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مقدمه
پیشرفت جوامع توسعه یافته مرهون توجه به آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در آن است .با توجه به اهمیت آموزش
و پرورش در دنیای امروز ،این سازمان ،مدیریت و کارکنانی را می طلبد که با داشتن حسی عمیق معنا و مقصود در کار و
همبستگی عمیق کارکنان با یکدیگر ،بتوانند عملکردی با حداکثر کارایی و اثربخشی داشته باشند ،در فعالیت های سازمان
مشارکت کرده و به همکارانشان کمک کنند و برای بهبود سازمان و واحد کاری خود پیشنهادهای نوآورانه مطرح کنند.
برای کارآمدکردن کارکنان و عملکرد بهتر ،میتوان بر هوش معنوی تمرکز بیشتری کرد .با توجه به بازتاب های هوش
معنوی در رفتار فردی از جمله خودآگاهی ،قدرت تحمل و شکیبایی و انطباق پذیری ،هوش فردی میتواند عملکرد فرد را
در سازمان تحت تأثیر قرار دهد (کدخدا و جهانی .)7913 ،
از طرفی در دهه های اخیر جنبه دیگری از وظایف سازمانی نقش پر اهمیتی یافته است و آن ،هوش معنوی و اخالق
حرفه ای است .مبحث اخالقیات سازمانی و حرفه ای امروزه نقش پر اهمیتی را در جهان و حوزه سازمان یافته است ،به
گونه ای که اخالقیات و مباحث مربوط به آن همچون عدالت ،انصاف ،تعهد و حقوق فردی و سازمانی نقش پر رنگ و
مهمی یافته است .بنابراین مدیران و کارکنان سازمانها برای ایفای امور سازمانی خود افزون بر معیارهای سازمانی و قانونی
نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخالقی و ارزشی دارند ،که آنان را در رفتارها و اعمال سازمانی یاری دهند و نوعی
هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب در اخالق سازمانی را میسر سازد .زیرا امروزه یکی از
معیارهای ارزیابی سازمان ها و یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان ها مباحث و اصول اخالقی می باشد (جانز: 559 ،7
 .)11می توان گفت نقش معلم در آموزش و پرورش با نقش گذشته او تفاوت دارد و این تفاوت به خاطر این است که در
این زمان هدف ،آموزش مطالب و بازگو کردن آنها نیست ،بلکه تمام جنبه های شخصیت دانش آموزان را در بر می گیرد.
در واقع محتوایی آموزشی از طریق دید و قضاوت معلم و همچنین از اخالل ارزش های معلم به دانش آموختگان ارائه می
شود و معنی و مفهوم پیدا می کند .همه این فعالیت های آموزشی و سرمایه گذاریهای که در آموزش و پرورش انجام می
شود .به خاطر پویایی کالس و تحقق تدریس خوب است که تغییر در تدریس معلمان  ،بهبود کیفیت را به همراه می
آورد(فتحی .)10 :7913 ،
از آنجایی که جهان سازمانی امروز ،جهانی پر رقابت و پر چالش است ،این تالطم محیطی مدیران را بر آن داشته که
بهبود عملکرد کارکنان را به عنوان استراتژی رقابتی خود در جهان امروز برگزینند .بنابراین زیربنای هر گونه حرکت به
سوی رشد و توسعه و بهبود فرآیند عملکرد کارکنان در سازمان ها ،شناخت دقیق وضعیت موجود ،تشخیص نقاط قوت و
ضعف و سپس طرح برنامه هایی سنجیده برای بهبود عملکرد است .اندیشه تأثیر هوش معنوی مدیران بر عملکرد کارکنان
جنبه جدیدی از فعالیت های سازمان را آشکار می کند که هرگز به انسانها ،به چشم وسیله و ابزار نگاه نمی کند و با آنان
همیشه با احترام و محبت رفتار می کند و به واسطه آن قابلیتهای اخالقی ،علمی و اجتماعی کارکنان به سوی توفیق و
سربلندی رهنمون میگردد و به نظر میرسد سازمان های آموزشی برای حفظ حیاط و کارکرد خود نیازمند کارکنان و
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معلمانی باهوش عمیقتر و جدیدتر هستند تا وسیلة آن ،به طور اثربخش تر به وظایف خود عمل کنند(موسوی و
همکاران.)757: 7935،
هوش معنوی جنبه های بیرونی هوش را با جنبه های درونی معنویت تلفیق میکند و ظرفیت خارق العاده ای در فرد ایجاد
میکند ،به گونه ای که می تواند معنویت را به شکلی کاربردی مورد استفاده قرار دهد .یانگ ) 551( 7بیان میکند :هوش
معنوی ظرفیت انسان است برای جستجو و پرسیدن سؤاالت غایی درباره معنای زندگی و به طور همزمان تجربه پیوند
یکپارچه بین هر یک از ما و جهانی است که در آن زندگی میکنیم(زارعی متین و همکاران.)13: 7935 ،
رعایت اخالق و معنویت در محیط آموزشی از ضروریات است و رعایت این اصول توسط مدیر یک موسسه آموزشی
آن مدارس ضروری تر به نظر می رسد .بنابراین زمانی که یک مدیر در انجام وظایف خود معنویت و اخالق را مدنظر
داشته باشد مسلماً معلمان نیز احساس خوشایندتری خواهند داشت بنابراین با آسودگی خیال بیشتری به فرآیند تدریس
خواهند پرداخت و کیفیت آموزش افزایش می یابد .با توجه به آنچه گفت شد هوش معنوی یکی از ویژگی های است که
مدیران باید بابرخوردای از آن  ،برای حل مشکالت سازمانی خود از آن به بهترین شکل ممکن استفاده نمایند.آنچه مسلم
است مدیرانی که بتوانند از این توانایی برای حل و فصل مسائل سازمانی استفاده کنند ،موفقیت بیشتری نسبت به دیگر
مدیران خواهند داشت .مدیران مدارس بنا به مسئولیت هایی که در قبال معلمان و دانش آموزان دارند .رعایت شئونات
اخالقی یا اخالق حرفه ای توسط مدیر در محیط کار باعث ایجاد روحیه و احساس رضایت معلمان شده و می تواند روی
کیفیت تدریس آنان اثرگذار باشد .و درنهایت این پژوهش بدنبال این سوال است که هوش معنوی و اخالق حرفه ای
مدیران بر کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه شهرستان دورود چه تاثیری دارد؟
مبانی نظری
هوش معنوی
مدیریت یک سازمان یکی از چالش های مهم دنیای سازمان فعلی وآینده به شمار می آید و این به آن دلیل است که
جهت دهی مسیر سازمان از طریق تفکر و عمل مدیران ،امکان پذیر است .یکی از شایستگی های محوری که موجب
موفقیت سازمان میشود ،هوش مدیران است مدیران نیازمند پرورش هوش خود در تمام سطوح هستند تا بتوانند وظیفه شان
را به طور متوازن و همه جانبه به انجام برسانند .از جمله هوش هایی که مدیران را قادر میسازد تصمیمات استراتژیک در
محیط پیچیده و مهم دنیای کسب و کار فعلی اتخاذ کنند هوش معنوی مدیران است(نادری و رجایی پور:7913 ،

