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 چکيده

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس 

و با توجه صورت پذیرفت. این مطالعه از نظر هدف بنیادی   8931استان خراسان شمالی در سال 

فاده از ه صورت میدانی با استبه این که با تکیه بر منابع کتابخانه ای به تشریح مبانی نظری و ب

پرسشنامه صورت می گیردتوصیفی و میدانی و چون رابطه چند متغییر را با هم می سنجد از نوع 

جامعه آماری این مطالعه ؛ شامل کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه یک و دوی  .همبستگی است

نفر  933مورگان تعداد   شهرستان اسفراین است که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول

ابزار گرداوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه عزت نفس کوپر به عنوان نمونه تعیین گردید.

ست که ا پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک گلدمنو  آن -پرسشنامه هوش هیجانی بار اسمیت،

و  399/3، 398/3یب آلفاری کرونباخ برای هوش هیجانی، عزت نفس و تفکر استراتژیک  به ترت

 هوش هیجانی نتایج این پژوهش نشان داد که بین تمامی مولفه های دو متغیر بدست آمد.339/3

( و نیز بین تمامی مولفه p<0/05رابطه معنا دار وجود دارد )  با تفکر استراتژیک مدیران مدارس

( p<0/05وجود دارد ) رابطه معنا دار عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس های دو متغیر 

 رفط بهعزت نفس و هوش هیجانی  بین پیش متغیرهای رگرسیون نمرات کهنشان داد نتایج و 

بیانگر  نیز (2R= 342.0تعیین) ضریب مقدار. است دار معنی آماری نظر از ) تفکر استراتژیک( متغیر

تژیک تاثیر گذار درصد بر روی تفکر استرا .8این است که نرخ عزت نفس و هوش هیجانی تواما 

بین هوش هیجانی و عزت نفس با تفکر  به طور کلی نتایج بیانگر این مطلب است کهاست.

استراتژیک مدیران مدارس رابطه معنا داری وجود دارد و هر چه عزت نفس و هوش هیجانی مدیران 

 .مدارس باالتر باشد از تفکر استراتژیک باالتری برخوردارند

 .مدیران مدارس –تفکر استراتژیک  –عزت نفس  –نی هوش هیجا واژگان کليدی:
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 مقدمه
توان  می ،تفکر استراتژیک با علل مطرح شدن در رابطه.است 8تفکر استراتژیک،استراتژی یکی از اصطالحات جدید در دنیای

با افزایش مشکالت و پیچیده شدن امروزه  .(8933)کاووسی، اشاره نمود و نقش آن در سازمان ها ها نوین استراتژی رویکردهای به

کند چرا که خود نمایی می  ،ریزی استراتژیکبرنامه  سازمان ها، نیاز به ارائه راه حل های بهتر و استفاده از ابزارهای قدرتمند تر از

تفکر  توان گفتبرنامه استراتژیک، عملکرد مؤثرتری خواهند داشت. می  با فهم و درک بهتر از تفکر استراتژیک مدیران با

تواند در جهت شود و می  سازمان شمرده می ”راهبری“ ریزی استراتژیک، رویکرد مناسببه عنوان مکملی برای برنامه  استراتژیک

نابع کمیاب و دستیابی به نتایج مورد نظر کمک تخصیص بهینه م  مقابله سیستماتیک با معضالت، درک فرصت ها،

به جای  و کند با رویکرد کالن نگر خود از بروز فلج تحلیلی در سازمان جلوگیری می تفکر استراتژیک .(.8938)منصوریان،نماید

یک سند مفصل برای همه  استراتژیکتفکر کند. بنابراین خروجیپرداختن به همه امور، فعالیت های ارزش آفرین را انتخاب می 

بلکه چند ایده مشخص، جذاب و خالق برای بخش مهمی از سازمان است که مزیت رقابتی، سودآوری و  امور سازمان نیست

به دنبال فرصت  منافع استراتژیک تراتژیک برای دستیابی بهیعنی اینکه اس (؛8932)لشکر بلوکی،داردماندگاری سازمان را در پی

ها و ظرفیت هایی است که در برون و درون سازمان موجود هستند اما به صورت کامل محقق نشده اند و هنوز به صورت یک 

شان فراهم  بالفعل شدناند. تفکر استراتژیک کاشف منافعی است که هنوز بالفعل نیستند اما اگر عوامل منفعت بالفعل در نیامده 

 ملت ( به یک منفعت –اجتماعی )مانند یک دولت  –شود )تخصیص منابع موجود و تأمین عوامل مفقود( سازمان یا یک سیستم 

 )به عنوان متغییر وابسته در این پژوهش (مدیریت استراتژیک( در واقع  تفکر و 8933)کاووسی،یابد بالفعل استراتژیک دست می

می دهد که به شیوه ای خالق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به  سازمان این امکان را نوان یکبه عبه مدرسه 

ای با رشد مهارتهای  هایی که ارتباط مستقیم و دوسویه یکی از مؤلفه(. از دیگر سو 8913)شوجی و شیبا،انفعالی عمل نکند صورت

عبارت است از ارزشیابی فرد درباره خود و  عنوان متغییر مستقل در این پژوهش(است.عزت نفس )به  2نفس اجتماعی دارد، عزت

باعث می شود انسان ای است که  نفس اگر به طور کامل تحقق پیدا کند، تجربه شخص در مورد ارزش خود. عزت یا قضاوتهای

یشیدن، اعتماد به توانایی خود به کنار آمدن نفس اعتماد به توانایی خود در اند عزت ببیند.های آن  را مناسب زندگی و الزمه خود

با چالش های اولیه زندگی، اعتماد به حق خود برای موفق و شاد بودن، احساس ارزشمند بودن و شایسته بودن، داشتن حق ابراز 

. مدیر مدرسه ای ارزشها و برخوردار شدن از ثمرات تالشهای خویشتن است ازها، ابراز میل رسیدن به هر اندازه  نیازها و خواسته

نفس دچار شکست شود، دستخوش اضطراب، تنزل روانی و بدگمانی از خود، حقیقت گریزی و احساس عدم  که در کسب عزت

 (.9،8332) سی برالیتر، ال کیجشود می و در نهایت وظایف سازمانی کفایت در زندگی

مفهوم جدیدی است که از دهه ین پژوهش ( )به عنوان متغییر مستقل در ا .هوش هیجانیدر حال حاضر و از دیگر سو 

ست که انسان را قادر به ساماندهی و مدیریت ا ها ای از توانایی مجموعهو میالدی به بعد درادبیات مدیریت بکار رفته است  8333

