاو    99در سطح   مرد و زن مدارس     
با نگـاهی بـه نمـرات میـانگین     . )= P ،51/3 t> 01/0(وجود دارد 

ی  و هـوش هیجـان     16/88هوش هیجانی مدیران مـرد بـا میـانگین          
تـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدیران       می67/83مدیران زن با میانگین  

دهـد  اند و نشان می   ان زن نمرات باالتري را کسب کرده      مرد از مدیر  
  . تري در این خصوص برخوردارندطلوبکه آنان از وضعیت م

هـاي بـه دسـت آمـده در خـصوص       و میانگین  tنتایج آزمون    
مرد و زن نیز حاکی از آن است  هاي هوش هیجانی در مدیران      مؤلفه

داري از  نظـر  مقایسه با مدیران زن به طور معنی      مدیران مرد در    که  
 ،P> 05/0(، مـدیریت رابطــه  )= P ،47/2 t> 01/0(خودآگـاهی  

43/2 t =( و آگاهی اجتماعی )01/0 <P، 75/5 t =( نمرات باالتري
، <P 05/0(اند، اما در خصوص مؤلفـه  مـدیریت خـود       کسب نموده 

52/1 t =(داري بین آنان مشاهده نشدتفاوت معنی.  
 نتایج آزمون تحلیـل واریـانس یـک         3هاي جدول شماره    داده

ـ             ی مـدیران   طرفه به منظور مقایسه هـوش هیجـانی و سـالمت روان
گونه که همان. دهدی، راهنمایی و متوسطه را نشان میمدارس ابتدای

 بین مـدیران مـدارس  ) = P ،126/0 F< 05/0(دهدنتایج نشان می
داري طه از نظر هوش هیجانی تفاوت معنیابتدایی، راهنمایی و متوس

این مسئله در مورد ابعاد هوش هیجانی یعنی متغیرهاي . وجود ندارد
، P< 05/0(، مــدیریت خــود)= P ،869/0 F< 05/0(خودآگـاهی 

564/0 F =(  مـدیریت رابطـه ،)05/0 >P ،26/1 F = (  و آگـاهی
  .نیز صدق می کند) = P ،171/0 F< 05/0(اجتماعی

   گیري و نتیجهبحث
هدف اساسی ایـن تحقیـق شناسـایی رابطـه بـین هـوش               

همانگونـه کـه    .  هیجانی و سالمت روانی در مدیران مدارس بود       
هـاي آن یعنـی   ، بـین هـوش هیجـانی و مؤلفـه     یج نـشان داد   نتا
آگاهی، مدیریت خود، مدیریت رابطه و آگاهی اجتمـاعی بـا         خود

مـدیران  . سالمت روانـی مـدیران مـدارس رابطـه وجـود داشـت          
آنـان  . شناسـند ها، اهداف و رویاهاي خود را مـی       خودآگاه ارزش 

کـه  ی   برعکس کـسان   ،روند و چرا  دانند که به چه مسیري می     می
کند، با زیـر    هایی که اتخاذ می   فاقد خودآگاهی باشد، در تصمیم    

  ).7(اندازد ارزشهاي پنهان، جنجال به راه میپا نهادن
توان بیان داشت که آنـان بیـشتر در معـرض           از این رو می   

گیرنـد و  هاي مربوط به محیط کار قـرار مـی   ها و استرس  تعارض
ظـر سـالمت روانـی بـه        این به نوبه خود پیامدهایی در فـرد از ن         
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جـه ذکـر شـده را       نتایج تحقیقـات متعـددي نتی     . آوردوجود می 
آگـاهی اجتمـاعی مبتنـی بـر        ). 18،15،13-21(کندحمایت می 

همدلی در رهبري مدیران ضرورت دارد، یک رهبر بـا هماهنـگ      
توانـد آنچـه را کـه    شدن با احساسات کارکنان، در هر لحظه می       

به همین نحو، رهبري که فاقد   مناسب است بگوید و انجام دهد،       
-همدلی باشد به طور ناخواسته ناسازگار خواهـد بـود و لـذا بـه             

نحوي صحبت و عمل خواهـد کـرد کـه ایجـاد واکنـشی منفـی            
-هاي الزم براي گرایش به تعارضو به این ترتیب زمینه    ) 9(کند

هاي درون سازمانی و به طبع کـاهش سـالمت روانـی را فـراهم        
 نفـر  7898ابطه نتایج تحقیقی کـه بـر روي   در همین ر .آوردمی