 .)7دانا

زوهر اولـین کسـی اسـت کـه مفهـوم هـوش معنوی یا  SQرا در سال  7331میالدی مطـرح نمـود .هوش معنوی همان
خرد است که فـرد از طریـق آن بـا درون خود ارتباطی عمیق برقرار میکند و بـه صـلح و آرامشی درونی دست مییابد .آنچه
در مورد این هوش حائز اهمیت است اینست که IQ ، SQو  EQفرد را نیز مدیریت کرده و به فرد کمک میکند تا بهترین
اسـتفاده را از بهره هوشی و هوش هیجانی خـود داشـته باشـد .مدل ارائه شده توسط زوهر با داشتن مؤلفـه هـای قابـل
بررسی این مفهوم را در فضای کسب و کار و سـازمان قابل بررسی نموده است ( .ابراهیمی و همکاران .)1 :793 ،ادواردز
9معتقد است داشتن معنوی باال با داشتن اطالعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است  .این تمایز فاصله بین دانش علمی و
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دانش نظری را مطرح می کند  .لذا نباید داشتن دانش وسیعی در مورد مسائل معنوی و تمرین های آنها را هم ردیف
دستیابی به هوش معنوی از طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل اخالقی دانست .هر چند می توان گفت برای بهره مندی
موثر از معنویت داشتن توامان دانش نظری وعلمی الزم می باشد(.غباری بناب .)793:7919،هوش معنوی هوشی است که
با کمک آن فـرد بـه عمیــق تــرین معــانی ،ارزش هــا ،اهــداف و بــاالترین انگیزش های خود دست مییابد .هوش معنوی
در واقع هوش اخالقی فرد است که به وی توانایی درونی برای تشخیص درست از خطـا را مـیدهـد .هـوش معنـوی هوشی
است که بـا کمـک آن خـوب بـودن ،حقیقـت ،زیبایی و دگرخواهی را در زندگی بـه کـار مـیگیـریم ( زوهر و مارشال
 .)99: 551،ایمونز در واقع معنویـت را از زاویـه هـوش مـورد توجه قرار می دهد و بیان میکند که :هــوش معنــوی،
چــارچوبی بــرای شناســایی و سازماندهی مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز اسـت ،به گونهای که با استفاده از معنویت
میزان انطباق پذیری فرد افزایش مییابد» (آمرام  553،ص.)95معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و
خودشناسی می شود بیلوتا معتقد است معنویت  ،نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر
خودمان است  ،این آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر از خودان است ( جانسون  557 ،ص.)99سانتوس