میمات تص اتخاذ این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و بکارگیری آنها برای .کند احساسات و عواطف خود و دیگران می

است که مناسب یک شغل یا حرفه است. هوش هیجانی یک  هابطر هر مناسب در زندگی فردی و شغلی و مشخص کننده نوع

معموالً به مهارتهای بین فردی گیرد  و  خصوصیات فردی را در بر میای از است که مجموعه گسترده تهاییاز مهار اصطالح فراگیر

حرفه ای می باشد و  مشخص از دانشهای پیشین، بهره هوشی و مهارتهای فنی یا  ر از حوزهو درون فردی اطالق میگردد که فرات

هوش هیجانی باالی مدیران به پژوهش ها نشان داده است که مستلزم آگاهی از تأثیر و تأثر متقابل عواطف با بهره هوشی است 

نتایج  (.8933)محمدی،ان متغیرهای مالک تبیین کندعنوان متغیر پیش بین می تواند سالمت سازمانی و مولفه های آن به عنو

هوش هیجانی بیان کننده توانایی فرد در شناسایی، ارزیابی و بیان عواطف و هیجانات است به گونه پژوهش ها نشان داده است که 

(. در ارتباط با این 8938)کرد نوقابی،اشکان،میرزایی رافع،ای که عملکرد، بهبود روابط و تسهیل فرایند تفکر را افزایش می دهد

که بین هوش هیجانی با مهارتهای اجتماعی و ( نشان داده است که 8932پژوهش نتایج تحقیق اصل فتاحی و نجار پور استادی)

                                                           
1  Strategic thinking 
2 Self-esteem 
3 Celeriter, El Cage  
4 Emotional intelligence  
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( نشان داده است که 8933و نیز نتایج مطالعه ثابت،کوهستانی و مهرام )  نفس با مهارتهای اجتماعی ارتباط وجود دارد بین عزت

داری وجود دارد و اثربخشی مدیران با عزت نفس باال از اثربخشی  ثربخشی مدیران با عزت نفس باال و پایین تفاوت معنیبین نمره ا

 (8933.)کوهستانی،مهرام،نفس پایین بیشتر است عزتمدیران با 

 که خود دارد والتىتحو نیاز به  استتربیت نیروی انسانی   ،یکى از محورهاى مهمآموزش و پرورشنهاد  از دیگر سو امروزه

ون، ها از بیربسیارى از این تحوالت و دگرگونى ی اجتماعی است،هاهایى عمیق و اساسى در نوع روابط و ارزشمنشأ بروز دگرگونى

و بر شخصیت آنان تاثیر می گذارد، امروزه الزمه زندگی اجتماعی دانش آموزان در محیط  شودمی تحمیل آموزش و دانش آموز بر 

دیدگاه و همه اینها از   ادگی روانی، برخورداری از مهارتهای اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی استآممدرسه؛

عده ای از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکالت نشأت می گیرد در مورد شیوه مدیریت مدارس وجود دارد  که های مختلفی

کی و بودجه آن می دانند این افراد بیشترین توجه خود را به ورودی های سیستم و راه حل های مدارس را در منابع مالی، فیزی

عده ای دیگری اعالم می دارند که اگرچه توجه به منابع موجود در ورودی های سیستم ازاهمیت باالیی .مدرسه معطوف می دارند

رایند سیستم به محتوی، روش ها، چگونگی آن ها در ف فرایند سیستم توجه بیشتری معطوف داشت برخوردار است اما باید به

با توجه به تغییرات ( 8913،مفرد عبداللهی و الزمانی، فشارکی صاحب)تدریس، نحوه ی مدیریت و ارزشیابی تاکید می نمایند

شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه ای جامع  محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده

 فکرت برنامه در این رابطه آنچه که برنامه ریزان ارائه کرده اند بیشتر از گذشته ملموس می شود رای مواجهه با اینگونه مسائلب

یاری از مسائل بس تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی راه حل مدیریت استراتژیک بااست؛ تفکر و استراتژیک 

 توزیع .رقیب سازمان هایاست که مدیران از  ایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکیسازمانهای امروزی است. پ

 هوشمند و مشتریانی که در سراسر مراکز آموزشی ؛مدارس پیشرفته ومجهز به سیستم بستانکاران، سهامداران، کنندگان، دولتها،

کی ی به این حد و اندازه که در دنیای امروز است وسازمانی اداری دنیا وجود دارند؛ قرار دارد و این عوامل تعیین کنندگان موفقیت

خواهد  استراتژیک ، تفکرمهمترین ابزارهایی که سازمانها برای حصول موفقیت در آینده می توانند از آن بهره بگیرند از

ان درک بهترکارکنان از سازم کند از یک سو باعث تفکراستراتژیک با جامعیت ودوراندیشی خاصی که ایجاد می(. 8933)کاوسی،بود

واز سوی دیگر زمینه ارتباطات وتعامل بیشتربین مدیران وکارکنان  ومحیط فعالیتشان شده ومنجربه خالقیت های مکررآنان می شود

ی رتوانایی تفکر استراتژیک خصوصیت ذاتی رهب.شود برداری از نبوغ و خالقیت کارکنان درسازمان می را فراهم آورده و باعث بهره

 ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک دارد. این مدل تفکر استراتژیک رهبری استراتژیک نیاز به توانایی در برنامه .استراتژیک است

فرصت جویی هوشمندانه،، فرضیه محوری و تفکر در زمان  ،در برگیرنده پنج بعد تفکرسیستمی، تمرکز بر هدف )عزم استراتژیک(

برای یک مدیر، هیچ ادراکی مهمتر از فهم کارش نیست. این بصیرت تنها به درک عوامل مؤثر و روابط  (8938)منصوریان، باشد می

هایی برای بهره برداری از آنها، تجلی ارزش  بین آنها محدود نمی شود، بلکه کشف شهودی زوایای نـاشناخته این فضا و خلق ایده

 ازدس ست که زمینه شکلگیری و تـوسعه این بصیرت را فراهم میآفرینی از این بصیرت است. تفکر استراتژیک، رویکردی ا

ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به  دارای این شیوه مدیریت باعث می شود که مدرسه،کادر مدرسه و سازمان (8930)سفیدی،

یک مدیر دارای تفکر  .رآوردسرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل د و بدین گونه گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید

تالش می کند برنامه ریزی استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس کند در این روش که به مشارکت همه کارکنان تاکید استراتژیک 

می ورزد روش ها، ابزار و مدل های مناسبی برای بهبود بخشیدن به کیفیت کار مدرسه به مدیران و کارکنان ارائه می دهد که 

