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چکیده
عملکرد شغلی معلمان از اهمیت خاصی برخوردار است و چه بسا پایبندی آنها به اصول اخالقی ضمن ارتقای کیفیت
تدریس ،باعث بهبود عملکرد سازمانی نیز شود همچنین هوش اخالقی وخالقیت هیجانی میتواند چارچوبی را برای عملکرد
صحیح انسانها فراهم آورد .لذا با توجه به این که عملکرد اخالقی به میزان زیادی متأثر از معیارهای ذهنی اخالقی از جمله
هوش اخالقی و خالقیت هیجانی است ،در مطالعهی حاضر به بررسی نقش خالقیت هیجانی و هوش اخالقی در عملکرد
شغلی معلمان پرداخته شده است.این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،از نوع همبستگی است .جامعه
آماری این پژوهش را کلیه معلمان مقطع متوسطه شهرستان زاوه با تعداد  984نفرتشکیل دادهاند که بر طبق جدول کرجسی
مورگان تعداد  561نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه
هوش اخالقی لنیک و کیل با پایایی  ،0/31مقیاس (فهرست) خالقیت هیجانی آوریل با پایایی  ،0/89عملکرد شغلی پترسون
با پایایی  ،0/18بهره گرفته شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره
استفاده شده است .بین مؤلفههای هوش اخالقی و خالقیت هیجانی با عملکرد شغلی معلمان رابطه مستقیم معنیداری وجود
دارد .بیشترین رابطه با ضریب همبستگی ( )0/346میان مؤلفه بداعت با عملکرد شغلی وجود دارد و این رابطه از نوع
مستقیم و قوی میباشد .همچنین مؤلفه اثربخشی با ضریب همبستگی  0/831در بین مؤلفهها و نیز مؤلفه اصالت با 0/819
همبستگی بیشتری نسبت به بقیه متغیرها با عملکرد شغلی دارد .مؤلفههای هوش اخالقی میتوانند عملکرد شغلی معلمان را
پیشبینی کند .مؤلفههای خالقیت هیجانی میتوانند عملکرد شغلی معلمان را پیشبینی کند .همچنین در بین مؤلفههای
خالقیت هیجانی ،مؤلفههای بداعت و اثربخشی بیشتر از سایر مؤلفهها عملکرد شغلی معلمان را پیشبینی میکنند.
واژگان کلیدی :هوش اخالقی ،خالقیت هیجانی ،عملکرد شغلی ،معلمان
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مقدمه
پیشرفت یک کشور در اولین مرحله به نظام آموزشی آن وابسته است .در راستای موفقیت سازمانهای آموزشی و
اصالح فرایند آموزش و پرورش توجه به نقش کلیدی معلمان در کنار دیگر نیروهای اثربخش سازمانهای آموزشی بسیار
مهم است .ارتقاء عملکرد معلمان همواره هدفی است که مدیران اجرایی تمایل دارند به طور مشخص و قابلاطمینانی
راههای دستیابی به آن را دریابند تا از این طریق زمینه برای پیشبرد موثر آموزش و یادگیری و تحقق هدفهای آموزشی را
فراهم سازند .در نظام آموزشی موفق معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانشآموزان به
کارایی نحوه تدریس معلمان آنها وابسته است ( .)5عملکرد 5یک مفهوم کلی است که نتیجه فعالیتهای فردی را نشان
میدهد و اثربخشی و کارایی به عنوان اجزای اصلی آن مورد توجه میباشند؛ بنابراین میتوان گفت عملکرد عبارت است از
کارایی +اثربخشی .به بیانی دیگر عملکرد کارکنان مجموع کارایی و اثربخشی میباشد (.)9
عملکرد کارکنان اشاره به اجرای وظایف محوله به افراد دارد .برای انجام کارها نیروی کار در هر سازمانی در
محدوده وظایف خویش عمل مینمایند .از این جهت وظیفه هر فرد جزئی از وظایف سازمانی محسوب میشود و شخص
در انجام وظایف خود التزام اخالقی یا قانونی در عمل دارد؛ بنابراین آنچه را که کارمند در کار انجام میدهد عملکرد نامیده
میشود .به عبارتی دیگر عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهای فرد در ارتباط با شغل که افراد از خودشان بروز
میدهند .همچنین میتوان عملکرد را محاسبه یا سنجش نتیجهها دانست (.)9
عملکرد شغلی معلمان یکی از مهمترین عوامل در تسهیل یادگیری دانشآموزان است ( .)5عملکرد شغلی به معنی
عملی است که منجر به تکمیل یا اجرای یک تکلیف میشود ( .)4عملکرد شغلی معلمان نیز به صورت وظایفی تعریف
میشود که توسط معلم در یک دوره زمانی خاص و در یک مدرسه برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام میدهد.
عملکرد شغلی باال بیانگر کیفیت تدریس و آموزش در یک مدرسه است .بدون تردید معلمان از مهمترین متخصصان برای
آینده جامعه به شمار می روند و بدون وجود آنها نظام آموزشی از کار میافتد ( .)5عملکرد معلمان در سازمانهای
آموزشی یکی از چالشهای مهم دنیای سازمان فعلی و آینده به شمار میآید و این به آن دلیل است که جهتدهی مسیر
زندگی دانشآموزان از طریق تفکر ،عمل و عملکرد معلمان ،امکانپذیر است .یکی از شایستگیهای محوری که موجب
موفقیت و بهبود عملکرد دبیران میشود ،هوش آنان است .از جمله هوشهایی که دبیران آموزشی را قادر میسازد
تصمیمات استراتژیک در محیط پیچیده و مهم دنیای کسبوکار فعلی اتخاذ کنند هوش اخالقی 9آنان است .این نوع هوش،
پدیده نوظهوری است که بسیاری از صاحبنظران مدیریت و سازمان و نیز مدیران آموزشی را در سطوح مختلف به خود
جلب کرده است (.)1

