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چکیده
هدف از انجام این پژوهش؛ بررسی رابطه اخالق حرفه ای و هوش اخالقی با عملکرد مدیران مدارس شهرستان نیک شهر می-
باشد .این پژوهش به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان نیک شهر می باشد که با توجه به تعداد کل جامعه آماری؛ بر اساس فرمول کوکران و با
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه آماری برابر با  171نفر انتخاب شده است .ابزار اندازه گیری؛ پرسشنامه
عملکرد سازمانی بخاری و همکاران(  ،)2002پرسشنامه اخالق حرفه ای کادوزیر( )2002و پرسشنامه هوش اخالقی حسینی و
همکاران( )1321بوده  ،از نظر روایی؛ پرسشنامه ها نزد متخصصان تأیید شده و به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها؛ از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد که مﻘدار آن برای پرسشنامه عملکرد سازمانی برابر  ،0/68برای پرسشنامه اخالق حرفه ای برابر
 0/66و برای پرسشنامه هوش اخالقی برابر  0/61بدست آمده است .نتایج حاصل از این تحﻘیق نشان داده :بین هوش اخالقی و
اخالق حرفه ای با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان نیک شهر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین
بین ابعاد اخالق حرفه ای(مسئولیت پذیری ،برتری جویی و رقابت طلبی ،صادق بودن ،احترام به دیگران ،رعایت احترام به
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی ،عدالت و انصاف ،همدردی با دیگران و وفاداری) با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه
شهرستان نیک شهر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژههای كلیدی :هوش اخالقی ،اخالق حرفه ای ،عملکرد مدیران ،مدیران مدارس.
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مﻘدمه:
یکی از مسائل مهمی که همواره سازمان های دولتی بر آن تأکید دارند میزان افزایش عملکرد مددیران در سدازمان و مسدئولیت
های کاری شان است .افزایش عملکرد مدیران در سازمان ها به لحاظ ویژگی منحصر به فرد سازمان ها ،از عوامدل اسدتراتژیک و
خدمت رسانی به شمار می آید .دردنیای بسیار رقابتی کنونی ،سازمانها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حدداکثر
کردن عملکرد و تالش کارکنانشان هستند .با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطالعات ،باز هم در عملکدرد سدازمانها شدکاف
وجود دارد .اما می توان گفت که عملکرد سازمانها تاحدود زیادی قبل از عملکرد کارکنان به عملکرد مدیران که فراتر از الزامات
تعریف شده ،نﻘش آنها می باشند بستگی دارد (داداشی خاص .)1325 ،یکی از متغیرهای که می تواند بر عملکرد مدیران تداییر
بگذارد اخالق کاری می باشد که با وفاداری زیاد به اصول اخالقی ،عملکرد سازمانی از طریدق رادایت کارکندان بهبدود خواهدد
یافت .کارکنانی که سازمان خود را اخالقی درک کرده اند آن را برای خود مناسب دریافته اند و احتماالً در افزایش راایت آنهدا
تاییرگذار است .از این گذشته رفتار آدمی به گونه ای نامشهود تاییر شگرفی بر معادالت گوناگون سدازمانی و ملدی و در گسدتره
ای وسیع تر جهانی گذاشته و بشر امروزی معیارهای اخالقی متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژه ای به حسدب
آن از خود بروز می دهد .به بیانی میتوان اذعان نمود که رفتار آدمی از متغیرهای اساسی دنیانی کندونی اسدت کده قدادر اسدت
بنوبه خود جوامع را با مخاطرات وچالشها و یا فرصتها روبرو نماید .مواوع اخالق حرفه ای از تعامل انسانها سرچشمه می گیدرد
و ماهیت آن به چگونگی سامان دهی رفتار ارتباطی سازمان به عنوان شخصیتی حﻘوقی با محیط ،بر می گردد(رهنورد.)1367 ،
هوش اخالقی در سازمان به عنوان فرهنگ فردی محسوب میشود که از طریق آن ،ارزشهای ارزشمندی بده افدراد الﻘدا
میشود تا به صورت مستمر طبق این ارزشها رفتار نمایند(لینک و کیل .) 2013 ،هوش اخالقی در برگیرندده رفتدار اخالقدی و
ظرفیتی برای دلیل حالت اخالقی است(هوس .)2018 ،این رفتار اخالقی میتواند نﻘش بارزی در موفﻘیت شرکتها داشته باشد.
مدیران با توجه هوش اخالقی میتوانند در رقابت با رقبای خویش ،واعیت شرکت خود را بهبود دهند .برای توسدعه و پدرورش
هوش اخالقی در افراد و محل کار بایستی نکاتی در مورد رهبری آموخته گردد که با درک این نکات مدیتدوان شدرایط را بدرای
توسعه هوش اخالقی به عنوان سرپرست و مدیر بخش و یا سازمان فراهم نمود .هدوش اخالقدی افدراد را همانندد یدک سیسدتم
موقعیتیاب در خودرو برای ادامه حرکت در زندگی کمک مینماید .افراد با کمک آن میتوانند برخوردار از یک ماشین پرقدرت
و نیز خود به عنوان رانندهای قوی عمل نمایند .سازمان نیز همانند یک ماشین ،نیازمند به سیستم موقعیدتیداب جهدانی بدرای
حرکت درست در مسیر پیشرفت و توسعه میباشد که مدیران و رهبران دارای هوش اخالقی ،میتوانندد مسدیریابی مناسدبی را
برای رساندن سازمان به نﻘاط اوج پیشرفت داشته باشند.
هوش اخالقی ،توانایی درک درست از خالف ،داشتن اعتﻘادات اخالقی قوی و عمدل بده آنهدا و همچندین رفتدار در جهدت
صحیح و درست تعریف شده است(بوربا .)2015 ،هوش اخالقی به عنوان توانایی کداربرد اصدول اخدالق جهدانی در اخالقیدات،
اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است(لینک و کیل  .)2015 ،یک برداشت از ایدن تعریدف ،آن اسدت کده اخالقیدات بده
عنوان اولویت است .یعنی بدان معنا که افراد دارای تمایالتی برای فعالیت براساس درسدتی ،مسدئولیت ،دلسدوزی و بخشدندگی
هستند .هوش اخالقی اعتﻘاد عمیق فرد و ارزشهای اوست که تمامی افکار و فعالیتها را هدایت میکند و فرایند تصمیمگیدری
