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چکیده
پژوهش حاضر ،باهدف بررسی تأثیر تفکر فلسفی مدیران مدارس بر بهداشت روانی آنان اجرا گردید .این پژوهش
از نوع پژوهشهای توصیفی بود و در دو مرحله انجام گرفته است -1 :سنجش تفکر فلسفی مدیران از طریق آزمون
نگرش سنج جونز -2 .نظرسنجی از معلمان پیرامون رعایت اصول و مبانی اولیه بهداشت روانی از سوی مدیران آنان
از طریق پرسشنامه محقق ساخته .جامعه اماری این پزوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی منطقه 3و 4شهرستان
تهران بود .حجم نمونه تحقیق شامل  35نفر مدیر و  051نفر معلم بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شده
بودند.برای تجزیه و تحلیل دادهها ازازمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  Tبرای گروههای مستقل استفاده
گردید .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تفکر فلسفی مدیران بر بهداشت روانی آنان تأثیر مثبت دارد ،مدیران با
تفکر فلسفی برای معلمان احترام و ارزش بیشتری قائلند ،مدیران با تفکر فلسفی در شناخت و درک شرایط واقعی
یدهند،
معلمان توانایی بیشتری دارند ،مدیران با تفکر فلسفی به برقراری روابط با معلمان توجه بیشتری نشان م 
مدیران با تفکر فلسفی به مشارکت معلمان در تصمیم گیریها اهمیت بیشتری میدهند و مدیران با تفکر فلسفی به
نیازهای معلمان توجه بیشتری دارند.
کلید واژهها :تفکر فلسفی ،مدیران مدارس ،بهداشت روانی

دریافت مقاله1393 /2/ 25 :

پذیرش مقاله1394 /2/ 18 :

 - 1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار (نویسنده مسئول) a_mohammadi_a@yahoo.com
 - 2مدرس و کارمند دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن fgheducation@yahoo.co.in

36 1

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال نهم  /شماره اول /بهار 1394
فص 

مقدمه
تفکر از عمده ویژگی انسان و فصل تمایز او با سایر موجودات است که فرهنگ و تمدن بشری
مدیون آن است .البته فکر به خودی خود ارزشی ندارد بلکه مالک ارزش آن مشكل گشایی و
یدهد که این پاسخ راه حل مسأله است .همانطور که
پاسخی است که انسان به مشکالت خود م 
کمال یک حیوان درنده ،درندگی اوست .کمال و ارزش یک فرد انسانی نیز در نیکو اندیشیدن
یکند مشكل را که با آن روبرو شده مشخص
است .تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش م 
سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام کند (شریعتمداری .) 1379 ،تفکر
فلسفی مرکب از دو کلمه تفکر و فلسفه است .تفکر در لغت به معنی اندیشیدن ،بفکر و اندیشه
فرورفتن است و فلسفه به معنی دوست داری دانایی و حکمت که نوعی طرز تفکر در جهت
فعالیتهای معین است (مجتبوی) 13 88 ،و (فیلیپ جی .) 13 84 ،منظور از تفکر فلسفی در این
پژوهش عبارت است از طرز تفکری با ماهیت قضاوت ارزشی و با خصوصیات جامعیت ،تعمق و
یگردد و از طریق
انعطاف پذیری فکری که در نحوه برخورد با مسائل مختلف و قضاوتها ظاهر م 
یشود.
آزمون  001سوالی جونز سنجش م 
بهداشت روانی از دو کلمه بهداشت و روان ترکیب شده است .کلمه بهداشت یعنی از به بودن و
بهتر زندگی کردن و بر بکار بردن وسایلی که بهبود و بهتر بودن را محرز و مسلم سازد داللت
یکند .روان یعنی خو و خصلت ،عواطف ،احساسات و اندیشه و گفتار و رفتار و کردار که از
م 
یزند (ذبیحی .) 13 88 ،بهداشت روانی به معنی سالمت فکر ،که نشان دهنده وضع
انسان سر م 
مثبت و سالمت روان است «حالی است که آدمیدر آن عقدههای باطنی خود را حل و فصل
یکند و قادر است با تغییرات و مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی خویش سازش داشته و مفید
م 
باشد و کوشش کند تا تندرستی و نشاط برای خود و دیگران فراهم سازد» (بابا صفری.) 1378 ،
البته مبانی تاریخی بهداشت روانی با اصطالح اخالق در تاریخ و فلسفه مطرح بوده است که
ارتباط و پیوند جدایی ناپذیری با بهداشت روانی دارد .چرا که انسان سالم به مسایل اخالقی
یکند توجه کامل دارد .انسان نمیتواند بدون اینکه خوب باشد،
محیطی که در آن زندگی م 
شادکام زندگی کند .کارن هورنای معتقد است که «سرچشمه ناراحتیهای روانی سازش
نادرست با محیط و داشتن فلسفه غلط برای زندگی است» (گنجی .) 13 89 ،به موضوعات اخالق
در فلسفه و هم در ادیان آسمانی پرداخته شد .اخالق در دین ایرانیان باستان ،آیین زرتشت با
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سرودهای(پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک) با زبان آسمانی بیان شده است که با اندیشه
یخواند
شهای طوالنی اخالقی م 
روشن از فروغ اهورایی ،آدمی را به شناختن و برگزیدن ارز 
(پارکنیسون.) 13 86 ،
در این پژوهش بهداشت روانی عبارت است از رعایت اصول و مبانی اولیه بهداشت روانی با
مصادیقی چون محترم شمردن شخصیت معلمان ،توانایی درک شرایط واقعی خود و معلمان و
برقراري روابط صمیمانه با آنان ،استفاده از نکته نظرات معلمان در تصمیم گیریها و توجه به
نیازهای آنان از سوی مدیران است که بوسیله یک پرسشنامه  30سوالی محقق ساخته سنجش
یترین شاخه فلسفه ،منطق است که در آن تفکر ،ماهیت خود تفکر است و فقط از
یشود .اساس 
م 
یگیرد تا فکر از خطاها و لغزشها مصون
یشود مورد بحث قرار م 
نوعی تفکر که استدالل نامیده م 
بماند .چون در بیان استدالالت و فهماندن مقاصد خود به دیگران و فهمیدن مطالب آنها از الفاظ
یگردد .منطق با تنظیم قواعد درستی یا نادرستی ارتباطات استدالالت را با نتایجی تعیین
استفاده م 
ینماید (مجتبوی.) 1378 ،
م 
از نظر ارسطو تفکر منطقی بر اساس حجت یا استدالل است که جریانی است که ذهن بوسیله
یداند علم حاصل میکند که باید
یبرد به آنچه نم 
آن ،از تصدیقات بدیهی به تصدیق نظری پی م 