- performance
- Moral intelligence
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مفهوم اصلی هوش اخالقی این است که ما بتوانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم؛ یعنی اعتقادات محکم
اخالقی داشته باشیم و بر اساس این اعتقادات عمل کنیم .هوش اخالقی توانایی تشخیص و تمیز درست از نادرست است .به
بیان دیگر ،کسی دارای هوش اخالقی تعریف میشود که از باورهای اخالقی راسخ و قوی و توانایی عمل کردن به آنها
برخوردار باشد ،به گونهای که فرد به شیوهای صحیح و محترمانه رفتار کند .هوش اخالقی اشاره به توانایی اعمال اصول
اخالقی در اهداف شخصی ،ارزشها و فعالیتهای فرد دارد و به مفهوم ظرفیت و توانایی درک مسائل خوب از مسائل بد
است .هوش اخالقی شامل گستره فراشناختی یا فرا عملی است که واکنش شناختها ،نگرشها و فعالیتهای اخالقی را در
چارچوب سیستمهای ارزشی فردی امکانپذیر میسازد (.)6
بوربا )9001(5هوش اخالقی را به معنی ظرفیت و توانایی درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقی قوی و
عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست میداند( .)1همچنین لنیک و کی یل )9001( 9هوش اخالقی را توانایی
تشخیص درست از اشتباه میداند که با اصول جهانی سازگار است به نظر آنان هوش اخالقی دارای چهار بعد اصلی شامل
درستکاری ،مسئولیتپذیری ،بخشش و دلسوزی و دارای دو بعد زیرمجموعه شایستگی (شامل انسجام ،صداقت ،شجاعت،
رازداری ،انجام تعهدات فردی ،مسئولیتپذیری (پاسخگویی) در برابر تصمیمات شخصی ،خود کنترلی و خود
محدودسازی ،کمک به دیگران (قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران) ،مهربانی ،درک احساسات دیگران و درک
نیازهای روحی خود میباشد (.)8
این نوع هوش ،در محیط جهانی مدرن کنونی میتواند به مثابهی نوعی جهتیاب برای اقدامات عمل نماید و موجب
بهبود عملکردها گردد و نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع برای فعالیت انسانها فراهم میکند ،بلکه کاربردهای فراوانی در
دنیای حقیقی دارد .در واقع ،این هوش تمام انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام کارهای ارزشمند هدایت کرده و
بهبود عملکرد را موجب میشود ( .)3بسیاری از کارشناسان هوش اخالقی را به عنوان منبعی پایدار برای سازمانهای
آموزشی دانستهاند که میتواند به آنها در زمانهای پرتالطم و آشوبزده ،یاری رساند و تناقض در نظم و بینظمی در
سازمان را حل و فصل کند و باعث شناخت ارزش معلمان در سازمانهای آموزشی و ایجاد مبنایی از اعتماد بین آنان شود.
بسیاری از عملکردها ،رفتارها و اقدامهای افراد متأثر از ارزشهای اخالقی است و ریشه در اخالقیات دارد؛ بنابراین ،عدم
توجه به اخالق در سازمانها و ضعف در رعایت اصول اخالقی میتواند مشکالت زیادی ایجاد کرده و مشروعیت و
اقدامات سازمانها را زیر سؤال ببرد ( .)50در کنار مفهوم هوش اخالقی سازه دیگری که امروزه مورد توجه قرار گرفته
است و در این پژوهش به آن پرداخته میشود مفهوم خالقیت هیجانی 9است.
این مفهوم ابهامانگیز از یک سو به عالیترین سطوح تفکر یعنی خالقیت اشاره میکند و از طرفی ریشه در
برانگیختگیهای فیزیولوژیکی (هیجان) دارد .بر این اساس برای پی بردن به ارتباط خالقیت و هیجان درک مفهوم خالقیت
هیجانی ضروری مینماید ( .)55گاالگرو گاالگر )5334(4خالقیت را فرایندی ذهنی میداند بطوریکه یک فرد عقاید یا
1