اخالقی مشروط به عوامل دموگرافیکی چون جنسیت ،نژاد  ،ملیت یا فعالیت مذهبی نیست (فورد وریچادسدون  .)2006 ،افدراد
با هوش اخالقی بااال کار درست را انجام میدهند ،اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عﻘایدشدان هماهندگ اسدت ،عملکدرد بداالیی
دارند و همیشه کارها را با اصول اخالقی پیوند میدهند(مختاریپور و سیادت .)1366،کمی کردن فواید تجاری هوش اخالقدی
مانند نگهداری و حفظ استعدادها ،شهرت شرکت ،راایت مشتری برای سازمان سخت و دشدوار اسدت .شدواهد بسدیاری وجدود
دارند که هوش اخالقی نﻘش بزرگی در موقعیت سازمان ایفا می کند(ماناالک  .)2018 ،تحﻘیﻘات انجدام شدده در بدیش از 100
شرکت نشان داد که هوش اخالقی تأییر بسیار قوی بر عملکرد سازمان دارد(تورمر و بارلینگ .)2012 ،هوش اخالقی مشتمل بر
چهار بعد درستکاری ،مسئولیت پذیری ،دلسوزی و بخشش کارکنان می باشد.
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از سوی دیگر متغیر مهم دیگری که می تواند با عملکرد مدیران سنجید اخالق حرفه ای می باشد .در ابتدا مفهوم اخالق حرفده
ای به معنای اخالق کار و اخالق مشاغل به کار می رفت .امروزه نیز عده ای از نویسندگان اخالق حرفه ای ،از معندای نخسدتین
این مفهوم برای تعریف آن استفاده می کنند(موبرگ و سیبرایت .)2013 ،1در بیشتر تعریف هایی که از اخدالق حرفده ای شدده
است ،دو ویژگی دیده می شود :الف) وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرایی؛ ب) محدود بودن مسئولیت ها و الزامات اخالقی فدرد
در شغل ،که به نظر می رسد این نگاه به اخالق حرفه ای ،نوعی تحویلی نگری و تﻘلیل دادن اخالق حرفه ای است؛ زیرا هویدت
جمعی و سازمانی در نهادهای مشاغل کسب و کار ،بسی فراتر از شغل فردی اشخاص است .با توجه به همین دیدگاه اسدت کده
در این اواخر نیز بحث از اخالق حرفه ای در منابع مدیریتی و بیشتر در آیار و مباحث مربوط به مدیریت مندابع انسدانی مطدر
می شود (قراملکی .)1323 ،مدیریت اخالق در محیط کدار مندافع بسدیار زیدادی بدرای رهبدران و مددیران دارد؛ اعدم از مندافع
عملکردی و منافع اخالقی ،این مطلب بخصوص در عصر حاار که مدیران با ارزشهای بسدیار متندوعی در محدیط کدار سدروکار
دارند صادق است .اما تاکنون کسانی که به مباحث اخالق کار پرداخته اند ،فالسفه ،دانشگاهیان و منتﻘدان اجتماعی بوده اندد و
نه مدیران .درنتیجه بسیاری از مطالبی که تا به امروز درباره اخالق کار نوشته شده مطابق با نیازهای عملدی مددیران و رهبدران
سازمانها نیست .برای ورود به بحث مدیریت اخالق ابتدا باید اخالق را تعریف کندیم .اخدالق ،بده طدور سداده و خالصده ،شدامل
شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است .تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست .بسدیاری از
دانشمندان علم اخالق ادعا می کنند که باتوجه به اصول اخالقی در مﻘام عمل همیشه یک راهکار درسدت وجدود دارد و برخدی
دیگر معتﻘدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است درنهایت به عهدده
خود فرد است (هیملین و راسموسن .)2012 ، 2مﻘوله اخالق سازمانی در جوامع توسعه یافته طی یک و ندیم قدرن گذشدته بده
عنوان بخشی از علم مدیریت به مرور نهادینه شده است .در شکل گیری اخالق سازمانی سده دسدته عوامدل فدردی ،سدازمانی و
فراسازمانی دخیل هستند .عوامل فردی شامل اخالق شخصی ،خودشناسی و خودکنترلی که به عنوان خمیر مایه اصدلی زمینده
های شکل گیری مدیریت اخالقی در سازمان می باشد .عوامل سازمانی شامل اوابط و مﻘدررات سدازمانی ،فرهندگ سدازمانی و
ساختار سازمانی که مدیریت اخالقی را نهادینه می کند و عوامل فرا سازمانی شامل دولدت ،شدرایط اقتصدادی ،محدیط کداری و
محیط های بین المللی می باشد که موجب جهت گیری مدیریت اخالق شده و نهایتا مدیریت اخالق را در سدازمان کداربردی و
عملی می سازد (مجتبوی دلوئی .)1367 ،اخالق حرفه ای هشت بعد «مسئولیت پدذیری»« ،برتدری جدویی و رقابدت طلبدی»،
«صادق بودن» و «احترام به دیگران»« ،رعایدت و احتدرام نسدبت بده ارزشهدا و هنجارهدای اجتمداعی»« ،عددالت و انصداف»،
«همدردی با دیگران» و «وفاداری» را میسنجد.
اعف اخالقی بر عملکرد سازمان تاییر منفی دارد .وقتی رفتار سازمانی از نظر اخالقی ادعیف باشدد بده صدورت آشدکار و
پنهان هزینه عملکرد باال می رود .این هزینه را می توان در حوزه های مختلف سازمانی شناسایی کرد مانند پدایین بدودن بهدره
وری ،کندی پویایی سازمانی ،عدم شفافیت و به هم ریختگی ارتباطات سازمانی .از طرف دیگر اخالق خوب سازمانی تاییر مثبت
و شگرفی بر فعالیت و نتایج سازمانی دارد به طوری که بهره وری بهبود می یابد ،پویایی سازمانی و ارتباطات نیز بهبدود یافتده و
ریسک کاهش پیدا می کند .دلیل آن این است که اخالق ،بخشی از استدالل منطﻘی می شود که گدردش اطالعدات را افدزایش
می دهد ،و مجموعه ای ااافی از چشم ها و آنتن ها را برای بازخوردگیری سازمانی فراهم می کندد تدا سدازمان دریابدد در هدر
زمان چگونه فعالیت می کند .افزایش توانمندی استدالل ،همراه با اطالعات ااافی ،امدروزه بده عندوان یدک مزیدت اسدتراتژیک
سازمانی محسوب می شود (غالمی .)1366 ،از آنجا که مدیران در سازمانها از جایگاه حساس و با ارزشی برخوردار می باشند و
میزان عملکرد آنها در ایفای وظیفه کارکنان از اهیمت زیادی برخوردار می باشد و می تواندد سدازمان را در رسدیدن بده اهدداف
کمک کند بررسی چنین مواردی از جایگاهی مهمی برخوردار می باشد .در عصر رقابتی حاار ،شناسایی میزان اخالق حرفهای
1- Moberg & Seabright

