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 روشنی 1

 

 آموزش و پرورش   رانیمد  ی هوش عاطف  هایو شاخص هالفهؤم شناسایی  

 3  ، ابراهیم پور حسینی2* ، ایرج نیک پی1 مراد روشنی

 چکیده 

در  امروزه  تواند در بهبود و ارتقای توانمندی و عملکرد مدیران مدارس مؤثر باشد. یکی از این عوامل که  متغیرهای مختلفی می:  زمینه

پژوهش حاضر، شناسایی رابطه با مدیران مورد توجه قرار گرفته، توجه به هیجانات مدیر یا هوش عاطفی است. لذا،     و   هامولفه  هدف 

 لرستان بود. پرورش و آموزش  مدیران  عاطفی هوش هایشاخص
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خبره بررسی شد و   4ها نیز از طریق روایی صوری با دیدگاه  یافتهاعتبار    . شد  استفاده  مضمون  تحلیل  روش  از  ها داده  تحلیل  برای  و  بود

 به دست آمد.   89/0مصاحبه  3برای پایایی نیز از روش کدگذاری مجدد استفاده شد که حاصل کدگذاری مجدد 
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 آموزش و پرورش   رانیمد یهوش عاطف هایها و شاخصشناسایی مؤلفه

 
 : مقدمه

آموزان ی در رشد و شکوفایی استعداد دانشکه نقش اساس  هستندهای آموزشی  ن مجریان اصلی پیاده سازی برنامهمدیران مدرسه به عنوا

ارتقای توانمندی و عملکرد مدیران در رسیدن به د در بهبود و توانمیمتغیرهای مختلفی  (.1) کنندایفا میو تحقق اهداف نظام آموزشی 

به هیجانات در رابطه با مدیران مورد توجه قرار گرفته توجه    که  عواملیترین  یکی از مهم  های اخیر،در سال(.  2)  هداف مؤثر باشداین ا

، و خود مدیریتی  خودآگاهی   واسطهتواند به  را مهارتی دانسته که صاحب آن میگلمن هوش عاطفی    (. 3)  یا هوش عاطفی استمدیر  

روحیه خود و موجب بهبود  مدیریت روابط    نماید و با و از طریق همدلی تأثیر آنها را درک  تحت کنترل داشته باشد  روحیات خود را  

اد احساس برای نیز هوش هیجانی را توانایی درک دقیق، ارزیابی، بیان احساس، توانایی دستیابی و ایج  (. مایر و سالوی4)  شودمیدیگران  

 همچنین .  (5)  دانند سات برای ارتقاء و رشد هیجانی میکمک به تفکر، توانایی فهم احساسات و دانش احساسی و توانایی تنظیم احسا

هوش هیجانی را به کارگیری عاطفه و احساس در جهت رفتار، افکار، ارتباط مؤثر با همکاران، سرپرستان، مشتریان و استفاده از زمان در 

نتایج   ارتقای  برای  کار  دادن  انجام  )تعریف  نیز  چگونگی  است  نظران(.  6شده  دیدگاه صاحب  دارای  ه   ،در  عاطفی  و  وش  ابعاد  برخی 

کوپر و  (.  7)  های اجتماعی تشکیل شده استآگاهی، خودکنترلی، همدلی و مهارتوش عاطفی از چهار مؤلفه خودست. گلمن ههامولفه 

  آن نیز  - بار(.  8اند )عاطفی و کیمیاگری عاطفی دانستهچهار بعد هوش عاطفی را شامل سواد عاطفی، تناسب عاطفی، عمیق    نیز  سواف

مهم هوش عاطفی  زگاری، مدیریت استرس و خلق و خوی عمومی را به عنوان ابعاد  هوش درون فردی، هوش عاطفی میان فردی، توان سا

 های آموزشی نقش مدرسه و سازمان با اعضای ن آموزشیمدیرا روابط در  زیادی میزان  به تواندمی عاطفی هوش(.  9ذکر کرده است )

 است  رهبرآموزشی  و  مدیر یک برای  هوشی از بهره  تراهمیت  با عاطفی هوش  که انددریافته  نیز  دانشمندان  از  برخی  اخیرا  کند.   ایفا مهمی

های مدیریتی  در سیستم   یشد و به تحول عظیمبخها را بهبود میبر قلبرت مدیریت  مهاعاطفی  هوش   دهدمی نشان تحقیقات(.  10)