انجام شده بود نشان داد که هوش هیجانی به عنوان یک صـفت          
در مقایسه با هوش هیجانی به عنوان یک توانـایی بـا سـالمت و       

  ).26(به ویژه سالمت روانی همبستگی باالیی داشت
 یکی دیگر از نتایج این تحقیق مبین آن بود کـه مـدیران             

ا مدیران زن مدارس از هوش هیجـانی بـاالتري   مرد در مقایسه ب   
، آگـاهی   هـاي خودآگـاهی   این تفاوت در مؤلفـه    . وردار بودند برخ

یکـی از دالیـل   . شـود ه میاجتماعی و مدیریت رابطه نیز مشاهد    
هیجـانی بـه   فـاوت مـدیران مـرد و زن از نظـر هـوش         احتمالی ت 
 در همـین راسـتا   .گـردد هاي متفاوت کاري آنان بـاز مـی       محیط
ن زاده نیز در پژوهش خود نتیجه گرفت که هوش هیجـانی       حس

 بـرخالف ایـن     ).27(مدیران مـرد و زن مـدارس متفـاوت اسـت          
 دختران در  محققی نتیجه گرفت که بین نمرات پسران و       ،نتیجه

  ). 17( وجود نداردهیجانی تفاوت معنی داريمتغیرهاي هوش 
 پایـه،  که مدیران سـطوح  نشان دادتحقیقی  نتایج    اگر چه 

دآگـاهی، مـدیریت خـود و       هـاي خو  میانی و عالی از نظر مولفـه      
 امـا نتـایج     ،)23(هیجانی با یکدیگر تفـاوت دارنـد      انگیزش هوش 

ی، تحقیق حاضر روشن ساخت که بین مـدیران مـدارس ابتـدای            
هاي مربوط به   هیجانی و مؤلفه  راهنمایی و متوسطه از نظر هوش     

 که بـر  یفوق تحقیقیجه تدر حمایت از ن . آن تفاوتی وجود ندارد   

 نفر از مدیران مدارس انجام شده بـود نـشان داد کـه              140روي  
هـوش هیجــانی در مــدیران مقـاطع مختلــف تحــصیلی تفــاوت   

  ).27(ندارد
عدم تفـاوت بـین مـدیران مقـاطع مختلـف تحـصیلی بـه               

اي گردد بـه گونـه  کسان وظایف مدیران آموزشی باز می  ماهیت ی 
نظـر از   ایی و متوسـطه صـرف      ابتدایی، راهنم  که مدیران مدارس  

آمـوزان، بـا    هـاي جزئـی در رابطـه بـا سـن دانـش            برخی تفاوت 
آموزان و  ی در خصوص تعامل با معلمان، دانش      فرایندهاي یکسان 

اولیاي آنان و همچنین وظایف مـشابه اداري، مـالی، آموزشـی و             
 هـستند و ایـن بـه نوبـه خـود یکـی از دالیـل               رو روبـه  پرورشی

  .  رودان از نظر هوش هیجانی به شمار میآناحتمالی عدم تفاوت 
که توجه بـه هـوش   توان گفت با توجه به نتایج تحقیق می 

هیجانی در مـدیران مـدارس و سـعی در افـزایش آن در سـطح                
جامعه مورد تحقیق موجب بهبود سـالمت روانـی در آنـان مـی              

ریزان ارشد آمـوزش و پـرورش        از این رو، مدیران و برنامه      .گردد
بایـستی بـه   ش سالمت روانی مدیران مدارس، می     یر افزا به منظو 

هـاي  تقویت و بهبود هوش هیجانی از طریـق برگـزاري آمـوزش        
هاي کوتاه مدت آموزشی براي مـدیران بـه        ضمن خدمت و دوره   

م رفتاري و روابط انـسانی      ویژه مدیران زن مدارس در زمینه علو      
  .هاي سازمانی مبادرت ورزنددر محیط

  تشکر و قدردانی
از مــسئولین محتــرم دانــشگاه لرســتان بــراي بدینوســیله 

 تمـامی دانـشجویان رشـته علـوم تربیتـی           هایشان و نیز  حمایت
چنــین تمــامی مــدیران مــدارس شــهر      دانــشگاه لرســتان و هم

آباد که بدون همکاري و مشارکت صمیمانه آنان انجام ایـن           خرم
  . گرددیق میسر نبود، تشکر و قدردانی میتحق
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