2-Hemlin S, Rasmussen
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مدیران و ایرات آن بر عملکرد جهت نیل به اهداف سازمان ها ،حائز اهمیت است .با شناسایی و انجام تحﻘیﻘات بدر روی تداییر
بین اخالق حرفه ای مدیران بر عملکرد مدیران می توان میزان عملکرد سازمانی را باالتر برد .همچنین در این سازمان تداکنون
تحﻘیﻘی با این عنوان انجام نگرفته است و اهمیت و ارورت انجام این تحﻘیق را دو چندان می کند .با توجه بده مدوارد فدوق در
می یابیم که دو مﻘولهی اخالق حرفهای و عملکرد مورد توجه تعداد زیادی از اندیشمندان و پژوهشگران بوده و در نظریده هدا و
تئوری های مختلفی به آن اشاره شده است و با توجه به اینکه مدارس در شهرستان نیک شهر از سازمان هدای مهدم در بخدش
ارائه خدمات آموزشی است و نﻘش مهمی را در نظام آموزشی مردم ایفا میکند و قانون مداری و عددالت محدوری ،درسدتکاری،
مسئولیت پذیری ،ارزش های کاری و اخالقی از اولویت های این سازمان می باشند که در منشور اخالقدی آن نیدز مدورد توجده
است .لذا جهت افزایش پاسخگویی سازمان ،کاهش تنش ها ،افزایش کارآیی ،ایربخشی و بهره وری کارکندان و مددیران ،بررسدی
تاییر اخالق حرفهای بر عملکرد مدیران آموزشی مدارس در شهرستان نیک شهر بیش از پیش اهمیت و ارورت پیدا می کند.
در زمینه تحﻘیﻘاتی که در گذشته در رابطه با این مواوع صورت پذیرفته است ،می توان به ایدن تحﻘیﻘدات اشداره کدرد:
زارع خلیلی ( )1322در پژوهشی با عنوان رابطه هوش اخالقی و تعالی معنوی با امید به زندگی در مددیران مددارس آمدوزش و
پرورش ناحیه یک شیراز ؛ نشان داد که از دو متغیر هوش اخالقی و تعالی معندوی ،تعدالی معندوی بیشدترین پدیش بیندی را از
تغییرات امید به زندگ ی داشته است .همچنین از میان ابعاد تعالی معنوی ،بعد کامروایی معنوی بیشترین پیش بینی را به میزان
 22درصد از متغیر امید داشته است .همچنین نتایج گویای این است که میزان هوش اخالقی افراد متأیر از واعیت تأهدل مدی
باشد .اما سن ،جنس و تحصیالت ارتباط معنی داری با هوش اخالقی ندارند و تعالی معنوی متدأیر از هدیی یدک از خصوصدیات
جمعیت شناختی نمی باشد .دهﻘانی ( )1323در پژوهشی با عنوان رابطه هدوش اخالقدی و هدوش معندوی بدا رادایت شدغلی
مدیران مﻘطع ابتدایی ناحیه  3شیراز ؛ نشان داد بین هوش اخالقی و هوش معنوی با راایت شغلی رابطه معناداری و مسدتﻘیم
وجود دارد.بین ابعاد هوش اخالقی با راایت شغلی رابطه معناداری و مستﻘیم وجود دارد .بین ابعداد هدوش معندوی بدا رادایت
شغلی رابطه معناداری و مستﻘیم وجود دارد.هوش اخالقی و هوش معنوی قادر به پیش بیندی رادایت شدغلی مدی باشدند .کده
متغیر هوش اخالقی نسبت به هوش معنوی متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای راایت شغلی می باشد .ابعاد هوش اخالقی
قادر به پیش بینی راایت شغلی می باشند .که متغیر وفای به عهد نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قدوی تدری بدرای
راایت شغلی می باشد .ابعاد هوش معنوی قادر به پیش بینی راایت شغلی می باشند.که متغیدر خودآگداهی و عشدق و عالقده
نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای راایت شغلی می باشد .صانعی و یاری( )1328در پژوهشی بدا عندوان
تحلیل مولفه های اصول اخالق حرفه ای مدیران در عملکرد منابع انسانی ؛ پس از تحلیل داده ها 18 ،مولفده بده عندوان مولفده
های اخالق حرفه ای مدیران شناسایی شدند .مهم ترین این مولفه ها عبارتند از -1 :رعایت صدداقت و تعهدد در اطدالع رسدانی
درست به متﻘاایان استخدام -2 .جبران خدمات کارکنان با شرط رعایت عدالت و داشتن تعهد نسبت به آنها -3 .رعایت عدالت
در ارتﻘا کارکنان -4 .رعایت قاطعیت و صداقت در انتﻘال اطالعات مربوط به عملکرد کارکنان -5 .انجام تعهد در جهت کداهش
آسیب های شغلی و  . ...نتیجه تحﻘیق بیانگر این بود که رعایت اخالق نﻘش مهمی در موفﻘیت مدیران ایفا می نمایدد بده گونده
ای که اصول رایج شناخته شده در حوزه اخالق حرفه ای ،در وظایف مختلف مدیران در قبال منابع انسانی سازمان نمود پررنگی
می یابد .نیازآذری و همکاران ( ،)1328در پژوهشی با عنوان رابطه اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی» نشدان دادندد کده اخدالق
حرفه ای با تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن (عاطفی ،مستمر ،هنجاری) همبستگی معنی دار و مثبدت دارد .همچندین اخدالق
حرفه ای ،قدرت پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان را دارد ،به گونه ای که با افزایش یک نمدره در اخدالق حرفدهای ،میدانگین
نمره تعهد سازمانی کارکنان 0/264 ،نمره افزایش خواهد داشت .نتایج حاصل از این تحﻘیق بیان می کند که با توجه بده نتدایج
توصیه می شود مدیران سازمان های مراقبتی ،ابعاد عمومی اخالق حرفه ای و همچنین ابعاد اختصاصی آن را بر اساس مشداغل
مختلف در حین کار مورد تأکید قرار داده و خود به عنوان الگوی سایرین ،پیشگام رعایت عملی اصول اخالقی باشند .ایران نژاد
پاریزی و همکاران( )1327پژوهشی با عنوان نﻘش عملکرد مدیریت مشارکتی در ارتﻘا اخالق حرفه ای کارکنان ادارات مرکزی
بانک مسکن انجام دادند .یافته های پژوهش حکایت از وجود رابطه مثبدت و معندادار بدین مددیریت مشدارکتی و مولفده هدای
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مسئولیت پذیری ،صداقت ،وفاداری و تعهد کارکنان و رابطه منفی مدیریت مشارکتی و مولفه برتری جویی کارکنان دارد .نتدایج
بدست آمده بر اساس فرایه های مورد تایید یابت می کند که فرایه اصلی تحﻘیق که نﻘش مدیریت مشارکتی بر ارتﻘا اخالق
حرفه ای کارکنان است ،تأیید می گردد .کارلین و گروایس در سال  2018پژوهشدی تحدت عندوان اخدالق کداری ،قراردادهدای
کارکنان و ارزش های حاکم بر سازمان انجام داده و به نتایج زیر دست یافته اند :نوع ساختار سازمانی در میدزان اخدالق کداری
افراد تاییر دارد .هر چﻘدر ساختار غیرمتمرکز باشد ،اخالق کاری افزایش می یابد .همچنین بین نوع ارزش های حاکم بر افدراد و
اخالق کاری رابطه معنی داری وجو د دارد .هر چﻘدر افراد کار را متعلق به خود بدانند اخالق کاری شان افزایش یافتده در غیدر
این صورت کاهش می یابد .مور ،)2016( 1در تحﻘیق انجام شده با عنوان "کسدب و کدار انسدانی و عملکدرد سدازمانها :رویکدرد
فضایل اخالقی مدرن" در خصوص فضائل اخالقی ،از طریق بررسی راهکارها و منشور اخالقی  100شرکت برتدر جهدان ،فضدائل
اخالقی در سطح تحلیل سازمانی را شناسایی و در  8بعد دسته بندی کرده اند .بر این اسداس سدازمان فضدیلت مندد ،سدازمانی
است که در سیاست گذاری های خود در رابطه با ذینفعانش به این فضائل پایبند باشد .فضائل مذکور و شاخص های مدرتبط بدا
هر یک از آنها عبارت اند از :خلوص و صداقت ،همدلی ،صمیمیت ،تهور و شهامت ،هوشیاری و شوق آفرینی.
روش شناسی تحﻘیق:

روش کار :پژوهش حاار به لحاظ روش ،از نوع توصیفی  -همبستگی و در طبﻘه بنددی تحﻘیﻘدات بدر اسداس هددف ،بده دلیدل
کاربردی بودن ،از نوع پژوهش های کاربردی می باشد.
جامعهآماری :جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان نیک شهر میباشند .
حجمنمونه :برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد جامعه آماری  ،با استفاده از روش کوکران و بدا اسدتفاده از روش نمونده
گیری تصادفی ساده نمونه آماری برابر با  171نفر در نظر گرفته شد.
روش گردآوری دادهها :این تحﻘیق از لحاظ روش گردآوری اطالعات؛ توصیفی -تحلیلی مدی باشدد .بندابراین در مرحلده اول بدا
روش کتابخانه ای؛ با استفاده از ابزار فیش برداری اطالعات مورد نیاز جمع آوری شد و در مرحله نهایی برای گردآوری اطالعات
از نمونه آماری ،ابزار پرسشنامه استفاده شد .در نهایت پرسشنامهها جمعآوری شده و اطالعدات توسدط نرمافدزار آمداری Spss
نسخه  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزارگردآوری اطالعات :در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده است که در ادامه بیان می گردد:
 .0پرسشنامه عملکرد سازمانی :پرسشنامه عملکرد سازمانی  30سوالی در  3بخش :عملکرد اد نﻘش(ادد تولیدد) ،عملکدرد
در نﻘش (وظیفه ای) ،عملکرد فرانﻘش (رفتارمدنی سازمانی) طراحی شده است .