زم است مدیران و کارکنان با آموزش این شیوه ها تغییرات عمده ای را در روشهای کاری خود به وجود آورند و همزمان با این ال

دهد کارکنانی های جدید نشان مییافتهاز دیگر سو .(8913)شوجی و شیبا،تغییرات برنامه ریزی مناسبی را معمول واجرا نمایند

اند، در مقایسه با کارکنان مشابهی شناسی باالیی هستند، اما فاقدِ هوش هیجانی و اجتماعیوظیفه که دارای وجدان کاری و احساس

، . آنها به رویاهادارند انسانهیجان ها نقش مهمی در زندگی .تری دارندکه از هوش هیجانی باالیی برخوردارند، عملکرد ضعیف

و  های روانی بر عهده دارندای در اختاللدچار اختالل شوند، سهم عمده بخشند و وقتی کهجان می انسانهای ها و ادراکخاطره

 استفاده کنند خصوصا دانش آموزان  آنها برای آموزش سالمت هیجانی بهتر به افراد مختلف  توانند ازمسئولین آموزش می

همبستگی مدیران در  نیشغلی وسازماعزت نفس و عملکرد ( همچنین یافته های پزوهشگران نشان می دهد 8933)محمدی،
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و به عبارت دیگر عزت نفس  شغلیمثبت وجود دارد یعنی میان دو متغیر، عزت نفس عامل مهمتر و بزرگتری است تا عملکرد 

؛ شخصی که عزت نفس دارد خود را به گونه ای مثبت ارزیابی می کند و برخورد  است شغلیعامل یا علّت اولیه برای عملکرد 

شخصی  .گران دارد عزت نفس به معنای پذیرش و ارزشمندی است که شخص در مورد خود احساس می کندمناسبی با خود و دی

 (.2،8332ال کیج ،که عزت نفس دارد خود را به گونه مثبتی ارزیابی نموده و برخورد مناسبی با خود و دیگران دارد )سی برالیتر

همیت باالی مدارس در تربیت فرزندان به عنوان آینده سازان کشور بنابراین بر اساس آنچه که در باال گفته شد با توجه به ا

و اهمیت مدیریت مدیران در مدارس ضرورت دارد تا جهت پیش برد اهداف تربیتی و آموزشی در آموزش و پرورش رابطه هوش 

ی وجود خالء موجود مساله اصلهیجانی و عزت نفس مدیران مدارس با تفکر استراتژیک آنان مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد و  با 

در این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس است و تالش می شود به این پرسش 

 که آیا بین هوش هیجانی و عزت نفس مدیران مدارس با تفکر استراتژیک رابطه وجود دارد پاسخی مناسب و شایسته داده شود.

 

 روش ها 

این پژوهش که به بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خراسان شمالی در 

 واز نظر هدف بنیادی است پرذاخته شده است از آنجا که نتایج حاصل از آن در سازمان آموزش و پرورش می تواند راهگشا باشد 

ای به تشریح مبانی نظری و به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه صورت می گیرد با توجه به این که با تکیه بر منابع کتابخانه 

و رابطه چند متغییر را با هم می سنجد، از نظر شیوه اجرا از نوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش ؛ شامل کلیه مدیران 

برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول نفر است که  892مدارس مقطع متوسطه یک و دوی شهرستان اسفراین به تعداد

نفر به عنوان نمونه تعیین گردید که محقق  با مراجعه به محل مدارس از بین مدیرانی که حاضر به همکاری  39مورگان تعداد  

است و برای نف  933شدند به شیوه دردسترس پرسشنامه ها را تکمیل و مورد ارزیابی قرار داد.تعداد حجم نمونه در این مطالعه 

تکمیل پرسش نامه ها به صورت دردسترس از بین کسانی که همکاری می کنند پرسش نامه ها تکمیل گردید.روش این پژوهش 

از نظر هدف بنیادی و از نظر تشریح مبانی نظری متکی برمنابع کتابخانه ای و توصیفی و از نظر سنجش متغییر ها از نوع همبستگی 

 می باشد.

 

در بخش متون نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتاب خانه ای)مطالعه کتب،مقاله ها و نشریات داخلی  :ایروش کتابخانه 

 و خارجی( و به شیوه توصیفی و با استفاده از فیش برداری استفاده گردید.

 

د امون بروناچار است به محیط پیر جمع آوری اطالعات برای محققشود که  می گفته یروش میدانی به روش روش ميدانی:

روش جمع آوری نماید.در خود را  نیازعات مورد الاط ها و...تقیم با واحد سی مطیط و برقراری ارتباحو با مراجعه به افراد یا م

ه در ارتباط با جمع آوری اطالعات )در رد یا تایید فرضیه های یک پژوهش( استفاده احبه، مشاهدصپرسشنامه، م از همیدانی استفاد

این روش در بخش تشخیص نمونه آماری مدیران آموزشگاه های متوسطه یک و دوی شهرستان اسفراین از روش می گردد..از 

 ان و تفکر استراتژیک گلدمن ( استفاده شد. –هوش هیجانی بار ،میدانی یعنی تکمیل پرسش نامه)عزت نفس کوپر اسمیت

 شده است که عبارتند از :  در این پژوهش برای سنجش متغیر ها از پرسش نامه های زیر استفاده

 

 : 6عزت نفس کوپر اسميت

به منظور بخش سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و  8309 در سال پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

و « بلی»سوال دو گزینه ای با گزینه های  21این تست دارای  .دانشجویان در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است

است که هر فرد متناسب با وضعیت خود یکی از گزینه ها را انتخاب می کند. تست دارای خرده مقیاس شخصیتی « خیر»

                                                           
5 Celeriter, El Cage  
6 SEI, Cooper Smith 
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مواد هر یک از زیر مقیاس ها .است این تست را می توان بر روی دانش آموزان و دانشجویان مورد استفاده قرار داد« آموزشگاهی»

ماده و مقیاس  1مقیاس تحصیلی یا شغلی  ،ماده 1مقیاس خانوادگی  ،ماده 1اعی مقیاس اجتم ،ماده 20عبارتند از : مقیاس عمومی

و  76/34در تحقیق فتحی آشتیانی میانگین و انحراف معیار این پرسشنامه برای دانش آموزان دبیرستانی به ترتیب  .ماده 1دروغ 

 ،9و کمپل 8309گرفته است )کوپر اسمیت،  اعتبار این تست توسط مطالعات متعددی مورد تایید قرار .گزارش شده است 9/1.