لکه یک ضرورت برای مدیران تنها یک امتیاز بمحققان معتقدند که داشتن توانایی هوش عاطفی نه  برخی    (.11)   شودمیمنجر  ها  سازمان

به ویژه در حوزه مدیریت آموزشی و توجه به مدیران مدارس که نقش حیاتی و مهمی در تربیت نیروهای  (.  12)  شودمیها محسوب  سازمان

 (.  13، 14آحاد جامعه دارد )متخصص و 

آن بر   یو مولفه ها  یجانیهوش ه  ه است کهای پژوهشی نشان داد ه یافتهاند.  پژوهشگران در مورد هوش هیجانی مطالعاتی انجام داده

(.  15)  داشته باشد  یریگچشم  ریافراد تاث  ید بر خودکارآمدتوانمی  یجانیداشته که آموزش هوش ه  یداریمعن  ریافراد تاث  یخودکارآمد

یابی و همچنین افزایش در افزایش و ارتقای مهارت مسئله   هوش عاطفی نقش اثربخش و معناداری  ندنتیجه گرفتدر پژوهشی    محققان

رابطه   یهوش عاطف  یانجیبا نقش م  یشغل  یزیو کارگر  یروان شناخت  هیرماس  نیب  نتایج دیگری نشان داد  .(16)  کارایی کارکنان دارد

 یبستگ  ی جانیدرصد به هوش ه  80و    ی درصد به بهره هوش  20  ،یحرفه ا  ی زندگ  ی هاتیموفقنتایج دیگری نشان داد    . (17)  وجود دارد

های دیگری نشان داد  یافته.  (19)   دارد  یمعنادار  ریتاث  یکارکنان بر بهره ور  یهوش عاطف یافته پژوهش دیگری نشان داد    .(18)  دارد

ش هیجانی  افرادی که هوده است  های دیگری نشان دا یافته  .(20)  شغلی افراد دارد  هوش هیجانی نقش مثبت و اثرگذاری بر رضایت

هوش هیجانی   نتیجه دیگری نشان داده است  .(21)  ند ایفا کنندتوانمیهای استرس زای کاری عملکرد بهتری  باالیی دارند در موقعیت

هدف اصلی پژوهش حاضر،   ،بر اساس توضیحات مطرح شده  .(22)  د در کاهش پرخاشگری داشته باشد توانمیای  نقش مثبت و سازنده

 پرورش استان لرستان است.  و آموزش مدیران عاطفی هوش  هایشاخص و ها مولفه   شناسایی

 : پژوهشروش  

بودند  استان لرستان بودند  دانشگاهی    خبرگانوهشی کاربردی بود. جامعه آماری شامل  کیفی و از نظر هدف نیز پژروش پژوهش حاضر  

های نیمه ساختارافته بود و به مصاحپژوهش  انتخاب شدند و حجم نمونه بر اساس قاعده اشباع نظری بود. ابزار    14که به صورت هدفمند  

  های ع کرونا بود هر خبره که مالکها مقارن با شیواز آنجایی که زمان مصاحبه  ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. برای تحلیل داده
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 روشنی 3

علوم تربیتی، سابقه مدرک دکتری تخصصی در رشته روان شناسی و  های مورد شامل پژوهش را داشت شناسایی شد. مالک رمشارکت د

ایشان، مشارکت   با  با توجه به هماهنگی  از شناسایی خبره و  بودند. بعد  تالیف در حوزه هوش هیجانی و میل به شرکت در مصاحبه 

ها به شکل تلفنی شرکت کنند. در ترتیب سواالت مصاحبه محدودیتی وجود  بودند در مصاحبهکنندگان با توجه به شیوع کرونا مایل  

ها با توجه توان سخنوری مشارکت شد. زمان مصاحبهکت کننده قابل توجه بود دنبال مینداشت و هر نکته مفیدی که از دیدگاه مشار

گرفت. شیوه تحلیل مصاحبه بر اساس کدگذاری مورد تحلیل قرار میبعد از انجام  هر مصاحبه  دقیقه بود.    45کنندگان به طور میانگین

مفهوم اولیه شناسایی   82باز و محوری بود. ابتدا عبارات و مفاهیم مرتبط شناسایی شدند و به کد باز تبدیل شدند. در این مرحله تعداد  

طبقه کد محوری تقلیل داده   6نیز تمام کدهای باز در    کد باز باقی ماند. در مرحله دوم  54که با حذف کدهای تکراری و مشابه در نهایت  

ها و نحوه کدگذاری در اختیار آنان ها نیز از دیدگاه خبرگان استفاده شد به این شکل که تمام فرایند تحلیل دادهبرای اعتبار یافتهشدند. 