میان امور معلوم به امر مجهول رابطه برقرار گردد .که سه گونهاند -1 :تمثیل -2 1استقراء-3 2

قیاس(3شریعتمداری.) 13 89 ،

تفکر منطقی از نظر دکتر اسمیت با عنوان تفکر فلسفی و علمی بیان شده است .دارای
خصوصیاتی در سه بعد جامعیت ،تعتن ،قابلیت انعطاف فکری است که مجهز شدن فرد به این
یسازد تا از همه تواناییهای فکری خود ،بدون اینکه تحت تأثیر
خصوصیات فکری ،او را قادر م 
تهای درستی
جنبههای اجتماعی عاطفی و وضع بدنی خویش قرار گیرد بکار بندد تا قضاو 
داشته باشد .امام صادق (ع)درباره ماهیت عقل (تفکر صحیح) میفرماید« :چیزی است بوسیله آن
میتوان خیر را از شر تمیز داد» (شریعتمداری) 13 83 ،عقل ،استعداد درک و تمیز و تشخیص و
یباشد تا بعنوان راهنما در برخورد با امور یا مشکالت و یا مناسبات
مقایسه و پیش بینی مؤمن م 

1
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انسانی و حتی در ارتباط با جهان و آفریدگار جهان یا رأی او باشد اسالم تعلیم و تربیت را از
یداند که پایه و استمرار آموزش و پرورش است که امام علی (ع)
جهتی پرورش قدرت تفکر م 
یفرماید« :هیچ دانشی مانند فکر کردن نیست» (همان).
م 
یگیرد طرز تفکر صحیح علمی
از اصولی که مبنای فکری مربیان در حل مسائل تربیتی قرار م 

است که فیلیپ اسمیت 1این نوع طرز تفکر را تفکر فلسفی بیان کرده است و معتقد است مسائل
یتوان حل کرد که شامل
مختلف تربیتی را با راهنمایی این نوع طرز تفکر بهتر و مناسبتر م 
رویکرد فکر در سه بعد جامعیت ،تعمق انعطاف فکری است مربیانی که مجهز به طرز تفکر
فلسفی باشند قادر خواهند بود اصول و قوانین روانشناختی و جامعه شناختی را در برخورد با
مسائل روزمره تربیتی بکار بندند و در هر شرایط آمادگی برخورد با مسائل مختلف را پیدا
میکنند .که در مطالعات مدیریت این نوع طرز تفکر یکی از زمینههای فکری مهارت ادراکی
یدهد که بعنوان مهارتی اثر بخش در مدیریت سازمانها مطرح است.
مدیر را تشکیل م 
در همه سطح مدیریت مستلزم داشتن مهارتهاست و یکی از این مهارتها مهارت ادراکی است که
توانایی درک پیچیدگیهای کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تش يك ل دهنده کار و
یشود که مدیران مدارس در
فعالیت سازمانی را برای مدیر به همراه دارد .مهارت ادراکی سبب م 
تصمیم گیریهای مربوطه به مؤلفههای آموزشی کمترین خطا را مرتکب شوند .ظرافتها و پیچ و
خمهای مدیریت را بهتر درک کند و ترکیب مناسب و معقولی بین عوامل آموزشی برقرار
سازند.
سیستم مدرسه دارای درون دادههایی به صورت دانش آموز ،محتوای درس برنامه ،روشهای
یشوند به دو دسته عمده عمل شونده و
یباشد که وارد مدرسه م 
تدریس ،فرهنگ معلم و ...م 
یگردند .عمل شوندهها دانش آموزان هستند که فرآیند برای ایجاد تغییرات
عمل کننده تقسیم م 
یباشد بقیه عوامل عمل کننده هستند .فرآیند به صورت عملیات
نسبتًاًا مطلوب در ذهن آنان م 
یشود و در نهایت سیستم مدرسه خروجیهایی به صورت فارغ التحصیل دارد
تدریس آغاز م 
(همان).