و فلسفی  19/3( با استفاده از روش دو نیمه کردن ضریب 8998ین طور پور شافعی )م(. ه8992؛ به نقل از فلسفی نژاد، 1956

نیا،  گزارش نموده اند. همچنین شریعت 13/3( با استفاده از روش بازآزمایی ضریب اعتبار معادل 8999( و گلبرگی )8992نژاد )

به دست آورده  13/3و  3/.1، 93/3، 13/3اعتبار تست را معادل  2آقاداداشی، نجبایی و ثابت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

 (8930،)ناطقی و همکاراناند

 

 روش نمره گذاری: 

 نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس( 1)جدول شماره 

 سوال ها مقیاس ها

 عزت نفس عمومی
 9.،9.،83،29،91،93،.،8 بلی

 1،28،22،20،29،9.،92،.22،93،98،9،.9،83،82،89،82،81،2 خیر

 خانوادگی عزت نفس
 3،23،23 بلی

 ..،0،88،80،22 خیر

 اجتماعیعزت نفس 
 21،.2،1،8 بلی

 3،22.،3.،28 خیر

عزت نفس 

 شغلی/تحصیلی

 0.،2.،99،99 بلی

 .2،89،29،2 خیر

 2،23،29،21.،8.،20،92،90 بلی دروغ مقیاس

 

و در هریک از سه  20نمره ی مقیاس دروغ در مجموع نمرات محاسبه نمی شود.حداکثر نمره در مقیاس عمومی مساوی 

 .است 23است. حداکثر نمره کل عزت نفس مساوی  1مقیلس دیگر مساوی 

 

 1آن -پرسشنامه هوش هيجانی بار

ل که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی با طرح این سوا 8313آن در سال  -اولین مقیاس هوش هیجانی بار

درجه ای در ردیف لیکرت )کامال موافقم، موافقم، تا حدودی،  2موفق ترند آغاز گردید. پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس 

 مخالفم و کامال مخالفم( تنظیم شده است مقیاس های آزمون عبارتند از:

 بودن و فهم احساس خود.توانایی آگاه  3خود آگاهی هيجانی

 : توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر حق83 خود ابزاری

 : توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.88عزت نفس خود

                                                           
7 Campbell 
8 EQ-i  

4Emotional self- Awareness(ES) 
5 Assertiveness(AS) 
6 Self Regard(SR) 
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 م داد، تالش برای انجام دادن و لذت بردن.توانایی درک ظرفیت های بالقوه و انجام چیزی که ی توان انجا :82خودشکوفایی

 توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایالت اجتماعی. :89استقالل

 : توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن..8همدلی

 ثر و سازنده در گروه.توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، مو :82مسئوليت پذیری اجتماعی

توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن  :80روابط بين فردی

 و محبت گرفتن توصیه می شود.

 : توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد.89واقع گرایی

 : توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت ها.81انعطاف پذیری

 : توانایی تشخیص و تعریف مشکالت، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های موثر و بالقوه.83حل مساله

وردن هیجانات قوی، بدون جادادن و یا توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت های فشار آ :23تحمل فشار روانی

 رویارویی فعال و مثبت با فشار.

توانایی مقاومت در برابر یک تکانش، سایق یا فعالیت های آزمایشی و یا کاهش آنها، بدون جا زدن و یا  :28کنترل تکانش

 رویاروی فعال و ثبت با فشار.

گرشهای مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت ن :22خوش بينی

 منفی.

: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، 29شادمانی

 مفرح و شوخ.

حذف یا تغییر بعضی  این آزمون در سه مرحله در ایران اجرا شده و پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه،

سوال تقلیل یافت. و در مورد کیفیت روان سنجی آن  33سوال به  889سواالت و تنظیم مجدد سواالت هر مقیاس، پرسشنامه از 

نیز اقدامات الزم به عمل آمد که در سومین مرحله اجرا، تحلیل اطالعات در حیطه های زیر انجام گرفت. میزان آلفای کرونباخ 

گزارش گردید این میزان )آلفای محاسبه شده در مرحله سوم( با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون  %39 برای کل آزمون

 معنا دار است. P<338/3گزارش گردید که در سطح  %33یکسان بدست آمده و مطابق با این روش پایایی آزمون 

 

 ( : 2001) 24پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک گلدمن

این  مه شامل چهار بعد تفکر سیستمی، تفکر مفهومی، فرصت طلبی هوشمندانه و آینده نگری می باشد. این پرسشنا

گویه است که توسط کارکنان تکمیل می شود و از آنها خواسته می شود که گویه های توصیفی را تا حدی  3.پرسشنامه شامل 

، خیلی کم= 2، کم=9، تا حدودی=.، زیاد=2، خیلی زیاد= درجه ای لیکرت 2که در سازمان آنها صدق می کند، در طول مقیاس 

 .برای گویه های مثبت و معکوس آن برای گویه های منفی مشخص و درجه بندی کنند 8

                                                           
7 Self- actualration(SA) 
13 Indepedence(In) 
14 Empathy(EM) 
15 - Social – Resransibility(RE) 
16 - interpetsonal Relation ship(IR) 
17 - Reality Teshiny (RT) 
18 - Flexibility (FL) 
19 - Problem solviny (PS) 
20 - Stress Tolererance(ST) 
21 - Impulse Control(IC) 
22 - Optimism(OP) 
23 - Happiness(HA) 
24Goldman  

http://www.psyj.ir/


 22 -22، ص  9311 ، تابستان22فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقیاس سواالت مربوط به هر مؤلفه مؤلفه سواالت مربوط به هر خرده مؤلفه

 تفکر استراتژیک 82تا  8

 تفکر استراتژیک 3.تا  8سواالت 
 تفکر مفهومی 29تا  89

 فرصت طلبی هوشمندانه 92تا  .2

 آینده نگری 3.تا  99

 

عزم  سوال؛ 0تفکر سیستمی سوال می باشد. ابعاد پرسشنامه شامل 21پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک دارای 

 .می باشد سوال . زمانتفکر در  سوال و 9 فرصت طلبی هوشمندانه سوال؛ 9 پیشروی بر اساس رویکرد علمی ،سوال 1 استراتژیک

 

 آلفای کرونباخ سواالت پرسشنامه

 398/3 33الی  8سواالت  هوش هیجانی

 399/3 21الی  8سواالت  عزت نفس

 339/3 3.الی  8سواالت  تفکر استراتژیک

 

 399/3، 398/3با توجه به مقادیر بدست آمده آلفاری کرونباخ برای هوش هیجانی، عزت نفس و تفکر استراتژیک  به ترتیب 

 می توان ادعا نمود هر سه پرسشنامه تحقیق از پایایی کامالً قابل قبولی برخوردار بودند. 9/3و باال بودن مقادیر فوق از  339/3و 
 ( در سطوح آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده گردید.spssافزار ) از نرمها هداد برای تحلیل در این پژوهش

 نمونه ها آماری مشخصات نمایش معیاربرای و انحراف میانگین ،فراوانی توزیع توصیفی، ازنمودارها، جداول آمار سطح در -

 شد. استفاده

گام  به گام رگرسیون پیرسون و  همبستگی، اریآم های آزمون از استنباطی و برای سنجش فرضیه ها آمار سطح در -

 استفاده گردید.