1

عملکرد ضد نقش (ضد تولید) :نمره ای است که در پرسشنامه اد تولید (بخاری و همکاران  )2002 ،و دارای 11
گویه برای سنجش رفتارها می باشد مﻘیاس سواالت فاصله ای می باشد.



2

عملکرد در نقش (وظیفه ای)  :نمدرهای اسدت کده در پرسشدنامه ویلیدامز واندرسدون ( )2004و دارای  7گویده و
براساس طیف لیکرت سنجیده می شود.

1 - Moore

1 . Bukhari at ell

2 . Williams & Anderson
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عملکرد فرا نقش (رفتارمدنی سازمانی) :براساس پرسشنامه نتمیر و همکاران )1227( 3کده دارای  12گویده مدی
باشد سنجیده می شود .قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجده یبدات آن در انددازه گیدری هدر آنچده
اندازه میگیرد یعنی اینکه ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چده انددازه نتدایج یکسدانی بده دسدت مدیدهدد .در
پژوهش اسدی و همکاران ( )1366پایایی پرسشنامه سه گانه فوق  ./68بدست آمده است.

 .2پرسشنامه هوش اخالقی :پرسشنامه هوش اخالقی حسینی و همکاران( )1321این پرسشنامه را تددوین نمدوده اندد کده
شامل  31سوال می باشد و چهار بعد درستکاری ،مسئولیت پذیری ،دلسوزی و بخشش کارکنان را می سنجد.
 .3پرسشنامه اخالق حرفهای :پرسشنامه اخالق حرفهای توسط کادوزیر ( )2002طراحی شده اسدت .ایدن پرسشدنامه دارای
 18سوال می باشد که هشت بعد «مسئولیت پذیری»« ،برتری جویی و رقابت طلبی»« ،صادق بودن» و «احتدرام بده دیگدران»،
«رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی»« ،عدالت و انصاف»« ،همدردی بدا دیگدران» و «وفداداری» را مدی-
سنجد .نمره بدست آمده از پرسشنامه بیانگر میزان اخالق حرفه ای می باشد .روایی و پایایی آن قبالً در تحﻘیﻘات بسیاری مورد
تایید قرار گرفته است.
روایی و پایایی پرسشنامهها :جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده میشود ،به این نحو که پرسشنامهها
در اختیار متخصصان قرار خواهدگرفت و نظرات آنها در مورد اینکه آیا پرسشنامه ها ابزار خوبی برای سنجش متغیرها هسدتند
یا نه خواسته خواهد شد .برای سنجش اریب پایایی پرسشنامه ها نیز از اریب آلفای کرونباخ استفاده شدده و ادریب پایدایی
برای پرسشنامه ها به شر جدول ذیل بدست آمد.
جدول  .1اریب پایایی متغیرهای تحﻘیق
آلفای كرونباخ