.Philip smith
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مدير با تفکر فلسفی باید از امور روزمره مدرسه استفاده و برای آینده مدرسه برنامه ریزی کند.
یکند بنابراین مدیر باید زمان
درگیر شدن در روز مرگی ،آینده مدرسه را با بحران رو به رو م 
حال را زمینه برنامه ریزی دراز مدت بکند (گروه آموزش مدیران .) 1379 ،مدیر مدرسه باید در
مورد اعمال و رفتار ،گفتهها ،نظریات علمی ،اقدامات تربیتی تدریس و ...معلمان ،دانش آموزان
و همکاران به طور مستقل و دور از ذهنیات خود قضاوت کند .اگر مدير مدرسه مطلبی را به
صرف اینکه آن را فالن معلم که به یک جریان فکری وابسته است گفته وی رد یا قبول کند با
یشود .ممکن است نظر و یا مطالب مفیدی که مشكل مدرسه را حل میکند ،بر
اشكال روبرو م 
این اساس رد کند و از آن استفاده نکند و یا برعکس مطلب غیر مفیدی را بپذیرد» (تکنولوژی
آموزشی.) 1379 ،
رفتار رهبری مؤثر در مؤسسات مختلف متفاوت است مدیر باید فنون و شیوههای خود را تغییر
دهد تا کیفیتهای دلخواه را در کل اجرا بدست آورد .مفهوم رفتار رهبری انطباق پذیر آن است
که « هر اندازه مدیر سبک رفتار خود را متناسب وضعیت خاص و نیازهای زیر دستانش انطباق
پذیر سازد به همان اندازه در رسیدن به هدفهای شخصی و سازمانی اثر بخش (مؤثر) خواهد بود»
(عالقه بند.) 1375 ،

یکند که « مدیر موفق باید یک تشخیص دهنده خوب
ادگار .اج شاین 1در این زمینه استدالل م 
باشد و به روح تحقیق ارزش بگذارد» اگر تواناییها و انگیزههای افراد زیر دست مدير بسيار متغیر
است او باید از چنان حساسیت و توانایی تشخیص برخوردار باشد که بتواند تفاوتهای آنها را
احساس و درک کند .بعبارت دیگر مدیر باید قادر باشد قراین و نشانهها را در یک محیط
تشخیص دهد .ولی ،حتی با دانستن مهارتهای تشخیصی مناسب ،یک رهبر ممکن است هنوز اثر
بخش نباشد .مگر اینکه بتواند شخصیت رهبری خود را مطابق نیازها و تقاضای محیط خود
سازگار نماید « .او باید با انعطاف پذیری شخصی و دامنه متغیری از مهارتهای الزم داشته باشد تا
رفتار خود را به اقتضا تغییر دهد» (همان).

یشود از یک حالت
آرگریس 2معتقد است که یک شخص با گذشت زمان همچنانکه بالغ م 

منفعل به یک حالت فعالیت فزاینده ،از وابستگی به دیگران به استقالل نسبی ،نظیر آن تغییر
.Edgar. H. schein
. Argyris