7

معتقد هوش معنوی در مورد ارتباط با آفریننده جهان است ،وی این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی
و معنوی) و بنا نهادن زندگی بر اساس این قوانین تعریف کرده است )7:شناخت و تصدیق هوش معنوی؛ یعنی باور داشـتن
به این مسئله که مـا موجـوداتی معنـوی هسـتیم و زندگی جسمانی (در این جهان) موقتی است  ) .بازشناسی و باور یک
موجود معنوی برتر (یعنی خداوند) )9 .اگر خالقی هست و ما مخلوق هستیم ،باید کتاب راهنمایی هم وجود داشته باشد)1 .
لزوم شناسایی هدف زندگی (وجود چیزی که انسان را فرا میخواند) و پذیرفتن این نکته که از نظر ژنتیکی بعضی از تواناییها
کدگذاری شده اند  )0.شناختن جایگاه خود در نزد خداوند (شخصیت فرد بازتاب فهم وی از خداوند است) )9 .شناخت
اصول زندگی و پذیرفتن این امر کـه بـرای داشتن زندگی موفق باید سبک زندگی و تصمیمات خـود را مطـابق ایـن
اصـول شـکل داد (سـانتوس  .)15: 559،مهم ترین کاربردهای هوش معنوی در محیط کار عبارت اند از .7:ایجاد آرامش
خاطر ،به گونه ای که اثر بخشی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؛  .ایجاد تفاهم بین افراد؛. 9مدیریت کردن تغییرات و از
میان برداشتن موانع راه .آگاهی از خود ،شایستگی کلیدی هوش معنوی است .رشد هوش معنوی به معنای آگاهی عمیق تر
از خود به عنوان موجودی غیر مادی است ،در واقع منبعی از استعدادهای غیر عینی است که پیش تر کشف نشده است.
هنگامی که هوشیاری فرد افزایش یابد و مورد استفاده قرار می گیرد ،درك او احساس امنیت بوجود می آورد و بدین
ترتیب عملکرد او در محیط کار بهبود می یابد .هوش معنوی رهبران به آنان توانایی انتقال معنا بر مبنای درك پرسش های
وجودی خود و پیروان را می دهند .هوش معنوی شامل هدایت و معرفت درونی ،حفظ تعادل فکری ،آرامش درونی و
بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت ،مالیمت و مهربانی می باشد و توانایی بدست آوردن قدرتی که ما را برای رسیدن به
رؤیاهایمان یاری می دهد ( فرهنگی و همکاران .)97 :7911،
اخالق حرفه ای
امروزه موضوع اخالق و رفتارهای اخالقی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و این نگرش روشن وجود دارد و جامعه
درصدد کسب آن است که مسئوالن دولتی ،مدیران ،کارکنان و سازمانها طبق اخالق و ضوابط پسندیده رفتار نمایند ،زیرا
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یکی از مهمترین موضوع هایی که زمینه ساز بروز مشکالت متعدد برای سازمانها در سطح جهان شده است ،مشکالت ناشی
از فساد و کارهای خالف اخالق در جوامع گوناگون است .رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی  ،نگرانی های زیادی را
در سازمان ها به وجود آورده است ،در جامعه ما ،با وجود عناصر مثبت بسیار در فرهنگ ملی و دینی )که درآن به کار
ارزش بسیار نهاد میشود( در ساختار کلی جامعه ارزشهایی غلبه دارند که اخالق کار و در پی آن وجدان کاری را تضعیف
میکند (رحیمی.)90:793 ،اخالق حرفه ای مجموعـه ای از اصـول و اسـتانداردهای سـلوك بشری است که رفتـار افـراد و
گـروه هـا را تعیـین مـیکنـد .در حقیقت اخالق حرفه ای ،فرآیند تفکر عقالنی است که هـدف آن تعیین ارزش های
سازمان است و بی توجهی سازمان هـا بـه ایـن مسأله می تواند مشروعیت سازمان و اقـدامات آن را زیـر سـوال ببـرد و
اخـالق کار ضعیف ،بر نگرش افراد نسبت به شـغل ،سـازمان و مـدیران موثر بوده و میتواند بر عملکرد فردی ،گروهـی و
سـازمانی اثـر بگذارد .امروزه داشتن اخـالق حرفـه ای بـه عنـوان یـک مزیـت رقابتی در سازمان مطرح میشود (آرسته و
جاهد 7935،به نقل از صالحی و دادگر  .)99:7930،اخالق حرفه ای را میتوان به طور عام به مسئولیت پذیری فرد در
زندگی شخصی ،شغلی و سازمانی دانست که بر حسب هر یک از انواع مسئولیت پذیری ،اخالق شخصی ،اخالق حرفه ای
و اخالق سازمان تحقق می یابد و به طور خاص مسئولیت پذیری در فعالیت حرفه ای دانست در قبال همه کسانی که در
محیط حرفه ای قرار میگیرند( قراملکی.)70:7939 ،کـدهای اخـالق حرفـه ای مجموعه ای از کنش ها و واکنش های
پذیرفته شده هستند که از سوی سازمانها و جوامع حرفه ای مقرر میشود تا مطلوب تـرین روابط اجتماعی ممکن را برای
اعضا در اجرای وظـایف حرفـه ای فـراهم آورنـد( پاینه و پرسلی 579 ،7ص )17و بـه پـذیرفتن مسئولیت اخالقی فرد از
حیث شغل ختم می شود .اخالق حرفه ای قواعدی است که افراد در حرفه خود باید رعایت کنند (سلطانزاده.) 7. : 7939 ،
بدین ترتیب اخالق حرفـه ای چـارچوبی بر تدوین کدهای اخالقی ایجاد میکند که می توانـد راهنمـایی جهــت
پاســخگویی بــه ســوال هــای مربــوط بــه اخــالق باشد(فرج خدا7937،ص .)07میزان توسعه و رشد اخـالق حرفه ای
بستگی به میزان کارکرد موفق و قابلیـت تغییرپـذیری آن دارد .هرقدر رعایت اخالق حرفه ای فراگیرتـر باشـد ،میـزان تعهد