پرسشنامه
اخالق حرفه ای

0/66

هوش اخالقی

0/61

عملکرد

0/68

روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها :به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده
از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد .در بخش آمار توصیفی؛ ویژگیها و خصوصیات پاسخگویان و در سطح
استنباطی برای آزمون فرایه ها؛ اریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفته است.
یافته های تحﻘیق :
یافته های توصیفی :در این بخش خصوصیاتپاسخگویان بر اساس گویههای مطر شده در پرسشنامه ارائه شده است:
 %78پاسخگویان را مدیران مرد و  %24را مدیران زن تشکیل دادهاند %21.مدیران متاهل و تنها  % 2مدیران مدارس شهرسدتان
نیک شهر مجرد بوده اند .اکثریت پاسخگویان بین سنین  31تا  40سال قرار داشتند .بعد از آن گدروه سدنی  41سدال و بداالتر
3 . Netemeyer at all
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دارای بیشترین فراوانی در بین پاسخگویان بوده اند .میزان تحصیالت اکثر مدیران( )%86مدارس شهرستان نیک شدهر لیسدانس
بوده است .پس از آن مدیرانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسدانس بدودهاندد % 32 ،پاسدخگویان را تشدکیل داده اندد%27 .
پاسخگویان دارای سابﻘه خدمت کمتر از  10سال %41 ،پاسخگویان دارای سابﻘه خدمت بین  10تا  20سال و  %32پاسخگویان
هم دارای سابﻘه خدمت بین  20تا  30سال بودهاند %35 .پاسخگویان دارای سدابﻘه مددیریت کمتدر بدین  1تدا  10سدال%32 ،
پاسخگویان دارای سابﻘه مدیریت بین  11تا  20سال و  %28پاسخگویان هم دارای سابﻘه مدیریت  21سال و بیشتر بودهاند.
یافته های استنباطی :در این بخش ابتدا فرایات تحﻘیق را مطر کرده و آمارههای مورد لزوم را بررسی خواهیمکرد.
فرضیه اول :بین اخالق حرفهای و عملکرد مدیران مدارس شهرستان نیک شهر رابطه وجود دارد.
جدول  .2بررسی رابطه بین اخالق حرفهای با عملکرد مدیران
متغیر
همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

اخالق حرفهای

اخالق حرفهای

عملکرد مدیران

1

0/801
0/000
171

171

سطح معناداری( )Sigآزمون نشان میدهد که بین دو متغیر اخالق حرفهای و عملکرد مدیران مددارس شهرسدتان نیدک شدهر
رابطه معناداری در سطح  25درصد اطمینان وجود دارد( .)P<0/05به بیان دیگر میتوان گفت که؛ اخالق حرفهای مددیران بدر
عملکرد آنها تاییر داشته است .اریب همبستگی بدرای ایدن دو شداخص برابدر بدا( )0/801مدیباشدد .ایدن عددد نشدان دهندده
همبستگی مثبت و مستﻘیم بین دو متغیر است .بدین معنی که هر چه میزان اخالق حرفدهای مددیران افدزایش یابدد ،عملکدرد
شغلی آنها نیز بهبود خواهد یافت و بالعکس که هر چه میزان اخالق حرفهای مدیران کاهش یابدد ،میدزان عملکدرد شدغلی آنهدا
کاهش خواهد یافت .بنابر نتایج به دست آمده از آزمون اریب همبستگی پیرسون؛ فرایه فوق تأیید میشود.
فرضیه اصلی :بین هوش اخالقی و عملکرد مدیران مدارس شهرستان نیک شهر رابطه وجود دارد.
جدول  .3بررسی رابطه بین هوش اخالقی با عملکرد مدیران
متغیر
هوش اخالقی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری
تعداد

هوش اخالقی

عملکرد مدیران

1

0/352
0/000
171

171

سطح معناداری( )Sigآزمون نشان میدهد که بین دو متغیر هوش اخالقی و عملکدرد مددیران مددارس شهرسدتان نیدک شدهر
رابطه معناداری در سطح  25درصد اطمینان وجود دارد( .)P<0/05به بیان دیگر مدیتدوان گفدت کده؛ میدزان هدوش اخالقدی
مدیران بر عملکرد آنها تاییر داشته است .اریب همبستگی برای این دو شاخص برابر با( )0/352میباشد .این عدد نشان دهنده
همبستگی مثبت و مستﻘیم بین دو متغیر است .بدین معنی که هر چه میزان هوش اخالقی مدیران افزایش یابد ،عملکرد شغلی
آنها بهبود خواهد یافت و بالعکس که هر چه میزان هوش اخالقی مدیران کاهش یابد ،میزان عملکرد شغلی آنها کداهش خواهدد
یافت .بنابر نتایج به دست آمده از آزمون اریب همبستگی پیرسون؛ فرایه فوق تأیید میشود.
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فرضیه سوم :بین ابعاد اخالق حرفهای و عملکرد مدیران مدارس در شهرستان نیک شهر رابطه وجود دارد.
جدول  .4بررسی رابطه بین ابعاد اخالق حرفهای و عملکرد مدیران
متغیر وابسته :عملکرد مدیران
متغیرهای مستقل