1
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ییابد .مثل رابطه کودک با والدین در طول رشد ،سبک رهبری به اقتضای بلوغ زیردستان تغییر
م 
ییابد (آکوچکیان.)6 37 1- 1377 ،
م 
یگوید« :کار فلسفه در عصر ما برای آنهایی که فلسفه را
برتراند راسل دانشمند معاصر انگلیسی م 
یکنند این است که به ایشان بیاموزند چگونه در وضع و حالت عدم اطمینان زندگی
مطالعه م 
کنند و در عین حال از اظهار نظر و اقدام خودداری نکنند» (گروه آموزش مدیران .) 13 89 ،فرد
یکند آن گونه
یکند لذت میبرد و از آنها استفاده م 
سالم از این که در دامن طبیعت زندگی م 
یکنند و متوجه
یگوید «افراد سالم از شادیهای روزمره زندگی احساس نشاط م 
که دیویس م 
یبرد» (حجتی .) 1367 ،افراد سالم
یهای اطراف خود هستند و از دیدن آنها لذت م 
منابع و زیبای 
ینیستند .و از آینده یا اتفاقات غیر مترقبه هراسی ندارند
دچار اضطراب و نابسامانی فکری دایم 
یشوند و برای آنها راه
آنها با بردباری و احساس امنیت با وقایع و پیش آمدهای زندگی روبرو م 
یپردازند این
یکنند و نسبت به آنچه پیش نیامده ،بدون ترس به برنامه ریزی م 
حل منطقی پیدا م 
افراد آرام هستند و با آرامش خاطر به کار میپردازند .آنها عجول ،بی صبر و بی قرار نیستندو
سعی میکنند کار با آهنگی منطقی و باسرعتی نسبتًاًا قابل قبول انجام دهند و تعادل در رفتار آنها
یشود.
دیده م 
یباشد .در حقیقت او خود
فردی که از بهداشت روانی برخوردار است برای خود ارزش قائل م 
یپذیرد به همین شكل برای افراد دیگر نیز احترام قائل
را به عنوان یک فرد باارزش و احترام م 
یشوند (همان) .از این رو
یبیند که قابل احترام م 
است و در آنها نکات مثبت و ارزشمندی م 
تفکر فلسفی به لحاظ ویژگیهای آن در برخورد با مسائل مختلف تربیتی به رفتار آموزشی مربیان
کتر است .در مطالعات مدیریت تفکر فلسفی بعنوان یکی زمینههای فکری مهارت ادراکی
نزدی 
مدیر مطرح شده است .که مدیر را برای شناسایی محیط آموزشی ،درک روابط متقابل میان
یکند و به زبان
عوامل مختلف تشخیص اولویتهای آموزشی ،اتخاذ تصمیمات مؤثر بهتر آماده م 
یتواند ارتباط بین تمام اجزاء و عناصر و
سادهتر مدیری که دارای تفکر فلسفی است به راحتی م 
عملكردها و فعالیتها را روشن ساخته و تأثیر آنها را بر هم مشخص نماید.

اینرگبو ( )6002در تحقیقی تحت عنوان"بررسی ارتباط بین سبک تفکر و رویکردهای یادگیری
در بین دانشجویان نیجریه نشان داد که یادگیری دانشجویان بر اساس خصوصیات فردی متفاوت
است.بعضی متفکران کلی هستند و تمایل به تجزیه و تحلیل در بین انها وجود دارد.انها در دنیای
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یکنند.متفکران جزیی نگر در مطالعاتشان از سبکهای تفکر ساده استفاده
ایدهها تصور و تفکر م 
یکنند و این دانشجویان از پیچیدگی کمتری بر خوردارند وبه جزییات توجه دارند.
م 
ماری گالین (  ) 1990در تحقیقی تحت عنوان بررسی سبک تفکر کتابداران تحصیل کرده و
رابطه ان با ارتباطات کاری موثر به بررسی تفاوت در سبکهای تفکر کتابداران تحصیل کرده
یباشند از توانایی بسیار زیاد و انعطاف
نشان داد افرادی که دارای سبک تفکر منعطف و شناور م 
پذیری در محیط کار بر خوردارند .فورد (  ) 1998در تحقیقی تحت عنوان سبک تفکر مدیران و
تاثیر ان بر سالمت روان همکاران به تفاوت معنی داری (  )4/ 84در سبک تفکر مدیران
شهای مختلف وجود داشت.سبک تفکر مدیر بر روی همکاران تاثیر گذار بود و افراد زیر
بخ 
دست برای سازگاری با سبک تفکر مدیرشان تمایل نشان دادند .فیلیپ جی اسمیت ( )6 95 1در
رساله دکتری خود تحت عنوان ذهنیت فلسفی در مدیریت اموزشی به بحث در باره ابعاد ذهن
فلسفی و  12نشانه ان پرداخته است.نتایج تحقیق وی نشان داد که بین دهنیت فلسفی باالی
مدیران و روحیه باالی معلمان رابطه معنادار و نیز بین ذهنیت پایین مدیران و روحیه معلمان رابطه
قتر
معناداری وجود دارد.همچنین مدیران دارای ذهنیت فلسفی باال در تقویت روحیه معلمان موف 
بودند.