- Borba
- Lenick, Kiel
3
- Emotional Creativity
4
- Gallager & Gallager
2
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فرآوردههای تازهای خلق میکند و یا اینکه عقاید و فرآوردههای موجود را در سبکی که برای خودش یا دیگری بدیع
باشد ،ترکیب مینماید( .)59سیکزنتمی هالی و ولف )9000( 5خالقیت را فکر یا فرآوردهی نوآورانهی ارزشمند و دارای
قابلیت اجرا دانستهاند( .)59به طور کلی ،فرآیندهای خالقیت ،غیرعقالنی نبوده بلکه فوق عقالنیاند که فعالیتهای فکری
ارادی و عاطفی را گرد هم آورده به تحرک وا میدارد .خالقیت هیجانی نیز سازهای در حوزهی هیجان و عواطف است که
اولین بار آوریل و همکاران آن را مطرح نمودند (.)54
آوریل و نانلی )5339(9در تعریفی ابعاد و عناصر این نوع خالقیت را تعیین کردند برابر این تعریف خالقیت هیجانی
عبارت است از ابراز خود (صداقت) به روشی جدید (بداعت) که بر اساس آن خطوط فکری فرد بسط یافته و روابط میان
فردی او افزایش مییابد (اثربخشی)( .)51مطابق این تعریف بداعت ،اثربخشی و صداقت سه عنصر اصلی خالقیت هیجانی
محسوب میشوند .بداعت یعنی توانایی تغییر در هیجانات معمول و ایجاد حالت هیجانی جدید که بر خالف هنجارها و
استانداردهاست یا ترکیبی جدید از هیجانات متداول فرد است .اثربخشی به هماهنگی پاسخ خالق با زمینههای اجتماعی و
فرهنگی اشاره دارد ،به گونهای که برقراری روابط مطلوب با دیگران را ممکن می کندو موجبات بهبود شیوه تفکر فردی را
نیز فراهم میآورد .صداقت در بروز هیجانات بدین معناست که هیجانات باید بر خواسته از باورها و اعتقادات فرد باشد.
مطابق این مالک زمانی که فرد متناسب با شرایط و موقعیت و برخالف باور و احساس خود هیجاناتی را بروز دهد مالک
صداقت را رعایت نکرده و در نتیجه خالقیت هیجانی محسوب نمیشود (.)56
به نظر آوریل ( )9001هیجانها به دو شکل میتوانند به خالقیت ربط پیدا کنند )5 :خالقیت را در قالب احساسات
هیجانی میانجیگری کنند .به بیان دیگر نقش پیشآیندی احساسات ما نسبت به موضوعات و پدیدههای درونی و بیرونی
خالقیت را تسهیل و یا بازداری کند )9 .هیجانها میتوانند محصول فرعی فعالیتهای خالقانه نیز باشند(.)51
پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه پژوهش مشخص شد که تا کنون این سه متغیر همزمان مورد بررسی قرار نگرفتهاند اما به صورت
جدا بررسیشدهاند .گل پرور و همکاران ( ،)5983پژوهشی را با عنوان مدل تقویت احساس انرژی ،توانمندی و خالقیت
کارکنان از طریق هوش اخالقی انجام دادهاند .نتایج پژوهش نشان داد که هوش اخالقی در محیط کار باعث تقویت
توانمندی ،احساس انرژی و خالقیت کارکنان در محیط کار میشود( .)58عسگری و همکاران ( )5935رابطه اخالق کاری
و عملکرد کارکنان مدارس ابتدایی غرب استان مازندران را بررسی کردند( .)53نتایج این پژوهش نشان داد که :بین اخالق
کاری و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .خدیوی و کالنتری ( )5988در تحقیق خود بدین نتیجهگیری
رسیدند که رابطۀ میان مهارت خالقیت (تفکر خالق) برای کارکنان و مدیران با بهرهوری کارکنان و مدیران معنادار است؛
اما اختالف معناداری برای بهرهوری کارکنان و مدیران زن و مرد مشاهده نکردند( .)90آراسته ( )5988در تحقیق خود با
عنوان بررسی وضعیت هوش اخالقی دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران نشان دادند که :شایستگیهای اخالقی ،ثبات
- Csikzentmihalyi & Wolf
- Averill & Nunly
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عملکرد ،راستگویی ،استقامت و پافشاری برای حق ،پایبندی به عهد ،مسئولیتپذیری انتخابهای شخصی ،اقرار به
اشتباهات و شکستها ،قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران ،اهمیت دادن خودجوش به دیگران ،توانایی در بخشش
اشتباهات خود ،توانایی در بخشش اشتباهات دیگران در میان دانشجویان در حد باالی متوسط بود( .)50نجفیان ( )5930در
تحقیق خود با عنوان ارتباط سنجی هوش اخالقی و درگیری شغلی کارمندان دانشگاه شهید باهنر کرمان نشان دادند که:
هوش اخالقی بیشتر کارمندان دانشگاه شهید باهنر کرمان باال بوده ولی درگیری شغلی بیشتر آنان پایین میباشد .بین میزان
هوش اخالقی کارمندان و میزان درگیری شغلی آنها رابطه معنیداری وجود ندارد و در بین مؤلفههای هوش اخالقی تنها
بین میزان دلسوزی و درگیری شغلی کارمندان رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد(.)95
بوچتایت )9054(5تحقیقی با عنوان تحریک نوآوری سازمانی از طریق هوش اخالقی باواسطه گری اعتماد سازمانی
انجام داده است .نتایج نشان داده است که هوش اخالقی میتواند پیشبینی کننده نوآوری سازمانی باشد(.)99
ایوچویچ و براکت و مایر ( )9001در مطالعهای جامع متشکل از سه مطالعهی موردی در راستای بررسی روابط
محتمل میان هوش و خالقیت هیجانی بدین نتیجه رسیدند که سازههای هوش و خالقیت هیجانی دارای همبستگی باال و
معنادار مثبتی با یکدیگر هستند و همچنین مشخص شد که هر دو توانایی پیشبینی رفتار خالق را دارند( .)99همچنین
مشخص شد گرچه خالقیت هیجانی دارای رابطه معنادار با خالقیت رفتاری است اما این رابطه برای هوش هیجانی و
خالقیت رفتاری دیده نشد .در نهایت مشخص شد افرادی که دارای نمرات باالتر هوش هیجانی هستند ،دارای خالقیت
هیجانی باالتری خواهند بود .صروقی وهمکاران( )9051در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین خالقیت و نوآوری یافتند که
سطوح متوسط اجتناب از عدم قطعیت ،ارتباط بین خالقیت و نوآوری را به حداکثر میرساند و یک رابطه قوی بین خالقیت
و نوآوری را پیدا کردند(.)94
دبیران آموزشی برای بهبود عملکرد خود نیازمند پرورش قابلیتهای هوشی و همین طور جنبههایی از خالقیت هستند
تا ظرفیت ذهنی آنان برای تعیین این که چگونه اصول جهانشمول انسانی را به ارزشها ،اهداف و اقدامات و عملکردهای
خود مرتبط نمایند افزایش یابد ( .)91همچنین اشتیاق و توانایی آنان برای قرار دادن معیارهایی برتر و فراتر از منافع خود و
حتی موضوعاتی مانند اثربخشی را در کانون واکنشهای فردی خود قرار دهند ()3؛ بنابراین دبیران نیازمند پرورش هوش و
خالقیت خود در تمام سطوح هستند تا بتوانند وظیفهشان را به طور متوازن و همهجانبه به انجام برسانند .بنابراین اندیشه رابطه
هوش اخالقی با عملکرد و همچنین مؤلفه جدید خالقیت هیجانی معلمان جنبه جدیدی از فعالیتهای سازمان آموزشی را
آشکار میکند که هرگز به انسانها ،به چشم وسیله و ابزار نگاه نمیکند و با آنان همیشه با احترام و محبت رفتار میکند و به
واسطه آن قابلیتهای اخالقی ،علمی و اجتماعی کارکنان به سوی توفیق و سربلندی رهنمون میگردد .در این راستا فرضیه
های پژوهش این میباشد که:
 .5مؤلفههای هوش اخالقی (درستکاری ،مسئولیتپذیری ،دلسوزی و بخشش) پیشبینی کننده معنیداری
برای عملکرد شغلی معلمان است؟