 

 یافته ها
نفر می 39شود. نمونه پژوهش حاضر شامل های آماری متغیرهای پژوهش پرداخته میدر این بخش به توصیف شاخص

 باشند. 

 

 آمار توصيفی مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان پژوهش   

جدول شماره  .(  زن هستند %2349نفر ) 02( مرد   و %9349نفر)  291فر گروه نمونه ن 933از   2با توجه به جدول شماره 

 این فراوانی را نمایش می دهد. 2

 کننده شرکت جنسيت افراد  توزیع 2جدول شماره 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی جنسيت

 3/97 3/97 232 مرد

 3/833 9/23 02 زن

  3/833 933 کل
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 به سن پاسخ دهندگان پژوهش   آمار توصيفی مربوط 

سال   3.تا  93(  بین  %0343نفر ) 813سال  و  93( کمتر از %8943نفر)  93نفر گروه نمونه  933از  9با توجه به جدول

 این فراوانی را نمایش می دهد. 9جدول شماره  .سال هستند 23( بیشتر از %949نفر ) 22،سال  23تا  3.( بین %8349نفر ) 23،

 کننده شرکت سن کارکنان  توزیع 3ماره جدول ش

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی سن

 0/13 0/13 37 سال 30کمتر از 

 3/99 3/03 813 سال 40تا  30بين 

 9/32 9/83 23 سال 00تا  40

 3/833 9/9 22 سال 00بيشتر از 

  3/833 933 کل

 

 نرمال بودن داده ها
اده ها و به خصوص متغیر وابسته از اهمیت خاصی برخوردار است. پس الزم است در انجام روش های آماری، نرمال بودن د

 که با آزمون های آماری مناسب نسبت به این امر اقدام نموده و از این بابت مطمئن شد.

 اسميرنف( -)کلموگروف K-Sنتيجه آزمون  4جدول شماره 

 P سطح معناداری Test statistic k-s متغيير

 318/3 392/3 هوش هيجانی

 هوش هيجانی

 302/3 338/3 هیجانی آگاهی خود

 322/3 831/3 ابزاری خود

 392/3 303/3 نفس عزت خود

 3/.30 882/3 شکوفایی خود

 399/3 338/3 استقالل

 329/3 888/3 همدلی

 322/3 312/3 اجتماعی پذیری مسئولیت

 331/3 330/3 فردی بین روابط

 311/3 881/3 گرایی واقع

 3/.39 828/3 پذیری انعطاف

 322/3 339/3 مساله حل

 323/3 339/3 روانی فشار تحمل

 309/3 883/3 تکانش کنترل

 313/3 392/3 بینی خوش

 329/3 333/3 شادکامی

 399/3 3/.83 تفکر استراتژیک
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 تفکر استراتژیک

 399/3 330/3 تفکر مفهومی

 392/3 3/.88 تفکر سیستمی

 333/3 883/3 بی هوشمندانهفرصت طل

 332/3 881/3 آینده نگری

 329/3 322/3 عزت نفس

 عزت نفس

 322/3 8.3/3 عزت نفس کلـی

 300/3 8.3/3 عـزت نفـس اجتمـاعی

 332/3 8.8/3 عـزت نفـس خانوادگی

 329/3 888/3 عزت نفس در محیط کار

 

تست می  %2ر اینکه توزیع داده ها نرمال است را در سطح خطای هنگام بررسی نرمال بودن داده ها، ما فرض صفر مبتنی ب

بدست آید، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده  3432کنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی 

نشان می دهد سطح  . جدول نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده ها نرمال خواهد بود. همان طور که 

بوده که آماره های فوق نشان از نرمال  3432برای داده های هر سه  پرسشنامه ) و مولفه های آنها ( باالی  K-Sمعنی داری آزمون 

بیانگر این موضوع است که پژوهشگر برای بررسی فرضیات و تحلیل  K-Sبودن توزیع متغیرهای پژوهش می باشد. نتایج آزمون 

 به استفاده از آماره های استنباطی می باشد. قادر 

 

 : توصيف داده ها
آمده  9و    0و   2واریانس و  همراه انحراف معیار جداول   ،میانگین ،برای نشان دادن هر شاخص و میزان کمینه و بیشینه

 . است

 :آماره توصيف متغير هوش هيجانی ومولفه های آن 0جدول شماره 

 انحراف معيار واریانس ميانگين ینبيشتر کمترین متغيرها

 22/.9 33/009 3/299 9.3 228 هيجانی هوش

 01/0 ../93 32/81 93 0 هيجانی آگاهی خود

 33/0 1./38 32/83 93 0 ابزاری خود

 12/0 0./03 23/89 93 0 نفس عزت خود

 9/.3 3./.0 90/83 23 0 شکوفایی خود

 22/9 02/22 13/81 93 0 استقالل

 9/9. 23/22 98/83 93 0 همدلی

 99/0 2./30 19/80 93 0 اجتماعی پذیری مسئوليت

 32/9 3./18 92/81 93 0 فردی بين روابط

 9/9. 22/22 91/83 93 0 گرایی واقع

 83/9 2/23. 81/83 93 0 پذیری انعطاف

 28/9 3/20. 29/89 93 0 مساله حل
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 30/9 21/23 89/.. 93 0 روانی فشار تحمل

 23/9 02/29 0/89. 93 0 تکانش کنترل

 83/9 3/23. 29/81 93 0 بينی خوش

 9/.9 11/29 81/.2 93 0 شادکامی

 

می باشد این مقدارنسبت  299433هوش هیجانی  خصوص در نمونه میانگین که داد نشان 2از جدول   آمده دست به نتایج

ن بجز مسئولیت پذیری اجتماعی از مقدار میانگین بیشتر همچنین همه مولفه های آ .بیشتر می باشد 293به  مقدار میانگین ثابت 