تعداد

همبستگی

سطح معناداری

مسئولیتپذیری

171

0/205

0/007

برتری جویی رقابت طلبی

171

0/247

0/001

صادق بودن

171

0/258

0/001

احترام به دیگران

171

0/266

0/000

احترام به ارزشها و

171

0/252

0/001

هنجارها
عدالت و انصاف

171

0/376

0/000

همدردی با دیگران

171

0/211

0/008

وفاداری

171

0/272

0/000

سطح معناداری رابطه همبستگی پیرسون نشان می دهد که؛ بین ابعاد اخالق حرفدهای و عملکدرد مددیران مددارس شهرسدتان
نیک شهر رابطه معناداری در سطح  25درصد اطمینان وجود دارد( .)P<0/05همچنین مﻘدار همبستگی به دست آمدده بدرای
کلیه ابعاد مثبت بوده است .بدین معنی که هر چه میزان ابعاد(مسئولیتپذیری ،برتدری جدویی و رقابدت طلبدی ،صدادق بدودن،
احترام به دیگران ،رعایت احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،عدالت و انصاف ،همدردی با دیگران و وفاداری) افزایش یابدد،
عملکرد شغلی مدیران نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت و بالعکس که هر چه میزان این ابعداد کداهش یابدد ،عملکدرد شدغلی
مدیران نیز کاهش خواهد یافت .بنابر نتایج به دست آمده از آزمون اریب همبستگی پیرسون؛ فرایه فوق تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری:
یکی از شایستگیهای محوری که موجب موفﻘیت سازمان میشود ،هوش کارکنان است؛ کارکنان نیازمند پرورش هوش خدود
در تمام سطو هستند تا بتوانند وظیفهشان را به طور متوازن و همه جانبه به انجام برسانند .از جمله هوشهایی که کارکنان
را قادر میسازد تصمیمات استراتژیک در محیط پیچیده و مهم دنیای کسب و کار فعلی اتخداذ کنندد؛ هدوش اخالقدی اسدت.
بسیاری از رفتارها و تصمیمهای کارکنان در سازمانهای امروزی ،تحت تأییر ارزش های اخالقی آنهاسدت .از آنجدا کده نیدروی
انسانی ،چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی و در تعامل با دیگران ،است ،قضاوت افراد در مورد درسدتی یدا نادرسدتی
کارها بر کمیت و کیفیت عملکرد آنان و به تبع آن ،عملکرد سازمان و در نتیجه موفﻘیت آن به شددت تدأییر دارد .از ایدن رو
توجه به اصول اخالقی برای سازمان ها ارورتی اجتناب ناپذیر است .به همین منظور پژوهش حاادر بدا هددف بررسدی رابطده
هوش اخالقی و اخالق حرفه ای با عملکرد مدیران مدارس شهرستان نیک شهر به انجام رسیده است.
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه مورد استفاده در تحﻘیق در دو بخش آمار توصیفی و آمدار اسدتنباطی ارائده
شده است .در بخش آمار توصیفی ابتدا خصوصیات و ویژگیهای پاسخگویان با توجه به سوالهای مطر شده در پرسشنامه بیان
نموده و سپس آماره ها توصیفی متغیرهای پژوهش شدامل میدانگین ،انحدراف معیدار و  ...بررسدی شدده اسدت .در بخدش آمدار
استنباطی هم ابتدا فرایات تحﻘیق بیان شده و سپس آماره ها و آزمونهای مختلف آماری برای هر فرایه انجام گردیده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرایههای این تحﻘیق نشان داد که :بین هوش اخالقی و عملکرد شغلی مدیران مدارس ابتدایی
و متوسطه شهرستان نیک شهر رابطه مثبت و معندادار وجدود دارد .نتیجده حاصدل بدا نتدایج تحﻘیﻘدات زارع خلیلدی( )1322و
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دهﻘانی( )1323همسو است.همچنین بین اخالق حرفهای و ابعاد آن(مسئولیتپدذیری ،برتدری جدویی و رقابدت طلبدی ،صدادق
بودن ،احترام به دیگران ،رعایت و احترام نسبت به ارزشها و هنجارهدای اجتمداعی ،عددالت و انصداف ،همددردی بدا دیگدران و
وفاداری ) با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان بندرلنگه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتیجده حاصدل بدا
نتایج تحﻘیﻘات صانعی و یاری( ،)1328ایران ندژاد پداریزی و همکداران( ،)1327نیداز آذری و همکداران ( ،)1328مدور ()2016
مطابﻘت دارد .در تبیین این نتایج می توان اذعان نمود :کارکنانی که دارای اعتمادبه نفس باال باشند ،مسائل اخالقدی و معرفتدی
برای آنان اهمیت داشته باشد و سخت کوشی را برای خود ارزش بدانند و تأکید فراوانی بر وظایف کاری خود دارندد و از اتدالف
وقت در حین کار گریزان باشند ،دارای عملکرد شغلی باالتری نسبت به دیگران همکاران خود میباشند .کارکنانی که مدزین بده
اخالق کاری باالیی میباشند ،درواقع افرادی هستند که برای وقت خود ارزش قائل اند ،برای انجام کارهایشان برنامه ریزی مدی-
کنند؛ اینگونه افراد روی کاری که میخواهند انجام دهند ،تمرکز دارند و از کارهای غیراروری و وقتگیر مانند صحبت کردن با
همکاران ،مکالمههای تلفنی و غیره صرفنظر میکنند و در زمان کاری به وظایف خود رسیدگی میکنند؛ در نتیجه این افراد کار
خود را در زمان مناسبتر و کمتری ،با دقت بیشتری به پایان میرسانند و عملکرد بهتری دارندد .همچندین زمدانی کده فدردی
دارای اهداف خاصی در کار و زندگی شخصی است ،تمام تالش خود را مبذول میدارد تا به آن اهداف دست پیدا کند .درواقدع،
فرد اعتﻘاد به این اصل دارد که اگر در پی ساختن زندگی خوب و موفﻘی است ،باید سخت تالش کند؛ که این سختکوشی منجر
به بهبود و افزایش عملکرد فرد میشود .احتماالً زمانی که فردی اعتﻘاد به اخالقیات و ارزشهای اخالقی داشته باشد ،این ارزش-
ها را همواره در زندگی و کار مورد توجه قرار میدهد و باور دارد که تالشهایش با ارزشهای معندوی همدراه اسدت؛ درنتیجده از
اصول و مبانی اعتﻘادیاش در زندگی و کار استفاده میکند و با میل و اختیار خود در سازمان به انجام مسؤولیتها و وظایف بیش
از نﻘش خود میپردازد .چنین شخصی دارای اخالقیات بیشتری نسبت به انجام صحیح کارها و اهداف سازمانی است که این امدر
منجر به عملکرد بیشتر فرد میشود.