- Pučėtaitė
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 .9مؤلفههای خالقیت هیجانی (آمادگی ،اثربخشی ،اصالت و بداعت) پیشبینی کننده معنیداری برای
عملکرد شغلی معلمان است؟

روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان مقطع
متوسطه شهرستان زاوه تشکیل دادهاند که تعداد آنها برابر با  984نفر بود که بر طبق جدول کرجسی مورگان تعداد  561نفر
به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای سنجش متغیرها در این پژوهش از سه
پرسشنامه استفاده شده است.
 - 5پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل
برای سنجش هوش اخالقی از پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل ( )9001که دارای  4مؤلفه ،درستکاری(،)50-5
مسئولیتپذیری( ،)90-55بخشش( ،)90-95دلسوزی( )40-95و  40گویه است استفاده شده است .گزینه های پاسخ
پرسشنامه مطابق با مقیاس لیکرت  1تایی از هرگز ( 5امتیاز) تا همیشه (  1امتیاز) مرتب شده است .این پرسشنامه در مطالعات
گذشته استفاده و مورد بررسی روایی و پایایی قرار گرفته است .بهرامی و همکاران( )5930ضمن ترجمه ی پرسشنامه پایایی
آن را مورد بررسی قرار داده و آلفای کرونباخ آن را 0/83گزارش کرده اند .هم چنین ،در مطالعه ی محمدی و
همکاران( )5939نیز جهت اطمینان بیشتر روایی و پایایی این پرسشنامه ارزیابی شده است( .)96روایی این پرسشنامه توسط
 50نفر از اعضای هیأت علمی از نظر معیارهای وضوح ،سادگی و مربوط بودن بررسی و شاخص روایی محتوا ( )cviبه
صورت  0/81محاسبه شده است .پایایی آن نیز برابر با  0/81گزارش شده است.
پرسشنامه عملکرد شغلی پترسون
عملکردشغلی کارکنان مقیاس درجه بندی نموداری که توسط پترسون ()1992ساخته شده مورداستفاده قرارمیگیرد .این
مقیاس توسط پژوهشگران به یک آزمون خودسنجی عملکرد شغلی تبدیل گردیده است ( .)91این آزمون دارای  51ماده
می باشد .سیاحی و شکرکن ( )5911ضرایب پایایی این مقیاس را از روش آلفای کرونباخ و تنصیف  %81و  %81گزارش
نمودهاند( .)91درمطالعه ارشدی ()5986ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش تنصیف  0/14به دست آمد و جهت
تعیین اعتبار مقیاس درجه بندی نموداری ازیک سنجه تک مادهای استفاده شده که ضریب اعتبار آن 0/64ذکر شده است.
 - 9مقیاس (فهرست) خالقیت هیجانی آوریل
این پرسشنامه را ابتدا آوریل و توماس ( )5335طراحی کردند و آوریل به تدریج آن را بهینه کرد( .)98این آزمون حاوی 90
گویه است که در یک طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده است .پاسخ دهنده در هنگام پاسخگویی باید در بیان
احساسات و تجربه هیجانات و اندیشه ،خود را با یک فرد معمولی مقایسه کند و گزینه( )1را هنگامی عالمت بزند که گویه
درباره ی او کامالً صدق می کند و گزینه ( )5را هنگامی عالمت بزند که شدیداً مخالف گویه است یا به عبارتی درباره ی
او صدق نمی کند.از  90گویه مذکور  1مورد با آمادگی هیجانی 54 ،مورد به نوآوری 1 ،مورد به اثربخشی و  4مورد به
594
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اصالت مربوط می شود و  9مورد از  90گویه آزمون به طور معکوس نمره گذاری میشود آوریل ضریب پایایی آن را با
استفاده از آلفای کرونباخ برای بعد آمادگی ( ،)0/80اثربخشی ( ،)0/83اصالت ( )0/80و بداعت ( )0/81گزارش کرده
است .در پژوهش قنبری( )5939اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد
تأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار میباشد .همچنین جوکار و البرزی ( )5983پایایی نمرۀ کلی خالقیت
هیجانی و سه بُعد فرعی آن ،با استفاده ضریب آلفای کرونباخ  0/89گزارششده کردهاند.