طالب پور و همکاران ( ) 1384در تحقیقی تحت عنوان "بررسی ومقایسه ذهنیت فلسفی مدیران

مهای ورزشی دانشگاهای سراسر کشور "نشان دادند که مدیران از ذهنیت
مربیان و سرپرستان تی 

فلسفی باالتری بر خوردارند و همچنین از مقایسه ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی در نمونه تحت
بررسی در بعد تعمق دارای میانگین بهتری نسبت به ابعاد دیگر بودند .حسینی و همکاران ( ) 1389

در تحقیقی تحت عنوان "مقایسه تفکر فلسفی مدیران بیمارستانها با ویژگیهای دموگرافیک

آنان"به این نتیجه رسیدند که بین تفکر فلسفی مدیران نظام سالمت و ابعاد آن (جامعیت و تعمق
و انعطاف پذیری)با ویژگیهای دموگرافیک مدیران از قبیل جنسیت ،مدرک تحصیلی ،و رسته
مدیریتی آنان تفاوت معنی داری وجود نداشت.در واقع داشتن ذهنیت فلسفی و پویا و بر

یتواند
خورداری از انواع تفکر منطقی و خالق مشخصهای است که هر انسانی با هر شخصیتی م 

آن را کسب کند .شرفی و همکاران( ) 1389در تحقیقی تحت عنوان "بررسی رابطه بین ذهنیت
فلسفی و سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس راهنمایی تحصیلی شهرستان رشت "به نتایج

زیر دست یافتند-1 :با توجه به تحلیل آزمون خی دو ،رابطه معنی داری بین ذهنیت فلسفی و
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سبک مدیریت تعارض تشریک مساعی مدیران مدارس وجود دارد-2 .بین ذهنیت فلسفی
وسبک مدیریت تعارض همسازی مدیران مدارس رابطه معنی داری وجود دارد -3.با توجه به
تحلیل آزمون خی دو ،رابطه معنی داری بین ذهنیت فلسفی و سبک مدیریت تعارض مصالحه
مدیران مدارس وجود دارد -4 .بین ذهنیت فلسفی و سبک مدیریت تعارض رقابت مدیران
مدارس رابطه معنی دار وجود دارد -5 .با توجه به تحلیل آزمون خی دو ،رابطه معنی داری بین
ذهنیت فلسفی و سبک مدیریت تعارض اجتناب مدیران مدارس وجود دارد.
یشود تأثیر تفکرفلسفی
یگیرد .سعی م 
در تحقیق حاضر که با استفاده از روش توصیفی صورت م 
مدیران بر رعایت بهداشت روانی و ایجاد روابط انسانی از سوی آنان بررسی شود تا بر اساس
یافتههای آن راهبردهای عملی برای مدیران مدارس در جهت رعایت بهداشت روانی و ایجاد
یهای عقالنی ،با اراده مستقل خود در
جو مطلوب آموزش مطرح گردد .انسان به دلیل توانمند 
یکند و از این روی توانایی انسان بر
فرآیند تربیت پذیری و بهداشت روانی خویش مشارکت م 
یسازد و بدین
ادراک ،تحلیل عقالنی و انتخاب ،زمینه تکلیف و مسئولیت پذیری او را فراهم م 
سان وی موظف میسازد تا نسبت به تربیت و کنترل خود و دست یافتن به بهداشت روانی خود و
دیگران اقدام و اهتمام نماید.
فلسفه به عنوان یک فعالیت وشکلی از معرفت همواره مطرح بوده است.انسان به فلسفه به عنوان
یک فعالیت توجهی خاص داشته است .علم و فلسفه هر دو عقل انسان را در حل مسایل بشری به
تها وحقیقت امور سر و کار
کار میگیرد.در حالی که علم عمدتا با اصالح وبسط معرف 
داردهدف فلسفه بهبود فعالیتها و قضاوتهای انسان است .در جریان ایجاد وتقویت ذهنیت فلسفی
یتواند به عنوان یکی از فاکتورهای مهم نقش ویژهای دارد .بصیرت عبارتست از
بصیرت م 
روشن شدن ارتباط اجزا با هم و با کل امر مورد یادگیری در نظر یاد گیرنده که اساس یادگیری
محسوب میشود.با مطالعه مبانی نظری پیشینه تحقیق مشخص گردید که ذهنیت فلسفی از دیدگاه
فیلیپ جی اسمیت عبارت از:نوعی قدرت انتظام یا حالت داتی و نمایی از رفتار است .فرد دارای
یدهد که ممکن است در سه بعد مرتبط به هم متجلی
ذهن فلسفی خصوصیاتی از خود نشان م 
شوند .اسمیت این سه بعد را جامعیت تعمق و انعطاف پذیری نامیده و برای هر یک از ابعاد چهار
خصوصیت قائل شده است که عبارتند از :الف) جامعیت-1:نگریستن به موارد خواص در
ارتباط با زمینه وسیع-2ارتباط دادن مسایل انی به اهداف دراز مدت -3بکار بردن قوه تعمیم -4
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شکیبایی در تفکرات عمیق نظری ب) تعمق 1:زیر سوال بردن ان چه مسلم یا بدیهی تلقی
میشود-2کشف و تدوین بنیادها-3کاربرد حساسیت برای اموری که دارای معانی ضمنی و
رابطهای هستند-4مبتنی کردن انتظارات بر جریان فرضیه استنتاجی-قیاسی ج) قابلیت
انعطاف -1:رها شدن از جمود راوانشناختی-2ارزشیابی افکار و نظریات جدا از منابع انها -3
نهایی برای فرضیهها جنبههای مورد نظر انتظارات
دیدن مسائل یا جهات متعدد ان و ایجاد جانشی 
و غیره-4شکیبایی در قضاوت موقت و مشروط .از ان جا که مدیریت هر روز متحول میگردد و
ابعاد تازهای به خود میگیرد صاحب نظران علم مدیریت همواره در تالش هستند که اصولی را
کشف نمایند تا مبانی مدیریت بر پایهای اصول استوار باشد الزمه مدیریت یک مدیر تفکر
یباشد تا بتواند اصول و مبانی را بعنوان راهنما در اعمال خود به کار گیرد (بابایی،
صحیح م 
.) 1389
فرضیات تحقیق
طهای اموزشی همخوانی و
با توجه به دالیل ذکر شده این چهار چوب با موضوع تحقیق و محی 
انطباق دارد لذا چارچوب یاد شذه به عنوان چار چوب نظری این تحقیق استخراج و بر این اساس
مولفههای تحقیق شکل گرفته است.
فرضیه اصلی :تفکر فلسفی مدیران بر بهداشت روانی معلمان تأثیر مثبت دارد.
فرضیههای فرعی:
 -1مدیران با تفکر فلسفی برای معلمان احترام و ارزش بیشتری قائلند.
 -2مدیران با تفکر فلسفی در شناخت و درک شرایط واقعی معلمان توانایی بیشتری دارند.
یدهند.
 -3مدیران با تفکر فلسفی به برقراری روابط با معلمان توجه بیشتری نشان م 
یدهند.
 -4مدیران با تفکر فلسفی به مشارکت معلمان در تصمیم گیریها اهمیت بیشتری م 
 -5مدیران با تفکر فلسفی به نیازهای معلمان توجه بیشتری دارند.
رو ش
با عنایت به عنوان پژوهش که بررسی تأثیر تفکر فلسفی مدیران بر بهداشت روانی معلمان و
همچنین با در نظر گرفتن متغیرهای مورد مطالعه و اهداف آن ،روش تحقیق توصیفی و از نوع
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش متشكل از کلیه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی
منطقه  3و  4شهرستان تهران در سال تحصیلی (  ) 92 - 93است .بعلت گسترده نبودن جامعه آماری
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از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد  35نفر مدیر و  051نفر معلم انتخاب
شدند که از میان مدیران  26نفر مرد و  9نفر زن و از میان معلمان 97 ،نفر مرد و  53نفر زن بودند.
جهت گردآوری اطالعات پیرامون موضوع تحقیق ،به دو روش کتابخانهای و با استفاده از دو
ابزار پرسشنامه محقق ساخته و آزمون  IBTجونز انجام گرفته است.