به اصول آن از درجـه بـاالتری برخـوردار اسـت و هرقـدر محدودیتهای اعمـال شـده ناشـی از اصـول اخـالق حرفـه ای
منطقی تـر و در رشـد سـازمان مـؤثرتر باشـد ،پایبنـدی بـه آن محکم تر خواهد بود(کامانل .)1 : 559،اخالق حرفه ای
مجموعـه ای از گزاره های اخالقی ،بایدها و نبایـدهای موجـود در یـک حرفـه و مجموعه ای از کنشها و واکنش های
اخالقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان هـا و مجـامع حرفـه ای مقـرر مـیشـود ،تـا مطلوبترین روابط ممکن را برای
اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد(احرام بافیان و همکاران .)11:7930،بر اساس مبانی اخالق حرفه ای
معلمی ،یک استاد در دو بعد باید خود را ملزم به رعایت اصـول اخالقـی بدانـد؛ اول ،بـه جهـت جایگاه تأثیرگذاری که بر
رفتار و افکار فراگیران دارد ،باید خود را آراسته به فضایل اخالقی نماید و بداند مـوثرترین روش در انتقـال ارزش های
اخالقی مثبت ،آشکار شدن آنها در رفتار واقعی مدرس است .دوم ،بـه جهـت وظیفـه ای کـه در قبـال بـرآوردن نیازهـای
آموزشی دانش آموزان دارد ،باید با رعایت حداکثری اصول اخالقی در انجام وظایف حرفه ای ،مسؤولیت های آموزشی
خود را به بهترین نحو به انجام رساند (.نعمتی.)90:7913،
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دهقانان و همکاران ( )7931در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش منوی واخالق حرفه ای با اثربخشی سازمانی
کارکنان ناجا به این نتیجه دست یافتند که اخالق بین هوش معنوی و اخالق حرفه ای با اثربخشی کارکنان رابطة معناداری
وجود دارد ،همچنین بین ابعاد اخالق حرفه ای و هوش معنوی با اثر بخشی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.جعفریان
وهمکاران ( )7931در پژوهشی با این سوال که چه عواملی و چگونه میتوانند بر اخالق حرفه ای مدیران اثرگذار باشند.
آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین مسئولیت اجتماعی و معنویت ،بر اخالق حرفه ای مدیران اثر مستقیم وجود داشته و
بین خودشیفتگی و تعارضِ نقش بر اخالق حرفه ای مدیران اثر معکوس وجود دارد .همچنین متغیرهای تعدیلگر فرهنگ
سازمانی و ذینفعان بر رابطه بین متغیرهای مستقل با وابسته تأثیر میگذارند.یکتایی و همکاران ( )7931در پژوهشی تأثیر
هوش معنوی بر عملکرد شغلی کارکنان ادارة آموزش وپرورش منطقة شش تهران را مورد مطالعه وبررسی قرار دادند بر
اساس نتایج این پژوهش ،تأثیر شاخصهای خودآگاهی ،انعطاف پذیری ،شکیبایی ،تجربه های معنوی و توانایی حل مسئله
برر عملکرد تأیید  ،و تأثیر دو شاخص هدفمندی و تعالی جویی بر عملکر رد شد .نتایج حاصل از پژوهش ابراهیمی و
همکاران (  )793با عنوان :بررسـی رابطـه بـین هـوش معنوی و اخالق حرفه ای کارکنان در دستگاه های نشان داد بین
اکثر مؤلفه های هوش معنوی و اخـالق حرفه ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .میتوان ادعا کرد سازمانها با اهمیت
دادن به تقویت هوش معنوی کارکنان خود و برقراری واحدهایی جهت تنظیم منشور اخالق حرفه ای در سازمانها و کنترل
بر رعایت مفاد این منشورها ،میتوانند شاهد موفقیت های بیشتری برای سازمان خود باشند .اسهرلوس و داداشی خاص
( )7937در پژوهش خود به بررسی تاثیر هوش معنوی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمان های دولتی پرداختند نتایج این
پژوهش نشان داد هوش معنوی مدیران نقش و تأثیر بسزایی در عملکرد کارکنان دارد و مؤلفه معنا و هدفدار بودن کار
بیشترین تأثیر و مؤلفه های شعور و خودآگاهی و موهبت و تعالی جویی در مراتب بعدی قرار دارند و در نهایت حقیقت
اعمال مدیران کمترین تأثیر بر عملکرد کارکنان دارد .همچنین نتیجه نوینی در مورد تقویت عملکرد کارکنان از طریق
بکارگیری هوش معنوی در سازمانهای دولتی کشور به دست آمد.جرج و ویسوام ،) 579( 7درتحقیق خود با عنوان ارتباط
هوش معنوی با اثربخشی کیفیت تدریس معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان این نتیجه رسید که بین هوش معنوی با
کارایی و کیفیت تدریس معلمان رابطه وجود دارد .سوزان و ادماند (  ،) 57در پژوهشی تحت عنوان بررسی اخالق
حرفه ای به این نتیجه رسیدند که اخالق حرفه ای در محیط آموزشی موجب میشود تا اعضای علمی بتوانند به توانایی های
دانشجویان دسترسی پیدا کنند و تضادها را در محیط کار بهتر کشف نموده و حل نمایندیافته های پژوهش بیرال 9و
همکاران ( ) 553در مورد سطح هوش هیجانی معلمان در مدارس غیرانتفاعی در مقطع متوسطه در جزیره قبرس ،نشان
دادند که بین هوش هیجانی معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد .هم چنین ،بین هوش هیجانی معلمان از نظر سن
تفاوت معناداری وجود ندارد.جورج ) 559( 1در پژوهشـی بـا عنـوان "اسـتفاده علمـی از هـوش معنـوی در محـل کـار "
دریافت که مدیران با هوش معنـوی بـاال مـی تواننـد روش متفـاوتی بـرای اداره کـردن افـراد و هدایت آنها اتخـاذ کننـد .او