یافتهها
نتایج به دست آمده در مورد توزیع سنی پاسخدهندهها نشان داد که از  561پاسخدهنده  %96/3در دامنه سنی کمتر از
 90سال %15/8 ،در دامنه  95الی  40سال و  %55/9در دامنه باالتر از  40سال بودند .از تعداد  561نفر پاسخدهنده  %14/1مرد
و  %41/9زن هستند .نتایج به دست آمده در مورد میزان تحصیالت پاسخدهندهها نشان داد که  %1/9دارای مدرک
فوقدیپلم %66/9 ،لیسانس و  %96/6دارای مدرک فوقلیسانس و باالتر هستند .نتایج به دست آمده در مورد سابقه کارنشان
داد که  %94/9پاسخدهندهها بین  5الی  1سال سابقه کاردارند %90/1 ،بین  6الی  50سال و  %95/9بین از  50الی  51سال و
 %99/3بیشتر از  51سال سابقه کاردارند .میانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفهها به تفکیک در جدول  5آمده است.
جدول  )5شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

عملکرد شغلی

561

13/95

59/94

هوش اخالقی

561

548/19

95/34

خالقیت هیجانی

561

550/15

95/03

بر اساس اطالعات جدول  5شاخص میانگین عملکرد شغلی  13/95از  11نمره ممکن و هوش اخالقی  548/19از
 900و خالقیت هیجانی  550/15از  510محاسبه شده است .در بین متغیرهای پژوهش عملکرد شغلی با میانگین 13/95
بیشترین و هوش اخالقی با میانگین  548/19کمترین میانگین را احراز نموده است .با توجه به شاخص انحراف معیار
خالقیت هیجانی  95/03کمترین و عملکرد شغلی با  59/94بیشترین پراکندگی را از حیث نمره داشتهاند.
برای آزمون نرمال بودن دادهها ،از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده شد .علت استفاده از این آزمون برای بررسی
نرمال بودن این است که در حجم نمونه پایین و کمتر از  ،1000آزمون چولگی و کشیدگی مناسبتر از آزمون کلموگرف-
اسمیرنف است .در حالت کلی چنانچه چولگی و کشیدگی در بازهی ( )-9 ،9نباشند دادهها از توزیع نرمال بسیار دور بوده و
میبایست قبل از هر گونه آزمونی که برای انجامشان باید فرض نرمال بودن دادهها برقرار باشند؛ اصالح گردند .مقدار
چولگی مشاهدهشده برای متغیرهای مورد مطالعه در بازه ( )-9 ،9قرار دارد .یعنی از لحاظ کجی متغیرهای پژوهش نرمال
بوده و توزیع آن متقارن است .مقدار کشیدگی متغیرها نیز در بازه ( )-9 ،9قرار دارد .این نشان میدهد توزیع متغیرها از
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کشیدگی نرمال برخوردار است .از این رو از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای آزمون فرضیهها استفاده
شد نتایج در جدل  9ارائه شده است.
جدول  )9نتایج آزمون نرمال بودن توزیع دادههای متغیرها
متغیر

عملکرد شغلی

هوش اخالقی

خالقیت هیجانی

تعداد

561

561

561

چولگی

-5/511

0/331

0/316

خطای انحراف استاندارد چولگی

0/583

0/583

0/583

کشیدگی

5/581

5/001

0/350

خطای انحراف استاندارد

0/916

0/916

0/916

کشیدگی
برای بررسی پایایی متغیرها نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد نتایج جدول  9نشان میدهد که ابزارهای سنجش از
پایایی خوبی برخوردار هستند.
جدول  )9ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب پایایی

عملکرد شغلی

0/86

هوش اخالقی

0/18

خالقیت هیجانی

0/88

برای آزمون همبستگی میان متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول  4ارائه شده است.
جدول  )4ماتریس همبستگی مؤلفههای پژوهش
نام متغیر