یی نیز از روش توافق کدگذاری مجدد استفاده شد  قرار گرفت تا به نقادی آن بپردازنند و برخی نکات اصالحی نیز اعمال شد. برای پایا

 همراه بود.   89/0مصاحبه با ضریب توافق کدگذاری  3که در نهایت کدگذاری مجدد 

 

 هایافته

شناسی و علوم تربیتی( مورد مصاحبه قرار گرفتند  های روانخبره )صاحب نظران و متخصصان دانشگاهی در رشته  14در بخش کیفی،  

 ( ارائه شده است.  1آنان در جدول) شناختیجمعیتهای که ویژگی

 های مشارکت کنندگان در پژوهش : برخی از ویژگی1جدول
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( ارائه شده  2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در جدول)  MAXQDA2018از مصاحبه از طریق نرم افزار  حاصل    های یافته

 است. 

 

 ( نمونه هایی از نحوه کدگذاری باز هوش عاطفی مدیران آموزش و پرورش 2جدول )

فراوانی   مضمون  شماره 

 کد

 نمونه کد

آماده کردن   1

برای تطابق با  

 محیط

هوش عاطفی عاملی است که فرد را برای تطابق   3

 محیط آماده می سازد.با 

ایجاد انگیزه   2

 بعد از شکست 

یکی از مواردی که درباره هوش عاطفی قابل   2

تأمل است این است که فرد مدیر زمانی که  

شکست می خورد این هوش به او کمک می 

 کند تا دوباره انگیزه خود را بدست آورد.

برقراری رابطه   3

 خوب با دیگران 

با توجه به اینکه هوش عاطفی نیازمند مهارت   1

مدیر   شودمیهای اجتماعی باال است باعث 

 رابطه خوبی با دیگران داشته باشد.

درک صحیح از  4

 هیجانات 

هوش عاطفی به مدیر کمک می کند تا درک   3

 صحیحی از هیجانات خود داشته باشد.

ارزیابی عمیق از   5

 هیجانات 

عاطفی این است که ارزیابی  از مزیت های هوش  2

عمیق و درست تری از هیجانات فرد ارائه می  

 دهد.

مهارت تنظیم   6

 هیجان

مهارت تنظیم هیجان از طریق هوش هیجانی یا   12

عاطفی است که تحقق می یابد. مدیری که  

هوش عاطفی پایین داشته باشد در تنظیم 

 هیجانات خود با مشکل مواجه است. 

درک و شناخت   7

هیجانات  

 دیگران 

هوش عاطفی یا هیجانی توانایی به مدیران در   2

درک و فهم هیجانات اطرافیانی است که با آنها  

 ارتباط هستند کمک می کند.

استفاده از   8

هیجان برای  

 تسهیل عملکرد 

مدیران موفق کسانی هستند که با اتکا به هوش   7

د از هیجانات خود  توانمیهیجانی و عاطفی خود 

 برای تسهیل عملکرد استفاده کنند. 

انعطاف پذیری   9

 هیجانی

زمانی که صحبت از هوش هیجانی و عاطفی می   11

کنیم بدین معنا است که از مدیر آموزش و  

پرورش انتظار داریم تا با توجه به شرایط  
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 روشنی 5

هیجانی مدارس بتوانند از خود انعطاف پذیری  

 هیجانی نشان دهند.  

همدلی با   10

 دیگران 

مدیرانی که هوش هیجانی و عاطفی پایین دارند   2

ند  توان میدارند و ن سطوح پایین همدلی 

 احساسات دیگران را درک کنند. 

ایجاد روابط   11

بین فردی  

 مثبت و سازنده 

مدیری که هوش هیجانی و عاطفی باال دارد  1

شرایط ایجاد روابط بین فردی مثبت و سازنده  

 را فراهم می کند. 

ایجاد محیط   12

 بدون استرس 

استرس ها شغلی ریشه در هیجانات منفی در   4

محیط کار دارند که یک مدیر موفق با هوش  

هیجانی و عاطفی می داند که باید تدابیری 

بیاندیشد تا از این استرس ها و اضطراب ها در  

 محیط کار و مدرسه اجتناب شود.