  .می باشند

 : آماره توصيف متغير تفکر استراژیک ومولفه های آن6جدول

 

 انحراف معيار واریانس ميانگين بيشترین کمترین متغيرها

 13/22 00/093 21/8.3 .81 09 تفکر استراتژیک

 29/3 90/12 28/99 23 88 تفکر مفهومی

 03/3 .33/3 39/92 23 83 يستمیتفکر س

 99/83 830/.1 33/99 23 83 فرصت طلبی هوشمندانه

 19/9 02/.3 91/.9 23 81 آینده نگری

 

می باشد و در مقایسه  8.3421تفکر استراتژیک    خصوص در نمونه میانگین که داد نشان 0از جدول  آمده دست به نتایج

  .تمامی مولفه ها نیز از مقدار میانگین ثابت بیشتر می باشند.مقدار بیشتری دارد 823با میانگین ثابت 

 : آماره توصيف متغير عزت نفس ومولفه های آن9جدول 

 انحراف معیار واریانس میانگین بیشترین کمترین متغیرها

 83/1 09/.8 09/22 2. 1 عزت نفس

 ./22 88/81 9/0. 89 3 عزت نفس کلـی

 9/.1 .13/8 89/0 89 3 عـزت نفـس اجتمـاعی

 33/9 33/82 0/.9 89 3 عـزت نفـس خانوادگی

 ./30 80//29 90/0 89 3 عزت نفس در محيط کار

 

که باتوجه به میانگین ثابت مقدار  22409 عزت نفس خصوص در نمونه میانگین که داد نشان 9از جدول  آمده دست به نتایج

 بیشتر می باشد. 22

 

 :طبيعی بودن توزیع نرمال متغييرها

تفکر استراتژیک و عزت نفس  و مولفه های آنها    –برای تشخیص طبیعی بودن توزیع نمرات در سه متغییر هوش هیجانی 

 .میزان کجی و بلندی بر انحراف استاندارد را بدست آوردیم و در جدول زیر قابل مشاهده است
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 محاسبه چولگی و کشيدگی  2جدول 

انحراف  حجم متغيير
 معيار

 دگیکشي چولگی

 933 هوش هيجانی
 

9./22 833/3 .30/3- 

هوش 

 هيجانی

 -382/8 -399/3 01/0 933 هيجانی آگاهی خود

 -399/3 -82/3. 33/0 933 ابزاری خود

 -393/8 323/3 12/0 933 نفس عزت خود

 -809/8 -3/.93 9/.3 933 شکوفایی خود

 -303/8 -3/.22 22/9 933 استقالل

 -839/8 -239/3 9/9. 933 همدلی

 پذیری مسئوليت

 اجتماعی

933 99/0 89./3 132/3- 

 -8/.31 -889/3 32/9 933 فردی بين روابط

 -892/8 -981/3 9/9. 933 گرایی واقع

 -8.8/8 -801/3 83/9 933 پذیری انعطاف

 -829/8 -3.1/3 28/9 933 مساله حل

 -232/8 319/3 30/9 933 روانی فشار تحمل

 -939/8 823/3 23/9 933 تکانش کنترل

 -1.9/3 3/.83 83/9 933 بينی خوش

 -222/8 -390/3 9/.9 933 شادکامی

 3/.33 -221/8 13/22 933 تفکر استراتژیک

تفکر 

 استراتژیک

 223/3 -122/3 29/3 933 تفکر مفهومی

 830/3 -121/3 03/3 933 تفکر سيستمی

 30/3. -330/8 99/83 933 فرصت طلبی هوشمندانه

 399/3 -039/3 19/9 933 آینده نگری

 -23/3. 390/3 83/1 933 عزت نفس

 عزت نفس

 -919/8 323/3 ./20 933 عزت نفس کلـی

 -292/8 822/3 10/9 933 عـزت نفـس اجتمـاعی

 -210/8 813/3 ./32 933 عـزت نفـس خانوادگی

 -229/8 -331/3 ./31 933 عزت نفس در محيط کار

 

 .( قرار دارند پس احتماال توزیع نرمال دارند-2+ و 2چولگی و کشیدگی برای متغییرهای تحقیق در بازه ) چون مقدار 

 

 آزمون فرضيات پژوهش

 بین هوش هیجانی با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.فرضيه اول: 

استفاده  باشدیمهای همبستگی  از آزمون پیرسون که یکی از آزمون یکبرای نشان دادن رابطه هوش هیجانی با تفکر استراتژ

 دهد.یمرا نشان  ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و تفکر استراتژیک 3کنیم جدول یم
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=H0  بین هوش هیجانی با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خراسان شمالی رابطه وجود ندارد. p>0.05 

= H1  هیجانی با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد بین هوش. p<0.05 

 : ضریب همبستگی پيرسون بين هوش هيجانی و تفکر استراتژیک 7جدول 

 تفکر استراتژیک 

 هوش هيجانی

**.91/3 
001/0 

300 
 

 بین ادنشان د آزمون نتایج. است ر استراتژیک آمدههوش هیجانی و تفک به مربوط پیرسونی همبستگی ضرایب 3 جدول در

کمتر  3432صورت گرفته و با توجه به سطح معنی داری که از مقدار  3433 اطمینان سطح هوش هیجانی و تفکر استراتژیک در

دار مقاست فرض صفر رد می شود و  بر رابطه بین این دو متغیر داللت دارد پس بین هوش هیجانی و تفکر استراتژیک چون 

پیرسون مثبت است دلیل بر همراستایی این دو متغییر دارد یعنی افزایش هوش هیجانی بر افزایش تفکر استراتژیک موثر  است 

 .تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر روی مولفه های تفکر استراتژیک را نشان می دهد 83جدول 

 و مولفه های تفکر استراتژیک : ضریب همبستگی پيرسون بين مولفه های هوش هيجانی10جدول 

 آینده نگری فرصت طلبی هوشمندانه تفکر سيستمی تفکر مفهومی 

 هيجانی آگاهی خود
909/3 228/3 922/3 229/3 

339/3 332/3 383/3 332/3 

 ابزاری خود
.12/3 93./3 .30/3 812/3 

332/3 33./3 33./3 323/3 

 نفس عزت خود
923/3 .10/3 .98/3 .3./3 

339/3 339/3 33./3 333/3 

 شکوفایی خود
339/3 .92/3 .80/3 931/3 

333/3 332/3 339/3 338/3 

 استقالل
938/3 339/3 .83/3 232/3 

333/3 332/3 33./3 332/3 

 همدلی
229/3 221/3 23./3 839/3 

33./3 339/3 3.2/3 3.2/3 

 پذیری مسئوليت

 اجتماعی

..0/3 922/3 9.3/3 220/3 

33./3 339/3 332/3 320/3 

 فردی بين روابط
912/3 829/3 313/3 892/3 

332/3 392/3 330/3 330/3 

 گرایی واقع
2.3/3 833/3 933/3 321/3 

381/3 332/3 333/3 332/3 

 پذیری انعطاف
820/3 .38/3 ..9/3 983/3 

323/3 33./3 330/3 338/3 
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 مساله حل
818/3 803/3 29./3 312/3 