الف -روش کتابخانهای :با مراجعه به مراکز اطالع رسانی و کتابخانههای دانشگاهی معتبر و
استفاده از کتب و منابع موجود در مراکز علمی و پایان نامههای ارائه شده در این زمینه به جمع
آوری اطالعات پیرامون تفکر منطقی با خصوصیات فلسفی و بهداشت روانی پرداخته شده است.
ب -استفاده از پرسشنامه و آزمون :جهت جمع آوری اطالعات در خصوص رعایت اصول و
مبانی اولیه بهداشت روانی از سوی مدیران(-1توان برقراری رابطه با دیگران -2توان ارزیابی
درست از خود -3داشتن عواطف و احساسات متعادل -4توان بهره گیری از امکانات ،منابع و
مواهب -5داشتن اعتماد به نفس و احساس کفایت  -6احساس امنیت و ارامش خاطر  -7احترام
به خود و دیگران -8مسوولیت پذیر بودن  -9خود کنترلی  - 10احساس رضایت و شادی)،

پرسشنامهای در  30سوال و از نوع لیکرت تهیه و تدوين گردیده است و همچنین آزمون IBT
جونز جهت(جمع آوری اطالعات در خصوص تفکر فلسفی مدیران) در نظر گرفته شده است.
آزمون مذکور در  001سوال از نوع لیکرت برای سنجش  10خصوصیت فکری( -1ضرورت
تایید و حمایت دیگران  -2انتظار باال از خود  -3تمایل به سرزنش خود  -4واکنش به ناکامی -5
بی مسئولیتی عاطفی -6دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب -7اجتناب از مسایل - 8وابستگی -9
ناامیدی نسبت به تغییر - 10کمال گرایی) تنظیم شده است.
برای سنجش باورهای غیرمنطقی از آزمون باورهای غیرمنطقی جونز استفاده شد ،این آزمون
که بر اساس نظریه الیس و برای ارزیابی افکار ناکارآمد ساخته شده است  10فکر غیر منطقی