توانایی ذهنی   13

 بیان عاطفه 

هوش عاطفی یعنی توانایی ذهنی در بیان  2

نداشته باشد  عاطفه و مدیری که این قابلیت را 

در تنظیم روابط کارکنان با مشکل مواجه 

 خواهد شد. 

زمینه یادگیری   14

 سازمانی 

امروزه در سازمان ها وقتی صحبت از یادگیری  2

یکی از مؤلفه هایی که به آن    شودمیسازمانی 

بحث هوش هیجانی و  شود میتوجه اساسی 

 عاطفی است.

انگیزه در   15

 برقراری ارتباط 

عاطفی و هیجانی به مدیر کمک می کند  هوش  1

تا درک عمیق تری از عوامل برانگیزاننده  

 برقراری ارتباط داشته باشد. 

شناخت قوت ها   16

و ضعف های  

 خود 

هوش عاطفی و هیجانی مهارتی است که به فرد   3

کمک می کند تا نسبت به قوت ها و ضعف های  

 خود آگاهی داشته باشد. 

شناخت قوت ها   17

ضعف های  و  

 سایرن 

همچنین، در رابطه با شناخت قوت ها و ضعف   5

های افراد دیگر نیز هوش عاطفی نقش مؤثری  

 دارد. 

مهارت در جلب   18

 توجه دیگران 

افرادی که در سازمان دارای هوش هیجانی  4

بیشتری هستند در کار خود موفق هستند و در  

 جلب توجه دیگران توانایی های بیشتری دارند. 

پردازش   19

اطالعات  

 عاطفی 

برخی از صاحب نظران هوش عاطفی را به   3

عنوان مهارت در پردازش اطالعات عاطفی می  

دانند که شامل ارزیابی گام به گام عواطف خود  

 و دیگران است. 

اگر از منظر دیدگاه گلمن به هوش هیجانی نگاه   10 خودآگاهی 20

کنیم، مؤلفه های خودآگاهی، خودکنترلی و 

ش از مؤلفه های اصلی هوش هیجانی است  انگیز
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د در موفقیت عاطفی توانمیکه نقش ممتازی 

 مدیران داشته باشند. 

اگر از منظر دیدگاه گلمن به هوش هیجانی نگاه   5 خودکنترلی  21

کنیم، مؤلفه های خودآگاهی، خودکنترلی و 

انگیزش از مؤلفه های اصلی هوش هیجانی است  

د در موفقیت عاطفی توانمیکه نقش ممتازی 

 مدیران داشته باشند. 

اگر از منظر دیدگاه گلمن به هوش هیجانی نگاه   4 انگیزش  22

گاهی، خودکنترلی و کنیم، مؤلفه های خودآ

انگیزش از مؤلفه های اصلی هوش هیجانی است  

د در موفقیت عاطفی توانمیکه نقش ممتازی 

 مدیران داشته باشند. 

مدیریت بهتر   23

 سازمان 

مزیتی که هوش عاطفی برای برای سازمان و به   1

ویژه مدیران به ارمغان می آورد امکان فراهم 

طریق درک آوردن مدیریت بهتر سازمان از 

 روابط عاطفی بین کارکنان می باشد.

بیان صحیح  24

 احساس 

هوش عاطفی به فرد کمک می کند تا به طرز   4

 صحیحی احساس خود را بیان کند.

تنظیم انضباطی احساس مهارتی است که هر   5 انضباط عاطفی  25

کارمند و مدیری به آن نیاز دارد. انضباط  

عاطفی امروزه نقش مهمی در عملکرد سازمانی  

 . شودمیدارد که توجه ویژه به آن 

سازماندهی   26

 احساسات 

هوش عاطفی باالی مدیر به او کمک می کند تا   3

در شرایط سخت و دشوار خود را از لحاظ روحی  

ازد و بتواند احساسات و هیجانات خود را  نب

 سازمان بخشد. 

خوش بین بودن، خوش رو بودن و داشتن   1 خودانگیزی  27

روحیه شاد نیازمند انگیزش درونی است که  

هوش عاطفی توانایی فراهم آوردن خودانگیزی  

 را در فرد دارد.

ویژگی های نظیر درک و فهم دیگران زمانی   1 همدلی  28

که فرد توانایی همدلی با دیگران   شودمیحاصل 

را داشته باشد. در سازمان ها همدلی کردن  

یکی از روش های مؤثر در ارتقای اثربخشی 

 سازمان می باشد.