321/3 381/3 33./3 320/3 

 روانی فشار تحمل
828/3 .23/3 929/3 .39/3 

333/3 338/3 338/3 332/3 

 تکانش کنترل
929/3 923/3 88./3 920/3 

339/3 339/3 339/3 338/3 

 بينی خوش
888/3 291/3 239/3 298/3 

333/3 332/3 339/3 329/3 

 شادکامی
838/3 320/3 810/3 223/3 

332/3 339/3 333/3 393/3 

 

 (p<0/05بین تمامی مولفه های دو متغیر رابطه معنا دار وجود دارد ) 83با توجه به چدول 

 (.88 شدند )جدول رگرسیون معادله وارد هوش هیجانی بر تفکر استراتژیک   تاثیر تعیین در ادامه برای

 م پيش بين: تحليل رگرسيونی برای پيش بينی تفکر استراتژیک از طریق متغيرهای ه11جدول 

 معناداری )ضریب تعيين( R R2 (Fفيشر) ميانگين مربعات مجموع مربعات مدل

 338/3 3/.29 19/3. 999/83 20/09.2 20/09.2 رگرسیون

     21/023 99/839919 باقیمانده

   233223/.9 مجموع

 

ر تفک) متغیر طرف بههیجانی  هوش بین پیش متغیرهای رگرسیون نمرات که دهد می ( نشان88جدول )  رگرسیونی تحلیل

درصد بر   29دهد.نرخ هوش هیجانی  می نشان نیز (2R= .3429تعیین) ضریب مقدار. است دار معنی آماری نظر ( ازاستراتژیک

 .روی تفکر استراتژیک  را تعیین می کند

 ه وجود دارد.بین عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خراسان شمالی رابطفرضيه دوم: 

تفاده باشد اسیماز آزمون پیرسون که یکی از آزمونهای همبستگی  برای نشان دادن رابطه عزت نفس با تفکر استراتژیک 

 دهد.یمرا نشان  ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس و تفکر استراتژیک  82کنیم جدول یم

=H0 راسان شمالی رابطه وجود ندارد بین عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خ. p>0.05 

= H1  بین عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد. p<0.05 

 : ضریب همبستگی پيرسون بين عزت نفس و تفکر استراتژیک12جدول 

 تفکر استراتژیک 

 عزت نفس

*.29 /3 
034/0 

300 
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 بین دنشان دا آزمون نتایج. است عزت نفس و تفکر استراتژیک آمده به مربوط پیرسونی همبستگی رایبض 82جدول   در

کمتر است  3432صورت گرفته و با توجه به سطح معنی داری که از مقدار  3432 اطمینان سطح عزت نفس و تفکر استراتژیک در

پس بین عزت نفس و تفکر استراتژیک چون مقدار پیرسون مثبت  فرض صفر رد می شود و  بر رابطه بین این دو متغیر داللت دارد

تاثیر  89جدول است دلیل بر همراستایی این دو متغییر دارد یعنی افزایش عزت نفس بر افزایش تفکر استراتژیک موثر  است 

 .مولفه های عزت نفس بر روی مولفه های تفکر استراتژیک را نشان می دهد

 يرسون بين مولفه های عزت نفس و مولفه های تفکر استراتژیکضریب همبستگی پ 13جدول 

تفکر  تفکر مفهومی 

 سيستمی

فرصت طلبی 

 هوشمندانه

 آینده نگری

 یعزت نفس کل
89./3 883/3 890/3 983/3 

338/3 332/3 3323 332/3 

 اعیس اجتمزت نفع
.../3 820/3 828/3 898/3 

331/3 339/3 330/3 33./3 

 س خانوادگیزت نفع
22./3 8.9/3 .39/3 939/3 

338/3 380/3 330/3 33./3 

 عزت نفس در محيط کار
931/3 221/3 889/3 293/3 

332/3 331/3 338/3 339/3 

 

 (p<0/05بین تمامی مولفه های دو متغیر رابطه معنا دار وجود دارد )  89با توجه به چدول 

 (..8 شدند )جدول رگرسیون معادله وارد کر استراتژیکعزت نفس بر تف تاثیر تعیین در ادامه برای

 : تحليل رگرسيونی برای پيش بينی تفکر استراتژیک  از طریق متغيرهای هم پيش بين14جدول

 معناداری )ضریب تعيين( R R2 (Fفيشر) ميانگين مربعات مجموع مربعات مدل

 3/.39 891/3 29/3. ./2.8 91/9333 91/9333 رگرسیون

     18/002 20/839283 باقیمانده

   233223/.9 مجموع

 

تفکر ) متغیر طرف به عزت نفس بین پیش متغیرهای رگرسیون نمرات که دهد می نشان .8جدول  رگرسیونی تحلیل

درصد بر روی  89 دهد.نرخ عزت نفس می نشان نیز (2R= 34891تعیین) ضریب مقدار. است دار معنی آماری نظر از (استراتژیک

 .فکر استراتژیک  را تعیین می کندت

 بین هوش هیجانی و عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خراسان شمالی رابطه وجود دارد.فرضيه اصلی : 

 (.82 شدند )جدول رگرسیون معادله وارد هوش هیجانی و عزت نفس بر تفکر استراتژیک تاثیر تعیین همچنین در ادامه برای

 ليل رگرسيونی برای پيش بينی تفکر استراتژیک  از طریق متغيرهای هم پيش بين: تح10جدول

 معناداری )ضریب تعيين( R R2 (Fفيشر) ميانگين مربعات مجموع مربعات مدل

 330/3 8.1/3 912/3 123/8 02/8293 98/2.08 رگرسیون
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   39/02332 مجموع

 

 طرف بهعزت نفس و هوش هیجانی  بین پیش متغیرهای رگرسیون نمرات که دهد می نشان82جدول  رگرسیونی تحلیل