عملکرد

درستکار

مسئولیتپذ

شغلی

ی

یری

عملکرد شغلی

5

درستکاری

**0/861

5

مسئولیتپذیری

**0/819

*0/889

5

بخشش

**0/159

*
*0/119

**0/844

بخشش

5

*
596

دلسوزی

آمادگی

بداعت

اثربخشی

اصالت
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دلسوزی

**0/155

*0/180

**0/809

آمادگی

**0/151

**0/148

5

*
*0/635

**0/144

**0/158

*0/166

5

بداعت

**0/346

*
*0/839

**0/885

**0/141

*
*0/169

*0/196

5

اثربخشی

**0/831

*
*0/390

**0/885

*
*0/191

*
*0/689

**0/839

اصالت

**0/819

*
*0/886

**0/818

*
*0/850

*
*0/143

**0/861

*

*

**0/191
**0/116

*

5
**0/399

همان طور که نتایج جدول شماره ( )4نیز نشان میدهد بین مؤلفههای هوش اخالقی و خالقیت هیجانی با عملکرد شغلی
معلمان رابطه مستقیم معنیداری وجود دارد .بیشترین رابطه با ضریب همبستگی ( )0/346میان مؤلفه بداعت با عملکرد
شغلی وجود دارد و این رابطه از نوع مستقیم و قوی میباشد .همچنین مؤلفه اثربخشی با ضریب همبستگی  0/831در بین
مؤلفهها و نیز مؤلفه اصالت با  0/819همبستگی بیشتری نسبت به بقیه متغیرها با عملکرد شغلی دارد.
فرضیه اول پژوهش :مؤلفه های هوش اخالقی پیشبینی کننده معنیداری برای عملکرد شغلی معلمان است.
جدول  )1تحلیل رگرسیون
R

R2

F

سطح معنیداری

0/886

0/181

96/18

0/005

نتایج جدول  1نشان میدهد مقدار  Fمحاسبهشده برابر  96/18میباشد که در سطح  0/005معنیدار میباشد؛ بنابراین نتیجه
میگیریم که مؤلفههای هوش اخالقی میتوانند عملکرد شغلی معلمان را پیشبینی کند .ضریب نهایی رگرسیون چند متغیره
( )R =0/886به دست آمد .این آماره همبستگی بین مقدار مشاهدهشده و پیشبینیشده متغیر مالک را نشان میدهد که
میزان باالی آن نشانگر رابطهی قوی بوده و مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر  0/181است .این ضریب نسبت تغییرات
متغیر مالک را در مدل رگرسیون نشان میدهد .به عبارت دیگر تقریباً  %18از واریانس و تغییرات عملکرد شغلی معلمان از
طریق متغیر هوش اخالقی تبیین میشود .بقیه جزء واریانس باقیمانده است که به علت عوامل و متغیرهای بیرونی و ناشناخته
پدید آمده است.
جدول  )6ضرایب بتا و سطح معنیداری
متغیرهای پیش بین

B

Beta

T

Sig

درستکاری

0/431

0/199

6/480

0/005

مسئولیت

0/499

0/465

4/891

0/005
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بخشش

-0/069

-0/061

-0/365

0/998

دلسوزی

-0/051

-0/056

-0/941

0/801

دادههای موجود در جدول  6نشان میدهد که بر اساس ضریب بتا ،که نشانگر ضریب استاندارد است ،مؤلفه درستکاری با
توجه به میزان بتا آن ( )0/199بیشتر از همه متغیرهای پیش بین ،عملکرد شغلی معلمان را پیشبینی میکند .عالوه بر این در
میان دیگر متغیرها ،مؤلفه مسئولیتپذیری با ضریب استاندارد بتای ( )0/465عملکرد شغلی معلمان را پیشبینی میکند.
فرضیه دوم پژوهش :مؤلفههای خالقیت هیجانی پیشبینی کننده معنیداری برای عملکرد شغلی معلمان است.
جدول  )1تحلیل رگرسیون
R

R2

F

سطح معنیداری

0/319

0/303

938/369

0/005

نتایج جدول  1نشان میدهد مقدار  Fمحاسبهشده برابر  938/369میباشد که در سطح  0/005معنیدار میباشد؛ بنابراین
نتیجه میگیریم که مؤلفههای خالقیت هیجانی میتوانند عملکرد شغلی معلمان را پیشبینی کند .ضریب نهایی رگرسیون
چند متغیره ( )R = 0/319به دست آمد .این آماره همبستگی بین مقدار مشاهدهشده و پیشبینیشده متغیر مالک را نشان
میدهد که میزان باالی آن نشانگر رابطهی قوی بوده و مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر  0/303است .این ضریب نسبت
تغییرات متغیر مالک را در مدل رگرسیون نشان میدهد .به عبارت دیگر تقریباً  %30از واریانس و تغییرات عملکرد شغلی از
طریق متغیر خالقیت هیجانی تبیین میشود .بقیه جزء واریانس باقیمانده است که به علت عوامل و متغیرهای بیرونی و
ناشناخته پدید آمده است.
جدول  )8ضرایب بتا و سطح معنیداری
متغیرهای پیش بین