مهارت   29

 اجتماعی 

افرادی در مهارت های اجتماعی موفق هستند  2

ملزومات روابط اجتماعی  که عالوه بر آگاهی به 

از هوش عاطفی باال برخوردار هستند و قابلیت  

خودکنترلی، خودآگاهی و تنظیم هیجان باالیی  

 دارند. 

ارتباطات تنها محدود به واژه ها نیست بلکه   1 مهارت ارتباطی 30

احساس و عاطفه ای که در پشت واژه ها است،  

نقش مهمی در تأثیرگذاری واژه ها دارد. مدیری  

که هوش عاطفی باال دارد می داند چگونه 
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 روشنی 7

احساسات خود را در واژه ها برای برانگیزاندن  

 کارکنان خود به کار برد.

فرد با هوش عاطفی از توانایی خودارزیابی  1 خودارزیابی  31

برخوردار است که به معنای آگاهی فرد از 

 محدودیت ها و نقاط قوت و ضعف خود.  

مدیر هوشمند از توانایی خودتنظیمی باال  2 خودتنظیمی  32

د حاالت درونی، توان میبرخوردار است. یعنی 

محرک های آنی و منابع درونی شخصی را  

 مدیریت کند.  

تلفیق هیجان و  33

 رفتار

د  توانمیکسانی که هوش عاطفی باال دارند  3

مؤلفه هیجان را در رفتار خود کنترل کرده و  

 رفتار هیجانی شدید از خود نشان ندهد. 

شایستگی   34

 شخصی

یعنی اینکه فرد چگونه خود را مدیریت می کند.   1

فردی که شایستگی شخصی دارد از توانایی 

 ی برخوردار است.خودمدیریتی باالی

مدیر با هوش عاطفی از انعطاف پذیری هیجانی   1 انطباق پذیری  35

د شرایط روحی خود را  توان میبرخوردار است و 

 با موقعیت های مختلف تطبیق دهد.

وظیفه شناسی تنها یک نشانه رفتاری نیست   1 وظیفه شناسی  36

بلکه فرد وظیفه شناس باید از عالقه و تعهد  

کار خود برخوردار باشد که به نظر من  نسبت به 

این موضوع بیشتر به هوش عاطفی مدیر برمی  

گردد. بنابراین، مدیری که هوش عاطفی باال  

 دارد بیشتر وظیفه شناس است.

من فکر می کنم یک جنبه از هوش عاطفی  1 خوش بینی  37

خوش بینی است. اینکه با امیر کار کند با اینکه  

وجود دارد. امید داشتن و  مشکالت و موانع 

خوش بین بودن یکی از ویژگی های هوش  

 عاطفی است.

پرورش روابط مؤثر و ایجاد شبکه های ارتباطی  1 متعهد بودن  38

غیررسمی در سازمان که باعث ایجاد منافع دو  

باعث ایجاد تعهدات بیشتر از   شودمیطرفه 

که مدیر با هوش عاطفی   شودمیوظیفه شناسی 

 به آن توجه دارد.  

برانگیختگی یا   39

 اشتیاق 

هیجان های مثبت باعث ایجاد برانگیختگی و  1

د یک نقطه  توان میکه  شودمیافراد اشتیاق در  

مثبت در روابط بین کارکننان باشد. مدیر با  

هوش عاطفی باال به دنبال ایجاد اشتیاق و 

 برانگیختگی در بین کارکنان خود است.

پژوهش ها نشان می دهد که هوش هیجانی   1 ضرورت رهبری  40

برای موفقیت شغلی ضروری است. مدیر باید  
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توانایی رهبری داشته باشد. یکی از ملزومات  

رهبری این است که مدیر بتواند با تمامی 

کارکنان سازمان ارتباط دوستانه و حسنه برقرار  

 کند که الزمه اش داشتن هوش هیجانی است.

دی که از هوش عاطفی برخوردار هستند،  افرا 1 هدایت عواطف  41

ند  توان مینسبت به عواطف خود شناخت دارند و 

عواطف خود را هدایت کنند و در اتخاذ تصمیم 

های شخصی اعتماد به نفس بیشتری داشته  

 باشند.

کنار آمدن با   42

 تنوع فرهنگی 

محیط کاری پر است افراد با گرایش های  2

مدیر با هوش  فرهنگی و شخصیتی مختلف، 

عاطفی باال باید بتواند بین تنوعات فرهنگی 

سازمانی ارتباط دوستانه برقرار کرده و این  

 تهدید را به فرصت تبدیل کند. 