مشخصـات مهـم هـوش معنـوی را اطمینـان فـردی ،تأثیرگـذاری ،برقراری ارتباطات ،درك بین فردی ،اداره تغییرات و
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حرکت از مسـیرهای دشـوار برشـمرد.آمرام وهمکاران ) 551( 7در پژوهش خود نشان دادند هوش معنوی در مدیریت
شغلی موفق و کارآمد تاثیری بسزایی دارد و با آنچه عامل و تداوم بخش نوآوری وتعهد است.
با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهشمی توان دریافت که مدیران با توجه به نقش حساسی که در مدیریت دارند می بایست
از نظر خصوصیات اخالقی و هوش از سایر افراد نیز متمایز باشند چرا که رفتار یک مدیر تمامی سازمان را تحت تاثیر قرار
می دهد و از آنجا که در محیط آموزشی هدف اصلی تربیت نسل جوان جامعه است لذا پایندی مدیر به اخالقیت و داشتن
هوش معنوی باال از ملزومات است از طرفی وقتی اصول اخالقی رعایت شود معلمان احساس اعتماد بیشتری به مدیران
دارند و این امر منجر به بهبود امر تدریس و افزایش کیفیت تدریس خواهد شد و فرآیند یاددهی – یادگیری موثرتری
توسط معلم در کالس درس شکل خواهد گرفت.
فرضیه های پژوهش:
هوش معنوی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معناداری دارد .
فرضیههای جزئی
 -7زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معناداری دارد .
 توانایی مقابله و تعامل با مشکالت بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معناداری دارد . -9خودآگاهی و عشق و عالقه بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معناداری دارد .
 -1پرداختن به سجایای اخالقی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معناداری دارد .
روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ روش توصیفی  -پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود به تعداد  19نفر است که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری
استفاده گردید و به عبارت دیگر؛ تعداد اعضاء جامعه آماری و نمونه با هم برابر هستند .برای گردآوری داده های مورد نیاز
پژوهش از پرسشنامه های ذیل استفاده شده است.
استاندارد هوش معنوی ایمونز :این پرسشنامه دارای  1سوال بوده و هدف آن بررسی مولفه های هوش معنوی (زمینه
تفکر کلی و بعد اعتقادی ،توانایی مقابله و تعامل با مشکالت ،خودآگاهی و عشق و عالقه ،پرداختن به سجایای اخالقی)
می باشد .پایایی پرسشنامه با استفاده از از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب مقدار 5/10تعیین شده است.
پرسشنامه اخالق حرفه ای(قاسم زاده و همکاران:)7939 ،این پرسشنامه دارای  79سوال بوده و هدف آن بررسی مولفه
های اخالق حرفه ای ( مسئولیتپذیری  ،صادق بودن  ،عدالت و انصاف ،وفاداری  ،برتریجویی و رقابت طلبی  ،احترام به
دیگران ،همدردی با دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی) می باشد .پایایی این پرسشنامه بر
اساس فرمول آلفای کرونباخ 5/13برآورد گردید.
یافته های پژوهش
آزمون فرضیه اصلی پژوهش:
 -هوش معنوی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر دارد .
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جدول)  :(7آزمون آماری برای تحلیل تأثیر هوش معنوی بر اخالق حرفه ای
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چنانچه در جدول ( )7مشاهده می شود کلیه پیش فرضهای این آزمون رعایت شده و سطح معنی داری( )Sig.آزمون t
برای متغیر اخالق حرفه ای ،کمتر از  5/50میباشد که این بیانگر آن است که هوش معنوی مدیران توانسته است اخالق
حرفه ای مدیران را تحت تأثیر قرار دهد .لذا فرض پژوهش تایید و میتوان چنین نتیجه گرفت که هوش معنوی بر اخالق
حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد
آزمون اولین فرضیه فرعی
 زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.جدول( ) :آزمون آماری برای تحلیل تأثیر زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی بر اخالق حرفه ای
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چنانچه در جدول ( ) مشاهده می شود کلیه پیش فرضهای این آزمون رعایت شده و سطح معنی داری( )Sig.آزمون t
برای متغیر اخالق حرفه ای ،کمتر از  5/50میباشد که این بیانگر آن است که زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی مدیران
توانسته است اخالق حرفه ای مدیران را تحت تأثیر قرار دهد .لذا فرض پژوهش تایید و میتوان چنین نتیجه گرفت که
زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.
آزمون دومین فرضیه پژوهش
 توانایی مقابله و تعامل با مشکالت بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معناداری دارد.جدول(  : (9آزمون آماری برای تحلیل تأثیر توانایی مقابله و تعامل با مشکالت بر اخالق حرفه ای
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توانایی مقابله و