B

Beta

T

Sig

آمادگی

0/095

0/099

0/135

0/116

بداعت

0/811

0/630

59/089

0/005

اثربخشی

0/519

0/510

9/985

0/058

اصالت

0/500

0/500

5/461

0/544

دادههای موجود در جدول  8نشان میدهد که بر اساس ضریب بتا ،که نشانگر ضریب استاندارد است ،مؤلفه بداعت با توجه
به میزان بتا آن ( )0/630بیشتر از همه متغیرهای پیش بین ،عملکرد شغلی را پیشبینی میکند .عالوه بر این در میان دیگر
متغیرها ،مؤلفه اثربخشی با ضریب استاندارد بتای ( )0/510عملکرد شغلی را پیشبینی میکند.
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هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش هوش اخالقی و خالقیت هیجانی بر عملکرد شغلی معلمان بود .یافتههای این پژوهش
دارای دو بحث و نتیجهگیری عمده است ،اول اینکه مؤلفههای هوش اخالقی پیشبینی کننده معنیداری برای عملکرد شغلی
معلمان است و دوم اینکه مؤلفههای خالقیت هیجانی پیشبینی کننده معنیداری برای عملکرد شغلی معلمان است.
نتایج فرضیه اول این پژوهش نشان داد که مؤلفههای هوش اخالقی پیشبینی کننده معنیداری برای عملکرد شغلی معلمان
است نتایج این آزمون نشان داد با توجه به میزان  Fهوش اخالقی پیشبینی کننده معنیداری برای عملکرد شغلی است و در
بین مؤلفههای هوش اخالقی ،مؤلفههای درستکاری و مسئولیتپذیری قدرت پیشبینی کننده بیشتری دارا هستند .در راستای
نتایج این پژوهش اسکندری و همکاران ( ،)5935بهرامی و همکاران ( )5935و همچنین محمدی و همکاران ( )5939نتایج
مشابهی دستیافتهاند .همچنین نتایج پژوهش گل پرور و همکاران ( ،)5983عسگری و همکاران ( ،)5935بوچتایت ()9054
یافتههای این پژوهش را مورد تأیید قرار میدهد .در تبیین و توجیه چنین یافتههایی با توجه به نظریه هوش اخالقی لینک و
کیل ( )9001میتوان گفت؛ بسیاری از رفتارها و تصمیمهای دبیران و مدیران در سازمانهای آموزشی امروزی ،تحت تأثیر
ارزشهای اخالقی آنهاست .از آنجا که نیروی انسانی ،چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی و در تعامل با دیگران،
هم چنان مهمترین عامل مزیت رقابتی به شمار میآید ،قضاوت افراد در مورد درستی یا نادرستی کارها بر کمیت و کیفیت
عملکرد آنان و به تبع آن ،عملکرد سازمان و در نتیجه موفقیت آن به شدت تأثیر دارد .از این رو توجه به اصول اخالقی برای
سازمانها ضرورتی اجتنابناپذیر است .اخالق کار میتواند از راه تنظیم بهتر روابط ،کاهش اختالف و تعارض و افزایش
جو تفاهم و همکاری ونیز کاهش هزینههای ناشی از کنترل ،عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد.
نتایج فرضیه دوم این پژوهش نیز نشان داد که با توجه به میزان  )938 /369( Fمؤلفههای خالقیت هیجانی میتوانند عملکرد
شغلی معلمان را پیشبینی کند .همچنین در بین مؤلفههای خالقیت هیجانی ،مؤلفههای بداعت و اثربخشی بیشتر از سایر
مؤلفهها عملکرد شغلی معلمان را پیشبینی میکنند .از این دیگر سو نتایج این پژوهش با پژوهشهای رادان ( )5935امین
بیدختی و همکاران ( ،)5981ناظم و همکاران ( ،)5981آمابیل و همکاران ( )9004و برکمپر )9051(5همخوانی دارد .در
تبیین یافتهها نیز میتوان در موافقت با نوبل و همکاران )9055(9و کاالن و همکاران )9059(9اذعان نمود که افراد برخوردار
از ویژگیهای خالق نظیر هوش و خالقیت هیجانی ،اقتدار اخالقی میتوانند مواضع و رفتارها و عملکردهای خود را
متناسب با وضعیت زمانی و مکانی و موقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تنظیم کنند و بر اساس آن بیشترین عملکرد
را از خود نشان دهند.
بحث و نتیجهگیری
امروزه هوش اخالقی موجب افزایش تعهد و مسئولیتپذیری بیشتر دبیران شده ،به بهبود کارایی فردی و گروهی
میانجامد .رعایت اخالقیات در برخورد با ذینفعان داخلی و بیرونی ،باعث افزایش ،مشروعیت اقدامات سازمان و استفاده از
مزایای ناشی از افزایش چندگانگی شده و سرانجام موجب بهبود اثربخشی و مزیت رقابتی میشود .توجه به میزان مشروعیت
اقدامات سازمان از نظر کارکنان ،رعایت عدالت در سیستمهای گزینش و استخدام ،حقوق و دستمزد ،پاداش و ارتقا ،تدوین
1