مدیریت   43

 عملکرد 

مدیریت عملکرد از مهمترین پیشرفت های  3

اخیر در مدیریت منابع انسانی سازمان ها است.  

ند  توان میمدیرانی که هوش عاطفی باال دارند 

 مدیریت عملکرد بهتری داشته باشند. 

شایستگی   44

مدیریت  

فشارهای  

 محیطی

به نظر من هوش هیجانی یا هوش احساسی  1

مهارت ها و شایستگی های هیجانی فرد در 

رویارویی با تقاضاها و فشارهای محیطی است.  

مدیری که از لحاظ روحی تحت فشار باشد  

 اتخاذ کند. د تصمیمات درست توانمین 

ادراک هیجانات   45

 جاری 

یکی از ویژگی های هوش هیجانی توانایی فرد   2

در درک هیجانات جاری روحی خود می باشد  

که در مطالعات مربوط به این حوزه نیز به آن  

 اشاره شده است. 

توانایی تسهیل   46

 تفکر 

معتقد هستم که تفکر تنها ریشه در شناخت   1

ندارد و یکی دیگر از عامل هایی که تفکرات یک  

د تحت تأثیر قرار دهد، هیجانات  توانمیمدیر را 

 و عواطف مدیر است.  

الزمه تصمیمات سخت مدیرییتی، جرأت  2 جرأت مدیریتی 47

مدیریتی است. مدیری که از هوش عاطفی و 

برخوردار است و توانایی مدیریت  هیجانی کمی  

د تصمیمات سخت و  توانمیهیجان ها را ندارد، ن

 حساس بگیرد. 

متمرکز بودن بر   48

 هدف 

برنامه بلند مدت  بر  مدیر با هوش عاطفی باال   3

 می کند   تمرکز

پردازش   49

اطالعات  

 عاطفی 

فرد با هوش عاطفی باال توانایی پردازش   4

د نسبت به  توان میاطالعات عاطفی دارد. یعنی 

احساسات خود و دیگران درک منطقی داشته  

 باشد. 

درک ارزش   50

 های سازمانی

به نظر من مدیری که از هوش عاطفی باال   2

برخوردار است، درک درستی از ارزش های 

 سازمانی دارد.  
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 روشنی 9

تلفیق  51

هوشیارانه  

احساس و افکار  

 در عمل

هوش هیجانی یعنی تلفیق هوشیارانه احساس و   3

افکار در عمل است که منجر به ایجاد نتایج  

 .شودمیبهینه در روابط با خود و دیگران 

طالقی احساس   52

 و عقل 

باید بدانیم که هوش عاطفی به معنای برتری   1

نقطه  احساس بر عقل نیست بلکه هوش عاطفی 

 اتصال احساسات و منطق فرد است. 

توانایی خوب   53

کنار آمدن با  

 دیگران 

افرادی که هوش عاطفی دارند می دانند چگونه   2

با دیگران ارتباط مؤثر برقرار کنند. توانایی خوب  

کنار آمدن با دیگران یکی از مزایای مثبتی است  

 که هوش عاطفی برای فرد به ارمغان می آورد. 

مدیر بالغ دارای هوش عاطفی باال است. او در   4 بلوغ هیجانی 54

کنترل هیجانات خود بالغانه عمل می کند و  

 گفت که بلوغ هیجانی دارد. توانمی

 

باقی ماند و در سطح کدگذاری   54  در نهایت  با حذف کدهای همسان و تکراریکد باز شکل گرفت که    82در مرحله اول کدگذاری تعداد  

 ( مضامین اولیه و محوری نشان داده شده است.  2کد محوری تقلیل داده شدند. در جدول) 6به  یعنی محوری دوم

 پرورش  و آموزش مدیران عاطفی هوش مدل های نتایج کدگذاری محوری برای شناسایی مؤلفه (3جدول)

 کدگذاری باز  محوری  کدگذاری 

 

 خودآگاهی

 درک صحیح از هیجانات

 ارزیابی عمیق از هیجانات 

 خود   های  ضعف  و  ها  قوت  شناخت

 عاطفی   اطالعات  پردازش

 خودکنترلی 

 