()Constant

/10

5/731

-----

7 /1

5/5557

تعامل با مشکالت

اخالق حرفه ای

5/ 1

5/507

5/ 10

1/9

5/5557

چنانچه در جدول ( )9مشاهده می شود کلیه پیش فرضهای این آزمون رعایت شده و سطح معنی داری( )Sig.آزمون t
برای متغیر اخالق حرفه ای ،کمتر از  5/50میباشد که این بیانگر آن است که توانایی مقابله و تعامل با مشکالت مدیران
توانسته است اخالق حرفه ای مدیران را تحت تأثیر قرار دهد .لذا فرض پژوهش تایید و میتوان چنین نتیجه گرفت که
توانایی مقابله و تعامل با مشکالت بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.
آزمون فرضیه فرعی سوم
 خودآگاهی و عشق و عالقه بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.جدول(  : )1آزمون آماری برای تحلیل تأثیر خودآگاهی و عشق و عالقه بر اخالق حرفه ای

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

F

Sig.

5/71

5/599

1/ 3

5/551

Y=a0+a1X+E1
ضرایب غیر استاندارد

t

متغیر وابسته

متغیر مستقل

B

خطای معیار

Beta

Sig.

خودآگاهی و

()Constant

/11

5/791

-----

71/9

5/5557

عشق و عالقه

اخالق حرفه ای

5/7 7

5/51

5/71

/11

5/51

چنانچه در جدول ( )1مشاهده می شود کلیه پیش فرضهای این آزمون رعایت شده و سطح معنی داری( )Sig.آزمون t
برای متغیر اخالق حرفه ای ،کمتر از  5/50میباشد که این بیانگر آن است که خودآگاهی و عشق و عالقه مدیران توانسته
است اخالق حرفه ای مدیران را تحت تأثیر قرار دهد .لذا فرض پژوهش تایید و میتوان چنین نتیجه گرفت که خودآگاهی
و عشق و عالقه بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.
آزمون فرضیه فرعی چهارم
 پرداختن به سجایای اخالقی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.جدول( : )0آزمون آماری برای تحلیل تأثیر پرداختن به سجایای اخالقی بر اخالق حرفه ای

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

F

Sig.

5/ 57

5/517

75/

5/55

t

Sig.

Y=a0+a1X+E1
ضرایب غیر استاندارد
متغیر وابسته

متغیر مستقل

B

خطای معیار

Beta

پرداختن به

()Constant

/99

5/ 1

-----

77/0

5/5557

سجایای اخالقی

اخالق حرفه ای

5/713

5/509

5/ 57

9/73

5/55
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چنانچه در جدول ( )0مشاهده می شود آن است که کلیه پیش فرضهای این آزمون رعایت شده و سطح معنی
داری( )Sig.آزمون  tبرای متغیر اخالق حرفه ای ،کمتر از  5/50میباشد که این بیانگر آن است که پرداختن به سجایای
اخالقی مدیران توانسته است اخالق حرفه ای مدیران را تحت تأثیر قرار دهد .لذا فرض پژوهش تایید و میتوان چنین نتیجه
گرفت که پرداختن به سجایای اخالقی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش معنوی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود به انجام رسیده
است.نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها در خصوص فرضیه اصلی بیانگر آن است که هوش معنوی مدیران توانسته
است اخالق حرفه ای آنان را تحت تاثیر قرار دهد .این بدان معناست که هوش معنوی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع
متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.این نتیجه بانتایج پژوهش های دهقانیان و همکاران ( ،)7931جعفریان
وهمکاران ( ،)7931یکتایی و همکاران ( ،)7939( ،)7931ابراهیمی و همکاران (  ،)793اسهرلوس و داداشی خاص
( ،)7937جرج و ویوام ( ،) 579بیرال و همکاران ( ،) 553آمرام وهمکاران ( ،) 551و سوزان و ادماند (  ) 57همسو می
باشد .
نتیجه حاصل از آزمون اولین فرضیه فرعی پژوهش نیز نشان داد که که زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی مدیران توانسته
است اخالق حرفه ای آنان را تحت تأثیر قرار دهد .این بدان معناست که زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی بر اخالق حرفه ای
مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد .این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش های اسهرلوس و داداشی
خاص ( ،)7937جرج و ویوام ( ،) 579بیرال و همکاران ( ،) 553آمرام وهمکاران ( ،) 551سوزان و ادماند ( ،) 57
دهقانان و همکاران ( ،)7931جعفریان وهمکاران ( ،)7931یکتایی و همکاران ( )7931همسو می باشد .
آزمون دومین فرضیه فرعی پژوهش نشان داد که توانایی مقابله و تعامل با مشکالت توسط مدیران توانسته است اخالق
حرفه ای آنان را تحت تأثیر قرار دهد .این بدان معناست که توانایی مقابله و تعامل با مشکالت بر اخالق حرفه ای مدیران
مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد .این نتیجه با پژوهش های دهقانان و همکاران ( ،)7931جعفریان
وهمکاران ( ،)7931یکتایی و همکاران ( ،)7931ابراهیمی و همکاران (  ،)793جرج و ویوام ( ،) 579بیرال و همکاران
( ،) 553آمرام وهمکاران ( ،) 551و سوزان و ادماند (  ) 57همسو می باشد .
آزمون سومین فرضیه فرعی پژوهش نشان داد که خودآگاهی و عشق و عالقه مدیران توانسته است اخالق حرفه ای آنان
را تحت تأثیر قرار دهد .لذا فرض صفر رد شده و میتوان چنین نتیجه گرفت که خودآگاهی و عشق و عالقه بر اخالق
حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.
این نتیجه با پژوهش های اسهرلوس و داداشی خاص ( ،)7937جرج و ویوام ( ،) 579بیرال و همکاران ( ،) 553جورج
( ،) 559آمرام وهمکاران ( ،) 551دهقانان و همکاران ( ،)7931جعفریان وهمکاران ( ،)7931یکتایی و همکاران (،)7931
همسو می باشد .
آزمون چهارمین فرضیه فرعی پژوهش نیز نشان داد که پرداختن به سجایای اخالقی توسط مدیران توانسته است اخالق
حرفه ای آنان را تحت تأثیر قرار دهد .این بدان معناست که پرداختن به سجایای اخالقی بر اخالق حرفه ای مدیران مقطع
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متوسطه شهرستان دورود تاثیر معنی داری دارد.این نتیجه با پژوهش های دهقانیان و همکاران ( ،)7931جعفریان وهمکاران
(، )7931ابراهیمی و همکاران (  ،)793اسهرلوس و داداشی خاص (، )7937پور افکاری وهمکاران ( )7935بیرال و
همکاران ( ، ) 553جورج ( ،) 559آمرام وهمکاران ( ) 551همسو می باشد .
امروزه هوش معنوی و کاربرد آن در فعالیت های فردی و سازمانی اهمیت فراوانی یافته است.هوش معنوی قدرت
درگیری ذهنی فرد با مسائل و مشکالت دنیای پیرامون را افزایش داده و فرد را به مرحله ای از خودآگاهی می رساند که
بتواند با دیگران ارتباط و تعامل منطقی برقرار کرده و درك درستی از شرائط موجود داشته باشد .جهان امروز ،جهان
رقابت است و سازمان هایی می توانند در رقابت با رقبای خود موفق تر باشند که بتوانند از قابلیت ها و توانمندی های نیروی
انسانی خود حداکثر بهره برداری را داشته باشند.بنابراین در وهله اول الزم است همه مدیران از ظرفیت های بالقوه کارکنان
خود آگاهی داشته و زمینه را برای به فعل رساندن این ظرفیت ها مهیا سازند .اخالق و اخالق گرایی جزء الینفک زندگی
انسان است.اخالق به زندگی فردی و اجتماعی انسان هویت می بخشد و مانع از انحراف وی از مسیر درست می
شود .گرایش به اخالق سبب ایجاد تعهد شده و عزت نفس و اعتماد به نفس فرد را ارتقاء می بخشد.اخالق و اخالق گرایی
در محیط های کاری باعث می شود تا کارکنان به حفظ احترام به دیگران و مسئولیت پذیری؛ خود را در جهت خدمت به
جامعه متعهد دانسته و برای تحقق اهداف سازمانی خود از هیچ تالشی فرو گذار نباشد.بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش
و پژوهش های مشابه این واقعیت آشکار می شود که مدیران مدارس می توانند با بهره گیری مثبت و مفید از هوش معنوی
 ،اخالق حرفه ای را در خود تقویت کرده و زمینه را برای انجام درست و بهینه امور و فعالیت های سازمانی خود فراهم
سازند.
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97  مدیریت فرهنگ سازمانی دورة.") تهران9  ادارة آموزش وپرورش منطقة:بر عملکرد شغلی )مورد مطالعه
.7 91-7 11  صفحات1 شمارة،