پیشنهادات:
یکی از اهداف تحﻘیﻘات کاربردی ارائه پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحﻘیق است تا به مسئولین و کارشناسدان امدور در حدل
مشکالت مطر شده در بخش بیان مساله کمک کند .این تحﻘیق نیز شامل پیشنهاداتی است که به شر زیر بیان می شود:


مسئوالن آموزش و پرورش برای افزایش سطح عملکرد شغلی مدیران خود باید به جنبه هدای اخالقدی توجده جددی
مبذول دارند و سعی در باال بردن سطح اخالقی مدیران مدارس خود داشته باشند.

 پیشنهاد می شود که برای بهبود بعد ساختار ،مشاغل در سازمان به طور روشن تعریف شدده و سدازماندهی شدوند،
سیاست هاو دستورالعمل های سازمانی به واو تشریح شده و دستورات خشک اداری و خطوط قرمدز در حدداقل

ممکن باشند .که اگر جو سازمان در سطح مناسبی قرار داشته باشد می تواند در احساس راایت و میزان انگیدزش
کارکنان نﻘش بسزایی داشته باشد .فردی که دید مثبت تری نسبت به جو موجود سازمانش داشته باشد ،دید مثبتی
از محیط کار خود دارد و اهداف و ارزشهای سازمان را می پذیرید و به خاطر آنها تالش میکند.

 پیشنهاد میشود کالسهای مهارت آموزی در زمینه تﻘویت هوش اخالقی برای مددیران ،معلمدان و کارکندان برگدزار
شود تا با تمرین و مطالعه مﻘاومت بیشتری در برابر وقایع و موقعیتهای دشوار داشته باشند.
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The Relationship between Professional Ethics and Ethical Intelligence with the
Performance of School Directors City nickname city
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between professional ethics and
ethical intelligence with the performance of the managers of the schools in the city of Nik
Sahr. This research is applied in terms of purpose and its method is descriptive and
correlational. The statistical population of the study consisted of all school principals in NikShahr city. According to the total population, according to the Cochran formula, 171
individuals were selected randomly. Measurement tool; Organizational Performance
Questionnaire, Bukhari et al. (2002); Professional Ethics Questionnaire (2002); Moral
Intelligence Questionnaire (Text in Persian) Hosseini et al. (2012). The validity of the
questionnaires was approved by the experts. The reliability of the questionnaires was assessed
using Cronbach's alpha method. Its value for organizational performance questionnaire was
0868, for the professional ethics questionnaire it was 0866 and for the ethical intelligence
questionnaire it was 0861. The results of this research show that there is a positive and
significant relationship between ethical intelligence and professional ethics with the
performance of primary and high school principals in the city of Nikeshahr. Also, the
dimensions of professional ethics (responsibility, supremacy and competitiveness, honesty,
respect for others, respect for values and norms of society, justice and fairness, sympathy with
others and loyalty) with the performance of primary school principals There is a positive and
significant relationship between the high school and the city of Nykeshah.
Keywords: ethical intelligence, professional ethics, performance of managers, school
administrators.
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