 دگر آگاهی 

 دیگران  هیجانات  شناخت  و  درک

 همدلی با دیگران 

 سایرن   های  ضعف  و  ها  قوت  شناخت

 عاطفی   اطالعات  پردازش

 دیگران   با  آمدن  کنار  خوب  توانایی

 هیجانی   پذیری  انعطاف انطباق پذیری 

 هیجان  تنظیم  مهارت

 محیط  با  تطابق  برای  کردن  آماده

 کنار آمدن با تنوع فرهنگی

 دیگران   با  مطلوب  رابطه  برقراری
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  و  مثبت  فردی  بین  روابط  ایجاد مهارت ارتباطی

 سازنده 

 عاطفه   بیان  ذهنی  توانایی

 ارتباط   برقراری  در  انگیزه

 دیگران   توجه  جلب  در  مهارت

 احساس   صحیح  بیان

 همدلی 

 شکست   از  بعد  انگیزه  ایجاد انگیزش 

 خودانگیزی 

 بینی  خوش

 اشتیاق   یا  برانگیختگی

 مهارت جذب مخاطبان  مهارت اجتماعی 

 مسئولیت اجتماعی 

 مدیریتی  جرأت

 مهارت رهبری و مدیریتی

 

 

 : گیرینتیجهبحث و  

شاخص    54ها نشان داد  صورت گرفت. یافتهآموزش و پرورش    رانیمد  ی هوش عاطف  ها و شاخص هایشناسایی مولفهاین پژوهش با هدف  

بندی برای هوش عاطفی مدیران قابل طبقه  اجتماعی(  مهارت  و  انگیزش  ارتباطی،  مهارت  پذیری،  انطباق   آگاهی،   دگر  )خودآگاهی،مولفه  6و  

مدل هوش هیجانی به عنوان مثال، در  (.  22-21،  19-15مطالعات انجام شده همسو است)های این پژوهش با برخی نتایج  یافته.  است

های اجتماعی، خودآگاهی هیجانی و خود انگیزشی هیجانی به عنوان مؤلفه های هوش هیجانی های همدلی، مهارتگلمن نیز به شاخص

های درونی فردی و بین فردی از قبیل همدلی،  آن به مهارت-است. یا در مدل بار  فته های این پژوهشذکر شده اند که همسو با نتایج و یا 

های انطباق پذیری از قبیل انعطاف پذیری و حل مسئله به عنوان مؤلفه های هوش هیجانی  ن فردی، خودآگاهی هیجانی و مهارتروابط بی

باشد. در مدل های این پژوهش میهمسو با یافته که در نتایج پژوهش حاضر نیز برخی از این مؤلفه ها حاصل شده است و شودمیاشاره 

هوش هیجانی کوپر و ساواف نیز چهار بعد بنیادی برای هوش هیجانی ذکر شده است که شامل سواد هیجانی، تناسب هیجانی، عمق 

به معنای خود واقعی بودن و ایجاد آگاهی نسبت به هیجانات خود می باشد که همسو با   احساس و کیمیای احساس است. سواد هیجانی

باشد یا تناسب هیجانی به معنای واضح بودن، همراه بودن و روابط درست است که همسو با مؤلفه می  مؤلفه خودآگاهی پژوهش حاضر

 مهارت ارتباطی پژوهش حاضر است.  

توان چنین استنباط کرد که هوش هیجانی به معنای بکارگیری عاطفه و احساس در جهت هدایت  ها مییافتهدر تبیین همسویی این  

و درک احساسات هیجانی و عاطفی شده است، شناخت    بنابراین، با توجه به تعریفی که از هوشط مؤثر با دیگران است.  رفتار، افکار، ارتبا

گاهی و دگر آگاهی  های خود آاست. در این پژوهش نیز به مؤلفه   هیجانی تعریف شده  خود و دیگران به عنوان دو مهارت کلیدی هوش

ها،  ند اشاره شده است. طبق این یافتهکند تا نسبت به احساسات خود و دیگران آگاهی پیدا کنهایی که به فرد کمک میبه عنوان مهارت

باشد. در مبانی نظری مربوط  باشد که نشانگر هوش عاطفی او می  شتهمدیر موفق آموزش و پرورش باید توانایی خودآگاهی و دگرآگاهی دا
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به قابلیت سازگاری و انعطاف پذیری هیجانی به عنوان یکی    نیزآن  -به هوش عاطفی و هیجانی، صاحب نظران مهمی چون گلمن  و بار

 رفتار  و افکار ها،هیجان  با آمدن کنار  باال تواناییاند. بدین معنا که فرد با هوش عاطفی و هیجانی بعاد اصلی هوش هیجانی اشاره کردهاز ا