- Burkemper
- Niel et al
3
- Callan
2
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منشور اخالقی سازمان ،اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیتهای جامعه ،در باره مسائلی مانند اجرای برنامههای
آموزش اخالقیات برای معلمان و به ویژه پایبندی معلمان و مدیران سازمانها به اصول اخالقی ،از جمله اقداماتی است که
سازمانها در این زمینه میتوانند انجام دهند .امروزه مدارس به معلمان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند با راستگویی،
پایبندی به عهد ،مسئولیتپذیری برای تصمیمات شخصی ،قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران ،اقرار به اشتباهات و
شکستها و قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران به اهداف خود برای رشد و توسعه همهجانبه دست یابند؛ به طور کلی
کارایی و اثربخشی سازمانهای آموزشی به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی و به ویژه معلمان در آن سازمان بستگی دارد.
از این رو حرکت به سمت داشتن اخالق حرفهای در میان نیروی انسانی و توجه به هوش اخالقی و فراهم ساختن زمینه رشد
و بهبود آن از وظایف اصلی سازمانها و به خصوص آموزش و پرورش است.
همان طور که در مبانی نظری ذکر شد ،سازمانها با افزایش پویایی محیط و همچنین پیچیدگی دنیای رقابتی امروز،
مجبور به تغییر ساختارهای درونی خود برای انطباق هرچه بهتر با محیط میشوند .بقای سازمانها در چنین محیط رقابتی،
نیازمند انعطاف باال و چابکی سازمانها است .از سوی دیگر سازمانها برای رقابت در دنیای پرتالطم کنونی و حفظ موجودیت
و امید به پیشرفت در آینده ،نیازمند کارکنانی خالق بوده و با داشتن این گنجینه با ارزش است که میتوانند خود را با شرایط
جدید وفق داده و همگام با دگرگونیها به پیش روند .امروزه خالقیت هیجانی برای هر سازمانی مورد نیاز است و سازمانها
در این زمینه باید بسترهای الزم را به وجود آورند .یکی از ابزارهای بروز خالقیت در کارکنان داشتن دانش نسبت به مسائل
است سازمانها میتوانند با توسعه قابلیتهای کارکنان بپردازند تا از این طریق در صحنه رقابت ماندگار شوند .نظام تعلیم و
تربیت نیز میتواند پرورش خالقیت هیجانی را به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت معلم و دانش آموز در برنامه های
خود بگنجاند.
مشکالت و محدودیتها
 .5با توجه به تالشهایی که برای انتخاب اصولی نمونۀ آماری صورت گرفت ،نمونۀ پژوهش صرفا
تعدادی از مدارس مقطع متوسطه شهر زاوه شامل میشود و همین امر باعث عدم اجرای پژوهش در مقیاس
وسیعتر گردید ،به همین دلیل قابل تعمیم قطعی به شهرها و استا نهای دیگر نیست و محدود به شهر زاوه است.
 .9پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی میشود .بدین معنا که پرسشنامه ،نگرش افراد را بررسی
میکند ،نه واقعیت را ،که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود .اگر شرایط طوری بود که بتوان
از روش های مصاحبه ،مشاهده و سایر فنون بهره گرفت شاید نتایج کامل تری دست یافته می شد.
 .9داشتن محدودیت زمانی ،خود از محدودیت های پژوهش بود چرا که اگر پژوهش در زمان طوالنی تر
انجام میشد نتایج بهتری به دست می داد.
پیشنهادات
 .5از طریق ترغیب ذهنی جهت به چالش در آوردن افکار ،تصورات و خالقیت معلمان و شناخت ارزشها
و باورهایشان استفاده کنند .این امر مستلزم آن است که مدیران ،معلمان را در جهت آزمایش دوباره روشهای
سنتی حل مسائل ،سوق دهند.
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 .9اشتباهات معلمان را هنگام انجام کارها به روشهای جدید مورد انتقاد قرار ندهند؛ زیرا این امر موجب
سرکوب خالقیت در کارکنان میگردد .همچنین باید به تفاوتهای فردی کارکنان توجه داشته باشند.
 .9از طریق ایجاد نظام پیشنهادها و اتاق های فکر ،ایده ها ،تجربه های موفق یا ناموفق ،راهکارها و
نوآوریها و استراتژیهای جدید در این حوزه را جمع آوری و مورد بررسی قرار دهند.
 .4سعی در فراهم نمودن محیطی نمایند که اعتماد متقابل در آن از طریق فراهم سازی کار گروهی و تیمی
و ایجاد مشوق هایی برای ارتقای کارایی اعضا در کار گروهی و تیمی ،افزایش یابد.
 .1از ایجاد قوانین و دستورالعمل هایی که در آن کارکنان مجبور به ایجاد رفتارهای ساختگی و نه واقعی
شوند ،خودداری نمایند.
 .6از آنجایی که عدم رعایت مولفه های اخالق حرفه ای از سوی مربیان خسارت های جبران ناپذیری را
به بار خوهد آورد بنابراین تالش مسئولین نظام آموزش مهارتی می بایست به سوی تقویت این مولفه باشد .یکی
از مسیرهای تقویت اخالق حرفه ای برگزاری دوره های آموزشی متناسب با شاخص هایی است که در پرسشنامه
نیز به این شاخص ها اشاره شده.
 .1نقش مربی به عنوان هدایت گر و تسهیل کننده امر یادگیری بر هیچ کس پوشده نست .لذا تاثیرات
رفتاری و اخالقی مربی بر کارآموز نیز در پژوهش های زیادی ثابت شده .پیشنهاد می شود تا شیوه های عملی
پیاده سازی اخالق درحین کار در محیط کارگاهی و در قالب فعالیت های مشارکتی مربی و کارآموز اجرا شود
تا تاثیرات معنادار تری اتفاق افتد.
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