یکند .در این پرسشنامه که شامل  001سوال است ،هر گزینه یک فکر غیرمنطقی
را بررسی م 
یسنجد .میانگین پایایی همه خرده مقیاسها  ./ 66تا  ./ 80و پایایی هریک از خرده
را م 

سهای ده گانه  ./47است.دونا پوش به بررسی روایی آزمون با استفاده از دو روش روایی
مقیا 
صوری و روایی همگرا پرداخته است و ضریب همبستگی با آزمون افسردگی بک ./28
محاسبه شده است (بشارت.)3002 ،
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پايايی بازآزمايی مقياس سالمت روانی بر حسب نتايج دو بار اجرای آزمون و همسانی درونی
مقياس بر حسب ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تأ يي د قرار گرفت .ضرايب آلفای
کرونباخ برای بهزيستی و درماندگی روانشناختی در نمونههای بيمار و بهنجار از  0/ 89تا 0/49
محاسبه شد .ضرايب پايايی بازآزمايی نيز به همين ترتيب از  0/ 85تا  0/ 91به دست آمد .همه

ضرايب در سطح  <P 0/100معنادار بودند .روايی همزمان مقياس سالمت روانی بر حسب
ضرايب همبستگی زير مقياسهای اين ابزار با نمره کلی پرسشنامه سالمت عمومی بررسی شد.
اين ضرايب برای بهزيستی روانشناختی  -0/ 87و برای درماندگی روانشناختی  0/ 88محاسبه و در

سطح  <P0/100تأ يي د شد .نتايج مربوط به روايی تفکيکی مقياس سالمت روانی نيز نشان داد که
یتواند افراد دو گروه بيمار و بهنجار را متمايز کند .نتيجه گيری :براساس يافتههای
اين مقياس م 
یتواند برای
یشود و م 
اين پژوهش ،مقياس سالمت روانی پرسشنامهای معتبر محسوب م 
فهای پژوهشی و بالينی به وسيله پزشکان ،روانپزشکان ،روانشناسان بالينی و پژوهشگران
هد 
حوزه سالمت مورد استفاده قرار گيرد.
یافتهها
با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی میتوان گفت که بین
تفکر فلسفی مدیران با رعایت اصول و مبانی اولیه بهداشت روانی از سوی آنان ارتباط معنی دار
وجود دارد که بیانگر تأیید فرضیههای پژوهش است.
فرضیه اصلی :تفکر فلسفی مدیران بر بهداشت روانی آنان تأثیر مثبت دارد.
جدول .1اطالعات خام بدست آمده از آزمون و پرسشنامه
شماره
1

تفکر

بهداشت

فلسفی

روانی

شماره

تفکر

بهداشت

فلسفی

روانی

شماره

تفکر

بهداشت

فلسفی

روانی

شماره

تفکر
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فلسفی

روانی
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2

823

142

3

9 53

9 21

4

292

131

5

603

021

6

346

146

7

348

9 21

8

553

521

9

292

531

10

96 2

99

11

3 65

051

12

823

231

13

353

531

41

113

501

15

333

531

16

285

311

17

233

001

18

853

149

19

213

421

20

203

231

21

203

94

22

333

121

23

342

147

24

383

9 31

25

013

631

62

344

9 31

72

013

821

82

103

321

82

103

321

29

384

431

30

384

142

31

523

231

32

233

631

33

503

98

34

365

9 31

35

653

145
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جدول  .2نمرات تفکر فلسفی و بهداشت روانی مدیران نمونه پژوهش

انحراف

از

انحراف

واریانس

مد

میانه

میانگین

052

329 /5

329 /5

تعداد

جمع

شاخص

میانگین
20 / 57

15 / 81

10 /61

14 / 79

133 / 69

219 / 91

130 / 75

329 /5

74 5 11

35

تفکر فلسفی

129 /82

1540

35

بهداشت
روانی

جدول  .3مقایسه دادههای توصیفی پرسشنامه بهداشت روانی و آزمون تفکر فلسفی مدیران
r2

23/5

R

0/ 57

y2

588746

x2

3851418

xy

1499150

Y

4510

X

74 5 11

جدول  3محاسبه ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون با استفاده از نمرات اصلی آزمون تفکر
یدهد .چون ضریب همبستگی محاسبه شده
فلسفی و پرسشنامه بهداشت روانی مدیران نشان م 
برابر (  )0/ 57از ضریب همبستگی مبین با درجه آزادی  33در سطح  0/ 10برابر (  )0/ 39بیشتر
یشود .این تأ يي د بیانگر رابطه معنی دار
یشود و فرض مقابل تأ يي د م 
است بنابراین فرض صفر رد م 
بین تفکر فلسفی و بهداشت روانی است .با توجه به معنی دار بودن ضریب همبستگی محاسبه
یگیریم تفکر فلسفی مدیران بر بهداشت روانی آنان تأثیر مثبت دارد که با توجه به
شده نتیجه م 
ضریب تعیین میزان آن  23/5درصد است.
بحث ونتیجه گیری
در خصوص فرضیه اصلی « تفکر فلسفی مدیران بر بهداشت روانی آنان تأثیر مثبت دارد »
یافتههای تحقیق مربوط به این فرضیه حاکی از این است که بین تفکر فلسفی مدیران و بهداشت