هوش عاطفی برای فرد به ارمغان است که    هاییهای ارتباطی یکی از مزیتمختلف را دارد. همچنین مهارت   متغیرهای  و  شرایط  در  را  فرد

د درک درستی از احساسات و هیجانات خود و دیگران توانمیآورد. فردی که از هوش عاطفی باال برخوردار است با توجه به اینکه  می

د ارتباط مؤثر با دیگران بر قرار توانمیداشته باشد و همچنین با توجه به اینکه از توانایی انطباق پذیری و انعطاف پذیری برخوردار است، 

تواند مدیران مدارس را که با شرایط محیط کاری متنوعی سر و کار دارند و  توان نتیجه گرفت هوش عاطفی میکلی میبه طور  کند.  

ای خود بر آیند. های پاسخ دهی، مهارتی و ارتباطی است را ارتقا دهند و از عهده وظایف حرفهانجام این وظایف مستلزم توانایی و قابلیت

 شود: می یل ارائههای ذبر اساس نتایج پیشنهاد

باشد. بنابراین، به مدیران آموزش  های اصلی هوش عاطفی مینگیزش و خودانگیزشی یکی از مؤلفه های این تحقیق نشان داد که ایافته •

از قبیل   شودمیهای انگیزشی آنها  عث تقویت ویژگیبه منظور تقویت هوش عاطفی خود بر روی عواملی که با  شودمی و پرورش توصیه  

 امیداوری، خوش بینی، آینده نگری و کسب موفقیت تمرکز داشته باشند. 

 که بر روی درک صحیح از هیجانات و احساسات خود تمرکز داشته باشند. شودمیپیشنهاد  •

اجتماعی    های ارتباطی وهای توانمندسازی ارتباطی برای مدیران آموزش و پرورش با محوریت ارتقای مهارتدورهشود  پیشنهاد می •

 برگزار شود. 

های اجتماعی خود کار کرده و آن را بهبود بخشند. زمانی که مهارت  شود که بر روی مهارتمدیران آموزش و پرورش پیشنهاد میبه  •

 توان انتظار داشت که عملکرد مدیریتی بهتری از آنها شاهد باشیم. ش و پرورش در حالت مطلوب باشد میاجتماعی مدیران آموز

 

 های پژوهشمحدودیت

پژوهش با روش کیفی، این  نیست. با توجه به انجام  از آن  هاست که این پژوهش حاضر نیز مستثنا  هر پژوهشی دارای برخی محدودیت

که این امر به خاطر چالش انجام بخش کیفی و صرف  نتایج را تکمیل کند  توانسن به غنای نتایج بیفزایدو  میهای کمّی  دادهاستفاده از  

های زیادی ایجاد  ها برای محقق چالشکرونا انجام مصاحبههمه گیری بیماری ویروس  همچنین با توجه به شرایط  قت زیاد محقق نشد. و

شود؛ با توجه به اینکه مطالعه حاضر محدود به مکان خاصی بوده است در تعمیم  پذیری نتایج مربوط میبه تعمیم  کرد. محدودیت دیگر 

 زم داشت.  نتایج باید احتیاط ال

 کاربرد پژوهش 

تواند به بهبود و ارتقای هوش سازمانی برای مدیران شاغل در آموزش و پرورش بینجامد.  ای کیفی بود که مینتایج پژوهش حاضر، مطالعه

ریزی و توانمندسازی مدیران در حین های مختلف است که با برنامهولفه ای چند بعدی و متشل از منتایج نشان داد هوش سازمانی سازه

 شاهد بود.  آموزش و پرورش توان نتایج مثبت آن را در خدمت می

 تضاد منافع 

 بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.  
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 آموزش و پرورش   رانیمد یهوش عاطف هایها و شاخصشناسایی مؤلفه

 
 مالحظات اخالقی 

تدا هدف اصلی پژوهش برای مشارکت اگرچه پژوهش حاضر از نظر شیوه جرا، پژوهشی غیر بالینی بود اما برای رعایت مالحظات اخالقی، اب

ها را ترک  توانند مصاحبهها را ندارند، میکنندگان شرح داده شد و به آنان یادآوری شد که چنانچه به هر دلیلی قصد ادامه در مصاحبه

 کنند. همچنین این اطمینان داده شد که نتایج صرفا برای کاری پژوهشی است و در اختیار فقط محقق است. 
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