انگلیسی
Amram, Y. (2009) ؛The Contribution of Emotional and Spiritual
Intelligences to Effective Business Leadership. Unpublished doctoral
dissertation, Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA.56-71
Birol, C., Atamtürk, H., Silman, F.A., Atamtürk, N., & Sensoy, S., (2009) ؛
A comparative analysis of teachers’ perceptions of emotional
intelligence and performance management in the secondary schools of
the TRNC, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 1, 2600-2605.
Comunale C L, Sexton T R and Gara S C (2006) ؛Professional ethical crises: A
case study of accounting majors. Managerial Auditing Journal. 21 (6) 636-656.
George ,M.(2006)؛.Practical application of spiritual intelligence in the
workplace. Human Resource Management International, Digest
Journal, 14(5), 3-5.
George¸R.¸ & Visvam¸S (2013) ؛Spiritual Intelligence, its correlation
with Teacher Effectiveness and Academic achievement-A Study.
International Journal of Education and Psychological Research¸2(2)¸106110
Payne D and Pressley M (2013) ؛A transcendent code of ethics for marketing
professionals. International Journal of Law and Management. 55 (1) 55-73
Santos, S (2001). What is spiritual intelligence? How it benefits a
person?,p1-2 17) Wigglesworth, c. (2001) ؛spiritual intelligence and why
it matters. www.Consciouspursuits. com ,41 18)
Susan C, Edmund O(2012)؛Assessing professional ethics in tax: A case on
uncertain tax positions. Journal of Accounting Education 30 (1): 80-99.
Zohar, D. & Marshall, I. (2004؛S O-Spiritual intelligence, the ultimate
intelligence”, London: Bloomburypp89-104

88