دهد یعنی نرخ عزت نفس  می نشان نیز (2R= 348.1تعیین) ضریب مقدار. است دار معنی آماری نظر از () تفکر استراتژیک متغیر

 .درصد بر روی تفکر استراتژیک  تاثیر گذار است.8و هوش هیجانی تواما 

 

 بحث و نتيجه گيری
این مطالعه که با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس انجام پذیرفت ؛ از 

آنجا که امروز مدارس به عنوان اصلی ترین پایگاه های اجتماعی آموزش نقش تعیین کننده ای در تربیت نسل اینده ساز کشور 

ورت ویژه ای برخوردار است.بی شک نقش مدیران در تربیت نسل اینده ساز بر کسی پوشیده نیست بر همین دارند از اهمیت و ضر

این مطالعه که از ایده پردازی محقق نشات گرفته است نتایج .اساس محقق در مطالعات خود در این پژوهش به این مهم پرداخت

طه بین تمامی مولفه های دو متغیر راباتژیک موثر و تاثیر گذار است و افزایش هوش هیجانی بر افزایش تفکر استرآن نشان داد که 

درصد بر روی تفکر استراتژیک  29نشان می دهد که نرخ هوش هیجانی   رگرسیونی و نیز تحلیل (p<0/05معنا دار وجود دارد ) 

ایی،استقالل،همدلی،مسولیت خودشکوف،هیجانی آگاهی اثر بخش است.در واقع مشخص گردید که مولفه های هوش هیجانی  خود

پذیری اجتماعی،روابط بین فردی،واقع گرایی و انعطاف پذیری،تحمل فشار روانی و خوشبینی و شادکامی همه و همه نرخ تاثیر 

گذار و بخش اعظمی از تاثیر را بر متغیر تفکر استراتژیک و مولفه های  آن دارد و به این معنی است که هر چه مدیران از هوش 

ی بیشتری برخوردار باشند در تفکر مفهومی و سیستماتیک خود و در طرح استراتژی های سازنده در پیشبرد اهداف آموزشی هیجان

یر و بین تمامی مولفه های دو متغ موفقترند.همچنین نتایج نشان داد افزایش عزت نفس بر افزایش تفکر استراتژیک موثر است 

درصد بر روی تفکر استراتژیک  89عزت نفس   رگرسیونی نشان می دهد که تحلیلنیز ( و p<0/05رابطه معنا دار وجود دارد ) 

ت خانوادگی و عز ،اجتماعی ،در تبین این ارتباط می توان گفت که عزت نفس و اقسام آن یعنی عزت نفس کلی اثر بخش است.

و اینده نگری مدیران مدارس در مدیریت  نفس در محیط کار بر روی مولفه های تفکر استراتژیک اعم از تفکر سیستمی و مفهومی

مدرسه ها نقش اساسی دارد و بین این مولفه ها رابطه معناداری مشخص گردید و هر چه مدیران از عزت نفس باال برخوردار باشند 

خواهند  ربر تفکر سیستماتیک و استراتژی های مدیریت مدارس اعم از تفکر مفهومی و آینده نگری آنان در مدیریت مدارس موفقت

هوش هیجانی و عزت نفس با تفکر استراتژیک مدیران مدارس استان خراسان بود.در خصوص فرضیه اصلی پژوهش یعنی رابطه بین 

درصد .8دهد یعنی نرخ عزت نفس و هوش هیجانی تواما  می نشان نیز (2R= 342.0تعیین) ضریب مقدار می توان گفت شمالی

است و به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که بین هوش هیجانی و عزت  بر روی تفکر استراتژیک  تاثیر گذار

نفس با تفکر استراتژیک مدیران مداری رابطه معنا داری وجود دارد و هر چه عزت نفس و هوش هیجانی مدیران مدارس باالتر 

  .باشد از تفکر استراتژیک باالتری برخوردارند

  

 پيشنهادات
 ها و متغییر ها در ابعاد بزرگتر و جامعه آماری بیشتری در کل معلمان کشور مورد بررسی قرار بگیرد. این مولفه -

برگزاری جلسات توجیهی و تشریحی ابعاد هوش هیجانی و مولفه های ان و نیز تفکر استراتژیک و مولفه های آن برای  -

 مدیران.

اردو ها و مسافرت های فرهنگی و توجه به مسائل معیشتی جهت فراهم اوردن بستر مناسب برای مدیران ضمن شرکت در  -

 باال بردن عزت نفس آنان و برگذاری جلسات توجیهی جهت شناسایی بهتر عزت نفس.
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 و مراجع منابع

 -چهارم شماره، یالنسازمان آموزش و به سوی تفکر استراتژیک در مدیران پرورش استان گ (8930)علی،سفیدی  [8]

 .08ص 10-19سالتحصیلی

 (، نشر دانش ، تهران .8919، ترجمه غالمرضا خویی نژاد)روانشناسی تربیتی( 2332سی برالیتر،دیوید، ال کیج ، نیت )  [2]

 .8913،مترجم دکتر اقدسی ، محمد ،  رویکرد نوین مدیریت کیفیت در آمریکا (2331)شوجی ، شیبا  [9]

نفس دختران  بررسی ارتباط سبک زندگی با عزت( 8913مفرد، زهره ) محمد؛ فشارکی، محمد و عبداللهیالزمانی،  صاحب [.]

 .23تا  2.شماره صمجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، نوجوان دبیرستانهای دولتی روزانه شهر تهران.

، فصلنامه مدیریت دولتی، سال اول، پیش انسانیریزی استراتژیک در توسعه منابع برنامه  نقش (8933)کاوسی، اسماعیل [2]

 8913.شماره دوم، پائیز 

 .8932، انتشارات نص، چاپ اول فرامین و فنون تفکر استراتژیک(8932)لشکر بلوکی، مجتبی،  [0]

 دست آوردهای روانشناختی،نشریه ارتباط بین هوش هیجانی و سالمت سازمانی مدیران مدارس( 8933محمدی ،شهناز) [9]

 .203تا صفحه 2.9 از صفحه  2 شماره ، 81  دوره ، 8933پاییز و زمستان  علوم تربیتی و روان شناسی

 .82شماره  .، مدیریت بازرگانی، دوره سنجش تقکراستراتژیک در مدیران شهرداری تهران (8938)منصوریان، عباس  [1]

بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان بر عملکرد مدیران مدارس دوره ابتدایی  (8930)ناطقی4 فایزه و برقی، جعفر  [3]

، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، مشهد،  کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ،شهر اراک

 .موسسه آموزش عالی شاندیز
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