روانی آنان ضریب همبستگی مثبت (  )r = 0/ 57وجود دارد که در سطح بحرانی  0/ 01با درجه
آزادی  33معنی دار بوده است .همچنین ضریب تعیین برابر ( )= 23/5درصد بدست آمده است

نشانگر ( )23/5درصد واریانس بهداشت روانی مدیران ناشی از واریانس تفکر فلسفی آنان است.
بنابراین یافتههای پژوهش بیانگر تأثیر تفکر فلسفی مدیران بر بهداشت روانی معلمان با میزان
( )23/5درصد است .اما شهال آکوچکیان در سال  1377بر اساس دادههای غیر منطقی ،رابطه بین
تفکر غیر منطقی و آشفتگیهای خانواده را بررسی کرده است که وجود رابطه معنی دار بین
تفکرات غیر منطقی و آشفتگیهای خانواده را نشان داده است .همچنین مریم حیدری در سال
 1378رابطه بین تفکر غیر منطقی و فرسودگی شغلی دبیران را بررسی کرده است که وجود
رابطه معنی دار بین تفکر غیر منطقی و افسردگی (فرسودگی)شغلی تأیید گردیده است.همچنین
یافتههای این تحقیق با نتایج تحقیق فیلیپ جی اسمیت ( )6 95 1که بین ذهنیت فلسفی مدیران و
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روحیه باالی معلمان رابطه معنی دار وجود دارد همسو است .از طرف دیگر یافتههای این تحقیق
با یافتههای تحقیق شرفی و همکاران (  ) 1389که بین ذهنیت فلسفی مدیران و سبک مدیریت
تعارض در مولفههای تشریک مساعی ،همسازی ،مصالحه ،رقابت و اجتناب مدیران مدارس
رابطه معناداری وجود دارد همسو است .و نهایتا یافتههای این تحقیق با یافتههای جمال امینی
(  ) 1378که بین تفکر غیر منطقی و میزان رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد
همسو میباشد.
بطور کلی نتایج پژوهش حاضر و پیشینه نظیر آن ،حاکی از این است که نوع نگرش افراد در
جلوگیری و یا افزایش مشكالت روانی موثر است و يا به عبارتی طرز تفکر و بینش فرد بر
نگرشهای عینی او به مسائل زندگی ونیز رفتار ،عواطف و احساسش تأثير گذار هستند .در
تحقیق حاضر که با هدف شناخت مدیران دوره ابتدایی از نظر تفکر فلسفی و رعایت بهداشت
روانی از سوي آنان انجام گرفته است ،وجود رابطه معنی دار نسبتًاًا قوی بین طرز تفکرفلسفی با
رعایت بهداشت روانی را نشان داده است .آگاهی و توجه به یافته پژوهش برای مدیران مدارس
یدهند
در درجه اول اهمیت قرار دارد .بدلیل نوع و ماهیت کاری که مدیران مدارس انجام م 
یگیرد .لذا شایسته است مدیران
نقش رهبری و تأثیر و نفوذ بر رفتار معلمان در الویت قرار م 
مدارس از سالمت فکر و بهداشت روانی برخوردار بوده و با در نظر گرفتن اهداف دور مدرسه و
توجه به ظرافتهای ارتباط با معلمان ترکیب مناسب و معقول بین عوامل آموزشی و جو پایدار که
از هر نظر شایسته مدرسه است بوجود آورند .چرا که مدیران با تفکر منطقی و با خصوصیات
فلسفی بدلیل برخورداری از بعد انعطاف پذیری فکری و رهایی از جمود فکری و روانی در
یدهند ،که این
موقعیتهای هیجانی و عاطفی رفتار مناسبی با توجه به اهداف دور مدرسه نشان م 
شآموزان و خانوادهها و نهایتا
امر خود بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در سالمت روان دان 
سالمت روان جامعه و پیشرفت کشور تاثیر بسزایی دارد بنابرین الزم است در این خصوص
آموزشهای الزم در حوضه آموزش و پرورش توسط متخصصین علوم تربیتی و بطور کلی علوم
رفتاری صورت پذیرد تا هر چه بیشتر شاهد شکوفایی استعدادها و سالمت روان آنان در آموزش
و پرورش باشیم.
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